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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo,
z pewnym opóźnieniem oddajemy Państwu piąty numer Kartuskich Zeszytów Muzealnych. Pandemia zakłóciła nieco nasze plany
wydawnicze. Utrudniała autorom dostęp do zbiorów archiwalnych.
Wielu z nas spędziło ten okres w domu z powodu koniecznej izolacji.
Wróciliśmy do tradycji wspólnego spędzania czasu. Często, szukając
inspiracji, zaglądaliśmy do dokumentów rodzinnych, wspomnień czy
też fotografii. Mając nieco więcej wolnego czasu, zaczęliśmy spisywać
historie rodzinne. Stąd w niniejszym tomie prezentujemy wspomnienie syberyjskie w opracowaniu Franciszka Szczęsnego, autora wielu
publikacji popularnonaukowych, a także znanej szerszemu gronu
czytelników W krainie Gryfa. W tekście zamieszczamy zdjęcia, które mają nieocenioną wartość historyczno-dokumentacyjną. Ponadto
znajdą Państwo w roczniku cenne artykuły historyczne. Jeden z obszerniejszych tekstów, zatytułowany Trauma 1945 roku. Wkroczenie
Armii Czerwonej na Kaszuby, wyszedł spod pióra Tomasza Słomczyńskiego. Koncentruje się na tragicznych wydarzeniach z wiosny
1945 roku w okolicach Kartuz. Drugi tekst, autorstwa Barbary Kąkol, pod tytułem Ks. dr Witold Szymczukiewicz jest artykułem biograficznym, poświęconym duchownemu katolickiemu wywodzącemu
się z Wileńszczyzny, któremu przyszło pełnić posługę duszpasterską w okresie powojennym m.in. w Kartuzach i Ugoszczy k. Bytowa.
7

Słowo wstępne
Autorka przybliża jego losy z okresu przed opuszczeniem rodzinnych stron na Kresach, jednak głównym tematem jest jego obecność
w Kartuzach. Spod pióra Barbary Kąkol wyszedł też tekst zatytułowany Pozycja ekonomiczna mniejszości niemieckiej w powiecie kartuskim
w okresie międzywojennym.
Autorem kolejnego artykułu jest Krzysztof Kowalkowski, który
od lat bada dzieje swojej rodziny. Tym razem zajmuje się biografią
Antoniego Maksymiliana Kowalkowskiego (1901–1983) – nauczyciela
w Sulęczynie, Parchowie i Bączu. Opracowanie obfituje w szczegóły,
które autor znalazł w literaturze przedmiotu oraz w zasobach archiwalnych, jak przystało na genealoga – głównie w metrykach kościelnych i aktach urzędów stanu cywilnego.
Ponadto w tomie znajdą Państwo sprawozdania podsumowujące roczną działalność Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego
w Kartuzach.
						Redaktor naczelna
						Barbara Kąkol
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KS. DR WITOLD SZYMCZUKIEWICZ –
S PR AWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW
ŚWIATA
Cisi bohaterowie żyli i pracowali wśród nas. Jest ich wielu. Zwyczajni, niezwyczajni, czasami nie stąd, a jednak „nasi”, gdyż działali na rzecz tutejszej społeczności. Jednym z nich jest ks. dr Witold
Szymczukiewicz, który na trwałe wpisał się w historię Kartuz. Witold Szymczukiewicz urodził się 24 czerwca 1910 roku w Gatczynie
koło Petersburga 1. Jego rodzicami byli Michał i Elżbieta z domu
Kojro. Witold był średniego wzrostu o blond włosach i piwnych
oczach. Miał troje rodzeństwa, dwóch braci, z których jeden – Longin (ur. w 1912 r. w Toruniu) – został kapłanem w Towarzystwie Jezusowym, drugi zaś – Alfons – był inżynierem, projektantem biura
wodno‑melioracyjnego w Białymstoku, oraz siostrę Łucję urodzoną
w 1907 roku. Po zakończeniu I wojny światowej wraz z rodziną osiadł
w Białymstoku. W 1927 roku wstąpił do gimnazjum w Nowogródku,
a potem uczęszczał do Gimnazjum Biskupiego w Drohiczynie, które
ukończył w 1932 roku 2. Po maturze, którą uzyskał w Białymstoku,

1 Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (dalej cyt.:
AIPN), Akta paszportowe o sygnaturze EAGD: Witold Szymczukiewicz, imię
ojca: Michał, ur. 24.06.1910 r. z lat 1960–1986, sygn. IPN Gd 645/144759, brak
paginacji.
2 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej cyt.: APG), Zespół akt Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, sygn. 10/2375/3177 Urząd Wojewódzki ds. wyznań, Akta
osobowe ks. Szymczukiewicz Witold, życiorys, s. 13.
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odbył służbę wojskową w Zambrowie i jako podchorąży we wrześniu
1933 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Studia seminaryjne połączone były wówczas z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie 3. Ukończył je, zdobywając
stopień magistra teologii na podstawie pracy nt. Sposobów poznania
istnienia Boga według św. Bonawentury. Święcenia prezbiteriatu przyjął z rąk abp. Romualda Jałbrzykowskiego – 18 czerwca 1939 roku.
Pierwszą placówką duszpasterską ks. Witolda była Kalwaria Wileńska.
Niestety, 19 września 1939 roku po bohaterskiej obronie Wilna przez
Polaków, miasto zajęli Rosjanie. Niszczono wszelkie przejawy polskości
w mieście, zatrzymując wielu polskich działaczy, w tym ks. Witolda.
Został internowany, przetrzymywano go w opuszczonym klasztorze
w Liszkiewie za szerzenie działalności w duchu patriotyzmu polskiego.
Po interwencji władz kościelnych ks. Szymczukiewicz został zwolniony
i wysłany przez biskupa na spokojniejszą placówkę do Rukojnic koło
Miednik. Pełnił tam posługę kapłańską jako wikariusz. Kiedy na tereny
województwa wileńskiego wkroczyły wojska niemieckie, ksiądz Witold słusznie przypuszczał, że Niemcy stworzą getta, tak jak to miało
miejsce w Warszawie, Łodzi i wielu innych miastach. Jak wspominał:
Z tych gett wywożono Żydów nie do obozów, tylko po prostu na Ponary
i tam wykańczano. Strzelano. Wiedzieliśmy o tym. Ja miałem w parafii
jedną rodzinę żydowską, która dzierżawiła folwark (…) 4. Mimo restrykcji
grożących ze strony niemieckich okupantów, ksiądz udzielał pomocy
i schronienia Żydom, czynnie włączając się w akcję ich ratowania. Za tę
działalność został odznaczony najwyższym izraelskim odznaczeniem
cywilnym Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, przyznawanym przez
Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem
w Jerozolimie. W instytucie tym znajduje się poniższa relacja:

3 E. G. Wiązowski, Ks. prałat dr Witold Szymczukiewicz – drugi proboszcz parafii pw.
NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, dziekan w latach 1964–1979, http://bibliotekacyfrowa.eu/Content/51104/54076.pdf (dostęp: 25.11.2020 r.).
4 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, mikrofilm szpulowy zawierający relacje osób pozyskane z Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie, relacja; Witold Szymczukiewicz, sygn. IPN
BU 2323/887.
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Ks. dr Witold Szymczukiewicz – sprawiedliwy wśród narodów świata
Ksiądz dr Witold Szymczukiewicz proboszcz parafii w Słupsku, województwo
Koszalin, Polska – przybywał do Izraela z pielgrzymką duchownych z Rzymu
i zatrzymywał się na krótki pobyt u swej podopiecznej z okresu wojny, pani
Cipery Barkai.
Cipera Barkai z domu Remik, zarówno ksiądz jak i ona sama podają jej imię
jako Felga. Była szkolną koleżanką świadka, w miasteczku Drohiczyn nad
Bugiem. Do swego dawnego kolegi, z którym zresztą od lat straciła kontakt –
zwróciła się pani Barkai w 1943 roku z prośbą o ratunek. Znajdowała się
wówczas z 5-cio letnim synkiem Janatanem w gettcie w Lidzie, gdzie podczas
pierwszego pogromu w lipcu 1941 zginął jej pierwszy mąż, Berkowicz. Ksiądz
Szymczukiewicz był wówczas proboszczem we wsi Rukojniec obok Wilna i jego
natychmiastowej pomocy, a następnie opiece jaką otaczał matkę i dziecko do
końca wojny, zawdzięczają oboje ocalenie.
Świadek zaopatrzył panią Barkai i jej synka w dokumenty, fałszujące przy tym
zapis w księgach parafialnych, udzielił matce przejściowego schronienia na
plebanii, a następnie przy pomocy wtajemniczonej, zaufanej Polki Jadwigi Romanowskiej – ulokował oboje w Wilnie i przez cały czas okupacji pozostawał
z nimi w kontakcie, podając się za ich kuzyna, co było doskonałym alibi dla
podejrzliwego otoczenia. Świadek służył więc nie tylko „techniczną” pomocą,
ale był również podporą moralną, co w wielkiej mierze ułatwiło pani Barkai
bytowanie po aryjskiej stronie. Nie była ona zresztą jedyną Żydówką, której
pomógł, kiedy koleżanka pani Barkai, Edzia Szejniuk /„Jadzia”/ uciekła podczas likwidacji getta z Lidy, wystarał się dla niej o dokumenty, które zezwoliły
jej na pozostanie we Wilnie. Edzia Szejniuk była później w partyzantce, obecnie mieszka w Kanadzie.
W swym krótkim zeznaniu – „wyrwać kogoś śmierci jest obowiązkiem nie tylko księdza, ale każdego normalnego człowieka” podaje ksiądz Szymczukiewicz
fakt, który charakteryzuje jego stosunek do tragedii Żydów i świadczy zarazem
o zaufaniu, jakim cieszył się wśród miejscowych Żydów. Podczas wysiedlenia
Żydów z Rukojnic, zwrócili się oni do świadka z prośbą, by odprawił mszę
na ich intencję. „Rabica nie ma, niech się ksiądz pomodli”, mszę tę odprawił
ks. Szymczukiewicz w Wilnie, w kościele Ostrobramskim 5.

W latach 1940–1945, oprócz posługi duszpasterskiej w parafii
i udzielania pomocy rodzinom żydowskim, ksiądz pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej. W operacji „Ostra Brama” ks. por. Witold Szymczukiewicz, pseudonim „Mimoza”, wszedł w skład 3. Brygady Wileńskiej dowodzonej przez por. Gracjana Fróga „Szczerbca”. Ta działalność
5 AIPN, mikrofilm szpulowy…, sygn. IPN BU 2323/887.
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będzie potem wykorzystywana przez komunistów przeciwko księdzu.
Na skutek zmian granic Polski ks. Szymczukiewicz w 1945 roku 6, tak
jak wielu innych kapłanów czy też polskich mieszkańców Wileńszczyzny, wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane. Przybył do Kartuz. Pracował tutaj jako rektor kościoła i kapelan szpitalny oraz prefekt szkolny
w gimnazjum. W 1946 roku należał do Związku Zawodowego Transportowców w Kartuzach. Kaszubi go polubili. W Kartuzach było także
wielu nauczycieli z Wileńszczyzny, z którymi ksiądz Witold się przyjaźnił, szczególnie zaś z Zofią Baranowicz. Jego postawa patriotyczna,
umiłowanie ojczyzny, dały się poznać w trakcie posługi kapłańskiej
także w Kartuzach. Organizował msze święte 11 listopada – w dniu
przedwojennego Święta Niepodległości, którego przecież komuniści
nie obchodzili, tak jak zwalczali przedwojenny Związek Harcerstwa
Polskiego. W notatce znajdującej się w aktach archiwalnych Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku czytamy:
[ks. Szymczukiewicz] aktywnie organizował organizacje przykościelne jak Sodalicję Mariańską i KSM, o czym nie powiadamiał władz świeckich. Ponadto
usiłował również opanować młodzież, co uwidoczniło się tym, że chciał pozostać
opiekunem ZHP w Kartuzach i jednocześnie kapelanem. Kazania wygłaszane
przez niego w kościele były skierowane przeciwko ustrojowi Polski Ludowej 7.

Dalej czytamy:
Również w rozmowach indywidualnych z członkami partii mówił im, by do Partii
nie należeli, nadmieniając, że porządni ludzie do Partii nie należą. Ks. Szymczukiewicz chciał więc przede wszystkim mieć wpływ na młodzież, a w związku
z tym, że na terenie pow. Kartuskiego było wielu profesorów pochodzących z wileńskiego, przez nich miał wpływ na młodzież, zorganizowaną w organizacjach
młodzieżowych i utrudniał jej naukę, za co też przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Sopocie zostało mu zabrane zezwolenie na nauczanie religii i zwolniony
został z zajmowanego stanowiska 8.
6 W niektórych źródłach podaje się rok 1946, sam kapłan w ankiecie personalnej wpisał 1945 rok. APG, zespół akt Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, sygn.
10/2375/3177 Urząd Wojewódzki ds. wyznań, Akta osobowe ks. Szymczukiewicz
Witold, s. 11.
7 APG, Zespół akt Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, sygn. 10/2375/3177 Urząd
Wojewódzki ds. wyznań, Akta osobowe ks. Szymczukiewicz Witold, s. 4.
8 Tamże.
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Ks. dr Witold Szymczukiewicz – sprawiedliwy wśród narodów świata
Kapłan o niepokornej naturze tym bardziej angażował się w życie organizacji harcerek i harcerzy. Zaprojektował dla nich, jako ich
kapelan, sztandar Semper Fidelis 9. Na jednej stronie sztandaru widnieje ikona św. Jerzego z włócznią na koniu, na drugiej – krzyż harcerski i napis „ZHP Hufiec Harcerzy w Kartuzach”. Sztandar kartuskiego hufca został wykonany w 1946 roku przez druhnę Zofię
Ramczykowską. Natomiast wizerunek świętego Jerzego namalował
pan Mekowski, artysta malarz z Kartuz, wg ikonografii przedstawiającej św. Jerzego w walce ze złem w postaci smoka. Przedsięwzięcie
było sponsorowane przez Komitet Przyjaciół Harcerstwa w Kartuzach. Komuniści nie zgodzili się na poświęcenie sztandaru w dniu

Il. 1. Sztandar kartuskiego hufca ZHP zaprojektowany przez ks. Szymczukiewicza.
Fot. Barbara Kąkol

9 Archiwum Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach, akta personalne
Kazimierz Cebulak, sygn. Z. 105. O Kazimierzu Cebulaku napisał Józef Borzyszkowski. Kazimierz Cebulak (1927–2015): najwybitniejszy znawca Żuław, współzało‑
życiel Zrzeszenia Kaszubskiego, „Acta Cassubiana” 2016, t. 18.
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11 listopada 1946 roku, tłumacząc, że symbolika na sztandarze nie
pasuje do zaistniałej sytuacji politycznej w Polsce. Ostatecznie sztandar został poświęcony 10 listopada 1946 roku przez biskupa chełmińskiego ks. Józefa Kowalskiego 10. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zarzucił wówczas komendzie hufca, że zorganizowała capstrzyk
z licznym udziałem społeczeństwa w przeddzień sanacyjnego święta
11 listopada. Na przełomie 1947 i 1948 roku wprowadzono zmiany
w organizacji harcerstwa w Polsce, zlikwidowano funkcję kapelana
harcerstwa kartuskiego.
W tym czasie nasiliła się w Polsce akcja antykościelna. Za swoją
działalność ks. Witold został przez władze usunięty i przeniesiony do
Redy 11. Zanim jednak rozpoczął posługę w Redzie, przez dwa miesiące w 1948 roku przebywał w Sianowie w powiecie kartuskim, potem
zaś był administratorem parafii Gdynia Grabówek (pobyt czasowy).
Głównym celem jego pobytu w Grabówku miała być pomoc ks. Jankowskiemu w opracowaniu planu budowy nowego kościoła. Misji
tej jednak nie zrealizował, gdyż w 1949 roku został przeniesiony do
Redy 12. Jest to czas jawnej walki władz państwowych z Kościołem
katolickim. 5 sierpnia 1949 roku opublikowano dekret o ochronie
wolności sumienia i wyznania. W następstwie minister administracji publicznej wydał dekret o zmianie niektórych przepisów prawa
o stowarzyszeniach. Delegalizacji uległy różne organizacje katolickie.
W kwietniu 1950 roku uchwalono ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych. Powołano wówczas do życia Urząd do
Spraw Wyznań podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Urząd miał
regulować relacje Państwo–Kościół. W praktyce skupiał się on jednak na ograniczeniu działania Kościoła i związków wyznaniowych.
Ponadto komuniści, by doprowadzić do wewnętrznego rozbicia Kościoła, powołali Komisję Księży przy Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację. Środowisko to, do którego wciągnięto różnymi sposobami część duchownych, nazywane później „księżmi patriotami”,
10 Tamże.
11 E.G. Wiązowski, dz. cyt., s. 60.
12 APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe ks. Szymczukiewicz…, s. 4.
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Ks. dr Witold Szymczukiewicz – sprawiedliwy wśród narodów świata
aktywnie wspierało rząd. Na jego zlecenie podejmowało krytykę
Episkopatu Polski. W tym trudnym dla Kościoła czasie ksiądz Witold
podjął posługę duszpasterską w Ordynariacie Gorzowskim. W latach
1950–1960 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Ugoszczy (dekanat Bytów) i dodatkowo administrował kościołem w Sominach 13. Z tego okresu pracy duszpasterskiej kapłana
zachowało się wiele dokumentów wytworzonych przez Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, a znajdujących się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Zawarty w nich kontekst historyczny
i faktograficzny stanowi tło dla wskazania postawy księdza w tamtym
czasie. O przybyciu nowego księdza do Ugoszczy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie w poufnym piśmie datowanym na
22 grudnia 1950 roku poinformowało Wojewódzką Radę Narodową
w Koszalinie 14. Działania księdza w Kartuzach najwyraźniej były już
znane tutejszym władzom, stąd tak skrupulatnie śledzili jego poczynania. Jednym z pierwszych posunięć księdza na nowym terenie było
złożenie podania do władz miejscowych o pozwolenie na nauczanie
w szkołach religii. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN)

13 E.G. Wiązkowski, dz. cyt., s. 60.
14 W 1953 roku władze w Polsce wprowadziły dekret o obsadzaniu duchownych
stanowisk kościelnych, w którym komuniści nadali sobie prawo bezpośredniej
ingerencji w politykę personalną Kościoła. Dekret stanowił, że każde objęcie stanowiska kościelnego (m.in. proboszczów, administratorów diecezji itp.) lub jego
zwolnienie wymaga zgody władzy państwowej. Jednocześnie nakazano duchownym składanie ślubowania na wierność PRL. Dekret miał być narzędziem wymuszania lojalności wobec reżimu i ułatwiał promowanie w Kościele „księży patriotów”. Odpowiedzią biskupów na te działania był memoriał Non possumus (nie
możemy) z maja 1953 roku. Biskupi opisali proces laicyzacji szkolnictwa, potępili
próby wywierania presji politycznej na Kościół, metodę dzielenia duchowieństwa
i laikatu katolickiego przez tworzenie środowisk lojalnych wobec reżimu („księża
patrioci” i PAX), krytykowali cenzurę, ingerencję w wewnętrzne sprawy Kościoła. Zawarli w nim też odwołanie do Dziejów Apostolskich: Rzeczy Bożych na ołta‑
rzach Cezara składać nam nie wolno. Non possumus! (nie możemy – nie mówić tego,
cośmy widzieli i słyszeli). Zdecydowana reakcja Episkopatu nie mogła powstrzymać nadciągających represji. W 1953 roku aresztowano prymasa Polski Stefana
Wyszyńskiego.
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Referat do spraw Wyznań w Bytowie w piśmie z 15 marca 1951 roku
zajęło następujące stanowisko:
Przedkładając w załączeniu podanie ks. proboszcza Szymczukiewicza z parafii
Ugoszcz w przedmiocie nauczania w szkołach religii – Prezydium P.R.N. stawia wniosek negatywny, a to z uwagi, że w/w jest negatywnie ustosunkowany
do obecnej rzeczywistości, co ujawnia się w całokształcie jego postępowania
i wypowiedziach 15.

Trudno oczekiwać, aby – w odpowiedzi na takie pismo – decyzja
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie co do pracy księdza w charakterze nauczyciela religii była pozytywna. Należy
pamiętać, że jest to w Polsce czas terroru powszechnego charakteryzujący się represjami, zastraszaniem i głęboką kontrolą całego
społeczeństwa. Stąd nie dopuszczano księdza Szymczukiewicza do
nauczania młodzieży, gdyż mógłby dzielić się z nią swoimi negatywnymi opiniami na temat ówczesnej sytuacji w Polsce. Zresztą odnotowano, że ksiądz namawia młodzież do śpiewania pieśni kościelnych
zamiast ludowych (propagandowych). Stosowano w tym czasie techniki operacyjne polegające na gromadzeniu informacji o kapłanach
oraz inwigilowano księży. Początkowo źródłem wiedzy o ich postawach i poglądach były kazania. Przykładowo urzędnik raportował do
Wojewódzkiej Rady Narodowej Referat do Spraw Wyznań: [ksiądz
Szymczukiewicz] ogłaszał z ambony, że został niewinnie ukarany za
nieprzestrzeganie przepisów meldunkowych. Utworzone Referaty wyznaniowe przy prezydiach Wojewódzkich i Powiatowych Rad Narodowych wykazywały duże zainteresowanie działalnością księży. Tak
jest także w przypadku księdza Witolda. Przekazy PRN w Bytowie
szczegółowo rejestrowały niemal każdy „odruch aktywności” księdza.
Zwracano uwagę nawet na to, jak kapłan (nie) obchodził świąt ludowych, a jak uczcił np. przedwojenne święto 3 Maja. Zanotowano
więc: Tego dnia ksiądz odprawił dodatkowe nabożeństwa. Pomimo tego,
że władza interesowała się jego poczynaniami, ksiądz Szymczukiewicz nie zmienił nastawienia do niej i nie okazywał uległości. Kiedy 9 marca 1953 roku władze państwowe narzuciły kościołom, aby
15 APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe ks. Szymczukiewicz…, s. 15.
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uczciły śmierć Stalina, kościół w Ugoszczy był tym z kościołów, który
tego nie uczynił. Ksiądz Witold odmówił bicia w dzwony.
W tajnym piśmie do Prezydium WRN w Koszalinie odnotowano:
(…) w oznaczonym czasie we wszystkich kościołach dzwoniono bez żadnych
zastrzeżeń. Za wyjątkiem Ks. parafii Ugoszcz Szymczukiewicz Witold, który
jawnie wystąpił, odmawiając dzwonienia, a to z powodu, że Józef Stalin nie jest
katolikiem i że dzwony są katolickie, które używa się wyłącznie do celów katolickich. Zacytowany powyższy fakt nie jest oparty bez dowodu, gdyż ks. Szymczukiewicz wyraził się w powyższy sposób i odmówił tej czynności Przewodniczącemu Gminnej Rady Narodowej w Ugoszczu tow. Lalowicz Michałowi 16.

Ksiądz Szymczukiewciz nie miał łatwo z władzą ludową, ale
i ona nie miała lekko z nim. Był przecież autorem wielu patriotycznych kazań, w szkole zaś krytykował działania rządzących. Nie brał
też udziału w życiu publicznym – dotyczy to przede wszystkim świąt
państwowych, czy też nie krył niechęci do głosowania w wyborach
do Sejmu Ustawodawczego. Nie uszło to uwadze Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie, które w charakterystyce księdza
w 1953 roku m.in zanotowało:
(…) żadnego udziału w życiu społecznym nie bierze, jak w wyborach do Sejmu
Ustawodawczego przeszkód ze strony w/w nie było, ale po niego posyłano dwa
razy agitatora, aby go przekonać, dopiero przyszedł oddać swój głos 17.

Nie tylko to wytykano księdzu. W sprawozdaniu za III kwartał
1953 roku odnotowano, że ksiądz nie uzgodnił z władzami postawienia nowych krzyży. W związku z tym:
Przeprowadzono rozmowę z ks. Szymczukiewiczem parafii Ugoszcz w związku ze
stawianiem krzyży na polach przydrożnych bez żadnego porozumienia odpowiedział, że jego wcale nie obowiązuje zawiadomić o tym, ponieważ chłop, o ile postawi krzyż na własnym gruncie i przyjdzie, ażeby ksiądz poświęcił, to ja mam prawo
poświęcić, a przede wszystkim powiedział, że w Polsce jeszcze nie jest zakazane
stawianie krzyżów. /wyjaśnienie/. Nadmienia się, że na terenie parafii Ugoszcz
zostały postawione dwa krzyże bez żadnego porozumienia się z tut. Prezydium,
a trzeci krzyż, który jest zrobiony, leży u jednego z chłopów indywidualnych
16 Tamże, s. 19.
17 APG, sygn. 10/2375/3177, Akta osobowe ks. Szymczukiewicz Witold, s. 21.
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w ogrodzie, gdzie spostrzeżono go podczas lustracji stonki ziemniaczanej; krzyż
ten ma być postawiony na gruncie kościelnym – tak oświadczył ks. Szymczukiewicz i powiedział, że o ile Prezydium PRN sobie tego życzy, powiadomi, kiedy
będzie on stawiony i gdzie, lecz do chwili obecnej krzyż ten nie jest postawiony,
rozchodzi się tu o materiał zdobywany oszukiwańczo przez chłopów, którzy wywożą drzewo z lasu i żądają materiału do naprawy wozów, a Nadleśnictwo Sierzno
jest bardzo przychylne w stosunku do parafii Ugoszcz i zamiast sprzedawać do
naprawy wozów materiał kl. III, to nadleśnictwo sprzedało materiał pierwszej
i drugiej kl. /dąb/, jak twierdzi Ob. Leśniczy Myszka Anastazy, że mógł się omylić
przy odbiorcę i podał niewłaściwą klasę, a do tego omylił się o 4 cm.b., które wydał
za dużo, za które zgadza się dobrowolnie zapłacić. Nadmienia się, że za dobroduszność dla tych celów w stosunku do nadleśnictwa Sierzno zostaną wyciągnięte
odpowiednie wnioski przez władze kierowniczą Lasów Państwowych 18.

Zarzutów przeciwko księdzu było znacznie więcej. Raportowano także o tym, że ksiądz pobiera ofiarę za mszę pogrzebową w kwocie 250 zł,
zaś rachunek wystawia na kwotę 150 zł. Zarzucano mu także oszczerstwa
przeciwko władzy ludowej podczas głoszonych kazań. Kazania, w których
negatywnie odnosił się do władzy ludowej, były także powodem częstych
odmów Urzędu Paszportowego na wyjazdy księdza za granicę. Z duszpasterstwem w Ugoszczy ksiądz Szymczukiewicz połączył pracę naukową,
dojeżdżając na studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie
uzyskał stopień doktora. W latach 1960–1986 ks. Witold kilkakrotnie
starał się o wydanie paszportu na wyjazd za granicę, m.in do Monachium,
w celu odwiedzenia brata ciotecznego, Józefa Kojrysa. W 1960 roku Naczelnik Wydziału Biura Paszportowego MSW w Koszalinie, ppłk Włodzimierz
Krzyżanowski, odmówił wydania paszportu z uwagi na – jak to określił –
ograniczenia wyjazdów do NRF19. Były także decyzje pozytywne na wyjazdy
księdza, np. do Włoch, Izraela czy też w końcu do Monachium.
Następną placówką, do której wysłała księdza Witolda Kuria
Gorzowska, była parafia pw. Św. Mikołaja w Wałczu. I tu nie obyło
się bez kontaktów księdza z władzami, a dokładnie z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu. W notatce sporządzonej przez
Kierownika Referatu do spraw Wyznań w Wałczu czytamy:
18 Tamże, s. 43.
19 AIPN, Akta paszportowe o sygnaturze EAGD: Witold Szymczukiewicz, imię
ojca: Michał, ur. 24.06.1910 r., sygn. IPN Gd 645/144759.
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(…) z rozmowy przeprowadzonej z ks. dr Szymczukiewiczem Witoldem administratorem parafii św. Mikołaja w Wałczu. Na zaproszenie telefoniczne ks. Szymczukiewicz Witold przybył do tut. Wydziału w dniu 2 stycznia 1964 r. o godz. 9.30.
Tematem rozmowy była sprawa objęcia stanowiska administratora parafii Mariackiej w Słupsku. Na wstępie ks. Szymczukiewicz oświadczył, że kuria Biskupia
przewiduje zajęcie negatywnego stanowiska przez Prezydium WRN w sprawie
jego przeniesienia do Słupska, ponieważ dotychczas nikomu nie proponowała
parafii w Wałczu. On sam nie zabiegał o parafię w Słupsku, gdyż objęcie tego stanowiska wymagać będzie znacznie więcej pracy – dużo wikariuszy i trudny teren.
W Wałczu unormował sobie już pracę i jest z wyników zadowolony, chociaż nie zawsze stosunki z władzami powiatowymi układały się dobrze. Wspomniał sprawę
ukarania go grzywną przez Kolegium KA za zgromadzenie w związku z „peregrynacją”
oraz zwiększenie podatku dochodowego. Jest zdania, że wyrządzono mu krzywdę
i prosi o ponowne rozpatrzenie sprawy wymiaru podatku, ponieważ obecnie większą
część miasta obejmują zakonnicy z parafii św. Antoniego. W odpowiedzi wyjaśniłem,
że sprawa podatków może być ponownie rozpatrzona, dając równocześnie do zrozumienia, że uwzględnienie jego prośby zależeć będzie od jego postawy.
Na zapytanie, jakie stanowisko zamierza zająć do sprawy przestrzegania przepisów
dotychczasowych punktów katechetycznych i ksiąg podatkowych, oświadczył, że
nie będzie stwarzał kłopotu władzom w Słupsku i nie będzie gorszym od ks. Chmielewskiego – dołoży starań, aby wszystkie sprawy uregulować w myśl obowiązujących
przepisów. Uważa, że jego władze nie będą od niego żądały, aby „nadstawił karku”.
W sprawie ruchu społecznie postępowego duchowieństwa oświadczył, że zawsze
będzie dobrym Polakiem i patriotą. Zna kilku „Zmorowych” księży w organizacji „Caritas”, np. ks. Szemraj, ale tu w województwie w „Caritas” są duchowni bez
autorytetu i „volksdeutsche” nieznający języka polskiego. Dlatego też nie ma zamiaru
wiązać się z tą organizacją. Wyjaśniłem, że ks. Luengen posiada obywatelstwo polskie,
a słaba znajomość języka polskiego nie może być podstawą do usunięcia z „Caritasu”. Zresztą o Ordynariuszu niektórzy księża podobnie mówią. Co do autorytetu
to winę tu ponosi Kuria, która nasyła wikariuszy do tych proboszczów z polecenia
wytwarzania atmosfery niechęci wśród wiernych w stosunku do księży postępowych.
Uważa, że każdy ksiądz ma swobodę wyrażania swego obywatelskiego stanowiska i biskupi nie sprzeciwiają się temu. Gdy przytoczyłem mu przykłady szykanowania przez Kurię księży należących do „Caritasu”, stwierdził, że bliżej tych
spraw nie zna i nie może się wypowiadać, po czyjej stronie jest racja 20.

Mowa jest m.in o ukaraniu księdza za nieuiszczanie podatku
dochodowego. Już w Ugoszczy meldowano, że ksiądz buntuje księży
20 APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe ks. Szymczukiewicz …, s. 74.
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dekanatu bytowskiego, aby nie płacili należności finansowych, gdyż
to [jak uważał ks. Szymczukiewicz] zmusi władze do obniżenia ich wy‑
miaru 21. Większego wyjaśnienia wymaga stosunek księdza do „Caritasu” 22. Do organizacji tej należeli bardzo często lokalni dygnitarze
i księża, którzy nie byli autorytetami w oczach ks. Witolda. Warto
przypomnieć, że w 1950 roku władza przejęła kościelną organizację
charytatywną „Caritas” – zagrabiając jej majątek i zajmując prowadzone przez tę organizację domy opiekuńcze. Pod starą nazwą zaczęła działać organizacja kierowana przez „księży patriotów” i działaczy
grupy „Dziś i Jutro”, czyli późniejszego PAX. W marcu 1950 roku komuniści odebrali Kościołowi dobra ziemskie, będące częścią jego materialnego bytu. Atak na Kościół przejawiał się także w nakładaniu
na niego zbyt wysokich podatków, których duchowni nie byli w stanie zapłacić. Tak było też w przypadku parafii administrowanej przez
ks. Szymczukiewicza. Ksiądz Witold niejednokrotnie składał podanie
do władz o obniżenie wymiaru podatku dochodowego. Należy dodać,
21 Tamże, s. 65.
22 Po zakończeniu okupacji „Caritas” reaktywował swoją działalność. Stosunki z państwem przebiegały poprawnie do 1947 roku. Zwrócono też „Caritasowi”
majątki kościelne zagrabione w czasie wojny i powierzono administrację oraz prowadzenie niektórych zakładów państwowych. Lokalni dygnitarze uczestniczyli
w działaniach charytatywnych, a nawet wchodzili w skład zarządów i oddziałów
organizacji. W 1946 „Caritas” miał niecałe 3000 zakładów. Po roku 1947 przychylność państwa wobec „Caritasu” osłabła. Rząd komunistyczny nie obawiał
się już tak potęgi kościoła, a ponadto nastąpiła stabilizacja struktur władzy. Od
1948 komuniści eliminowali Kościół z działalności charytatywnej. W 1949 Rada
Ministrów wydała uchwałę o upaństwowieniu szpitali będących własnością kościelną. Szpitale zostały nieodpłatnie przejęte na własność państwa. Na przełomie 1949 i 1950 roku władze państwowe przystąpiły do likwidacji tej organizacji.
25 stycznia 1950 władze państwowe ustanowiły nowe, komisaryczne zarządy we
wszystkich siedzibach związków diecezjalnych. Celem specjalnych komisji była
likwidacja „Caritasu” i przejęcie jego majątku. Centrala ogólnopolskiego związku
„Caritas” otrzymała nowe władze, tzw. zarząd przymusowy w osobach: ks. Antoniego Lemparty, posła Frankowskiego, Andrzeja Micewskiego, ks. Stanisława Skurskiego, Michała Wojciechowskiego, Stanisława Roztworowskiego, Damiana Kopaczyńskiego, ks. Ludwika Zalewskiego. Działalność charytatywna Kościoła w Polsce
została sprowadzona ponownie do poziomu parafii.
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że jego wymiar był bardzo wysoki. Przykładowo Wydział Finansowy
w Słupsku ustalił zaliczkę na poczet podatku dochodowego w kwocie
2343 zł miesięcznie, a za podstawę przyjął dochód miesięczny w kwocie 5916 zł 23. Parafia nie była w stanie tak wysokich kwot uiścić, toteż
zalegała z opłatą. W związku z uprawą ziemi kościelnej, musiał też
dostarczać obowiązkowe dostawy, np. zboża, tzw. kontyngenty (tak
było też w Ugoszczy), z których się akurat w pełni wywiązywał.

Il. 2. Pismo do ks. dr. Szymczukiewicza w sprawie podatku.
Źródło: APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe
ks. Szymczukiewicz s. 79

W 1964 roku został mianowany administratorem parafii
pw. NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku. Ordynariusz gorzowski,
bp W. Pluta, 15 stycznia 1963 roku, powierzając do administrowania
parafię Mariacką, mianował go jednocześnie dziekanem dekanatu
Słupsk‑Zachód, a później bp Ignacy Jeż mianował dziekanem dekanatu Słupsk. Do dekanatu Słupsk należało dziewięć parafii: Niepokalanego Poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim, MB Częstochowskiej w Duninowie, NSPJ w Kobylnicy, Niepokalanego Poczęcia NMP
w Kwakowie, Najświętszego Zbawiciela w Ustce oraz wszystkie
23 APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe ks. Szymczukiewicz, s. 79.
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parafie słupskie: NMP Królowej Różańca Św., św. Ottona przy kościele NSPJ oraz Świętej Rodziny i św. Judy Tadeusza, a także, od
1977 roku, św. Maksymiliana Marii Kolbego 24. W okresie probostwa
księdza Witolda w Słupsku dobiegała końca Wielka Nowenna przed
Tysiącleciem Chrztu Polski, po niej zaś nastąpiły uroczystości milenijne. W Kościele Powszechnym odbywał się ponadto Sobór Watykański II, a papież Paweł VI bullą z 26 czerwca 1972 roku ustanowił diecezję koszalińsko‑kołobrzeską. W słupskim kościele pw. NMP
Królowej Różańca Św. ogniskowało się życie religijne wszystkich parafii miasta. W pracy duszpasterskiej ks. Szymczukiewicza wspierało
najczęściej czterech–pięciu wikariuszy oraz kilka sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego de Saxis 25. W parafii ksiądz dużą uwagę przywiązywał do oddziaływania na młode małżeństwa. Służyły temu cykle spotkań dla nich. Na terenie parafii prowadzono też poradnictwo rodzinne. Ksiądz organizował także różne akcje charytatywne, koncerty
kolęd, pielgrzymki na Jasną Górę. Sam zaś mniej oficjalnie wyjeżdżał
do jasnogórskiego sanktuarium, by uczestniczyć w odbywających się
tam zjazdach byłych duszpasterzy podziemnej Polski Walczącej 26.
W czasie jego administrowania parafią słupską podjął prace renowacji kościoła. Ich rezultatem było wykonanie i umieszczenie w oknach
prezbiterium dziewięciu nowych witraży według projektu artysty
plastyka Wiktora Ostrzołka. Zamówił także dwanaście witraży figuralnych zainstalowanych w miejsce dawnych ołtarzy w nawach bocznych. Ogólnie mówiąc, dbał o wygląd świątyni, a także o zabytkowy
kościół św. Jacka. Po ustawowym przywróceniu przez państwo Kościołowi na Ziemiach Zachodnich i Północnych kościołów, budynków
kościelnych i zakonnych oraz przekazaniu na własność innych nieruchomości ks. W. Szymczukiewicz nie zgodził się na pozostawienie
w użytkowaniu Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji Najświętszego
Sakramentu mieszkania dla kapelana po dawnej plebanii i obiektów
po byłej szkole katolickiej przy ul. Kościelnej 3 w Słupsku. Obiekt po
24 E.G. Wiązowski, dz. cyt., s. 64.
25 Tamże, s. 61.
26 Tamże, s. 62.
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szkole adaptował później na salki katechetyczne 27. Będąc w Słupsku,
nie zmienił swojej postawy wobec Polski Ludowej. Nie płacił pełnego
wymiaru podatku dochodowego, na co uskarżali się urzędnicy, raportując to swoim przełożonym. Księdzu prałatowi W. Szymczukiewiczowi przypadł ponadto zaszczyt goszczenia w parafii NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku późniejszego papieża i świętego, wówczas
kard. Karola Wojtyły. Kardynał Wojtyła przybył do Słupska z okazji
odbywających się w Kołobrzegu diecezjalnych uroczystości 975-lecia
powstania Metropolii Gnieźnieńskiej, do której w 1000 roku należało Biskupstwo w Kołobrzegu, a od 1972 roku należała diecezja
koszalińsko‑kołobrzeska 28. W 1972 roku Stolica Apostolska odznaczyła Szymczukiewicza godnością kapelana Ojca Św. W 1974 roku
ksiądz Witold złożył wniosek do Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW o wydanie pozwolenia na wyjazd do Hiszpanii na okres
4 września 1974–18 września 1974. Naczelnik wydziału IV KWMO
w Koszalinie wniósł wówczas zastrzeżenie do wyjazdu. W uzasadnieniu napisał:
Wymieniony podczas pobytu za granicą we wrześniu rozpowszechniał poglądy
o prześladowaniu kościoła katolickiego w Polsce. Wykazuje całkowite oddanie
polityce i osobie kardynała Wyszyńskiego 29.

Kilkakrotnie ksiądz nie otrzymał pozwolenia na wyjazd zagraniczny 30. Uzyskał za to zgodę na wyjazd do Izraela w 1965 roku po odbiór
medalu Sprawiedliwy wśród narodów świata. Następnego roku zasadził
w Jerozolimie w Alei Sprawiedliwych dla upamiętnienia heroicznych
27 Szerzej na temat wizyty kardynała Karola Wojtyły w Słupsku E. G. Wiązkowski,
dz. cyt., s. 63. Tenże, Bł. Papież Jan Paweł II a region słupski, „Saeculum Christianum” pismo historyczno‑społeczne, półrocznik, R. XVIII, 2011, nr 1, ss. 124–126.
28 Tamże.
29 AIPN, Akta paszportowe o sygnaturze EAGD: Witold Szymczukiewicz, imię
ojca: Michał, ur. 24.06.1910 r., sygn. IPN Gd 645/144759, s. 94.
30 Paszport do 1988 roku był dokumentem, którego nie trzymało się w domu –
wydawany był na każdy wyjazd po pozytywnym rozpatrzeniu przez władze ludowe
specjalnej ankiety. Od lat 60. XX wieku, aby wyjechać do krajów socjalistycznych,
wystarczyła wkładka paszportowa, która była załącznikiem do dowodu osobistego.
Według danych z 1974 roku opłata za nią wynosiła 300 zł.
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czynów swoje drzewko pamięci 31. Ciekawa jest notatka służbowa sporządzona przez Janinę Pawlik, którą warto przytoczyć w fragmentach:
Z przeprowadzonej w dniu 28.11.1975 r. rozmowy z ks. Witoldem Szymczukiewiczem, proboszczem parafii NMP w Słupsku. Udałam się do ks. Szymczukiewicza celem doręczenia zaproszenia na spotkanie z wojewodą w dniu 2.12.1975 r.
Wymieniony z miejsca rozpoczął atak, mówiąc: „jak coś ode mnie chcecie, to
zapraszacie na spotkanie. Dobijałem się do wojewody dwukrotnie, nic od niego
nie chciałem, miałem zamiar złożyć wizytę gratulacyjną. Sekretarka w sposób
niegrzeczny odpowiedziała, że pan Wojewoda mnie nie przyjmie. Wiem, że jest
zajęty, ale forma odpowiedzi mogła być grzeczniejsza. Ja nie jestem byle kto,
jestem dziekanem rejonu, w czasie nieobecności zastępuję biskupa i nie pozwolę
sobą pomiatać. Nie mam żalu do wojewody, znam go bardzo dobrze z Ratusza,
zawsze znaleźliśmy wspólny język. Na władze koszalińskie nie mogę narzekać.
Byłem na spotkaniu u pana Macha razem z panem Stępniem, to była przyjemna,
kulturalna rozmowa. Z panem Płuciennikiem również rozmawiało się dobrze, to
jest kulturalny człowiek. Jedynie tu, z władzami terenowymi nie mogę się dogadać. Nie wiem, czy wiecie, że nie chciał mnie przyjąć również pułkownik. Postąpił
niegrzecznie, umawiałem się z nim dwukrotnie, w drugim przypadku ustaliliśmy
godzinę mojego przybycia. Przyszłem do Ratusza i od sekretarki dowiedziałem
się, że pułkownik mnie nie przyjmie, bo jest zajęty – ktoś przyjechał z Koszalina. Tłumaczyłem jej, że jestem umówiony na godzinę, prosiłem: niech wejdzie
i przypomni o tym pułkownikowi. Była śmieszna sytuacja, bo sekretarka bała
się wejść do gabinetu, wyręczała ją jakaś starsza pani, która wyszła z gabinetu,
wachlując bluzką, odpowiedziała, że Prezydent jest zajęty. Tak ludzie na stanowiskach nie robią, ja też jestem pułkownikiem, z moim zdaniem liczy się biskup, ja
chciałem złożyć im wizytę gratulacyjną. Jeszcze jedno powiem, uznano mnie za
wroga Polski Ludowej. Chciałem wyjechać na pobyt czasowy do Austrii, władze
terenowe w Słupsku załatwiły mnie odmownie, powołując się na artykuł 4 – czy
pani wie, co on oznacza? – uznano mnie za niebezpiecznego”. Może i dobrze, że
nie dał mi dojść do słowa, jednak odpowiedziałam, że trzeba było się odwołać.
„To samo – mówi ks. Szymczukiewicz – powiedział mi kardynał Wojtyła, gdy był
u mnie w plebanii. Odwołałem się do Warszawy – i co, art. 4 został zatwierdzony.
I po co mam iść na spotkanie z wojewodą, co mu powiem?”
(…) W sposób poufny pytał, czy to prawda, że od 1976 r. na okres trzech lat
wstrzymane będzie indywidualne budownictwo, przecież to by było niezgodne
z polityką Rządu. Zbliża się VII Zjazd, ciekawy jestem, co on nam przyniesie?
W pierwszej fazie rozmowy ks. Szymczukiewicz jednym tchem chciał powiedzieć wszystko, była to nieskładna rozmowa, to był ryk. Chciał na mnie, jako
31 E. G. Wiązowski, dz. cyt., s. 65.
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przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego, przelać upokorzenie, które go spotkało.
Po tym uspokoił się, mówił głośno, ale rzeczowo. Mówił o panoramie 30-lecia
pokazywanej w telewizji, że w Polsce bardzo dużo zrobiono, miasta są bardzo
rozbudowane, życie jest dostatnie, nie ma nędzy i nie ma powodów do narzekań.
A jednak spotykam się z ludźmi w Słupsku, którzy narzekają na władze w ogóle. Prywatnie i z ambony tłumaczę, że nie mają co narzekać, a są wśród nich
i tacy, którym by nigdy nie śnił się samochód, własnościowe mieszkanie i dobra
posada – to wszystko zdobyli przez te 30 lat – i narzekają. Tym nie należy się
przejmować, jak mówią mi o niedostatku, krzyczę na nich, bo mnie to drażni.
Biskup po rozmowie z Wojewodą przybył do mnie, był zadowolony z rozmowy,
przyjęcia i atmosfery. Pan Stępień jak chce – to rozmawia. Moja opinia o was u biskupa potwierdziła się. Może kiedyś przyjdę do Wydziału – nie wiem. Chciałbym
bardzo załatwić sprawę budowy domu dla zakonnic. Tu nie ma co odbudowywać, zwłaszcza że chciałbym te podcienie o kształcie łukowatym wyeksponować,
całość będzie ładnie harmonizowała z kościołem, tę koncepcję podpatrzałem
w Krakowie. Zapytał, jak pani myśli, czy dostanę zezwolenie na budowę. Ja – to
zależeć będzie od postawy księdza, przecież zezwolenie na rozbudowę jest, jest
również nakaz rozbiórki. Ksiądz – tu nie ma co odbudowywać, a rozbierać przed
uzyskaniem zgody na budowę nie będę, bo mnie wykiwacie. Ja – ta odbudowa
będzie drogo kosztowała, bo jest to nietypowy obiekt. Ksiądz – nic mnie nie
będzie kosztowało, nie ja będę płacił. Oddaliście mi 95 tys. zł., oddacie i 21.500.
Ja – oddamy, jak ksiądz udowodni – ksiądz – udowodnię. Nawiązując do udzielania zezwolenia na remont kapitalny domu zakonnego, ks. Sz. nadmienił, że
p. Płuciennik ostrzegł go, by z rozbudową nie postąpił tak, jak ks. Markiewicz
z Ustki. Rozmawiałem z ks. Markiewiczem – mówi ks. Sz. – mówiłem mu, po co
na własne ryzyko naruszył przepisy budowlane, trzeba było o tym porozmawiać
z p. Płuciennikiem, a tak niepotrzebnie naraził się. W rozmowie kilkakrotnie
podkreślił, że z nim można się dogadać, pani pamięta, jak to było z procesją, zadzwoniliście, przyszłem i sprawa była załatwiona. Jestem wybuchowy, unoszę się
zbyt szybko, ale ze mną można się dogadać. Na tym rozmowa była zakończona32.

Szymczukiewicza uznano za niebezpiecznego i wroga Polski Ludowej 33. Wrogiem, a w konsekwencji ofiarą systemu, mógł zostać każdy,
32 APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe ks. Szymczukiewicz…, ss. 103–105.
33 Ruch komunistyczny wykreował dwie kategorie wrogów. Do pierwszej zaliczyć
można grupy społeczne w postaci tzw. elementów kapitalistycznych – przedsiębiorców, chłopów, organizacje i instytucje, jak Kościół, traktowane jako wrogowie
realni. Drugą kategorią byli wrogowie wykreowani w PRL, tzw. wrogowie obiektywni i potencjalni, wrogiem był też amerykański i angielski imperializm. W praktyce potencjalnym wrogiem, a co za tym idzie i prawdopodobną ofiarą, był każdy,
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kogo obciążało niewłaściwe pochodzenie społeczne, kontakty z zagranicą, np. posiadanie tam rodziny, odmienne poglądy. W przypadku
księdza Witolda powodów było znacznie więcej. Zarzucano mu wrogie
wystąpienia wobec władz państwowych, buntowanie wiernych. Przez
cały czas jego posługi kapłańskiej przeprowadzano z nim rozmowy
profilaktyczno‑ostrzegawcze. Duchowny o tym, że został uznany za
wroga PRL, rozmawiał z kardynałem Karolem Wojtyłą, w czasie jego
pobytu w Słupsku. Ks. kardynał Wojtyła sugerował, aby odwołał się od
tej decyzji. Ksiądz Szymczukiewicz tak też zrobił, niestety odpowiedź
władz na jego pismo była negatywna.
W 1975 roku kapłan planował wyjazd do Austrii na okres jednego miesiąca w celach „turystycznych”. Nie uzyskał pozwolenia 34. Złożył zażalenie na odmowę wydania paszportu na wyjazd,

Il. 3. Notatka służbowa z rozmowy z ks. Szymczukiewiczem.
Źródło: skan z APG, Zespół akt Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
sygn. 10/2375/3177 Urząd Wojewódzki ds. wyznań, akta osobowe
ks. Szymczukiewicz Witold, s. 84

kogo posądzano o „złe” pochodzenie społeczne, osoby, które miały kontakty z zagranicą, np. posiadające tam rodzinę. Szerzej na temat kategorii wroga K. Trembicka, Kategoria wroga w komunistycznej Polsce w latach 1956–1989, https://journals.
umcs.pl/k/article/view/542 (dostęp: 26.01.2021).
34 AIPN, Akta paszportowe o sygnaturze EAGD: Witold Szymczukiewicz, sygn.
IPN Gd 645/144759, s. 94.
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niestety bezskutecznie. Dopiero naczelnik wydziału paszportów
KWMO w Słupsku w 1976 roku wyraził zgodę. Przez cały czas interesował się nim IV Wydział KWMO Słupsk. Kiedy był już w Kartuzach, złożył podanie o zezwolenie na wyjazd do Izraela w terminie
15 maja 1980–20 czerwca 1980. Lubił podróżować – pielgrzymować.
W 1983 roku odwiedził Węgry, w 1985 – Turcję, a w 1986 – Włochy
i Francję. Z pisma Urzędu Wojewódzkiego Działu do Spraw Wyznań
w Słupsku do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dowiadujemy się,
m.in., że ks. Szymczukiewicz 27 czerwca 1979 roku przeprowadził
się na stałe do Kartuz. Czytamy w nim:
Przesyłając akta emerytowanego ks. dra Witolda SZYMCZUKIEWICZA, dotychczasowego administratora parafii pw. NMP w Słupsku, Wydział informuje,
że był on trudny we współdziałaniu z miejscowymi władzami. Jest zarozumiały, trudny w rozmowach. Wydział utrzymywał z nim bardzo sporadyczne
kontakty. Zdecydowanie negatywny do ruchu społecznie postępowego. Z częściowo ujawnianych o nim opinii księży, którzy z nim współpracowali, wynika,
że byli przez niego również źle traktowani. Jego następca, ks. Ryszard Król
oświadczył, że przejął po nim wiele zaniedbań, zarówno budynku plebanijnego, jak i zabytkowego kościoła parafialnego. Według danych z Wydziału Spraw

Il. 4. Dom, w którym ks. Szymczukiewicz zamieszkał
w Kartuzach.
Fot. Barbara Kąkol
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Wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, ks. Witold Szymczukiewicz
zameldował się na stałe dnia 27.06.1979 r. w Kartuzach przy ulicy Marchlewskiego Nr 1 35.

W Kartuzach służył pomocą kapłańską miejscowym duszpasterzom. W pamięci mieszkańców jawi się jako staruszek spacerujący i pomagający księżom w spowiadaniu wiernych i odprawianiu
mszy świętych. Na emeryturze w Kartuzach spędził niespełna 11 lat.
W Kartuzach ksiądz Szymczukiewicz kupił dom od lekarza Danielewicza przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. W 1987 roku dom przekazał bp. Ignacowi Jeżowi, ten zaś podarował go ruchowi szynsztackiemu. W ten sposób do Kartuz sprowadziły się siostry szynsztackie.
Ksiądz Szymczukiewicz zmarł na wylew krwi do mózgu 19 września
1987 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 września o godz.
11.00 w kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach. Kazanie podczas
uroczystej mszy św. żałobnej w Kartuzach wygłosił wydelegowany
przez bp. Edwarda Kisiela z Białegostoku kolega kursowy z Seminarium Duchownego w Wilnie ks. Stanisław Bielawski 36. Ciało zmarłego złożono na cmentarzu w Kartuzach.

Il. 5. Ks. dr Witold Szymczukiewicz.
Fot. ze zbiorów gdańskiego oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej

35 APG, sygn. 10/2375/3177, akta osobowe ks. Szymczukiewicz…, s. 111.
36 E. G. Wiązowski, dz. cyt., s. 61.
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POZYCJA EKONOMICZNA MNIEJSZOŚCI
NIEMIECKIEJ W POWIECIE KARTUSKIM
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Kaszuby były przez całe stulecia regionem wieloetnicznym, zamieszkiwanym przez Kaszubów Polaków, Niemców i Żydów. Na
strukturę ludnościową Pomorza, w tym powiatu kartuskiego, wpływ
wywarły skomplikowane dzieje tej ziemi i liczne akcje osadnicze (kolonizacyjne). To one, m.in, sprawiły, że obszar ten przez wieki leżał
na styku przenikania się dwóch etnosów – germańskiego i słowiańskiego. W wyniku I rozbioru Polski (1772 r.) ziemia kartuska znalazła
się w zaborze pruskim 1. Niosło to wiele zmian dla ludności mieszkającej na tym terenie. Druga połowa XIX wieku była świadkiem ważnych przeobrażeń demograficznych w Prusach Zachodnich. To czas,
w którym nastąpił także gwałtowny rozwój uprzemysłowienia krajów pruskich, w tym też spore zmiany w Prusach Zachodnich 2. Powiat kartuski nie był jednak atrakcyjny dla Niemców, chętniej osied
lali się w dużych zindustrializowanych miastach czy też w powiecie
wejherowskim. Polityka władz pruskich polegająca na popieraniu
niemieckiego osadnictwa w Prusach Zachodnich, a co za tym idzie –
powstanie Komisji Kolonizacyjnej w 1886 roku, miała m.in. na celu

1 Szerzej: W. Odyniec, Czasy dobre i złe [w:] Dzieje Kartuz, pod red. W. Odyńca,
R. Kuppera, t. 1, Kartuzy 1998, s. 200.
2 J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów, vademecum, Gdańsk 2014, s. 156.
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tworzenie nowych gospodarstw dla osadników niemieckich 3. Nieco
później, w 1894 roku, powstała Hakata – organizacja niemieckich
nacjonalistów, która walczyła z polskością tej ziemi 4. Jednym z jej celów był wzrost liczebny i ekonomiczny Niemców na tym terenie oraz
zachęcanie ich do wykupywania nieruchomości i przedsiębiorstw od
Polaków. Jej działania przyczyniły się do wzrostu stanu posiadania
niemieckiego. W 1848 roku Niemcy stanowili 33,4% ogółu mieszkańców Kartuz, zaś w 1910 roku już 49,9%. Rosnąca rywalizacja
ekonomiczna powodowała dysonanse społeczne między Kaszubami
a Niemcami. Kultura niemiecka niosła ze sobą na Kaszuby nowoczesność, a co za tym idzie – znaczne przeobrażenia. Państwo pruskie,
potem niemieckie, wpływało na procesy społeczne za sprawą edukacji, obowiązkowej służby w armii, nie miało natomiast wpływu
na spontaniczną akulturację. Kaszubi sprzeciwiali się germanizacji,
co nie znaczy, że nie dostrzegali niemieckich nowinek technologicznych, często podpatrywali niemiecki sposób gospodarowania i się
na nim wzorowali. Wybitny znawca historii Kaszubów prof. Cezary
Obracht‑Prondzyński, w dziele Wojna na Kaszubach, cytuje słowa
Mariana Mokwy, który wspominał, że obowiązywała zasada: myśleć
po polsku, czynić po niemiecku 5. Koniec I wojny światowej (odzyskanie
niepodległości przez Polskę, w tym powrót do niej znacznej części
Kaszub) był początkiem zasadniczej zmiany stosunków ludnościowych w powiecie kartuskim. Ludność niemiecka z pozycji grupy
uprzywilejowanej spadła na pozycję mniejszości narodowej. Proces
ten przybrał na sile w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
co było związane z tzw. optacją, czyli wyjazdem ludności niemieckiej do Niemiec i odwrotnie – Polaków z Niemiec do Polski. Prawną
3 Szerzej: J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. III, W Kró‑
lestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim (1815–1920), cz. 2., W Cesarstwie Niemiec‑
kim – oraz za Wielką Wodą na emigracji (1871–1920), Gdańsk 2019, ss. 72–81.
4 Tamże, s. 85.
5 Zob. C. Obracht‑Prondzyński, Kaszuby w minionych dwóch stuleciach: miejsce
wspólne, losy różne, podzielona pamięć [w:] Wojna na Kaszubach, oprac. R. Borchers,
K. Madoń‑Mitzner, Gdańsk 2014, s. 22.
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sytuację ludności niemieckiej regulował traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku, a także traktat mniejszościowy. Podpisując i ratyfikując
te traktaty, Polska przyjęła też zobowiązania do ich respektowania
i implikowania do aktów prawa wewnętrznego 6. W obu traktatach
podstawą do nabycia, z mocy prawa, obywatelstwa polskiego przez
obywateli niemieckich było posiadanie stałego miejsca zamieszkania
na obszarach uznanych za część składową Polski. Z tego automatycznego prawa nabycia obywatelstwa polskiego byli wyłączeni ci Niemcy, którzy osiedli na tym terenie po 1 stycznia 1908 roku. Mogli oni
jednak za specjalnym pozwoleniem Polski je otrzymać. Do 1922 roku
Niemcy mogli skorzystać z prawa opcji. Wybór, czy też pozostanie
przy obywatelstwie polskim, stwarzało w istniejących warunkach
prawnych znacznie większe szanse na utrzymanie niemieckiego stanu
posiadania, zwłaszcza w zachodniej części Polski, także na Pomorzu.
Do 1925 roku prawie dwie trzecie zamieszkałych na Pomorzu Niemców przeniosło się w grancie Republiki Weimarskiej. Niemcy, którzy
pozostali w powiecie, stanowili 8,1% ogółu mieszkańców 7. Procent
ten był znacznie mniejszy niż w innych powiatach Pomorza. Wśród
Niemców przebywających w Kartuzach w okresie międzywojennym
byli: Master Butcher v. Modrzewski (później Modrow), mistrz stolarski Sakołowski, sklepikarz Sattler, mistrz piekarski Mecklenburg,
mleczarz Klatt, właściciel browaru Mayer. Istniała księgarnia i papiernia Ehlersa oraz introligatornia i papiernia Christa. W Kartuzach
funkcjonowało także kilka tartaków, które były w rękach Niemców
przez cały okres od 1920 do 1945 roku 8.

6 M. Stażewski, Regulacja kwestii obywatelstwa mieszkańców byłego zaboru pruskie‑
go i jej wpływ na sytuację ludności niemieckiej [w:] W kręgu dwóch kultur. Społeczeń‑
stwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu, pod red. S. Wierzchosławskiego, A.
Niewęgłowskiej, T. Krzemińskiego, Toruń 2017, s. 237.
7 M. Widernik, Lata Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Dzieje Kartuz, t. II, Kartuzy 2000,
s. 15.
8 W. Heidn, Die Geschichte des Kreises Karthaus (Vom Ende der Ordensherrschaft
1466–1945), Hamburg 1971, s. 218.
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Pozycja Niemców w rolnictwie
Powiat kartuski był jednym z powiatów Pomorza charakteryzującym się znaczną przewagą rolnictwa nad przemysłem. Należał do
najsłabszych ekonomicznie obszarów województwa pomorskiego.
Przemysł odgrywał tutaj niewielką rolę. Sytuacja ta wpłynęła na wytworzenie się licznej i silnej grupy niemieckich właścicieli ziemskich.
Ich silna pozycja w rolnictwie uległa nieznacznemu zachwianiu po włączeniu powiatu kartuskiego w granice Polski, który stał się terenem
przygranicznym.
Niemcy, z niewielkimi wyjątkami, zdołali jednak utrzymać swój
stan posiadania, mimo że w latach 1918–1920 gospodarstwa opuszczane przez niemieckich rolników częściowo przejmowali polscy optanci
przenoszący się na Pomorze Gdańskie z tych powiatów, które pozostały w granicach Niemiec (dotyczyło to dużej grupy rolników kaszubskich
z powiatu bytowskiego). Te ruchy ludnościowe częściowo odwróciły
skutki niemieckiej polityki osadniczej oraz parcelacyjnej i wpłynęły
w zasadniczy sposób na zmianę stosunków etnicznych przynajmniej
w niektórych częściach Pomorza. Mimo to mniejszość niemiecka na
Pomorzu, w tym w powiecie kartuskim, miała nadal znaczącą pozycję
szczególnie w sferze związanej z rolnictwem i spółdzielczością, która
stanowiła zasadniczy element gospodarki na tym obszarze 9. Odsetek
ziemi w posiadaniu strony niemieckiej był dwukrotnie większy niż jej
procentowy udział w liczbie ludności10. Władze polskie chciały zmienić
ten stan rzeczy, czemu służyć miało przeprowadzenie reformy rolnej
oraz wprowadzenie w życie postanowień traktatu wersalskiego dot. likwidacji i anulacji własności niemieckiej. Traktat wersalski wskazywał,
iż własność niemiecka przechodzi w ręce polskie razem z odebranymi
Niemcom terytoriami. Wartość majątku niemieckiego miała oszacować
Komisja Odszkodowań w Paryżu 11.
9 W. Stankowski, Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w latach 1944/45–1950,
Bydgoszcz 2000, s. 37.
10 T. Kowalak, Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920–1939, Warszawa 1965, s. 38.
11 K. Kierski, Podstawy prawne osadnictwa polskiego na Pomorzu [w:] Stan posiada‑
nia ziemi na Pomorzu, Toruń 1933, s. 185.
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Po uprawomocnieniu się traktatu rząd polski przystąpił do wykonywania przysługujących mu uprawnień za pomocą anulacji, odkupu, likwidacji i parcelacji. W tym celu wydana została ustawa lipcowa
z 14 lipca 1920 roku o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich
na rzecz Polski. Na podstawie tej ustawy Skarb Państwa miał przejąć
własność niemiecką w takim stanie, w jakim się znajdowała w dniu
11 listopada 1918 roku12. Ustalenie tej daty było konieczne ze względu
na to, iż Pomorze, w tym powiat kartuski, zostało przejęte przez władze polskie dopiero w 1920 roku. Niemcom nie wolno było sprzedawać
własności rządowej mającej służyć jako zabezpieczenie odszkodowań
wojennych 13. Chodziło przede wszystkim o ziemie nabyte przez Komisję Kolonizacyjną 14, których najwięcej było na Pomorzu i w Wielkopolsce. W powiecie kartuskim nabytkiem Komisji Kolonizacyjnej było
Kobysewo 15 i Kolonia 16. Mimo to rząd niemiecki wykorzystał ten czas
do przewłaszczenia ziemi (nabytej przez Komisję Kolonizacyjną) na
rzecz kolonistów niemieckich, mimo iż wiedział, że Pomorze zostało
przyznane Polsce. Postępując w ten sposób, miał na celu wzmocnienie niemieckiego stanu posiadania na Pomorzu. Kiedy weszła w życie
ustawa z 1920 roku, Polska transakcji takich nie uznała i anulowała
12 Tamże, s. 186.
13 Tamże, s. 97.
14 W 1886 roku sejm pruski uchwalił Ustawę dotyczącą popierania niemieckiego osadnictwa w prowincjach Prusy Zachodnie i Poznańskie. W celu jej realizacji
utworzono Komisję Kolonizacyjną, na rzecz której uchwalono fundusz 100 mln
marek. Chodziło o wykup ziemi z rąk polskich i tworzenie nowych gospodarstw,
oddawanych w ręce niemieckie. Otrzymywane przez kolonistów osady miały najczęściej charakter włości rentowych (dzierżawy wieczystej własności państwa).
Komisja opłacane przez kolonistów czynsze przeznaczała na dalszą działalność.
J. Karnowski w książce Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu pisał, że w latach
1886–1906 Komisja Kolonizacyjna nabyła na Kaszubach 2308 ha ziemi, konkludując, że jest to znacznie mniej aniżeli chociażby w Poznańskiem.
15 Kobysewo sprzedał Komisji Kolonizacyjnej Niemiec nieznanego nazwiska, który kupił je od posła F. Schroedera. Zob. J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów…,
dz. cyt., t. III, cz. 2, s. 80.
16 J. Antonowicz, 200 lat Kolonii. Tworzyli tożsamość wsi, „Nasz Tygodnik Kartuzy”,
5.07.2002 r.

33

Barbara Kąkol
je bez odszkodowania. Rząd Rzeszy, jak i organizacje mniejszościowe zaskarżyły uprawnienia polskie do anulacji przed Trybunałem
Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. Sprawa ta dla Polski skończyła się niepomyślnie, gdyż państwo zostało zmuszone do wypłacenia odszkodowania osadnikom niemieckim 17. Na podstawie traktatu
wersalskiego Polska zyskała też prawo likwidacji majątków Niemców,
którzy zamieszkali na terytorium Polski po 1 stycznia 1908 roku 18.
W tym celu powstał Urząd Likwidacyjny, który objął – na obszarze
Polski – likwidacją 80 wielkich majątków stanowiących własność niemiecką, 1800 małych obiektów rolnych, 779 posiadłości gruntowych
w miastach i 170 przedsiębiorstw przemysłowych 19. Dane te świadczą
o niezbyt energicznym działaniu urzędu, na co wpływ miał bardzo
często brak funduszów na wykup majątków niemieckich.
W 1929 roku strona polska podpisała umowę z Niemcami, w której
deklarowała wstrzymanie likwidacji własności niemieckiej w Polsce
wynikającej z uprawnień wersalskich20. Odnośnie do Pomorza postulowano o wykorzystanie ustawy o reformie rolnej do parcelacji własności
niemieckiej. Reforma rolna na Pomorzu – zatem także na Kaszubach –
od początku, również po 1925 roku, realizowana była nieco inaczej
niż w Królestwie czy Galicji. W pierwszym rzędzie głód ziemi 21 wśród
Polaków zaspokajano poprzez rządową parcelację byłych dóbr Komisji
17 T. Kowalak, dz. cyt., s. 36.
18 Tamże, s. 191.
19 S. Potocki, dz. cyt, s. 96.
20 P. Hauser, dz. cyt., s. 35.
21 Na Kaszubach dominowali gburzy (bogaci rolnicy), ale znacznie liczniejszą grupą
byli małorolni, chałupnicy, robotnicy gburscy i folwarczni. Marzyli o własnej ziemi – własnym gospodarstwie. Zjawisko to określane jest jako tzw. głód ziemi. Już
w 1920 roku Sejm Ustawodawczy Polski podjął uchwałę o konieczności przeprowadzenia reformy rolnej. Beneficjentami jej mieli być m.in. robotnicy rolni i małorolni,
żołnierze. Uchwalona ostatecznie w 1925 roku reforma rolna przewidywała obok
dóbr państwowych także parcelację majątków przekraczających 180 ha w woj. zachodnich. Główną instytucją realizującą reformę na Pomorzu był Okręgowy Urząd
Ziemski w Grudziądzu, mający do pomocy Powiatowe Urzędy Ziemskie. Kaszubi
z kartuskiego przypisani byli do PUZ zlokalizowanego w Wejherowie. W pierwszej
kolejności planowano parcelację dóbr niemieckich.

34

Pozycja ekonomiczna mniejszości niemieckiej…
Kolonizacyjnej i Osadniczej, przekazywanie w ręce polskie tzw. osad
anulacyjnych i rentowych kolonistów, którzy nie mieli do nich praw
własności, o czym była mowa powyżej. Będąc dzierżawcami, sami się
wyzbywali lub też zgodnie z traktatem wersalskim po anulowaniu
umów, byli usuwani. Parcelacji podległy też majątki Niemców, którzy nie uzyskali obywatelstwa polskiego. Takich majątków i osad na
Kaszubach prawie nie było. Odbywała się ona za odszkodowaniem,
które rząd polski musiał wypłacić właścicielowi likwidowanego obiektu.
Likwidacja następowała w drodze zbycia nieruchomości z wolnej ręki,
przez przejęcie jej na rzecz państwa lub przez przetarg publiczny 22.
Najczęściej stosowana przez władze polskie była pierwsza metoda,
polegająca na powiadomieniu obywatela niemieckiego o tym, że jego
nieruchomość podlega prawu likwidacyjnemu za odszkodowaniem.
W latach 1920–1932 na podstawie ustawy o reformie rolnej na Pomorzu powstawało bardzo dużo osiedli parcelacyjnych (parceli, które
nabywali Polacy). Najwięcej ich utworzono w północnej części Pomorza: w powiecie kartuskim, morskim, starogardzkim i tczewskim 23.
Parcelacja ta odbywała się za odszkodowaniem. Niemniej działanie
rządu polskiego zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, jak
i polskim ustawodawstwem, było krytykowane w kręgach niemieckich
i wykorzystywane w propagandzie nacjonalistycznej. Działalność taką
rozwinęły organizacje mniejszościowe, które podkreślały krzywdzącą
politykę władz polskich wobec mniejszości niemieckiej.
W efekcie częściowego wykorzystania przez władze polskie
swych uprawnień w stosunku do własności niemieckiej można zaobserwować przesunięcia w stanie niemieckiego posiadania ziemi.
Zmiany na korzyść własności polskiej przyniosły także dobrowolne
wyjazdy Niemców i odsprzedaż ziemi Polakom, co było silnie krytykowane i bojkotowane przez organizacje mniejszościowe 24. Istotne
dla każdej ze stron było, aby powiększyć swój stan posiadania. Od
22 P. Hauser, Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim w latach 1920–1939,
Wrocław 1981, s. 99.
23 S. Potocki, dz. cyt., s. 93.
24 Archiwum Państwowe Gdańsk (dalej cyt.: APG), Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1920–1939, sygn. 1630/1, Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe i miesięczne
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chwili powrotu Pomorza do Polski z wielką uwagą władze państwowe (polskie) – łącznie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – obserwowały poczynania Niemców, także w zakresie zmiany właścicieli.
W kręgu jej zainteresowań był duży majątek rycerski Przyjaźń, graniczący z Wolnym Miastem Gdańskiem, którego właścicielką była
wdowa v. Kleist. Sprzedała go firmie „Hollandia. Holzverwertungs
aktiengesellschaft” w Gdańsku. Firma ta w pierwszej części kontraktu zakupiła las. Z zakupem majątku rolnego czekała w 1922 roku
na ewentualne skorzystanie przez państwo z prawa pierwokupu, do
czego za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego mobilizował Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych starosta kartuski Leon Kowalski 25. Wojewoda Jan Brejski, pisząc do Ministerstwa,
wnioskował nawet o odmowę udzielania przewłaszczenia nabywcy
i proponował, aby całość tych dóbr nabyło państwo i rozparcelowało je pomiędzy Kaszubów. Decyzje polityczne w tej sprawie, łącznie
z zainteresowaniem Rady Ministrów, nie wystarczały do przejęcia
majątku, w wyniku czego pozostał on w ręku nabywcy, któremu zakazano eksploatacji lasów. Pozostałą w rękach dziedziczki v. Kleist
część majątku wydzierżawił Ottomar Zielke 26, kuzyn Karola Krefta,
i gospodarzył na tym majątku do wybuchu wojny 27.
Pomimo tych zabiegów ze strony polskiej mniejszość niemiecka
na ogół reprezentowała wysoki poziom organizacyjny oraz zajmowała
znaczną pozycję gospodarczą w powiecie. Struktura agrarna przedstawiała się na Pomorzu następująco: 88,1% obszarów rolnych powyżej
180 ha posiadali Niemcy, zaś tylko 11,9% było własnością polską 28.
Dane te wyraźnie uwidaczniają dysproporcje w stanie posiadania ziemi.
z zakresu ruchu politycznego, społecznego, mniejszości narodowych, wyznaniowego,
prasowego oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego, s. 215.
25 J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. IV. Kaszubi w II RP
i w latach II wojny światowej (1920–1945), Gdańsk 2019, s. 233.
26 Szerzej o O. Zielke https://naszahistoria.pl/ottomar‑zielke‑kaszuba‑ktory
‑zginal‑za‑lupaszke‑i‑zelaznego/ar/10766616 (dostęp: 16.01.2021).
27 J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów…, dz. cyt., t. IV, s. 233.
28 K. Kierski, Podstawy prawne osadnictwa polskiego na Pomorzu [w:] Stan posiada‑
nia ziemi na Pomorzu, Toruń 1933, s. 197.
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Ta niekorzystna dla Polski sytuacja zmieniła się w latach 1926–1929,
gdy przyspieszono akcję parcelacyjną niemieckiej wielkiej własności
ziemskiej. Mimo to obszar ten kurczył się bardzo powoli (co pokazują
tabele 1 i 2). Po 1930 roku realizacja reformy rolnej w stosunku do niemieckich majątków obszarniczych uległa zahamowaniu29. Warto w tym
miejscu przywołać badania Mieczysława Widernika, który szacuje, że
w 1933 roku ludność niemiecka posiadała w kategorii gospodarstw
o obszarze do 100 ha – 10 163 ha, co wynosiło 10% całej ziemi powiatu,
zaś w kategorii majątków powyżej 100 ha w rękach niemieckich znajdowało się 22,8% ziemi – 8360 ha 30. Było to trzykrotnie więcej aniżeli
procentowy udział Niemców w liczbie ludności w tym okresie. Najżyźniejsze ziemie leżały we wschodniej części powiatu i tam skupiona była
wielka własność ziemska, przeważnie niemiecka. Najmniejszy spadek
ludności niemieckiej w gminach wiejskich tłumaczy się przede wszystkim jej dobrą sytuacją majątkową, a w związku z tym zdradzała słabszą
tendencję do emigracji. Warto tu przytoczyć fragment przemówienia
wygłoszonego przez Stanisława Pawłowskiego w czasie IV Zjazdu Pomorzoznawczego w Krakowie w 1935 roku:
W każdym bez wyjątku powiecie pomorskim cyfra ludności polskiej jest większa aniżeli cyfra ludności niemieckiej. (…) Tymczasem ziemi posiadają Polacy
mniej, niż wynosi ich odsetek. Licząc posiadłości prywatne polskie w gminach
wiejskich, obszarach dworskich i miastach oraz posiadłości państwowe i inne
publiczne mamy w powiatach w rękach polskich od 47% (powiat sępoleński) do
90%. W każdym razie zachodzi na Pomorzu ciekawy fakt, nieznany w innych
dzielnicach Polski, mianowicie, że odsetek ziemi w rękach polskich jest mniejszy
niż odsetek ludności polskiej w powiecie 31.

29 T. Kowalak, dz. cyt., s. 38.
30 M. Widernik, Mniejszość niemiecka w północnych powiatach województwa pomor‑
skiego w latach 1920–1939, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Historia” 1978, nr 8, s. 52.
31 S. Pawłowski, Osiedla wiejskie na Pomorzu pod względem geograficzno‑osadniczym
i narodowościowym [w:] Stan posiadania ziemi na Pomorzu. II. Zagadnienia geogra‑
ficzne i gospodarcze. Protokół obrad oraz referaty wygłoszone na IV Naukowym
Zjeździe Pomorzoznawczym odbytym dnia 1 i 2 listopada 1935 roku w Krakowie,
Toruń 1935, s. 121.
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Powyższą sytuację obrazują następujące przykłady: niemieckie gospodarstwa powyżej 100 ha znajdowały się m.in w Baninie, do którego
włączono po I wojnie światowej obszar dworski Barniewice. Jednym
z właścicieli ziemskich był Fritz Tevener, który sprzedał majątek Ottonowi Andersowi. Od Andersa w 1924 roku nabył go polski działacz
polityczny Stefan Bukowski32. Inne duże gospodarstwo rolne należało
do Niemca Emila Lüpke. Doprowadził on swój folwark do upadku, wtedy
odkupił go od niego ewangelik dr Walter Goertz33. W rękach niemieckich
był także majątek w Borowcu Ottokara von Carnapa – liczył on 145 ha.
Wielkimi obszarnikami ziemskimi była rodzina Hoenów, która
do końca II wojny światowej posiadała majątki w Leźnie, Lniskach,
Pępowie, Czaplach i Borczu. Hoenowie dawniej byli gdańskimi armatorami – posiadaczami okrętów 34. W okresie międzywojennym
Konrad Hoene rozwijał majątek w Leźnie, który liczył w 1929 roku
1372 ha. Jego brat Albert odziedziczył majątek w Borczu o areale 1823 ha. Część jego dóbr rozparcelowano pomiędzy osadników
z Małopolski (polskich górali) 35. Warto wspomnieć, że Albert Hoene
32 E. Pryczkowski, Banino, Miszewo, Pępowo, Rębiechowo. Dzieje dramatyczne i pięk‑
ne, Banino 2018, s. 52.
33 Tamże, s. 55.
34 Rodzina Hoenów w XIX wieku przeprowadziła się z Gdańska do Leźna.
W 1832 roku majątek w Leźnie objął Friedrich, niektóre źródła podają Carl, Hoene.
Po jego śmierci majątek odziedziczył jego syn Friedrich. W 1903 roku majątek przejął syn Friedricha – Georg, który zmarł w 1916 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Georg miał dwóch synów: Konrada i Alberta. Konrad odziedziczył Leźno, Albert – majątek w Borczu. W międzywojniu majątek w Leźnie liczył 1372 ha.
Nastawiony był na hodowlę koni szlachetnych i bydła nizinnego czarno‑białego.
W czasie II wojny światowej w dworze zakwaterowany był niemiecki sztab oficerski.
Konrad Hoene był szefem komisji poborowej na front wschodni. Po wkroczeniu
Armii Czerwonej wyjechał z rodziną do Niemiec. Zob. W. Heidn, Die Geschichte des
Kreises Karthaus…, dz. cyt., s. 39. Por. E. Gołąbek, Wspomnienia kaszubskie i polskie,
Gdańsk 2020, s. 47; tenże, Dzieje okolic Gdańska…, dz. cyt., s. 239.
35 Szerzej: J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów…, t. IV, dz. cyt., s. 238. Inicjatorem akcji osadniczej był ówczesny minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, dzięki
któremu realizacja reformy rolnej znacznie przyspieszyła. Rozpoczął się proces oddłużania polskiego rolnictwa, popierania organizacji rolniczych i działań na rzecz
oświaty rolniczej. Ponieważ władza dążyła też do wzmocnienia polskiego stanu
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Il. 1. W okresie międzywojennym właścicielem pałacu i majątku w Leźnie był
Konrad Hoene. Fotoreprodukcja: Ryszard Mielewczyk

miał przychylny stosunek do Polaków, który potwierdzają relacje
wielu Kaszubów. W czasie II wojny światowej swoją przynależność do
Schutzstaffeln, wykorzystywał do niesienia pomocy Polakom 36. Stanął w obronie księży Arasmusa z Kiełpina i Lafonta z Żukowa oraz
bankowca Ćwiklińskiego z Kartuz 37. K
 olejny z rodu Hoenów – Otto
posiadania, zwłaszcza na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, rozpoczęła się akcja parcelacji osad, w efekcie której powstało kilka tysięcy gospodarstw chłopskich.
Ludność kaszubska odnosiła się do reformy rolnej, szczególnie zaś do faktu, że
preferowani byli osadnicy z innych części Polski, niechętnie. Poniatowski stwierdzał: Państwo, prowadząc swą politykę rolną, zmierza do tego, aby tereny, które wyka‑
zują najniższe zaludnienie rolne, stawały się terenami stopniowo zagęszczającymi się,
przynosząc ulgę terenom przeludnionym. Poznańskie i Pomorze pod tym względem jest
wyjątkową dzielnicą, albowiem stan przeludnienia jest tam najniższy i zasób ziemi wiel‑
kiej własności jest największy. Sprowadzani osadnicy z krakowskiego na Pomorze
musieli wykupić gospodarstwo za ustaloną kwotę. Nie każdy posiadał pełną sumę,
stąd na zakup gospodarstwa zaciągano kredyt w Banku Rolnym.
36 A. Paczoska, Czy tylko rachunki krzywd? (cz. V), „Gazeta Kartuska”, 8.09.1991.
37 B. Kąkol, Wspomnienia Marii Szymichowskiej, „Kartuskie Zeszyty Muzealne”
2017, z. 2, ss. 78–79. Zob. też F. Szczęsny, W krainie Gryfa, Gdańsk 1987, s. 315.
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był posiadaczem od 1899 roku majątku w Pępowie o powierzchni
721–750 ha. Zajmował się hodowlą bydła i koni. Istniała tam gorzelnia parowa. Po nim (zmarł w 1943 r.) dziedzicem Pępowa został jego
syn Gerhard, który w 1945 roku wyjechał do Niemiec 38.
Wspomnieć należy także niemiecką rodzinę Boelcke – właścicieli
majątków w Tuchomiu, Barniewicach i Małkowie. Ernest Boelcke posiadał 635-hekatorowy folwark w Barniewicach 39. Przedtem folwark
ten prowadził jego ojciec Franz von Boelcke, który miał czterech synów: Ernesta, Karla, właściciela Dobrzewina, Friedricha w Witominie
i Rudolfa (niektóre źródła podają Maksa), właściciela majątku w Małkowie pod Żukowem. Była tam także gorzelnia. Rudolf zmarł jeszcze
przed wybuchem II wojny światowej i został pochowany w Małkowie.
Na majątku pozostały dzieci i żona. W 1945 roku wraz z dwoma córkami i synami ewakuowała się na okręcie do Niemiec, przez Gdynię.
Warto nadmienić także o dużych majątkach przygranicznych
w Bysewie i Klukowie. W Bysewie po stronie polskiej znajdował się
folwark Waltera Hensela (346 ha). Z obszernego opisu – sporządzonego przez autora wielu monografii Dariusza Dolatowskiego – wiemy,
J. Walkusz, Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartuskiej 1939–1945,
Kartuzy 1999, s. 23. Ksiądz Antoni Arasmus został aresztowany na początku września 1939 roku i osadzony w więzieniu w Kartuzach. Wydobył go stamtąd Albert
Hoene, właściciel majątku w Borczu. Ksiądz Arasmus mieszkał przez cztery tygodnie w jego dworku. Po jakimś czasie wrócił do Kiełpina, został ponownie aresztowany, następnie w bestialski sposób zamordowany 27 października 1939 roku.
W egzekucji brali udział SS-man Adolf Plichta z Egiertowa i Hans Hardtke, właściciel cegielni w Starkowej Hucie. Konwojowali księdza Oskar Knorr (ur. w Kiełpinie,
9.04.1918 roku), Alber Schulz oraz Hans Braun.
38 W. Heidn, Die Geschichte des Kreises Karthaus…, dz. cyt., s. 425. Por. E. Gołąbek,
Dzieje okolic Gdańska…, dz. cyt., s. 342.
39 Ernest Boelcke posiadał majątek nie tylko w Barniewicach. Do tego majątku
jeszcze przed I wojną światową należał też niedaleki Tuchom. Z Księgi adresowej
gospodarstw rolnych województwa pomorskiego opracowanej przez Stanisława Mantheya (wydanie 4, Toruń 1929) wiemy, że majątek Tuchom liczył 384 ha. Ernest
ożenił się z Kaszubką z rodziny Szadach. Była w jego majątku służącą. Po wojnie
jego majątek w Barniewicach zamieniono w PGR, zaś sam Boelcke z małżonką
przeprowadzili się do Osowej. Mój ojciec Augustyn Wanke wspominał, że bywali
u jego rodziców w Osowej. Zob. E. Gołąbek, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 13, 43, 46.
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że dwór w Bysewie zbudowany był z czerwonej cegły klinkierowej
i miał wieżę po lewej stronie, w której mieścił się hydrofor, był także
zelektryfikowany. Wielu Kaszubów znajdowało w nim zatrudnienie.
Działała tam powozownia, zakład kołodziejski, kuźnia, zakład szewski i firma handlowa sprzedająca artykuły spożywcze W. Kleina 40.
Walter Hensel nie należał do najuczciwszych osób. W 1929 roku
mieszkanki i pracownice majątku w Bysewie wytoczyły proces właścicielowi za nieprzyznanie należytego deputatu. Wspomógł je prawnie Związek Robotników Rolnych i Leśnych Okręg IX, dzięki czemu
otrzymały należne świadczenie 41. W związku z przeprowadzoną reformą rolną majątek Waltera Hensela w 1937 roku podlegał parcelacji. Przymusowo wykupiono od niego 170 ha gruntów w Szlacheckim
Bysewie i Bysewie 42. Walter Hensel mieszkał w tym czasie w Sopocie,
a na rozparcelowanym majątku gospodarował jego syn Arnold. Na
uzyskanych gruntach podzielonych na parcele zbudowano tzw. poniatówki, w których zamieszkali osadnicy z południa Polski, z okolic
Krakowa. Takich działań Niemcy nie zapominali i nie wybaczali. Już
w pierwszych dniach września 1939 roku osadnicy zostali rozstrzelani z rozkazu Arnolda Hensela, właściciela folwarku w Bysewie. Był to
akt zemsty na niewinnych ludziach za to, że zamieszkali na rozparcelowanych działkach 43.
Ze wspomnień rodzin niemieckich właścicieli majątków na Kaszubach bardzo często wyłania się obraz niekompetentnych urzędników
walczących niezgodnie z prawem z przedstawicielami mniejszości niemieckiej, w ich opinii gorliwych i uczciwych w pracy Niemców. Historia
40 Szerzej na temat: D. Dolatowski, Kronika Matarni i najbliższej okolicy od czasów
najdawniejszych do 1945 roku, Gdańsk 2019, s. 206.
41 Tamże.
42 Tamże, s. 237.
43 Z rąk niemieckiego Selbstschutz zginęli: Emil Lach, Michał Lach, Władysław Szałachna i Józef Orawiec. Zob. D. Dolatowski, dz. cyt., s. 256. Jesienią 1939 roku w Klukowie aresztowano 13 Polaków, którzy zostali wywiezieni do Piaśnicy i tam zamordowani.
Na początku września właściciel Bysewa Arnold Hensel polecił zamordować grupę
Polaków z tejże okolicy. Spoczywają oni w dwóch grobach na cmentarzu w Matarni.
Ich nazwiska są również wyryte na tablicy pamiątkowej na ścianie szkoły w Bysewie.
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pokazała, jak wiele osób było nielojalnych wobec Polski i odsłoniła
chociażby mechanizm tworzenia list proskrypcyjnych (śmierci) powstających m.in. na podstawie donosów mniejszości niemieckiej, która
bardzo często czyniła to z powodu osobistych urazów. Wielka własność
niemiecka zajmowała najlepsze ziemie, dominowała także nad polską pod względem poziomu uprawy roli. Wyższość ekonomiczna była
zauważalna głównie w niemieckiej specjalizacji hodowlanej. Sytuacja
materialna przeciętnego Niemca była uderzająco lepsza od sytuacji
przeciętnego Polaka. Składało się na to wiele przyczyn. Mniejszość
w powiecie otrzymywała zapomogi od niemieckich organizacji, zajmowała bardziej urodzajne ziemie oraz posiadała dostęp do lepszej
technologii rolnej. Gleby nieurodzajne były zaś z reguły własnością
chłopów kaszubskich, których majątki rolne były zacofane gospodarczo. Z tego względu trudniej im było konkurować z niemieckimi produktami rolnymi. Poza tym rolnicy kaszubscy posiadali małe gospodarstwa, a Niemcy byli w większości właścicielami wielkiej własności
ziemskiej. Ich dobra kondycja materialna pozwalała im na zatrudnienie
dużej liczby osób. Z reguły pracę podejmowali u nich Kaszubi. Niekiedy
właściciele ziemscy zatrudniający robotników rolnych wywierali na
nich nacisk posługiwania się językiem niemieckim 44.
Niemieccy rolnicy i właściciele ziemscy należeli do związków
zawodowo‑rolniczych pod nazwą Landbund Weichselgau. Związki te udzielały pomocy finansowej. Członkom Landbundu łatwiej
było uzyskać kredyt aniżeli Niemcom, którzy do niego nie należeli.
O sile ekonomicznej niemieckich właścicieli ziemskich decydował
także ruch spółdzielczy na Pomorzu. Podstawową rolę odgrywały w nim spółdzielnie kredytowe, rolniczo‑handlowe, mleczarskie.
Nad całością spółdzielczości niemieckiej czuwał Związek Wiejskich
Spółdzielni Województwa Pomorskiego 45. Spółdzielnie niemieckie
na Pomorzu wykazywały przewagę nad polskimi w zakresie działalności rolniczej. Prowadziły zbyt produktów rolnych, zakup narzędzi
44 M. Widernik, Mniejszość niemiecka w północnych powiatach województwa pomor‑
skiego w latach 1920–1939, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Historia” 1978, nr 8, s. 53.
45 T. Kowalak, dz. cyt., s. 72.
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rolniczych i innych środków produkcji. W powiecie kartuskim istniało trzynaście spółdzielni, w których zrzeszonych było 1217 Niemców 46. Oprócz swej podstawowej działalności (zbieranie wkładów
oszczędnościowych, udzielanie kredytu) zajmowały się handlem
rolnym, zaopatrując swych członków w środki produkcyjne, nasiona, pasze, nawozy sztuczne i opał. Niemcy, oprócz uprawy zboża
i roślin okopowych, zajmowali się hodowlą zwierząt, która stała
na wysokim poziomie. Przykładowo Anna v. Kleist prowadziła hodowlę konia szlachetnego półkrwi, trzody chlewnej Yorkshire i bydła czarno‑pstrokatego. Podobną hodowlę, szczególnie koni, miał
Konrad Hoene na folwarku w Lniskach. Niemcy utrzymali też znaczącą przewagę w spółdzielczości mleczarskiej. Przykładem prężnego producenta mleka był Walter Goertz, który na swoim majątku
w Baninie (dobrze znający kaszubski) specjalizował się głównie
w jego produkcji. Posiadał wysokomleczne bydło czarno‑białe, które
stale ulepszano wysokowartościowymi reproduktorami z importu.
Inny Niemiec o nazwisku Waltinatat – właściciel dużej mleczarni
w Gdańsku – zakupił ziemię w Baninie celem wybudowania na niej
dwupiętrowej mleczarni 47. Zmniejszenie się przewagi spółdzielni
niemieckich nastąpiło dopiero w związku ze stałym zmniejszaniem
się liczby ludności niemieckiej.
Niemiecki przemysł
Słabo rozwinięty przemysł w powiecie kartuskim reprezentowały przede wszystkim niemieckie niewielkie tartaki, stolarnie, cegielnie oraz młyny. Niemcy będący właścicielami dużych nieruchomości
nie zgłaszali chęci wyjazdu. Wpływ na to miała także polityka niemiecka, dla której kluczową sprawą było utrzymanie niemieckiego
stanu posiadania. Niemałą rolę pod tym względem odegrały subsydia
z Rzeszy i działalność spółdzielni kredytowych.

46 Tamże, s. 103.
47 APG, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Sprawozdania…, sygn. 1630/1, s. 122.
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W samych Kartuzach Niemcy posiadali cztery tartaki, które były
największymi zakładami w mieście, biorąc pod uwagę także liczbę
zatrudnionych. Tartak parowy Reinhardta zatrudniał w 1933 roku
około 20 pracowników, tartak elektryczny Ewalda Rengera 15 osób,
tartak elektryczny Rengera i Gołuńskiego 19 robotników, zaś Georga
Sokolowskiego – 4 48. W porównaniu z innymi zakładami, które zatrudniały tylko po 4–5 pracowników (browary, cukiernie, piekarnie)
było to bardzo dużo. Przemysł tartaczny w powiecie rozwinięty był
jeszcze przed I wojną światową. Powiązane z nim było meblarstwo.
Niemieccy właściciele tartaków współpracowali z niemieckimi, jak
i polskimi stolarniami i kuźniami. Związani byli głównie z tymi dwoma rynkami zbytu.
Pozycja mniejszości niemieckiej w powiecie została utrzymana także w dziedzinie przemysłu materiałów budowlanych. Warto
w tym miejscu przybliżyć postać Ewalda Rengera, który oprócz tartaku prowadził firmę budowlaną mieszczącą się przy obecnej ulicy
3 Maja 33. Jego dziełami są – a istnieją do dzisiaj w Kartuzach –
m.in. budynek mleczarni, budynki rzeźni, apteka pod Orłem, willa
Hirszów, Dom Sędziowski, willa weterynarza dr. Bahra i szkoła powszechna 49. Są one nadal składnikami miejskiego pejzażu. Rozwój
branży budowlanej był ściśle powiązany z branżą ceglarską. Pomorze
posiadało najwięcej cegielni, które miały wysoką zdolność produkcyjną. W powiecie kartuskim istniało kilka cegielni niemieckich. Jedna

48 M. Widernik, Lata Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Dzieje Kartuz, t. II, Kartuzy 2001,
s. 42.
49 Ewald Renger urodził się 23 lutego 1881 roku. 1 października 1910 roku kupił
kawałek ziemi na rogu Berg – Wasserwerkstrasse w Kartuzach. Tutaj Renger zbudował tartak, firmę budowlaną i swój dom, nazwany później Villa Renger. Ewald
Renger zmarł 19 października 1931 roku w Bad Nauheim i został pochowany na
cmentarzu ewangelickim w Kartuzach. Jego grób, podobnie jak cały cmentarz
ewangelicki, zrównano z ziemią w 1968 roku. Szerzej: R. A. Regliński, Kartuzy
i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach i widokówkach – Karthaus und die
Kaschubisches Schweiz, Gdynia 2014, s. 48. Zob. R. A. Regliński, Kartuzy/Karthaus
(in der Kaschubischen Schweiz) und seine Sehenswurdigkeiten, Kartuzy 2011, s. 42.
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Il. 2. Willa Renger.
Fot. Barbara Kąkol

z nich, Hansa Hardtkego 50, znajdowała się w Starkowej Hucie 51, inna,
Maksa Römera 52, mieściła się w Matarni. Była także cegielnia parowa w Klukowie – należała do spółki „Danzig – Gluckauer Ton –
und Ziegelwerke”. Prężnie działała cegielnia w Bysewie, która była
50 Hans Hardtke brał udział w egzekucji ks. Arasmusa z Kiełpina 27 października
1939 roku. Szerzej J. Walkusz, Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartu‑
skiej 1939–1945, Kartuzy 1999, s. 23.
51 APG, Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1920–1939, sygn. 1630/2, Sprawozdania…, s. 219.
52 Maks Römer opuścił swój pałac przed nadejściem frontu. Jako ojciec czworga
dzieci cieszył się dobrą opinią u miejscowych Polaków. Natomiast właściciel Bysewa Arnold Hensel przed nadejściem frontu kazał spalić część zabudowań swego
majątku, sam zaś zginął jako dowódca grupy w walkach pod Chwaszczynem. Szerzej: J. Matynia, Na szlakach walki i męczeństwa województwa gdańskiego w latach
1939–1945, Gdynia 1967, ss. 83, 88, 89.

45

Barbara Kąkol
własnością Waltera Hensela, zarządzana zaś była przez Wilhelma
Dosta 53. Cegielnia ta zatrudniała 24 robotników, którzy w większości byli mieszkańcami powiatu chojnickiego 54. Fakt ten budził niezadowolenie wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego,
którzy nie mogli znaleźć zatrudnienia. W zakładach niemieckich pracowali Polacy, rzadko jednak zdarzało się, aby byli zarządcami fabryk,
gdyż tę funkcję z reguły pełnili Niemcy.
Z innych dziedzin przemysłowych na Pomorzu rozwinięte było
młynarstwo, w którym prym wiodły młyny niemieckie. Przykładem są:
elektryczny młyn Alfreda Sielmanna55, Ottona Miokleja w Mirachowie,
młyn wodny Emila Kapanke56 w Ostrzycach, młyn turbo‑wodny w Podjazach Gustawa Wunscha, Weissa w Sulęczynie i Karola Heninga w Połęczynie. Ponadto w Żukowie młyn i tartak prowadzili Eliza Schauffler,
Alfred Schmidt (także piekarnię) oraz Alfred Stemke (młyn wodny) 57.
53 APG, Starostwo powiatowe w Kartuzach 1920–1939, sygn. 1630/3, Sprawozdania sytuacyjne tygodniowe…, s. 58.
54 Tamże, s. 59.
55 R. Ciemiński, Album kartuski, Gdańsk 1991, s. 11. Alfred Silmann – Żyd, który uległ
asymilacji językowej i utożsamiał się z państwem niemieckim. Niemal od początku XIX
stulecia władze pruskie realizowały program, którego końcowym efektem miała być
emancypacja i germanizacja ludności żydowskiej. Polityka konsekwentnie preferująca
germanizującą się część ludności sprzyjała rozwojowi procesów asymilacyjnych. Jak
zauważa R. Leszkowski dla Żydów z całym ich bagażem historycznego doświadczenia,
pozbawionych ojczyzny, skazanych na los wiecznego tułacza, nękanych pogromami,
polityka asymilacji wydawała się atrakcyjna. Dlatego w wielu dokumentach archiwalnych A. Silmann przedstawiany jest jako Niemiec. Silmann prowadził młyn przy
ulicy Kościerskiej w Kartuzach, który z powodu kłopotów finansowych w 1932 roku
stracił (budynek istnieje do dzisiaj). Mieszkał wraz z rodziną na Placu Brunona, zaś
przy ulicy Parkowej prowadził hotel. Szerzej: R. Leszkowski, Pamięci kartuskich Żydów,
„Kartuskie Zeszyty Muzealne” 2017, z. 2, Kartuzy, ss. 58, 65.
56 Erwin Kapanke urodził się w Ostrzycach. Za wstawiennictwo u swoich przełożonych w sprawach Polaków został wcielony do wojska i wysłany na front wschodni, gdzie wkrótce zginął. Zob. W. Stankowski, Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kuja‑
wach w latach 1944/45–1950, Bydgoszcz 2000, s. 61. Por. J. Pawlik, Wspomnienia
działaczy kaszubskich, Białystok 1973, s. 227.
57 „Gryf ” Informator pomorski. Księga adresowa Pomorza z szczególnym uwzględnie‑
niem Władz i Urzędów, Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa, Toruń 1929.
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Wspomnieć należy o rodzinie najsłynniejszych garncarzy w Kartuzach – Meissnerów. Cofnijmy się do czasów zaboru pruskiego – do
korzeni rodziny. Meissnerowie przybyli na Pomorze na początku
XIX wieku z Meklemburgii. Brunon Meissner (1856–1953) założył
w 1876 roku warsztat w Kartuzach, który jednak szybko upadł i dopiero z synem Władysławem (1882–1968) reaktywował go, wytwarzając ceramikę ozdobną. Początkowo zakład mieścił się przy dzisiejszej ulicy Jeziornej, potem w byłym tartaku. W 1928 roku Władysław,
jako polski obywatel, kupił dom i dużą działkę przy ulicy Gdańskiej.
Na działce tej pobudował nowy zakład. Domem, który kupił Władysław, interesowała się gmina ewangelicka w Kartuzach z myślą
o przeznaczeniu go na mieszkanie dla pastora i biura. Władysław ich
ubiegł. Swoje wyroby sprzedawał także do Niemiec. W nawiązywaniu
kontaktów na terenie Niemiec pomagał mu brat Albert mieszkający
w Turyngii. Warsztat Władysława Meissnera w szczytowym okresie
rozwoju zatrudniał 22 osoby. Była to już mała manufaktura. Oprócz
ceramiki zakład Meissnerów produkował też duże ilości kafli piecowych. Część z tych kafli zdobiono malowanymi ręcznie motywami
przeniesionymi z haftu kaszubskiego 58.
58 Zakład Meissnerów przy ulicy Gdańskiej był budynkiem piętrowym. Na piętrze
mieściły się pracownia i suszarnia, na dole zaś glazurownia, gliniarnia i piece. Marta
i Władysław Meissnerowie mieli czworo dzieci: Klarę (ur. 1922), Alfonsa (1920–
1988), Marię ( ur. 1916) i Roberta (ur. 1919). Rodzinną tradycję miał kontynuować
syn Robert, niestety wybuch II wojny światowej udaremnił rozwój warsztatu. Co
prawda funkcjonował nadal, jednak w ograniczonym zakresie. Robiono przede
wszystkim doniczki i wazony. W 1943 roku Robert i Alfons Meissnerowie – podobnie jak wielu Kaszubów – zostali wcieleni do Wehrmachtu. W początkach l944 roku
Robert dostał się do niewoli amerykańskiej, a stamtąd do Armii Polskiej we Włoszech.
Brał udział w walkach pod Bolonią. Po zakończeniu działań wojennych przez jakiś
czas przebywał w Anglii, po czym wrócił do rodzinnych Kartuz. Tutaj musiał ukrywać
się przed pracownikami Służby Bezpieczeństwa jako osoba podejrzana o szpiegostwo na rzecz imperialistów. Początkowo pracował jako zdun. Później wziął pożyczkę
i razem z ojcem uruchomił warsztat, w którym produkował doniczki. Miał umowę
z kombinatem ogrodniczym Malinowo na dostawę doniczek. Jednak tzw. „domiary”
i przepisy zakazujące przedsiębiorstwom państwowym zaopatrywania się u prywatnych rzemieślników spowodowały, że Meissnerowie zamknęli warsztat. Wkrótce
zakład ich przejęła „Cepelia”. Robert początkowo został zatrudniony jako kierownik
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Reforma walutowa w 1924 roku miała wpływ na kondycję firm
i sytuację materialną ludności powiatu kartuskiego. Fatalne skutki
przyniosły zrównanie marki niemieckiej i polskiej, ogromny drenaż
oszczędności, powojenną drożyznę i spekulacje. Nie miało to jednak
zasadniczego wpływu na pozycję materialną Niemców. Wykorzystywali oni panujący kryzys gospodarczy do podważania państwowości
polskiej 59. Starali się przekonać miejscową ludność, że trudności
gospodarcze istniejące w Polsce nie mają miejsca w państwie niemieckim, które zapewnia przedsiębiorcom rynek zbytu, jak i miejsce zaopatrzenia w towary. Przemysłowcy niemieccy w tym okresie
otrzymywali pomoc, która pozwoliła utrzymać im dobrą kondycję
finansową. Niemieckie zakłady przemysłowe miały być dla mniejszości niemieckiej nie tylko oparciem, ale symbolem i dowodem niemieckiej gospodarności i zasobności. Z punktu widzenia zaś politycznego
było to tym ważniejsze, iż kształtowało w pewnym stopniu także opinię ludności polskiej i kaszubskiej.
Rzemiosło i handel
W mieście powiatowym pozostała ta ludność niemiecka, która
była właścicielami zakładów rzemieślniczych, przemysłowych oraz
składów handlowych. Rozwój niemieckiego rzemiosła w porównaniu
do rolnictwa był bardzo słaby. Wpływ na to miała zmiana struktury narodowościowej powiatu, gdyż wskutek emigracji ludności niemieckiej rzemiosło straciło swój rynek wewnętrzny. Potencjalnym
odbiorcą wytwarzanych niemieckich wyrobów rzemieślniczych
stała się ludność polska. Jednym z rzemieślników pochodzenia
zakładu. Jednak okazało się, że jako syn właściciela nie może być kierownikiem,
ale zwykłym robotnikiem. Przeniósł się do cegielni w Somoninie, a ostatnie kilkanaście lat przepracował w PKP. Do zawodu nie wrócił nigdy. Władysław Meissner
zmarł w 1968 roku. Przez ostatnich kilkanaście lat życia utrzymywał się z opłat,
które przekazywała mu „Cepelia” za wydzierżawienie warsztatu, oraz zajmował się
stawianiem pieców.
59 P. Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu wobec kwestii kaszubskiej w latach
1920–1939, „Studia Historica Slavo‑Germanica” 1973, nr 2, s. 83.
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niemieckiego, który w tym czasie funkcjonował na terenie powiatu,
był Eugen Frey. Prowadził on w Tuchomku kuźnię 60. Wykonywał
usługi przede wszystkim dla ludności miejscowej. Frey nie tylko
podkuwał konie, ale i przerabiał żelazo na szereg narzędzi i przedmiotów używanych w rolnictwie i domu. Inny Niemiec, Fryderyk
Müller, zajmował się powroźnictwem 61, wykonywał liny dla rolników
i rybaków. Pamiętać jednak należy, że Kaszubi wiele rzeczy umieli
wykonać sami. Kiedy mówimy o Tuchomku, wspomnieć trzeba o majątku znajdującym się w tej miejscowości, a należącym w okresie międzywojennym do Niemca Winckelmanna. W folwarku tym, oprócz
dworku, znajdowały się zabudowania gospodarskie, kuźnia, a także
mała, prymitywna cegielnia 62. Obok rzemieślników brak tradycyjnych powiązań handlowych z Niemcami odczuli kupcy. Musieli oni
większą uwagę skupić na potrzebach rynku polskiego, który nie był
zbyt atrakcyjny. Ludność niemiecka, która pozostała, zaopatrywała
się głównie w towary niemieckie, kupując w składach niemieckich.
Nie była to jednak wystarczająca liczba klientów, dzięki której utrzymałby się sklep. Handel na Pomorzu w 80% był w rękach polskich.
Niemcy posiadali 14,6% przedsiębiorstw handlowych, a ludność żydowska 4,3% 63. Niemniej w stolicy powiatu, Kartuzach, mieszkało
kilku kupców niemieckich, których pozycję i znaczenie dla lokalnej
60 APG, Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Kartuzach 1920–1939, sygn.
44/11, Materiały dotyczące mniejszości niemieckiej, s. 409.
61 APG, Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1920–1939, sygn. 1630, Sprawozdania
sytuacyjne tygodniowe i miesięczne z zakresu ruchu politycznego, wywrotowego,
zawodowego i stanu bezpieczeństwa publicznego (1930), s. 145.
62 Folwark Paula Winckelmanna obejmował obszar 400 ha. Należała do niego połowa Jeziora Tuchomskiego. Winckelmann nabył także majątek w Owczarni koło
Osowej po Niemcu Boelcke. Ożenił się z wdową po Boelcke. Paul nie mówił po polsku. W czasie II wojny światowej nie sprzyjał hitleryzmowi. W marcu 1945 roku
żona Winckelmanna została zgwałcona przez czerwonoarmistów. Wkrótce po wojnie Winckelmannowie wraz z dziećmi zostali deportowani do Niemiec. Majątek
ziemski w Tuchomku upaństwowiono i utworzono PGR. Pod koniec lat 50. XX wieku bankrutujący PGR rozparcelowano na mniejsze kawałki. Szerzej: E. Gołąbek,
Dzieje okolic Gdańska i Gdyni, Gdańsk 2010, ss. 338, 413–415.
63 C. Obracht‑Prondzyński, Wojna na Kaszubach…, dz. cyt., s. 37.
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społeczności można określić jako ważną. Jednym z większych i lepiej prosperujących składów był sklep bławatny z galanterią i towarami krótkimi Schmidta, wyróżniały się także salon biżuterii Kurta
Liedtkego oraz sklep z wyrobami elektrotechnicznymi Maesera 64.
Był też sklep papierniczy prowadzony przez Otto Lübscha. W Kartuzach działały dwie księgarnie niemieckie: Felixa Christa i Otto
Ehlersa. Christ posiadał renomowany skład papierów, w którym
oferował także usługi introligatorskie 65. Zakład Ehlersa drukował
również widokówki prezentujące walory Szwajcarii Kaszubskiej, dzisiaj będące nie lada gratką dla kolekcjonerów. W latach 20. XX wieku
w Kartuzach wychodziła jeszcze gazeta w języku niemieckim, był to
„Karthäuser Zeitung” („Orędownik Powiatu Kartuskiego”) wydawany w 1920 roku przez Otto Ehlersa 66. Zasięg gazety obejmował powiat kartuski. Otto zmienił tytuł gazety na „Karthäuser Kreisblatt”.
Zmodernizował też swoją drukarnię – budynek mieszczący się przy
ulicy Dworcowej 2 w Kartuzach rozbudował o dodatkowe piętro i wyposażył w nową prasę drukarską. „Karthäuser Kreisblatt” zachował
ciągłość roczników i numerów swego poprzednika, ale ukazywał się
nie dwa, lecz trzy razy tygodniowo i jeszcze w 1920 roku drukowano napis: „Druck und Verlag: Otto Ehlers, Kartuzy, Verantwortlicher
Schriftleiter: Robert Richter, Kartuzy”. W 1920 roku pismo ukazywało się nadal, uległo jedynie pewnym modyfikacjom. Od numeru 33.
z marca 1920 roku nosiło podwójny tytuł: niemiecki – „Karhäuser
Kreisblatt” i polski – „Orędownik Powiatu Kartuskiego”. Po śmierci
Ehlersa figurował on nadal jako wydawca i redaktor pisma. Wdowa
po nim prowadziła drukarnię przy pomocy następujących administratorów: Niemca Hansa Müllera – syna miejscowego pastora,
64 M. Widernik, Lata Drugiej Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 43.
65 R. Ciemiński, dz. cyt., s. 20.
66 Zasięg gazety obejmował powiat kartuski. „Karthäuser Zeitung” był kontynuacją „Kreis‑Blatt für den Carthauser Kreis”, który został powołany podczas posiedzenia sejmiku powiatowego w 1838 roku. Była to pierwsza gazeta powiatowa,
którą założył starosta kartuski Kleist. W 1874 roku redakcja, druk i nakład przeszedł w ręce prywatne. W 1886 roku drukarnię od H. von Czerwińskiego kupił
Otto Ehlers. Ehlers wydawał gazetę do swojej śmierci, tj. do 8 stycznia 1920 roku.
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i Johannsena – swego zięcia. Nieco później drukarnię tę nabyła spółka z Gdańska i przekształciła ją w Aktiengesellschaft. Wkrótce potem „Karthäuser Kreisblatt” zmienił nazwę na „Karthäuser Zeitung”.
Publikowano głównie zarządzenia i ogłoszenia władz administracyjnych. Większość tekstów zamieszczano w języku niemieckim. Tak
było do 1922 roku do pojawienia się „Gazety Kartuskiej”. Pod koniec
1922 roku gazeta praktycznie chyliła się ku upadkowi. Dla ratowania
pisma stała się mutacją tczewskiego dziennika „Dirschauer Zeitung”.
„Karthäuser Zeitung” upadł w 1923 roku. W tym czasie jako właściciel figurował Johannsen, wydawcą zaś była spółka „Helios”. Kiedy
mówimy o prasie, nie można pominąć ważnej działalności publicystycznej Niemca Friedricha Lorentza. W 1907 roku z jego i Izydora
Gulgowskiego inicjatywy powstało w Kartuzach Verein für kaschubische Volkskunde. Do towarzystwa należeli Niemcy, jak i Polacy. W latach 1908–1911 Towarzystwo wydawało „Mitteilungen des Vereins
für kaschubisches Volkskunde” 67. Działalność trwała krótko (wybuch
I wojny światowej), lecz jej znaczenie dla ratowania reliktów kultury
kaszubsko‑pomorskiej, świadomości jej odrębności oraz tworzenia
nowych form rzemiosła ludowego (haftu i garncarstwa) jest nie do
przecenienia.
Okres działania towarzystwa nie obejmuje ram chronologicznych artykułu, warto jednak bliżej przyjrzeć się działalności Lorentza, który mieszkał w Kartuzach przy ulicy Wzgórze Wolności, potem
zaś przeprowadził się do Sopotu. Friedrich Lorentz pisał artykuły do
periodyku „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”. Była to gazeta wydawana
przez Niemca Adolfa Splitta. Miała dwie serie. Pierwsza wychodziła
od kwietnia 1928 roku do sierpnia 1929 roku. Te dwa roczniki redagował i wydawał Adolf Splitt w Kartuzach (adres redakcji: Dworcowa 3) w cyklu dwutygodniowym. Zarówno w jednej, jak i w drugiej
serii czasopisma pojawiają się również teksty anonimowe albo opatrzone podtytułem świadczącym, że pochodzą z opowieści ludowych.
Natomiast w tych anonimowych wypowiedziach, które dotyczą historii Kaszub, jako autora – jak uważa wybitny badacz literatury
67 A. Romanow, Warunki życia, [w:] Dzieje Kartuz, t. II, dz. cyt., s. 307.
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kaszubskiej prof. Daniel Kalinowski – można upatrywać Friedricha
Lorentza. Andrzej Bukowski w Regionalizmie kaszubskim negatywnie
oceniał te periodyki jako antypolskie akty wydawnicze Friedricha
Lorentza, który działał z polityczno‑finansowym zapleczem niemieckiego rządu 68. Sami Kaszubi, wiedząc o podłożu ekonomicznym tych
pism, z nieufnością przyjmowali periodyk.
Do dzisiaj w centrum Kartuz przy rynku znajduje się okazała willa, która dawniej stanowiła własność kartuskiego kupca Fritza Sattlera. W międzywojniu, jak wynika z informacji zawartych w „Gryf ”
Informator pomorski. Księga adresowa Pomorza z szczególnym uwzględ‑
nieniem Władz i Urzędów, Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa,
wydanym w 1929 roku – prowadził w niej restaurację. W księdze tej
wymieniony jest Józef Goerke, który posiadał zakład siodlarski we
wspomnianej willi.
Na parterze kamienicy jedno z pomieszczeń wydzierżawiała
od Sattlera na sklep Maria Andrykowska, a po niej Jan Szymański

Il. 3. „Willa Sattlera” przy Rynku 3, z secesyjną fasadą (wzniesiona w roku 1876).
Na parterze sklep kolonialny Reinholda Baumgartha; z prawej zakład usługowy
Józefa Goerke (mistrza siodlarskiego i tapicera); 1942 rok

68 http://kaszebsko.com/zawartosc‑literacka‑przyjaciela‑ludu‑kaszubskiego
‑oraz‑bene‑e‑buten.html (dostęp: 2.01.2021).
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prowadzący hurtownię towarów kolonialnych i przemysłowych (adres
Rynek 3).
Z chwilą wybuchu II wojny światowej, firmę przejął w zarząd komisaryczny kupiec Reinhold Baumgarth, który wcześniej prowadził
firmę handlową w Gdańsku (Industrie- und Handelskammer), następnie w Pruszczu przy Markt 7a. W Kartuzach mieszkał przy Bergstrasse 22, dzisiejsza ulica 3 Maja 69.
Firma o nazwie „Kolonialwaren, Wirtschaftsartikel, Kohlen, Mineralöle” pozostawała w zarządzie komisarycznym Baumgartha od
20 września do 31 grudnia 1939 roku. Od maja 1940 roku w związku
z odebraniem mu koncesji na handel artykułami kolonialnymi rozpoczął
sprzedaż hurtową margaryny i innych wyrobów przemysłowych i jednocześnie starał się o zakup firmy, co udało mu się zrealizować w 1942 roku.
Zatrudniał 6 urzędników i 1 robotnika narodowości niemieckiej70.
Jeszcze przed wojną istniała sieć niemieckich restauracji i hoteli
(m.in. restauracja „Pod ławką Asesora” przy dzisiejszej ulicy Chmieleńskiej, prowadzącej z Kartuz do Kos). Z biegiem lat ich liczba zaczęła maleć. Niemniej w związku z wypoczynkowym i turystycznym
charakterem miasta i regionu, niektóre się utrzymały i funkcjonowały także w okresie międzywojennym. Należy podkreślić, że Kartuzy były kurortem i z walorów miasta korzystali chociażby Niemcy
z Wolnego Miasta Gdańska. Trudno jednoznacznie wskazać wszystkie działające w tym czasie hotele. Należy przypuszczać, że jeszcze
w 1920 roku w Kartuzach działały hotele: Engelmanna, Silmanna, Hassego 71. Znacznie dłużej działały niemieckie restauracje, jak
69 Reinhold Baumgarth urodził się dnia 11 września 1898 roku w Kalborn koło
Gilgenberg w Prusach Wschodnich, a jego ojciec był właścicielem majątku. Ukończył gimnazjum realne. Był żonaty z Hedwig urodzoną 22 listopada 1893 roku
i miał dwie córki: Ingeborg (ur. 17 października 1925 roku) i Erikę (ur. 25 listopada
1927 roku). Baumgarth był aktywnym członkiem NSDAP, gdzie pełnił liczne kierownicze funkcje. Szerzej: D. Dolatowski, Nieznana historia pruszczańskiego kupca
Reinholda Juliusa Oswalda Baumgartha, „Pomerania” 2020, nr 11.
70 APG, Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy Gdańsk – Prusy
Zachodnie, sygn. 10/264/0, nr 499.
71 R. A. Regliński, Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach i widoków‑
kach – Karthaus und die Kaschubisches Schweiz, Gdynia 1999, s. 93.
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Il. 4. Kartuzy, ul. 3 Maja. Sąd powiatowy, 1910 rok. Sąd powiatowy w Kartuzach
ustanowiony został 2 stycznia 1849 roku z czterema etatami sędziowskimi. W roku
1878 przemianowany został na Królewski Pruski Sąd Powiatowy. Budynek sądu został
wzniesiony ok. 1839 roku w stylu późnego klasycyzmu. Amtsgericht, 1910. Das am
2. Januar 1849 in Karthaus eingerichtete Kreisgericht mit vier Richterstellen wurde
1878 in ein Königlich preußisches Amtsgericht umgewandelt. Das Gerichtsgebäude
wurde 1839 im spätklassizistischen Stil erbaut. [Verlag Felix Christ, Karthaus, Westpr. –
Wydawnictwo Kartuzy]. Fotoreprodukcja: Ryszard Mielewczyk

c hociażby wyżej wspomniana Fritza Sattlera, Augusta Sildattke i Józefa Hendrycha przy ul. Aptecznej 1 w Kartuzach 72.
Większe skupiska mniejszości niemieckiej znajdowały się w Połęczynie, Kameli, Hopowie, Egiertowie. Tam też funkcjonowały niemiec
kie lokale i restauracje. Przykładem jest piwiarnia i restauracja w Egiertowie Augusta Kresina, w której organizowane były także zabawy
taneczne 73. Na potańcówki przychodzili tam Niemcy i Kaszubi. Kresin
posiadał oprócz restauracji gospodarstwo rolne. Na jednej z urządzonych zabaw w egiertowskim lokalu doszło do bójki między Niemcami
a Kaszubami. Miała ona swój fatalny finał. Wielu Kaszubów, biorących
72 „Gryf ” Informator pomorski. Księga adresowa Pomorza z szczególnym uwzględnie‑
niem Władz i Urzędów, Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa, Toruń 1929.
73 M. Wesołowska‑Szarzyńska, W Egiertowie zabawa. Pamiętnik Kaszuby 1904–
1945, Gdańsk 1981, s. 55.
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Il. 5.–6. Pozdrowienia z Wieżycy. Zajazd pod Wieżą z jej właścicielem,
Ziesowem, i jego gośćmi. „Boże zachowaj naszą kochaną Szwajcarię
Kaszubską z jej powabnością” – taki napis znajdował się na tablicy
reklamowej zajazdu.

w niej udział (w 1933 roku) zostało we wrześniu 1939 roku aresztowanych. Doniosła na gestapo żona Kresina. W czasie procesu świadkiem
powołanym przez Niemców był August Kresin. Jego zeznania spowodowały długi pobyt w więzieniu braci Węsiorów 74. Inny mieszkaniec
powiatu, z pochodzenia Niemiec, Paweł Glinke, prowadził hotel
74 M. Wesołowska‑Szarzyńska, dz. cyt., s. 120.
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i oberżę w Wieżycy 75. Glinke jako właściciel hotelu był bliski bankructwa, jednak dzięki uzyskanej pożyczce z Vereinsbanku mógł dalej prowadzić swój interes 76. W Klukowie, graniczącym z Wolnym Miastem
Gdańsk, a znajdującym się w powiecie kartuskim, działał zajazd O.
Oswalda 77.
Znaczenie w powiecie kartuskim miała także działalność lekarzy.
Lekarzami pochodzenia niemieckiego, którzy w tym czasie funkcjonowali na terenie powiatu, byli m.in dr Block, dr Neymand i dr
Fitzeck 78. Kaszubi leczyli się u dr. Leona Bruskiego i Feliksa Niklasa. Z dr. Blockem niemieccy właściciele ziemscy zawarli umowę, na
mocy której miał on wyłączne prawo leczenia robotników rolnych
zatrudnionych w ich majątkach 79. Dzięki tej umowie zawartej z rolnikami, lekarz ten miał stałych pacjentów. W powiązaniu z lekarzami działały apteki. Jedną z nich prowadził Daniel Christ, który jest
interesującym przykładem silnej identyfikacji regionalnej. Przybył
on do Kartuz z Bambergu w 1919 roku 80. Kiedy w 1920 roku do
Kartuz wkroczyły wojska gen. Hallera, Daniel Christ, będący przecież
Niemcem, zdawał sobie sprawę, że przyjdzie mu żyć w odrodzonej
Polsce. Nie przeszkadzało to aptekarzowi, co więcej – umiał mówić
po kaszubsku i tym językiem posługiwał się w kontaktach z Kaszubami. Stał się lubianym i szanowanym obywatelem Kartuz. Przyjaźnił
się z dr. Aleksandrem Majkowskim. Prowadził Aptekę pod Orłem 81.
75 APG, Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1920–1939, sygn. 1630/1, Sprawozdania…, s. 299.
76 Tamże.
77 D. Dolatowski, Kronika Matarni i najbliższej okolicy od czasów najdawniejszych do
1945 roku…, s. 203.
78 M. Widernik, Lata Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 34.
79 APG, Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1920–1939, sygn. 1630/4, Sprawozdania…, s. 258.
80 Hans Daniel Christ ukończył w 1904 roku studia na Uniwersytecie w Erlangen, uzyskując prawo do samodzielnego prowadzenia aptek na terenie Rzeszy
Niemieckiej.
81 Gdy wybuchła II wojna światowa, apteka Christa zmieniła szyld na Adler Apotheke. Należy jednak stwierdzić, że przez cały okres okupacji niemieckiej Daniel
Christ przejawiał życzliwą postawę wobec ludności kaszubskiej, która korzystała
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Il. 7. Na zdjeciu pośrodku siedzący Daniel Christ.
Fot. ze zbiorów Jerzego Nacla

Większość Niemców prowadziła własną działalność gospodarczą.
Urzędnicy i nauczyciele opuszczali ten teren. Poza wieloma czynnikami historycy podkreślają także rolę, jaką w motywacjach wyjazdowych odgrywała sytuacja ekonomiczna (okresowa poprawa sytuacji
gospodarczej w Republice Weimarskiej).
Ze względu na dobrą sytuację materialną i znaczącą pozycję Niemców różne były losy i stosunki ludzkie panujące na Kaszubach. Wielu Niemców się spolonizowało. Były także postawy z jednej i drugiej
strony wrogie wobec siebie. Była zazdrość ze strony Polaków czy też
z jego usług. Według relacji Aleksandra Arendta, Christ potajemnie dostarczał medykamenty osadzonym Polakom w KL Stutthof. Wkraczający do Kartuz żołnierze
Armii Czerwonej zastali Daniela Chrsita na „posterunku”. Podczas gdy lekarze
niemieccy opuścili Kartuzy przed nadciągającym frontem, on uważał, że nie ma
prawa pozostawić swoich pacjentów bez możliwości korzystania z apteki, tym bardziej, że w mieście zaczęła się rozszerzać epidemia tyfusu, zaś leki były na wagę
złota. Rosjanie zainstalowali się w aptece, a rodzinę Daniela Christa wyrzucono
na bruk. Tylko opieka i pomoc dr. Henryka Kotowskiego i innych rodzin kartuskich pozwoliły przeżyć najgorszy okres. Pozbawiony majątku w lipcu 1945 roku
zmuszony był opuścić Polskę. Szerzej: J. Nacel, Z dzejów kartësczégò aptekarstwa,
„Pomerania” 2012, nr 12.
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okazywanie wyższości ze strony Niemców. Był duch współpracy, ale
była też zawiść, nienawiść i pamiętliwość. Nie było też akceptacji strony

Il. 8. Plac św. Brunona. Brunoplatz in Karthaus. [Foto – L. Perschon, Karthaus,
Bahnhofstrasse 3]. Fotoreprodukcja: Ryszard Mielewczyk

Il. 9. Cukiernia i kawiarnia Kurta Christeleita. [Verlag Otto Ehlers, Karthaus Wpr. –
Wydawnictwo Kartuzy]. Fotoreprodukcja: Ryszard Mielewczyk
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niemieckiej dla działań władz polskich. Odbierano je jako krzywdzące i dyskryminujące. Niemcy nie pogodzili się nigdy, że znaleźli się
w granicach państwa polskiego. Stąd wybuch II wojny światowej większość ludności niemieckiej przyjęła z entuzjazmem. Dla niektórych
był to czas uregulowania wielu zadawnionych sąsiedzkich sporów
i porachunków.
Warto w tym miejscu przytoczyć fragment dzieła W kręgu dwóch
kultur pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego:
(…) te dwie największe społeczności (…) egzystowały według takich samych,
przynajmniej w przeważającej części, prawideł jak wszystkie inne środowiska
stykające się ze sobą w codzienności od wielu pokoleń. Była przychylność i życzliwość oraz kontakty towarzyskie (gospoda, jarmark), były animozje i wrogość. Tak
i dzisiaj w jednej wsi, parafii, nie mówiąc o mieście, gdyż mieszkanie w innej jego
części może być powodem często przypadkowej zwady, ale też lokalnej jedności.
Istniało wzajemne przenikanie kultur, wzajemne uczenie się gospodarowania,
przenikanie kuchni i obyczajów towarzyskich 82.

Opis ten dotyczy relacji polsko‑niemieckich przed I wojną światową, nie stracił jednakże na aktualności w okresie międzywojennym.
Koegzystencja Niemców i Kaszubów w przededniu wybuchu II wojny
światowej rysowała się z wyraźnym konfliktem o terytorium w tle.
Tabela 1. Gospodarstwa rolne w rękach niemieckich o powierzchni
powyżej 50 ha w województwie pomorskim w 1923 roku
Powiat Kartuzy
Nazwa
majątku

Ogólna
powierzchnia w ha

Czysty
dochód
grunt.

Właściciel
v. Carnap
Cetckar

Banino

145

687

Banino

140

635 Anders Otto

I. Dzierżawca
II.
Zarządca

Przemysł
rolny
hodowla

-

-

-

-

Uwagi

82 Cyt. za: T. Krzemiński, Codzienne relacje Polaków i Niemców na Pomorzu w okresie
wojny światowej 1914–1918 [w:] W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem
zachodnich w XIX i XX stuleciu pod red. Sz. Wierzchosławskiego, A. Niewęgłowskiej,
T. Krzemińskiego, Toruń 2017, s. 221.
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Powiat Kartuzy
Nazwa
majątku

Ogólna
powierzchnia w ha

Czysty
dochód
grunt.

Właściciel

I. Dzierżawca
II.
Zarządca

Przemysł
rolny
hodowla

Banino

157

990 Lüpke Emil

-

Barniewice

635

4121 Bölke Ernest

-

Gorzelnia

1823

6026 Hoene Albert

-

Gorzelnia
Cegielnia

Borcz

-

Bysewo

361

5340 Hensel Walter

-

Czaple

278

3196 Hoene Otto

-

-

Czaple

174

347 Willer Adolf

-

-

-

-

-

-

-

-

Czeczewo

52

Głusino

78

Gostomie

57

Hewelke
215
Maks
Barenbruch
491
Jan
132 Heyer Gustaw

Gostomko

107

182 Burandt Jan

-

-

Gowidlino

62

145 Kutsche Otto

-

-

Kamela

76

-

-

Kartuzy

100

-

-

Kistowo

82

-

-

-

Krochmalnia

-

-

-

-

Kczewo

170

Kłobuczyn

51

Kłobuczyn

60

Papke
Bernard
Noetzel
372
Ludwig
207

273 Thus Andrzej
Mutschal
1119
Wilhelm
Jahnke
Hermann
185 Hinc Robert

Kłodnia

93

254 Hëln Marja

-

-

Kłodnia

482

378 Kroll Hugo

-

-

Klukowa
Huta

131

759

Kokoszki

605

Guts
Hieronim

Warnow
4926
Paweł

60

-

-

Cegielnia
Cegielnia,
hodowla bydła czarno
‑srok. niz.

Uwagi
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Powiat Kartuzy
Nazwa
majątku

Ogólna
powierzchnia w ha

Leźno
i folwark
Lniska

372

Czysty
dochód
grunt.

Właściciel

10947

Hoene
Konrad

I. Dzierżawca
II.
Zarządca

Przemysł
rolny
hodowla

-

Hodowla
konia szlach.
półkrwi, hodowla bydła
czarno‑srok.
niz.

Małkowo

550

4012 Boehlke Maks

-

Gorzelnia

Matarnia

373

2461 Roemer Otto

-

Cegielnia

Matarnia

55

314

Młynek

127

907

Nowydwór

179

-

Owczarnia

2892

-

Owczarnia

336

2621

Pępowo

721

4390 Hoene Otto

Piotrowo

50

Podjazdy

160

Polęcin

82

Przewóz

108

Przyjaźń

1437

Draeger
Edward
Czech Friedrich i Otto
Koerner
Karol
Skarb
Państwa
Winkelmann
Katarzyna

116 Krüger Ernst
Wunsch
Gustaw
Brinkmann
345
Jerzy
570 Herholz Józef

8212 v. Kleist Anna

61

-

Młyn wodny,
Młynek
piekarnia

-

-

-

-

-

-

-

Uwagi

Gorzelnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hodowla
konia szlach.
półkrwi, hodowla trzody
chlewnej
Yorkshire, hodowla bydła
czarno‑srok.
niz.
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Powiat Kartuzy
Nazwa
majątku

Ogólna
powierzchnia w ha

Czysty
dochód
grunt.

Właściciel
Schlicht
Ottilie

I. Dzierżawca
II.
Zarządca

Przemysł
rolny
hodowla

-

-

Rąty

56

244

Rębiechowo

59

669 Elsner Otto

-

-

Rębiechowo

58

512 Kupfer Jan

-

-

-

-

-

-

Sierakowice

51

Skrzeszewo

809

Somonin

104

Wesenberg
Emil
v. Kleist Anna
3227
z d. Kries
Michhesen
1142
Konrad

Sumin

50

Stężyca
szlach.

65

201 Penze Paweł

Szymbark

74

174

Tokary

77

Tuchom
Tuchomek

-

-

-

-

-

443 Pachur Otto

-

-

393

2122 Boelke Ernest

-

-

54

317 Ulrich Kurt

-

-

-

-

399

Warzenko

529

Węsiory

88

Żukowo

57

Żukowo

150

Żukowo

Młyn

-

Tuchomek

51

- Rehfeldt Otto

-

Hoffmann
Rudolf

Winkelmann
1710
Paweł
Hewelke
2046
Maks
Kehr
136
Walentyn

-

Cegielnia

-

-

282 Krüger Karol

-

-

1354 Pfister Rudolf

-

-

-

-

Schauffler
402
Józef

Uwagi

Źródło: Na podstawie Książki adresowej gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojewódz‑
twa pomorskiego. Opracował wydział prawno‑ekonomiczny Pomorskiej Izby Rolniczej
w Toruniu, zebrał i zestawił S. Manthey, Toruń 1923.
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Tabela 2. Gospodarstwa rolne w rękach niemieckich o powierzchni
powyżej 50 ha w województwie pomorskim w 1929 roku
Powiat Kartuzy

Nazwa
majątku

I. Sąd
powiatowy
II.
Wójtostwo

Właściciel
(dzierżawca)

Babi dół
przy
Żukowie

I. Kartuzy
II. Borcz

Ciszke
Fryderyk

I. Kartuzy
II. Pępowo
I. Kartuzy
Barniewice
II. Pępowo
I. Kartuzy
Borcz
II. Borcz
I. Kartuzy
Borucino
II. Kamienica
Szlachecka
I. Kartuzy
Bysewo
II. Matarnia
Chylowa
I. Kartuzy
Huta
II. I. Kartuzy
Czaple
II. Matarnia
I. Kartuzy
Czeczewo
II. Tokary
I. Kartuzy
Głusino
II. Mirachowo
I. Kartuzy
Gostomko
II. Stężyca
I. Kartuzy
Gowidlino
II. Gowidlino
I. Kartuzy
Kamienica
II.
Królewska
Sierakowice
I. Kartuzy
Kartuzy
II. Kartuzy
Banino

Ogólna
Czysty
podochód
wierzchkatastralnia
ny w mk
w ha

Luepke Jan
Böelke
Franciszek
Hoene
Albert

359

98

1121

172

4121

636

6026

Reiter
Paulina

165

Hensel
Walter
Papke
Bernard
Hoene
Wilhelm
Hewelke
Oton Aleks.
Barmbruch
Leon
Burandt
Jan
Kutsche
Oton
Jaeschke
Artur
Noetzel
Maria

63

Zakłady
przemysłowe,
hodowle

Uwagi

Gorzelnia
Böelke

1823 Gorzelnia
58

5340

362 Cegielnia

3186

278

420

87

213

53

492

78

180

106

141

62

51

67

375

100

Hensel

Kartuzy
Noetzel
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Powiat Kartuzy

Nazwa
majątku

I. Sąd
powiatowy
II.
Wójtostwo

I. Kartuzy
II. Sulęczyno
I. Kartuzy
Klukowa
II. Kamienica
Huta
Szlachecka
I. Kartuzy
Kłobuczyno
II. Szymbark
I. Kartuzy
Kokoszki
II. Matarnia
I. Kartuzy
Leźno
II. Żukowo
I. Kartuzy
Małkowo
II. Tokary
Kistowo

Właściciel
(dzierżawca)

Ogólna
Czysty
podochód
wierzchkatastralnia
ny w mk
w ha

Theus
Andrzej

273

Reiter
Jakób

749

Jahnke
Hermann
Wannow
Paweł
Hoene
Konrad
Boehlke
Maks

Zakłady
przemysłowe,
hodowle

81
180 Cegielnia

118

48

4922

605

10946

1380

4012

550
373 Cegielnia

Matarnia

I. Kartuzy
II. Matarnia

Roermer
Oton

2444

Młynki

I. Kartuzy
Czesch
II. Przodkowo Fryderyk

729

Nowyświat

I. Kartuzy
II. Pępowo

Owczarnia

I. Kartuzy
WinkelII.
mann Paweł
Chwaszczyno

Parchowo

I. Kartuzy
II. Parchowo

Kubelke
Zygmunt

1296

Pępowo

I. Kartuzy
II. Pępowo

Hoene Otto

4337

Piotrowo

I. Kartuzy
II. Parchowo

Krüger
Ernst

Berendt
Artur

-

2605

116

64

Uwagi

Owczarnia
użytkowa

Reiter Jakób Klukowa Huta

Hoene
Konrad

Roemer
Oton
Matarnia

Młyn
wodny
Należy
do obw.
75
Gminy
Barniewice

111

337
Tartak,
gorzelnia, Kubelke
597
mleczarnia, Zygmunt
piekarnia
Owczarnia
użytkowa,
gorzelnia,
750 obora zarodowa bydła
czarno‑biał.
niz.
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Powiat Kartuzy

Nazwa
majątku

I. Sąd
powiatowy
II.
Wójtostwo

I. Kartuzy
II. Sulęczyno
I. Kartuzy
Rąty
II. Goręczyno
I. Kartuzy
Rębiechowo
II. Matarnia
I. Kartuzy
Rębiechowo
II. Matarnia
I. Kartuzy
Skrzeszewo
II. Gowidlino
I. Kartuzy
Somonino
II. Goręczyno
Stężyca
I. Kartuzy
Szlachecka II. Stężyca
I. Kartuzy
Szymbark
II. Szymbark
I. Kartuzy
Tokary
II. Tokary
I. Kartuzy
Tuchom
II. Pępowo
I. Kartuzy
Tuchomko
II. Pępowo
I. Kartuzy
Tuchomko
II. Pępowo
I. Kartuzy
Warzenko
II. Tokary
I. Kartuzy
Węsiory
II. Sulęczyno
I. Kartuzy
Widlino
II. Przyjaźń
I. Kartuzy
Żukowo
II. Żukowo
Podjazd

Właściciel
(dzierżawca)
Wunsch
Gustaw
Hofman
Ewald

Ogólna
Czysty
podochód
wierzchkatastralnia
ny w mk
w ha
471

117

244

56

Elsner Otto

669

59

Kupper Jan

512

58

100

219

Schröder
Hieronim
Komar
Marja
Weilandt
Edmund
Hoffmann
Rudolf
Pachur Otto
Boelke
Ernest
Ulrich Kurt
Winkelmann Paweł
Hewelke
Maks
Woehlke
Józef
Koeppel
Erika
Schmidt
Alfons

1142

Zakłady
przemysłowe,
hodowle

104 Młyn

357

101

174

74

443

77

2170

384

317

55

1900

400

2046

530

180

50

2159

260

402

52

Uwagi

Komarowie

Źródło: Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa pomorskiego, oprac. S. Manthey,
wyd. 4, Toruń 1929.
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Krzysztof Kowalkowski

ANTONI MAKSYMILIAN KOWALKOWSKI
(1901–1983) – NAUCZYCIEL
W SULĘCZYNIE, PARCHOWIE I BĄCZU

Il. 1. Antoni Kowalkowski –lata 30.

Antoni Maksymilian Kowalkowski urodził się 3 października
1901 roku w Dąbrowie (dziś wieś sołecka w gm. Kaliska, pow. starogardzki). Tu posadę nauczyciela w nowo wybudowanej jednoklasowej szkole elementarnej, z jednym nauczycielem, objął jego ojciec
Bonifacy 1. W księdze chrztów, obok polskiej nazwy wsi – Dąbrowa,
1 J. Milewski, Dzieje wsi powiatu starogardzkiego, cz. I, Gdańsk 1968, s. 71.
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w nawiasie jako miejsce urodzenia zapisano Dreidorf. Rodzicami
byli Bonifacy i Rozalia Anna z domu Grochowska, córka nauczyciela
z Borzechowa Teodora Grochowskiego. Chrztu Antoniemu udzielił
7 października ks. wikary Jan Firyn w kościele parafialnym w Zblewie. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Klinowski z Pieców i Paulina
Kowalkowska z Rytla, matka Bonifacego. Zawód Bonifacego wikary
określił jako lukmagister 2. Natomiast w księdze urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego Frankenfelde (dziś wieś Frank w gminie Kaliska, pow.
starogardzki), jako miejsce urodzenia Antoniego wpisano Dreidorf.
I takie miejsce pracy jako nauczyciela zapisano Bonifacemu 3. Trzeba tu wyjaśnić nazwę Dreidorf. W tym czasie wsie Dąbrowa, Kaliska i Strych (wieś, o której napisano – dawny dworzec Frankenfelde),
Niemcy określali jedną wspólną nazwą Dreidorf. Tak określona jednostka administracyjna zajmowała obszar 617,6 ha i liczyła łącznie
846 mieszkańców. Katolicy należeli do parafii w Zblewie. Urząd Stanu Cywilnego dla mieszkańców gminy znajdował się we wsi Frank 4.
Bonifacy, ojciec Antoniego, pochodził z rodziny o tradycjach nauczycielskich. Jego ojciec Edmund (1839–1880) był nauczycielem w Goręczynie, dziadek Ignacy Andrzej (1811–1880) 5 był nauczycielem
w Chmielnie 6. Nauczycielem został także najmłodszy brat Bonifacego – Józef Serwacy (1880–1940) 7. Dwaj ostatni zginęli w maju
1940 roku w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w Oranienburgu 8. Bonifacy i Rozalia mieli dziesięcioro dzieci, z których Antoni
był najstarszy. Kolejne dzieci to Helena (1903–1986), Joanna Cecylia (1905–1967), Bonifacy (1908–1994) zwany Bonusem, Alfons
2 Archiwum Diecezji w Pelplinie (dalej cyt. ADP), Księga chrztów parafii Zblewo
1892–1909, nr 215/1901.
3 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej cyt. APG), USC Frank 2000, sygn 79.
4 Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, Hf. II, Provinz Westpreußen, Berlin
1908, s. 94–95.
5 K. Kowalkowski, Nauczyciel Ignacy Andrzej Kowalkowski (1811–1880), „Kartuskie Zeszyty Muzealne” 2019, z. 4, s. 83–98.
6 Goręczyno i Chmielno, dziś wsie gminne w powiecie kartuskim, woj. pomorskie.
7 Zob. więcej K. Kowalkowski, Józef Serwacy Kowalkowski (*1880–†1940) ostatni
przedwojenny wójt gminy Starogard wieś, „Rydwan” 2011, nr 6, s. 51–56.
8 K. Kowalkowski, Rodzina Kowalkowskich, Gdańsk 1999, s. 12–25.
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(1910–1968), Łucja (1911–?), Rozalia (1913–1989), Jan (1915–
1989), Maksymilian (1916–1998) i Konrad (1919–1996) 9. Dzieci
Bonifacego do szkół uczęszczały w tych miejscowościach, w których
ich ojciec był nauczycielem. Wiadomo, że pierwszym miejscem pracy Bonifacego, jak wynika z aktu ślubu, była szkoła w Borzechowie.
Następną wsią, gdzie uczył Bonifacy, była wspomniana powyżej Dąbrowa koło Kalisk. Jedynymi wskazówkami mówiącymi jak długo
Bonifacy uczył w szkole w Dąbrowie i gdzie podjął następną pracę,
są daty i miejsca urodzenia jego kolejnych dzieci. Wynika z nich, że
1 sierpnia 1910 roku, gdy urodził się Alfons Oswald, Bonifacy był
jeszcze nauczycielem w Dąbrowie (Dreidorf). Dodać tu warto, że ojcem chrzestnym Alfonsa był nauczyciel Stanisław Grochowski 10, być
może brat Teodora, ojca Rozalii. Tak więc przez pierwsze lata swojego młodzieńczego życia Antoni uczęszczał do szkoły w Dąbrowie. Kolejnym miejscem pracy Bonifacego była szkoła w Piecach (Ofen). Była
to dwuklasowa szkoła z trzema nauczycielami 11. Tam więc do szkoły
uczęszczał Antoni. Była to jego ostatnia szkoła powszechna i tu Antoni 1 listopada 1915 roku uzyskał świadectwo ukończenia szkoły.
Ze świadectwa dowiadujemy się, że do szkoły w Piecach Antoni zaczął uczęszczać 1 stycznia 1911 roku. Data ta jest prawdopodobnie
także datą rozpoczęcia pracy w Piecach przez Bonifacego 12. Kolejną
miejscowością, do której Bonifacy jako nauczyciel został przeniesiony, były Mirotki, w których pracę rozpoczął w 1916 roku.
Nie udało się ustalić, co robił Antoni przez kolejne 5 lat po
ukończeniu szkoły. Czy kontynuował naukę w gimnazjum, czy też
pozostał w domu i pomagał ojcu i matce w prowadzeniu domu
i przynależnego kierownikowi, zazwyczaj dużego, ogrodu. Może
gdzieś także pracował. Na pewno jednak musiał jeszcze pogłębiać
swoje wiadomości niezbędne do kontynuowania rodzinnej tradycji
i podjęcia funkcji nauczyciela. Pamiętać przy tym należy, że Antoni
9 Tamże.
10 ADP, Księga chrztów parafii Zblewo 1909–1919.
11 Z. Czarnowska, Historia Szkoły Podstawowej w Piecach, rękopis, Piece 2006, nlb.,
kopia w zbiorach autora.
12 Schul–Gutlassungs–Zeugnis, Ofen 1 Oktober 1915, ze zbiorów B. Badzionga.
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Il. 2. Świadectwo ukończenia szkoły w Piecach przez Antoniego Kowalkowskiego,
ze zbiorów B. Badzionga

ukończył niemiecką szkołę powszechną, więc nawet jeśli ojciec dokształcał swoje dzieci w języku polskim, to taka nauka nie była tożsama z nauką w wolnej Polsce w języku polskim i z o wiele bogatszym programem nauczania.
Wiadomo, że w latach 1920–1923 Antoni był uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Stanisława Staszica w Grudziądzu (dziś miasto pow. w woj. kujawsko‑pomorskim).
Tu 20 czerwca 1923 roku zdał egzamin dojrzałości. W świadectwie
dojrzałości zapisano, że ukończył kurs piąty trwający w okresie
1920–1923. Zaś poniżej ocen, które otrzymał na świadectwie, napisano: Na tej podstawie uznaje się kandydata dojrzałym do tymczasowego
pełnienia obowiązków nauczycielskich w publicznych szkołach ludowych
pospolitych z językiem wykładowym polskim. W czasie swej nauki w seminarium otrzymał z funduszu państwowego stypendium w kwocie
214 300 marek. W związku ze stypendium złożył zobowiązanie do
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służby nauczycielskiej przez okres 4 lat 13. Warto w tym miejscu dodać,
że polskie seminarium w Grudziądzu zostało otwarte w budynku byłego niemieckiego seminarium 18 kwietnia 1920 roku. Uruchomiono od razu pięć kursów i internat dla uczniów zamiejscowych. Aby
zostać przyjętym do seminarium należało zdać egzamin wstępny 14.
Zapewne więc Antoni, jako zamiejscowy, mieszkał we wspomnianym
internacie.

Il 3a, 3b. Świadectwo dojrzałości Antoniego Kowalkowskiego, Grudziądz 1923 rok,
ze zbiorów B. Badzionga

Od 1 sierpnia 1923 roku Antoni Kowalkowski pracował jako
nauczyciel tymczasowy w Sulęczynie (dziś wieś gminna w pow. kartuskim). Według Kalendarza nauczycielskiego na 1925 rok w szkole
w Sulęczynie pracowało troje nauczycieli – Antoni Kowalkowski,
13 Antoni Kowalkowski, Świadectwo dojrzałości, Grudziądz 20 czerwca 1923 roku,
kopia w zbiorach autora.
14 Seminaria nauczycielskie poznańskiego okręgu szkolnego. Księga zbiorowa, pod red.
dr. T. Eustachewicza, Poznań 1936, s. 70.
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Józef Skórowski i Emilia Garmulewiczówna, zapisani w takiej właśnie kolejności 15, choć Kowalkowski był wówczas tylko nauczycielem
tymczasowym. Może nieznane było w chwili opracowania kalendarza nazwisko kierownika szkoły. Ksiądz Bogusław Głodowski wymienia jako kierownika szkoły Józefa Fałtyńskiego, nie podając jednak
jednoznacznie okresu, w jakim tę funkcję on sprawował 16. W Zarysie
statystyczno‑historycznym z 1928 roku Sulęczyno miało 597 mieszkańców wyznania katolickiego. Ponadto czytamy, że: Szkoła powszech‑
na jest szkołą katolicką 5. klasową, ma 4 katolickich nauczycieli i uczy się
w niej 196 dzieci 17. Dane te pochodzą prawdopodobnie z 1927 roku.
W dniu 16 czerwca 1928 roku, będąc jeszcze nauczycielem tymczasowym, Antoni Kowalkowski zdał przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Toruniu drugi egzamin nauczycielski (kwalifikacyjny) 18. W aktach Kowalkowskiego odnotowano, że w dniu 8 września
1928 roku otrzymał etat nauczyciela stałego w 4-klasowej Publicznej
Szkole Powszechnej w Sulęczynie 19. Jednak w piśmie Kuratorium
Okręgu Szkolnego Pomorskiego z taką samą datą, skierowanym do
Antoniego Kowalkowskiego napisano: z dniem 16 czerwca 1928 r. stał
się Pan stałym nauczycielem publicznych szkół powszechnych 20.
W dniu 14 sierpnia 1928 roku w kościele parafialnym w Sulęczynie Antoni zawarł związek małżeński z Reginą Heleną Pawłowską.
Świadkami na ślubie byli Bonifacy Kowalkowski z Mirotek (ojciec Antoniego) i Aleksander Główczewski z Sulęczyna 21. Regina urodziła się
2 października 1908 roku w Kościerzynie. Jej rodzicami byli Jan von
Pawłowski i Nepomucena Basendowska. Rodzicami chrzestnymi byli
15 Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola 1924, s. 42.
16 Ks. B. Głodowski, Sulęczyno – ludzie i wydarzenia w mojej pamięci, Gdańsk 1998, s. 13.
17 Diecezja chełmińska. Zarys historyczno‑statystyczny, Pelplin 1928, s. 405.
18 Antoni Kowalkowski, Zaświadczenie, Toruń 6 września 1928 roku ze zbiorów
B. Badzionga.
19 APG, Akta osobowe nauczycieli pow. Kartuzy, sygn. 10/14, brak paginacji.
20 Antoni Kowalkowski, Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Toruń 8 września 1928 roku ze zbiorów B. Badzionga.
21 ADP, Księga ślubów parafii Sulęczyno 1856–1938.
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Il. 4. Pismo kuratorium ustanawiające A. Kowalkowskiego nauczycielem stałym.
Źródło: zbiory B. Badzionga
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Jan Dzionk [?]22 i Apolonia Piotrzkowska 23. Jan Pawłowski w dniu
ślubu Reginy był gospodarzem (Besitzer), zaś Nepomucena była córką Jana Basendowskiego, nauczyciela w Miechucinie (dziś wieś w gm.
Chmielno, pow. kartuski) 24. Nie są znane losy Reginy w czasach jej
młodości. Pochodziła z wielodzietnej rodziny, była najmłodsza. Jej
matka zmarła, gdy ona miała 4 lata, a ojciec, gdy miała lat 17 (pochowani w Kościerzynie). Gospodarstwo, które znajdowało się na skraju miasta, przejął starszy brat Reginy, Franciszek. Regina pomagała
w gospodarstwie, a także pracowała u brata Leona w jego piekarni
‑cukierni w Kościerzynie 25. W latach 1923–1925 uczęszczała do
Państwowej Szkoły Przemysłu Ludowego w Kościerzynie, Oddział
Handlowy, gdzie 27 czerwca 1925 roku otrzymała świadectwo ukończenia dwuletniej Szkoły Handlowej 26.
Aniela, najstarsza siostra Reginy, wyszła za mąż za Aleksandra
Główczewskiego mieszkającego w Sulęczynie, niedaleko kościoła.
Prowadzili tu karczmę i znajdujący się w niej sklep bławatny 27. Aniela
czuła się w obowiązku pomóc osieroconej najmłodszej siostrze i mąż
jej zatrudnił Reginę w karczmie. Kiedy to nastąpiło, dziś trudno jednak powiedzieć. Ale właśnie podczas pracy w karczmie Regina poznała młodego nauczyciela Antoniego Kowalkowskiego, który będąc
kawalerem, jadał tu posiłki. Ślub Reginy wymagał zgody jej prawnego
22 Nazwisko nieczytelne.
23 ADP, Księga chrztów parafii św. w Kościerzynie 1896–1919.
24 Heiratsurkunde, Chmielno, akt ślubu, ze zbiorów B. Badzionga.
25 Wspomnienia o rodzinie Antoniego i Reginy Kowalkowskich spisane przez Irenę Kowalkowską (s. Irenę w Zgromadzeniu SS Franciszkanek od Pokuty i Miłości
Chrześcijańskiej), córkę tejże rodziny, przy współudziale drugiej, starszej córki
Weroniki Czerniewskiej, zam. w Tczewie oraz synowej Gertrudy (żony najmłodszego syna Andrzeja), zam. w Bączu, u których rodzice byli do końca. Wiadomości
zaczerpnięte głównie z opowiadań rodziców, kilku własnoręcznych zapisków Ojca
oraz własnego doświadczenia. Orlik 22 czerwca 2020 roku.
26 Regina Pawłowska, Świadectwo ukończenia dwuletniej Szkoły Handlowej, Kościerzyna 22 czerwca 1925 roku, ze zbiorów B. Badzionga.
27 A. Główczewski też był honorowym członkiem Straży Pożarnej w Sulęczynie,
prowadził Kasę Stefczyka, zob. więcej ks. B. Głodowski, Sulęczyno…, dz. cyt., s. 16.
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Il. 5. Świadectwo ukończenia Szkoły Handlowej przez Reginę Pawłowską.
Źródło: zbiory B. Badzionga
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opiekuna, bo nie miała jeszcze 21 lat. Wesele odbyło się w karczmie
Główczewskiego 28. Z małżeństwa nauczyciela Antoniego Kowalkowskiego i jego żony Reginy urodziło się pięcioro dzieci: Marian
(1929–2007), Jerzy (1930–1996) – ks. w zakonie Werbistów, Weronika Gertruda (ur. 1933), Irena Regina (ur. 1935) – s. franciszkanka, Andrzej (1941–1994). Marian i Andrzej kontynuowali tradycje
rodzinne i także byli nauczycielami. Marian pracował w Starej Hucie,
Mirachowie i Prokowie (wsie w pow. kartuskim). W tej ostatniej był
najpierw kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły. Dziś pracuje
tam jego córka Ewelina 29. Andrzej jako nauczyciel pracował w Bożym
Polu, Rozłazinie, Mirachowie i Bączu 30.
Pismem z dnia 6 kwietnia 1929 roku Antoni Kowalkowski został
przeniesiony na własną prośbę na stanowisko nauczyciela w dwuklasowej szkole powszechnej w Parchowie, wówczas administracyjnie
należącej do powiatu kartuskiego. Dziś jest to wieś gminna w pow.
bytowskim. Kurator w piśmie napisał ponadto: Po zwolnieniu od obo‑
wiązków dotychczasowych winien Pan zgłosić się u Pana Inspektora szkol‑
nego w Kartuzach, celem objęcia obowiązków służbowych. Przed opusz‑
czeniem posady odda Pan protokólarnie powierzony Panu inwentarz
szkolny i rozliczy się co do ewentualnych świadczeń rzeczowych. Inspektor szkolny w Kartuzach jako datę objęcia służby nauczyciela w nowym miejscu przez Kowalkowskiego wpisał 18 kwietnia 1929 roku 31.
W szkole tej objął równocześnie stanowisko kierownika po Marianie
Sarnowskim, który odszedł na emeryturę. Wraz z Antonim Kowalkowskim pracował jeszcze jeden nauczyciel, najpierw przez rok Michał Nawrocki, a następnie Edmund Górny. Nauczyciel Kowalkowski z Parchowa w dniu 1 grudnia 1929 roku jest wymieniany jako
Patron liczącego 81 członków Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
28 Wspomnienia o rodzinie Antoniego i Reginy Kowalkowskich…, dz. cyt.
29 K. Kowalkowski, Rodzina Kowalkowskich…, dz. cyt., s. 13–15.
30 Gertruda Kowalkowska, List do autora, Bącz 20 stycznia 2003 roku.
31 Pismo Kuratorium do Antoniego Kowalkowskiego z dnia 6 kwietnia 1929 roku,
ze zbiorów B. Badzionga.
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Il. 6. Pismo Kuratorium przenoszące Antoniego Kowalkowskiego
z Sulęczyna do Parchowa. Źródło: zbiory B. Badzionga
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w Węsiorach. W szkole w Parchowie, która posiadała własny budynek,
uczyło się wówczas 96 uczniów 32.
Gdy 5 stycznia 1930 roku przeprowadzano wybory do Sejmiku
Powiatowego powiatu kartuskiego nauczyciel Antoni Kowalkowski oraz Jan Bronk zostali członkami komisji wyborczej, której lokal mieścił się w szkole. Przewodniczącym komisji został sołtys Jan
Paszylk. Ponadto zastępcami członków zostali Jan Bielawa, Paweł
Główczewski i Syldatk. Rejon wyborczy obejmował gminę Parchowo
i leśniczówkę Chośnica 33.
Interesującą informację o Reginie, żonie Antoniego, przynosi
pochodzący z 1930 roku „Wykaz osób, które udzielają nauk kobiecych”. Wykaz ten wymienia Reginę Kowalkowską jako uczącą 2 godz.
w tygodniu w szkole w Parchowie 34. Regina uczyła w szkole zapewne niedługo, gdyż na świat przychodziły kolejne dzieci, co uniemożliwiało pracę. Nie wymienia jej cytowana tu historia szkoły. Pisząc
o Reginie, warto w tym miejscu przytoczyć wspomnienia jej córki
Ireny. Pisze ona, że matka, jak wiele osób z rodziny Kowalkowskich,
należała do III Zakonu Franciszkanów. Do zakonu tego należały osoby świeckie (np. żonaci, mężatki), które nie składają ślubów ubóstwa,
posłuszeństwa i czystości. Natomiast, tak jak w męskim i żeńskim
Zakonie, przechodzą Postulat, Nowicjat i Profesje. Regina w Parcho‑
wie prowadziła bardzo intensywne życie zakonne, będąc Przełożoną, a po‑
tem w Bączu dalej była złączona duchem z tym Zakonem aż do śmierci.
Miała życzenie być pochowaną w habicie, co się też stało 35.
W spisie powszechnym przeprowadzonym 9 grudnia 1931 roku
gmina wiejska Parchowo zajmowała obszar 18,45 km2, z czego użytków
rolnych 12,41 km2, w tym gruntów ornych 10,36 km2. W 1921 roku
32 Sprawozdanie Administracyjne Wydziału Powiatowego pow. kartuskiego za czas
od 1 kwietnia 1929 roku do 31 marca 1930 roku, Kartuzy 3 września 1930, maszynopis, s. 63 i 77 https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/218558/edition/217451/
content (dostęp: 21.11.2020).
33 Pomorski Dziennik Wojewódzki nr 36, poz. 319, Toruń 15 grudnia 1929 roku, s. 748.
34 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [dalej cyt. APB], Wykaz osób, które udzielają nauk kobiecych z dnia 17 maja 1930 roku. KOSP sygn. 433.
35 S. Irena Kowalkowska, list do autora, Orlik 15 kwietnia 1998 roku.
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było tu 68 budynków mieszkalnych, a w dniu spisu już 78. Niewiele
jednak zmieniła się liczba mieszkańców. 30 września 1921 roku w Parchowie mieszkały 692 osoby, zaś 9 grudnia 1931 roku 695 osób 36. Ta
niewielka zmiana zaludnienia może wynikać z faktu wyjazdu niemieckich mieszkańców wsi w pierwszych latach po 1920 roku. Na stronie
szkoły napisano, że przed wojną w Parchowie mieszkały tylko 4 rodziny niemieckie 37. W marcu 1932 roku szkoła w Parchowie była szkołą
I stopnia i uczęszczało do niej ok. 130 uczniów. Następnie stała się
szkołą zbiorczą, do której uczęszczały także dzieci z Jamna i Gołczewa (dziś wsie w gm. Parchowo w pow. bytowskim). Przy czym nie
zmieniła się obsada i dalej uczyło w szkole dwóch nauczycieli. W dniu
1 września 1937 roku podniesiony został stopień organizacyjny szkoły
w Parchowie. Od tego czasu była to szkoła II stopnia, w której zatrudniono dodatkowo nauczycieli Stefanię i Łucjana Lubińskich. Z powodu
znacznego wzrostu liczby uczniów konieczne było utworzenie trzeciej
sali lekcyjnej, którą zorganizowano w pomieszczeniu wynajętym od
gospodarza Antoniego Główczewskiego 38. W dniu 5 maja 1938 roku
Kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu podpisał dyplom
nadający Antoniemu Kowalkowskiemu pełniącemu obowiązki Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Parchowie brązowy „Medal za
długoletnią służbę”. Dyplom podpisał dr Antoni Ryniewicz 39.
Przyznanie brązowego medalu to ostatnia informacja o Kowalkowskim, jaką udało się odnaleźć w archiwach. Szkoła w tym kształcie,
z trzema nauczycielami, działała do 1 września 1939 roku. Niezależnie
od normalnej pracy dydaktycznej w szkole prowadzono kursy dokształcające dla młodzieży pozaszkolnej i przedpoborowej. Ponadto funkcjonował przy niej uniwersytet niedzielny dla starszych rolników 40.
Powyższe informacje o szkole pokazują, jak dużo pracy miał Antoni
Kowalkowski. Był nie tylko nauczycielem, który przecież do lekcji
36 Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki. Powierzchnia ogólna
i użytki rolne, cz. II, Województwa zachodnie, Warszawa 1933, s. 70.
37 Gazetka okolicznościowa, 50-lecie szkoły…, dz. cyt.
38 Gazetka okolicznościowa, 50-lecie szkoły…, dz. cyt.
39 Antoni Kowalkowski, Dyplom, Toruń 5 maja 1938, ze zbiorów B. Badzionga.
40 Gazetka okolicznościowa, 50-lecie szkoły…, dz. cyt.
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Il. 7. Dyplom przyznający brązowy „Medal za długoletnią służbę”.
Źródło: zbiory B. Badzionga
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musiał się przygotować, ale także wychowawcą. Sporo pracy pochłaniało stanowisko kierownika szkoły, który odpowiadał nie tylko za sprawy
pedagogiczne, ale także za te związane z administracją i utrzymaniem
budynku szkolnego. Do tego dochodzą inne obowiązki, bo zapewne
Kowalkowski, jak to było wówczas w zwyczaju, udzielał się w życiu
społecznym wsi i działających w niej organizacji.
Losy rodziny Antoniego podczas II wojny światowej możliwe są
do odtworzenia dzięki informacjom zebranym przez jego córkę Irenę41.
Krótko przed wybuchem wojny Antoni Kowalkowski został powołany do
Wojska Polskiego, z przydziałem do nieustalonej dziś jednostki w Wilnie.
Nieznany jest jednak jego stopień wojskowy. Brak też informacji o ewentualnym ukończeniu szkoły wojskowej. Dotarł tylko do Białegostoku
i następnie walczył pod Lwowem. 17 września 1939 roku dostał się do
sowieckiej niewoli. Jednym z elementów określających status żołnierza
(inteligent, chłop czy robotnik) były ręce. Antoni miał spracowane ręce,
bo utrzymanie rodziny wymagało dużo pracy, choćby w przynależnym
kierownikowi ogrodzie. Nie podzielił więc losów oficerów i inteligencji
więzionej wówczas w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje i innych miejscach. Nie dotarł jednak do domu, bo został aresztowany przez Niemców
i osadzony w obozie jenieckim w Gross Born‑Westfalenhof42, w którym
przebywał do 21 lutego 1940 roku. W tym czasie, tuż po wybuchu wojny,
Regina z dziećmi dostała od władz oświatowych polecenie ewakuacji
w stronę Warszawy. Dotarli do Inowrocławia, do którego wkrótce weszli
Niemcy i nakazali wszystkim powrót do swoich domów. Cały czas nękały
ich naloty niemieckich samolotów. Gdy wrócili do Parchowa, ich mieszkanie było splądrowane, bo pogłoska mówiła, że Kowalkowscy nie żyją.
Część rzeczy udało się odzyskać. W uwolnieniu i powrocie pomógł mu
41 S. Irena Kowalkowska (ur. 1935), Zgromadzenie SS Franciszkanek od Pokuty
i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku, gm. Brusy, pow. chojnicki.
42 W Gross‑Born w pobliżu miejscowości Westfalenhof (dzisiaj Kłomino) założono Stalag II E dla żołnierzy i podoficerów. W 1 czerwca 1940 roku przekształcony
w obóz jeniecki dla oficerów Oflag II D. https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_II_D_
Gross‑Born (dostęp: 21.11.2020).
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niemiecki wójt Parchowa Dallman, który był członkiem SA. Zatrudnił
Antoniego, który znał język niemiecki, w swoim biurze jako tłumacza.
Rodzina Kowalkowskich była bardzo pobożna i żona Antoniego stale
modliła się do Matki Boskiej Częstochowskiej o opiekę nad Antonim.
Pod koniec wojny parafią w Parchowie administrował ks. Heidrich i to on
przygotował dzieci w 1944 roku do I komunii św., która odbyła się w niedzielę 30 kwietnia. Wśród nich była Irena Kowalkowska, która wspomina, że przygotowywali się po niemiecku. Pod koniec 1944 roku Antoni
wysłany został do pracy przymusowej w ramach organizacji Osteinsatz43,
zamknięty w obozie kopał w Górnej Grupie umocnienia dla Niemców.
Uciekł stamtąd i powrócił do Parchowa, gdzie się ukrywał w rodzinnym
mieszkaniu w schowku na strychu do wkroczenia Armii Czerwonej44.
Po zakończeniu działań wojennych w Polsce w 1939 roku, szkoła
została ponownie otwarta, a jej kierownikiem został Edward Kreft.
Zajęcia odbywały się wyłącznie w języku niemieckim i w podstawowym zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na rzecz III Rzeszy.
Z nieustalonych dziś powodów Kreft został aresztowany przez Niemców w 1943 roku i zgładzony w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Wojska radzieckie do Parchowa wkroczyły 8 marca 1945 roku.
Pierwszym polskim sołtysem został Franciszek Jereczek i on to polecił byłemu kierownikowi szkoły Antoniemu Kowalkowskiemu rozpoczęcie nauki. Nastąpiło to 26 marca, a wraz z Kowalkowskim pracę
rozpoczęła nauczycielka Matylda Skoczkówna 45. Kowalkowski fakt
uruchomienia szkoły zgłosił w Inspektoracie szkolnym w Kartuzach
i z dniem 12 kwietnia 1945 roku objął obowiązki kierownika szkoły 46.
Ciężki to był okres, bo wielu uczniów nie umiało czytać i pisać po
polsku, gdyż w czasie okupacji lekcje prowadzono w języku niemieckim. Pierwszy rok szkolny trwał do 15 lipca 1945 roku. Kolejny rok
43 Osteinsatz – akcja pomocy na wschodzie, organizacja studencka mająca pomóc
Niemcom w osadnictwie na podbitych wschodnich terenach, zob. więcej, K. Wójcik,
Studenteneinsatz na terenie dystryktu lubelskiego w latach 1942–1944, „Mazowieckie
Studia Humanistyczne” 2012, t. 13, nr 1–2, s. 61–82.
44 Wspomnienia o rodzinie Antoniego i Reginy Kowalkowskich…, dz. cyt.
45 Gazetka okolicznościowa, 50-lecie szkoły…, dz. cyt.
46 Wspomnienia o rodzinie Antoniego i Reginy Kowalkowskich…, dz. cyt.
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Il. 8. Antoni i Regina Kowalkowscy (siedzą) z rodziną w dniu komunii św. córki Ireny,
stoi między nimi, poniżej niej, najmłodszy Andrzej. Z lewej stoją dzieci Antoniego:
najwyżej Marian, poniżej Jerzy i najniżej Weronika.
Źródło: zbiory rodziny Kowalkowskich

szkolny rozpoczęto 4 września 1945 roku. Szkoła w Parchowie rozpoczęła funkcjonowanie jako siedmioklasowa szkoła zbiorcza, do której
uczęszczało 182 uczniów, w tym 16 z Gołczewa. Z powodu przepełnienia nie przyjęto dzieci z Jamna. W szkole pracowali: nauczyciel
i p.o. kierownik Antoni Kowalkowski oraz nauczycielki Matylda Skoczek i Maria Olkiewicz. Trudny to był czas nauki. Brakowało wyposażenia i podręczników szkolnych, a starsi uczniowie z powodu braku
rąk do pracy przy zbiorze ziemniaków zostali zwolnieni z lekcji, aby
pomagać dorosłym. W tym czasie odnowiono sale lekcyjne i naprawiono dach szkoły.
Pisząc o Parchowie, należy wspomnieć, że zdaniem Gertrudy,
synowej Reginy, działała tam w tym czasie Gminna Szkoła Rolnicza.
Regina w roku szkolnym 1948/1949 pracowała w niej 6 godz. tygodniowo jako instruktorka. Szkoła ta mieściła się w budynku w parku. Regina uczyła dziewczęta robótek ręcznych i gotowania. Udzielała się wiele społecznie, prowadziła zajęcia świetlicowe. Pomagała
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proboszczowi ks. Renkowi w organizacji uroczystości. Naprawiała
i odnawiała szaty liturgiczne i chorągwie 47.
Jak zapisano w gazetce okolicznościowej: Zima roku szkolnego
1946/47 była najdłuższą i najsroższą zimą w ciągu ostatnich 60 lat. Fre‑
kwencja uczniów wyniosła tylko 60%, ale szkoła była czynna przez cały
czas. Na początku 1947 roku nauczycielka M. Olkiewicz zwolniła się
z pracy, a druga M. Skoczek zachorowała, musiał więc w tym czasie
Kowalkowski uczyć uczniów sam. Rola nauczycieli w tym czasie była
bardzo trudna. Niezależnie od zajęć dydaktycznych, podczas których
musieli nadrabiać zaległości w wykształceniu uczniów, zobowiązani
byli do prowadzenia działań propagandowych czy też społecznych. W następnym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 137 dzieci. W gazetce
nie napisano jednak nic o obsadzie nauczycielskiej.
W roku szkolnym 1948/1949 w szkole pracowało troje nauczycieli: A. Kowalkowski, który oprócz funkcji kierownika szkoły uczył
30 godz. tygodniowo i był wychowawcą kl. VI, M. Skoczek (33 godz.
tyg. i wychowawca. kl. I) oraz H. Żurawicz (36 godz. tyg. i wychowawca. kl. II–V). Zajęcia szkolne odbywały się w trudnych warunkach, bo
dopiero w kwietniu 1949 roku szkołę zelektryfikowano. W nowym
roku szkolnym 1949/1950 nastąpiły zmiany na stanowisku kierownika
szkoły. Antoni Kowalkowski został zwolniony, a nowym kierownikiem
został Henryk Żurawicz 48. Jedną z przyczyn zwolnienia Antoniego
z pracy w szkole w Parchowie było utrzymywanie bliższej znajomości
z ówczesnym proboszczem parafii Parchowo ks. Janem Renkiem 49,
który przybył do parafii w Parchowie 1 listopada 1945 roku.
W ciągu dnia, kontynuując spacer, dość często, niemal co dziennie, w formie rekreacyjnej, wstępował do naszej rodziny. Jego obawy z tego powodu, rozwiewała
moja mama: „NIECH KS. PROBOSZCZ PRZYCHODZI, MY SIĘ NIE BOIMY”.
47 Wspomnienia o rodzinie Antoniego i Reginy Kowalkowskich …, cyt. dz.
48 Gazetka okolicznościowa, 50-lecie szkoły…, dz. cyt.
49 Ks. Jan Renk (ur. w 1913 roku w Lipuszu) święcenia kapłańskie otrzymał
4 czerwca 1939 roku. Od 1 listopada 1945 roku administrator, a od 1952 roku
proboszcz w parafii Parchowo, od 1967 roku radca duchowny, zmarł 31 października 1975 roku w Gdańsku. Zob. więcej J. Borzyszkowski, Teresa Lilla (1931–2015),
„Acta Cassubiana” 2015, t. 17, s. 399.
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I przychodził. Doszło do nas takie sformułowanie odnośnie postawy ojca: „WISI
U KLAMKI KSIĘŻY”. Postawienie ołtarza w Boże Ciało na schodach wejściowych
do szkoły, z pewnością też ojcu zaszkodziło. Nie mniej, bezpośrednim i ostatecznym podjęciem decyzji natychmiastowego zwolnienia ojca z urzędu, stało
się niepodpisanie przez niego tzw. „CUDU LUBELSKIEGO” 50. Ojciec odmówił
podpisu negującego to wydarzenie cudowne, mówiąc: „NIE WIDZIAŁEM, NIE
PODPISZĘ”. W tym względzie był osamotniony – nauczyciele podpisali z obawy…

Kowalkowskiemu zaproponowano do wyboru wg niego dwie z najtrudniejszych wówczas placówek w pow. kartuskim: Ostrzyce (dziś
gm. Somonino) lub Bącz (dziś w gm. Kartuzy). Szkoła w Ostrzycach
była atrakcyjniejsza, bliżej miasta, przez wieś prowadziła szosa, była
elektryczność, czego pozbawiony był Bącz. Ale do szkoły w Bączu należał ogród warzywny i ziemia orna. Tatuś, kierując się dobrem dość licznej
rodziny – wybrał Bącz. Tu objął stanowisko nauczyciela w jednoklasowej
szkole z klasami od I–IV.
Po śmierci Stalina Kuratorium zaproponowało rehabilitację i prawo wyboru placówki, ale Kowalkowski z tego nie skorzystał, wbrew
namowom żony. Niedługo jednak ponownie się naraził władzom, odmawiając realizacji rozporządzenia nakazującego z dniem 1 września
1958 roku zdjęcie krzyży z sal szkolnych. Zagrożony zawieszeniem
w służbie 12 września krzyż zdjął.
Antoni Kowalkowski, jak pisze jego córka, był muzykalny i w swojej pracy nauczycielskiej używał skrzypiec:
Kiedy brakowało organisty w Mirachowie, zastępował go na organach, w czasie
Mszy św. niedzielnych. Swojej córce Weronice też grał na ślubie i wyćwiczył
pieśni dwugłosowe. Był samoukiem. Oprócz siostry Weroniki, czwórka z nas
odziedziczyła po ojcu pewne uzdolnienia muzyczne. W Parchowie w szkole pozostawiono pianino, ale po latach go zabrano. Brat Jerzy i ja mogliśmy kontynuować dalej muzykę, będąc w Zgromadzeniu. Ukończyłam Szkołę w Aninie
i zdobyłam dyplom z prawem grania we wszystkich kościołach całego kraju.
Organistką byłam 30 lat 51.
50 W lubelskiej katedrze 3 lipca 1949 roku w bocznym ołtarzu, pomiędzy kaplicą
Najświętszego Sakramentu a prezbiterium, na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej wierni zobaczyli płaczącą krwawymi łzami Madonnę, co w następnych dniach
spowodowało wielkie pielgrzymki przed obraz. Wywołało to represje komunistycznych władz, aresztowania i procesy.
51 Wspomnienia o rodzinie Antoniego i Reginy Kowalkowskich…, dz. cyt.
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Il. 9. Antoni Kowalkowski z żoną Reginą i uczniami przed szkołą w Bączu

Na emeryturę Antoni Kowalkowski przeszedł 31 marca
1967 roku. Regina przez wszystkie swe lata w Bączu starała się pomóc ludziom, udzielając porad, troszcząc się o chorych i biednych.
Jak pisze s. Irena, jej córka: Wyrobiła sobie tym miano „DOKTÓRKA”.
Antoni pozostał w Bączu i tu zmarł 30 czerwca 1983 roku, pochowany w Mirachowie. Regina, jego żona, zmarła 7 grudnia 1992 roku
i pochowana została również w Mirachowie 52.
Ponieważ jego syn Andrzej „przejął” szkołę po ojcu, warto i jemu
poświęcić kilka zdań. Urodził się 22 lutego 1941 roku w Parchowie.
Ukończył Studium Wychowania Fizycznego w Gdańsku‑Oliwie i podjął pracę jako nauczyciel w Bożym Polu. Następnie pracował w szkole
w Rozłazinie, a od roku 1963/1964 w Mirachowie. W dniu 21 lipca
1965 roku w Parchowie zawarł związek małżeński z Gertrudą Kreft urodzoną 4 stycznia 1943 roku w Sylcznie. W 1966 roku Andrzej,
na własną prośbę, podjął pracę w Bączu, w szkole, w której kierownikiem był jego Ojciec. Następnie w związku z chorobą ojca przejął
kierownictwo szkoły. W trakcie pracy w Bączu Andrzej ukończył
52 Tamże.
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AWF w Gdańsku i w 1980 roku zdobył tytuł magistra. Andrzej zmarł
18 sierpnia 1994 roku, pochowany w Mirachowie. Jego żona Gertruda w dalszym ciągu mieszka w Bączu 53.
53 K. Kowalkowski, Rodzina…, dz. cyt., s. 15.
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TR AUMA 1945 ROKU.
WKROCZENIE ARMII CZERWONEJ
NA KASZUBY
Powszechne jest dziś przekonanie, że ofiarami przemocy seksualnej, czynionej przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku, były
Niemki. Po dekadach milczenia w końcu zaczęto w Niemczech głośno
o tym mówić 1. Jednak o tym, że na Pomorzu kobiety pochodzenia
kaszubskiego, polskiego, doświadczały okrucieństwa niejednokrotnie w równej mierze co Niemki, napomyka się rzadko, najczęściej
w niskonakładowych wydawnictwach, w literaturze wspomnieniowej

1 W 1954 roku w Nowym Jorku ukazała się książka Kobieta w Berlinie. Zapiski
z 1945 roku – jest to autobiograficzna opowieść niejakiej Anonimy, autorki, która
wówczas nie ujawniła swoich personaliów (dziś nie jest tajemnicą, że była to niemiecka dziennikarka Marta Hillers). To bodajże pierwsze tak mocne świadectwo
terroru i aktów przemocy seksualnej, jakie żołnierze sowieccy zgotowali niemieckim kobietom. Umownie uważa się, że od wydania tej książki rozpoczęła się publiczna dyskusja o masowych gwałtach na Niemkach w 1945 roku. Jednak jeszcze
przez wiele lat w Niemczech mówiono o tym niechętnie, a samą książkę uważano
za świadectwo jednostkowych, osobistych doświadczeń autorki. Swoisty przełom
przyniosły lata 90. ubiegłego wieku, kiedy w przestrzeni publicznej pojawił się szereg kolejnych wspomnień niemieckich kobiet z tego okresu. W ostatnich latach, na
skutek wydania kolejnej książki na ten temat, autorstwa Ute Baur‑Timmerbrink,
pt. Wir Besatzungskinder (My, dzieci okupacji), w niemieckiej przestrzeni publicznej
wybrzmiał temat dzieci pochodzących z gwałtów, dokonywanych nie tylko przez
żołnierzy sowieckich, ale też amerykańskich, francuskich i brytyjskich.

89

Tomasz Słomczyński
albo w monografiach poszczególnych miejscowości 2. Nie prowadzi
się pogłębionych badań ani historycznych, ani socjologicznych na ten
temat. Tak jakby wciąż kwestia ta była objęta swoistym tabu.
Operacja Pomorska rozpoczęła się z końcem lutego 1945 roku.
Wojska 1. i 2. Frontu Białoruskiego pod wodzą marszałka Konstantego Rokossowskiego rozpoczęły ofensywę mającą na celu zajęcie
Pomorza Gdańskiego i samego Gdańska. Natarcie było prowadzone
od południa i zachodu (od strony Wału Pomorskiego). Fakt ten nie
pozostaje bez znaczenia dla wydarzeń, które miały tu miejsce. Sowieci, którzy wcześniej brali udział w walkach na Pomorzu Środkowym
i Zachodnim, na terenach zamieszkałych niemal wyłącznie przez
ludność niemiecką, wkraczali teraz – w lutym i marcu 1945 roku, na
tereny, które w dwudziestoleciu międzywojennym należały do Polski
i były zamieszkane przez ludność polską – kaszubską. Jednak żołnierz sowiecki, zbliżający się od zachodu w kierunku Gdańska, był
przekonany, że kroczy po ziemi etnicznie niemieckiej. Wszak mijał
niemieckie słupy graniczne…
Przypomnijmy: 26 października 1939 roku, na mocy dekretu Hitlera, został utworzony Reichsgau Westpreussen – Pomorze zostało
włączone do Rzeszy.
Czerwonoarmista zapewne nie wnikał w zawiłości etniczne
polsko‑niemieckiego pogranicza. To była „Germania” i już.
Kartuzy zostały zajęte przez sowietów w dniach 10–11 marca
1945 roku.
Część 1. Relacje
Począwszy od 2018 roku zrealizowałem szereg wywiadów ze
świadkami wkroczenia Armii Czerwonej na Kaszuby. Poniżej przywołam fragmenty wybranych relacji, dotyczących wydarzeń, które
miały miejsce w powiecie kartuskim i kościerskim.
2 Przykładem takiej publikacji, dotyczącej okolic Kartuz, może być książka:
E. Pryczkowski, Banino, Miszewo, Pępowo. Dzieje dramatyczne i piękne, Zrzeszenie
Kaszubsko‑Pomorskie, Odział w Baninie, Banino 2018. To jedna z wielu publikacji,
które opisują wkroczenie Rosjan na Kaszuby w 1945 roku i dokonywane tu gwałty.
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Trauma 1945 roku…
Alfons Szreder, w 1945 roku miał 16 lat, mieszkał we wsi Prokowskie Chrósty 3:
Pierwsze dni [po nadejściu frontu – przyp. aut.] mieliśmy bardzo spokojne, bo
u nas w domu byli oficerowie. Potem, jak oni poszli, to się zaczęło, rabusie przychodzili. Okradali, brali, co im się podobało.
Jedna pani, Litwinka, została u nas, bo nie miała gdzie iść, została u nas, nie
chciała dalej iść [uciekać przed frontem – przyp. aut.]. Rosjanin wszedł do naszego domu, zabrał ją, zaprowadził do stodoły i tam zgwałcił. Wróciła do domu
pobita, skopana, cała obolała. W tym czasie moja mama też była w domu, ale była
znacznie starsza od niej, więc mamy nie wzięli. Miałem jeszcze siostrę, ale siostra
schowała się w kominie przed nimi.
Kobiety chowały się w stodole, pod słomą, pod sieczkarnią, poza tym w podłodze były
schowki, zamykane klapą, potem się na to krzeseł nastawiało. Przychodził żołnierz
sowiecki i jak nie było młodych kobiet, to szedł dalej, jak były młode, to zabierał.
U sąsiadów, dziewczyna miała osiemnaście lat, matka nie chciała córki dać, to matkę zastrzelił [tu pada nazwisko zastrzelonej kobiety], córkę zgwałcił… Tak to było.
W Kartuzach był sztab, a gwałcili w Kobysewie. Ktoś doniósł do sztabu rosyjskiego, że gwałcą kobiety. To przyjechali ci ze sztabu, ustawili rzędem, było
pięciu tych co gwałcili, i wszystkich zastrzelili.
Przez dwa miesiące chodzili, wchodzili do domu i się pytali o dziewczyny, co
parę dni któryś przyszedł. Potem powyjeżdżali i był już spokój.

Greta Reszka 4 opowiada o „wsi pod Kartuzami”, nie chce wymieniać jej nazwy. Niektóre osoby, związane z tymi wydarzeniami,
wciąż żyją. Na pewno żyją ich dzieci i wnuki. Są to tragiczne historie
rodzinne, o których mówi się do dziś tylko w zaufanym, ścisłym gronie – o ile w ogóle się mówi.
W 1945 roku miałam pięć lat, mieszkałam w Gdyni Cisowej, ojca zamknęło
NKWD na Kamiennej Górze. Nie mieliśmy co jeść, byliśmy w sytuacji krytycznej,
więc mama wywiozła mnie do siostry na wieś pod Kartuzami, tam spędziłam rok.
Kilku Rosjan weszło do domu w sąsiedztwie, mieszkała tam młoda kobieta
z czwórką dzieci, miała ok. 30 lat. Była bardzo ładna, znałam ją dobrze, taka
elegancka pani, miała tę klasę i elegancję w sobie, mimo że była prostą, wiejską
3 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora, przekazane do Instytutu
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
4 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora.
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kobietą. Rosjan było kilku, dom był na wybudowaniu przed wioską jeszcze. Zostali
tam kilka dni. I przez kilka dni ją gwałcili na oczach dzieci. Miała długie czarne
warkocze, trzymali ją za te warkocze... A dzieci się temu przyglądały. Niedaleko
mieszkała jej rodzina, i kiedy bliscy próbowali się zbliżyć do tego domu, to Rosjanie do nich strzelali. Potem okazało się, że jest w ciąży. Poszła do proboszcza i powiedziała, że chciałaby nie mieć tego dziecka. Ksiądz powiedział, żeby je urodziła,
że może mu to dziecko oddać, a on temu dziecku rodzinę znajdzie… Urodziła,
oczywiście nikomu nie oddała, wychowała chłopaka na wspaniałego człowieka.

Jego też pani Greta znała bardzo dobrze, choć nie wie, czy on
jeszcze żyje. Być może tak, i jest to jeden z powodów, dla którego
nie chce wymieniać nazwy wsi. To są rany, które nawet teraz, po tylu
latach, jeszcze się nie zabliźniły.
To wszystko odbiło się głośnym echem wśród wszystkich Kaszubów w okolicy. Najczęściej mówiło się o nim „Rusek”, takie miał przezwisko. Jednak był
bardzo lubiany i szanowany w swoim otoczeniu. Jego mama – ta zgwałcona
kobieta, po tym wszystkim nigdy już nie stanęła na nogi, chorowała na serce.
Zmarła dość młodo, dzieci się nią bardzo troskliwie opiekowały.

Bernard Borzyszkowski 5 w 1945 roku miał siedem lat. Jego rodzina, w sumie dziesięć osób (rodzice, siedmioro dzieci i niepełnosprawny
brat matki), została wysiedlona z Lubonia i trafiła do Częstkowa k.
Stężycy. Wprowadzili się tam do domu po Polakach, także wysiedlonych do obozu w Potulicach. Typowe losy wojenne pomorskiej rodziny:
część podpisała Niemiecką Listę Narodowościową, część nie podpisała.
Jeden wujek ukrywał się przed Wehrmachtem w domu pod podłogą,
drugi zamiast w wojsku niemieckim, siedział w lesie, w partyzantce.
Jak mówi Bernard Borzyszkowski, względny spokój trwał do
marca 1945 roku, do wkroczenia Armii Czerwonej.
Ze starszym ode mnie o rok bratem spaliśmy w łóżku. Nagle do pokoju wdarł
się żołnierz rosyjski, rzucił na nasze łóżko kobietę, to była dziewczyna z tej wsi,
z Częstkowa. Myśmy siedzieli na poduszkach, podkuliliśmy nogi, a on niżej,
obok nas, tuż obok… To było duże łóżko. On… Załatwiał na niej swoje potrzeby.
Na początku ona krzyczała: „Mamo, ratuj!”. Ale potem przestała. Patrzyliśmy
na to, ale potem już nie chcieliśmy patrzeć, zakryliśmy się kołdrą. Nie wiedzieliśmy, co on robi, byliśmy za mali. Myśleliśmy, że ją morduje i baliśmy się, że
5 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora, przekazane do Instytutu
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
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zaraz zamorduje również i nas. Trwało to jakiś czas, a potem on skończył i poszedł. Dziewczyna dalej leżała na łóżku.

To niejedyna taka sytuacja, którą zapamiętał pan Bernard.
Innym razem trzy dziewczyny wpadły do naszego mieszkania, chciały się ratować, dwie z nich wskoczyły do szafy ubraniowej, i Rosjanie za tymi dziewczynami wbiegli do naszego domu… Nie patyczkowali się, otwarli szafę, chwycili je
za ręce, wywlekli je i też… załatwiali swoje potrzeby. Tego już my nie widzieli…
W drugim pokoju. Trzecia dziewczyna schowała się pod kołdrę do mamy w pokoju obok. Tam leżała moja mama ze świeżo urodzoną córeczką. Jej już nie
szukali, zadowolili się tamtymi dwiema, które wyciągnęli z szafy.

Terror trwał wiele dni.
Cały czas przychodzili, polowali na kobiety.

W niektórych relacjach pojawia się wspomnienie „lazaretu”.
Kazimierz Serkowski 6 w 1945 roku miał 11 lat. Opowiedział,
jak w Smętowie Chmieleńskim w budynku szkoły urządzono taki
„lazaret”. Sprowadzano do niego kobiety z całej okolicy, urządzano na nie polowania. Były tam więzione przez kilka dni, następnie
wypuszczane.
Niektóre nie przeżyły tego. Te, które przeżyły, często nie mogły iść o własnych
siłach.

Alojzy Potrykus 7 miał w 1945 roku 22 lata. Żołnierze sowieccy
urządzili „lazaret” w jego domu w Barwiku.
Przez kilka dni siedziałem w kuchni i obierałem dla nich ziemniaki, a lazaret
był w pokoju obok. Słyszałem tylko krzyki kobiet. Nie odważyłem się tam wejść.

W sąsiednich wsiach wielu mieszkańców ukrywało zbiegów
z tzw. marszu śmierci (ewakuacja obozu koncentracyjnego KL Stutthof). Czynili to z narażeniem życia, gdyż za ukrywanie ich groziło
rozstrzelanie całej rodziny. Na początku marca wkroczyli Rosjanie,
6 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora, przekazane do Instytutu
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
7 Nagranie zrealizowane w 2018 roku, nie jest w posiadaniu autora.
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co zapamiętała Waleska Konkol 8, która w 1945 roku miała 15 lat
i mieszkała w Pomieczyńskiej Hucie:
Kiedy przyszli Rosjanie, my dziewczyny schowałyśmy się u Trepczyków w zamkniętej piwnicy, u tych samych, u których ukrywała się Żydówka wyciągnięta
przez moją teściową z marszu śmierci. Ale Żydówka, nie pamiętam jej imienia,
nie zdążyła do nas dobiec – Ruscy pochwycili ją na podwórku i tam gwałcili,
nie jeden, a kilku. I gdy po tym przyszła do domu, powiedziała tylko: „Może
ja już nie znajdę męża... Może nigdy nie wrócę...” – było jej już wszystko jedno.
Ale jednak później wróciła do siebie i przysłała wiadomość, że jest już w domu,
mieszka pod Warszawą. Rosjanie to było bydło, nie ludzie.

Jest jedna relacja, wyjątkowo przejmująca. Otrzymałem ją od
Wioli Rębeckiej z Nowego Jorku, która zawodowo zajmuje się problemem gwałtów dokonywanych podczas działań wojennych. Jako
licencjonowany psychoanalityk jest związana z Womens Therapy
Centre Institute New York, realizuje projekt: „Rape – a history of
shame”, przeprowadza wywiady z tzw. rape survivors z Rwandy, Konga, Kosowa, Ugandy, Sudanu, Kolumbii, Gwinei, Birmy. Wkrótce
w USA ukaże się jej książka pt. Rape – a history of shame.
Przesyłając tę relację, której osobiście wysłuchała, nagrała ją
i zrobiła stenogram (relacja ta zostanie opublikowana w jej książce),
zastrzegła, że zgodnie z życzeniem autora i jego rodziny (wszyscy
dziś mieszkają w Nowym Jorku), personalia głównego bohatera nie
mogą być upublicznione.
Jest marzec 1945 roku. Do wsi Borucino wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Autor relacji ma 15 lat.
Rosjanie stacjonowali w domu sołtysa. Widziałem wielu żołnierzy w domu i na
podwórzu. Nigdzie natomiast nie dostrzegłem sołtysa, jego żony i ich pięciu córek.
Byłem przerażony. Moje ręce drżały. Pot lał się po mojej twarzy. Zimny pot, co
było przerażające jeszcze bardziej. Z pobliskiej stodoły słyszałem Rosjan przekrzykujących wrzaski i jęki kobiet. Polecono mi zostawić przyniesione weki
z mięsem przed domem, co zrobiłem.
8 Relacja pochodzi z: D. Kaszubowska (red.), Stutthof jidze. Marsz śmierci we wspo‑
mnieniach mieszkańców Pomieczyna i okolic, Bernardinum, Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga, Pomieczyno 2017.
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Coś popchnęło mnie, aby sprawdzić, co dzieje się w stodole, z której dobiegały krzyki ludzi. Znałem dobrze córki sołtysa, dorastaliśmy razem. Normalne
dzieci, jak wszystkie z wioski. Razem bawiliśmy się w lesie, latem pływaliśmy
w jeziorze.
Szybko wspiąłem się po ścianie na więźbę dachu stodoły. Zauważyłem grupkę
dziewczyn i kobiet. Wiele innych leżało na klepisku stodoły.
Nadzy mężczyźni, których nie znałem, których nigdy nie widziałem, mówiący
w obcym języku, którego nie mogłem zrozumieć, przyciskali do ziemi ciała kobiet, wściekle, brutalnie. Kobiety, też nagie, były bezbronne, wrzeszczały, wyły,
próbowały się bronić i szarpać.
To, co zobaczyłem, było surrealistyczne. Jakby nagle urzeczywistniony koszmar senny. Byłem bezradny, sparaliżowany strachem, ale jednocześnie wściekły. (…) Późnym wieczorem, podczas gdy mój ojciec spał, wymknąłem się
z domu w kierunku jeziora. Pod osłoną nocy, kryjąc się za domami, dotarłem
niezauważony do brzegu. Gęsty dym kłębił się z płonących chałup, podpalonych przez sowietów. Chciało mi się kaszleć, dym dusił mnie i dławił. Moje
zmysły były porażone dochodzącymi krzykami i wyciem ze stodoły. Te wrzaski
były niepodobne do niczego, co słyszałem kiedykolwiek wcześniej. Przeraźliwe,
jakby z głębi ludzkiej duszy, potępieńcze, zawodzenie łamanego ducha, życia
uchodzącego z niegdyś żywych istot. (…) Dotarłem do jeziora i ukryłem się
w lesie, nie będąc pewnym, czy jestem tam sam. Zauważyłem sylwetki kobiety
i młodej dziewczyny. Uciekały uzbrojonym radzieckim żołnierzom. Biegły do
jeziora. Wskoczyły do jeziora i zanurzyły się w wodzie, daleko dalej w głąb, niż
byłoby to bezpieczne. Ta część jeziora była bardzo zdradliwa. Nam, dzieciom,
nie pozwalano tam się kąpać. Dwie sylwetki zanurzały się dalej, coraz głębiej,
podczas gdy ja obserwowałem je z przerażeniem, chcąc je ostrzec o niebezpieczeństwie. Zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, zniknęły pod wodą.

W końcu Rosjanie opuścili wieś.
W stodole sołtysa widziałem wiele kobiet i dziewcząt, leżących na klepisku.
Cała stodoła była skąpana we krwi, krew była wszędzie, na szmatach przykrywających leżące, na ich nogach, stopach. Mój ojciec podniósł szmaty przykrywające dwie dziewczynki, to były córki sołtysa. Ciała dzieci były posiniaczone,
zakrwawione. Ojciec powiedział cicho do siebie, że zostały zgwałcone. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, co to znaczy.
W stodole było łącznie 28 kobiet i dziewcząt, większość martwych, tylko kilka z nich wciąż ledwie przytomnych i kurczowo trzymających się życia. Najstarsza zamordowana kobieta była siostrą mojej babki. Została zgwałcona
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i zabita. Najmłodsza zamordowana dziewczynka miała osiem lat, również została zgwałcona przed śmiercią.
Później jeden z sąsiadów przyszedł do naszego domu, oszalały i zdyszany, wykrzykując, że w jeziorze znaleziono ciało. W ciągu następnych kilku miesięcy
odkryto dwanaście ciał, m.in tej kobiety i młodej dziewczyny, które widziałem,
jak wbiegały do jeziora. To była żona sołtysa, a dziewczynka była jej córką. (…)
Nikt nie zna prawdziwej liczby kobiet, które odebrały sobie życie w głębokiej
toni jeziora.
Nikt nie chce pamiętać o tajemnicach Borucina.

Podobnych opowieści jest znacznie więcej. Powyżej przytoczyłem głównie te, których osobiście wysłuchałem lub które – jak
w przypadku relacji z Borucina – zostały mi przekazane. Ponadto
do powyższego przeglądu wybrałem relacje dotyczące najbliższej
okolicy Kartuz. Jednakże w ciągu ostatnich miesięcy wysłuchałem
szeregu równie wstrząsających wspomnień z Kaszub Południowych
i Północnych. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem jedyny – przez ostatnie lata wielu innych badaczy, dziennikarzy, regionalistów podobne
relacje gromadziło na terenie całego Pomorza i Kaszub, pojawiały się
one w różnych publikacjach.
Przywołane wspomnienia z kilku położonych blisko siebie wsi:
Prokowskich Chróstów, Kobysewa, Pomieczyńskiej Huty, Barwika,
Smętowa Chmieleńskiego, Borucina, Częstkowa – to tylko wycinek,
fragment rzeczywistości, którą dziś, na kartach artykułów, próbuje
się odtworzyć. Gdyby jednak dokonać próby zgromadzenia wszystkich takich relacji w jednym miejscu – z całych Kaszub i Pomorza,
gdyby każdą z nich nanieść na mapę, dajmy na to – zaznaczyć w jakiś sposób graficznie, wówczas przed naszymi oczami pojawiłby się
przerażający obraz fali seksualnej przemocy i terroru, jaki wprowadzili sowieci na Kaszubach wiosną 1945 roku.
Nie ulega wątpliwości, że gwałty na Kaszubkach były masowe
i powszechne. Można powiedzieć, że było to doświadczenie zbiorowe,
które w jakiś sposób – bezpośrednio lub pośrednio (dzieci, mężowie,
matki, ojcowie, siostry i bracia zgwałconych, a także dalsi krewni lub
sąsiedzi, którzy to widzieli lub słyszeli o tym) dotyczyło niemalże
wszystkich mieszkańców Kaszub i Pomorza.
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Jednak – trzeba uczciwie przyznać – nie wszystkie opowieści
wskazują na bestialstwo wszystkich sowietów.
Leszek Grzenia 9 (w 1945 miał 6 lat) w momencie przejścia frontu mieszkał w Kębłowie (gm. Luzino):
[Rosjanie – przyp. aut.] siedzieli po ludziach, jedli, pili, nie było żadnych problemów z nimi, dla nas dzieci byli bardzo dobrzy, bo piekli placki ziemniaczane, plince,
i nam dawali. Byli bardzo weseli, mili, pokazywali lornetki, sztuczki różne robili.

Co prawda Rosjanie w Kębłowie rozstrzelali żonę sołtysa, ale to
dlatego, że wcześniej donosiła na Polaków, i to sami Polacy ją wskazali jako donosicielkę.
Jadwiga Sobisz 10 jako siedmiolatka „witała” Rosjan w Załęskich
Piaskach:
Ojciec grał na harmonii, mieszkali u nas, codziennie były potańcówki, pili wódkę, lubili się bawić. Czy czuliśmy się w ich obecności bezpiecznie? Oczywiście,
że tak!

Stanisław Bach z Załęża 11 w momencie wkroczenia Rosjan miał
12 lat. Wspomina, że u niego we wsi były „frontowe tyły” – kowal,
krawiec, szewc. Nie może złego słowa powiedzieć, choć Rosjanie rozstrzeliwali, ale tylko funkcjonariuszy niemieckich, Polacy nie mieli
się czego obawiać.
Relacje te są zastanawiające i czynią całościowy obraz trudno
czytelnym. Wychodzi bowiem na to, że w okolicach Przodkowa, na
przykład w Załęskich Piaskach, czerwonoarmiści byli uprzejmi i przyjacielscy, a kilka kilometrów dalej – w Pomieczyńskiej Hucie, gwałcili
zbiorowo ocaloną z Holokaustu Żydówkę… Trudno to wszystko sobie dzisiaj wyobrazić i zrozumieć.
Jeszcze jeden, niezmiernie ciekawy obraz wyłania się z tych
opowieści.
Mówi się powszechnie, że żołnierze sowieccy mieli pozwolenie na rabunki i gwałty, że było to ich „trofiejne” prawo. W świetle
9 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora, przekazane do Instytutu
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
10 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora.
11 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora, przekazane do Instytutu
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
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dokumentów z epoki kwestia ta nie jest tak jednoznaczna 12. Równie
niejednoznacznie wygląda to w relacjach świadków. Bardzo często,
na oczach moich rozmówców, sprawcy gwałtów byli rozstrzeliwani
przez oficerów. Tak było w Kobysewie (przytoczona powyżej relacja Alfonsa Szredera), ale także w kilku innych wspomnieniach; moi
rozmówcy przywoływali takie sytuacje kilkukrotnie. Gwałciciele byli
rozstrzeliwani w Gdyni 13, Gdańsku 14, we wsi w okolicach Przodkowa 15. Wszędzie podobny scenariusz: gwałciciel zostaje przyłapany
na gorącym uczynku lub skarżą się na niego u oficera miejscowi i na
miejscu, bez sądu, zostaje zastrzelony. Zdarza się, że cywile, którzy
byli bezpośrednimi świadkami gwałtu, muszą go pochować 16.
Przejmująca jest historia Bernadetty Mielewczyk 17. W 1945 roku
miała trzy lata, więc nie może pamiętać tamtych wydarzeń, opowiada to, co usłyszała od matki. Mieszkała z rodziną w Staniszewie. Ich
dom zajęli Rosjanie. Domownikom kazali się wynieść do piwnicy.
Jednego razu do piwnicy zszedł pijany Rosjanin. Bernadetta siedziała
12 Na przykład rozkaz 006 marszałka Konstantego Rokossowskiego z 22 stycznia
1945 roku: Rozżarzonym żelazem wypalić niewłaściwe dla Armii Czerwonej objawy –
maruderstwo, pijaństwo, a winnych doprowadzić do surowej odpowiedzialności, aż do
najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. Cyt. za: T. Gliniecki, Czerwonoarmiści na
zdobytych ziemiach, [w:] T. Gliniecki, D. Panto, Krzywy obraz wojny. Armia Czerwona
w Gdańsku i Prusach w 1945 roku, Gdańsk 2019, s. 107. W ten sposób wprowadzono surowe kary dla niesubordynowanych żołnierzy rosyjskich, m.in. za gwałty na
kobietach. Jak pisze Anthony Beevor, rozkaz nr 006 Rokossowskiego nie przyniósł
większych efektów. Zdaniem historyka podjęto też niewiele prób by takie rozkazy egze‑
kwować. Autor podaje jeden przypadek rozstrzelania gwałciciela, potem zaś stwierdza: Albo sami oficerowie brali udział w tego rodzaju ekscesach, albo brak dyscypliny był
już tak wyraźny, że jej przywracanie wśród masy pijanego żołdactwa mogło okazać się
niebezpieczne. A. Beevor, Berlin 1945. Upadek, Kraków 2009, s. 69.
13 Relacja Zofii Pawłowskiej oraz Grety Reszki – obydwa nagrania znajdują się
w zbiorach prywatnych autora.
14 Relacja Edyty Mikołajewskiej, nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych
autora, przekazane do Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
w Warszawie.
15 Relacja Zofii Pawłowskiej, nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora.
16 Tamże.
17 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora.
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wówczas na kolanach u babci. Żołnierz wystrzelił serię w kierunku
cywilów, bez żadnego powodu. Babcia Bernadetty zginęła na miejscu,
ona sama została ranna (ślady po kulach na nogach zostały jej do
dziś). W tym momencie za pijanym Rosjaninem do piwnicy wbiegło
kilku innych, wyprowadzili go na zewnątrz i natychmiast rozstrzelali. Mama Bernadetty wzięła ranną dziewczynkę na ręce i pobiegła
do szpitala wojskowego. Tam dziewczynką zajął się rosyjski lekarz –
oficer. Jak mówi dziś pani Bernadetta, uratował jej życie, potem zaprzyjaźnił się z rodziną, bardzo lubił się bawić z małą dziewczynką,
którą uratował. Oczywistym więc wydaje się, że nie wszyscy sowieccy
żołnierze byli gwałcicielami, rabusiami, brutalnymi oprawcami.
W tym momencie jednak pojawiają się kolejne wątpliwości: czy
to oznacza, że żołnierze sowieccy dopuszczali się masowych, zbiorowych gwałtów, niekiedy szczególnie się z tym nie kryjąc, mimo że
mogła im za to grozić śmierć przez rozstrzelanie na miejscu?
Można ledwie tylko dotknąć tej masy psychologicznych sprzeczności
oraz zjawiska całkowitego zezwierzęcenia i zdziczenia – napisał Anthony Beevor 18.
Część 2. Dokumenty
Tyle, jeśli chodzi o relacje świadków. Oprócz nich źródłem naszej
wiedzy o tamtym czasie mogą być również zachowane dokumenty.
Jednak, zanim do nich zajrzymy, powinniśmy zdać sobie sprawę,
że na Kaszubach w tym czasie, jak w całej Polsce, nagle nastaje nowa,
zupełnie inna niż dotychczas, rzeczywistość.
Mija marzec 1945 roku. W zależności od danego miejsca, po kilku dniach lub tygodniach sytuacja się normalizuje. Żołnierze sowieccy stacjonują jeszcze na Pomorzu, ale gwałty nie są już tak masowe,
choć ciągle się zdarzają i nie należą do rzadkości.
W czerwcu władza administracyjna z rąk Rosjan zostaje przekazana polskim władzom cywilnym. Już wcześniej w niektórych miejscowościach tworzyły się grupy samoobrony. Nowo powstała milicja
18 A. Beevor, Berlin 1945. Upadek, dz. cyt., s. 71.
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często stawała w obronie kobiet. Byle jak uzbrojeni miejscowi Polacy,
zazwyczaj niewyszkoleni, cywile, musieli stawać przeciwko frontowym żołnierzom sowieckim, za którymi stała armia narzucająca reguły gry na danym terenie.
W maju, czerwcu i lipcu jest inaczej niż w momencie przechodzenia frontu. Można powiedzieć, że spokojniej. Z pewnością funkcjonują już instytucje, u których w momencie zagrożenia można szukać
pomocy. Inna rzecz, z jakim skutkiem. I dotyczy to głównie tylko kobiet pochodzenia polskiego. Mieszkające na Pomorzu Niemki bardzo
często nadal nie mają żadnych praw i wciąż są wojennymi zdobyczami. W wielu miejscach powstają „obozy pracy”, gdzie są przetrzymywane miesiącami.
W zachowanych dokumentach z tamtych czasów słyszalne są
echa tragedii, których sprawcami są „wyzwoliciele”. To język urzędowy, pełen eufemizmów. Trzeba go czytać między wierszami, nie
zapominając o kontekście, w jakim powstaje. Wszechwładza NKWD
i Urzędu Bezpieczeństwa z jednej strony i agresywna propaganda
z drugiej. Nie wolno także zapominać, kto to pisze: osoby powołane
przez władze nowej Polski do sprawowania urzędu.
Można sobie wyobrazić, że osoba zapisująca w urzędowym dokumencie słowa krytyki Armii Czerwonej długo zastanawia się, jak
opisać sytuację „w terenie” w taki sposób, żeby oddać choćby cień
prawdy i jednocześnie sobie nie zaszkodzić.
Począwszy od lipca 1945 roku, czyli tuż po przejęciu władzy
przez polską administrację cywilną, starostowie mieli obowiązek pisać miesięczne sprawozdania do wojewodów, w których dokonywali
dość szerokiej charakterystyki podległych terenów. Znajdują się tam
informacje o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecznym.
Doniesienia te dotyczą „miesiąca sprawozdawczego”, czyli jeśli raport jest np. z lipca 1945 roku, to informacje w nim zawarte dotyczą
czerwca. Dokumenty te są opatrzone klauzulą „poufne” i sporządzane według wspólnych (jak należy sądzić) wytycznych.

100

Trauma 1945 roku…
Powiat kościerski
Na przykład w sprawozdaniach sporządzanych przez urzędników
powiatu kościerskiego 19 zamieszczono rubrykę: „Stosunek ludności
do Armii Czerwonej”. W dokumencie datowanym na 5 października
1945 roku czytamy (do wcześniejszych sprawozdań – z lipca, sierpnia
i września, niestety nie dotarłem):
Stosunek do Armii Czerwonej początkowo przyjazny, na skutek późniejszych
gwałtów, grabieży i zabrania przeszło 300 osób, zmienił się. W stosunku do
pozostałych placówek gospodarczych Wojska Rosyjskiego ludność odnosi się
lojalnie.

W kolejnych miesiącach powtarza się ten sam zapis: o niechęci
czy nieufności ludności cywilnej do żołnierzy Armii Czerwonej, ze
względu m.in. na wcześniejsze gwałty. Pojawiają się stwierdzenia:
ludność głośno zwraca uwagę na pobyt Armii Czerwonej w Polsce.
Zadra jest głęboka – zapisy takie nie znikają w kolejnych miesiącach, choć już tylko w dwóch miejscach na terenie powiatu stacjonują
czerwonoarmiści, pilnując skopcowanych kartofli i gorzelni w majątkach, i – jak wynika ze sprawozdania – nie spotykają się z miejscowymi. Ludność zawsze zwraca uwagę na pobyt Armii Czerwonej w Polsce,
również jesienią 1946, gdy na terenie powiatu żołnierzy radzieckich
już nie ma.
Jest tu również rubryka: „stan bezpieczeństwa”. Czytamy w sprawozdaniu za wrzesień 1945:
Ważnych wydarzeń nie zauważono ze strony ludności cywilnej, awantury uliczne
wywołują jedynie marynarze i żołnierze sowieccy. Przyczyna pijaństwo, zajście
awanturnicze miało miejsce w Kościerzynie, wywołane przez żołnierzy sowieckich w toku tej awantury został zabity jeden żołnierz sowiecki, a drugi ranny.

To może oznaczać, że wówczas, pół roku po wkroczeniu Rosjan,
miejscowi (nie wiemy, czy była to milicja, grupa samoobrony czy niezorganizowani cywile) są w stanie dać odpór pijanym żołnierzom
sowieckim.
19 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej cyt.: APG), UWG, sygn. 1164/82, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 1945–1950.
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Powiat kartuski
W powiecie kartuskim w październiku 1945 roku 20:
Stosunek ludności do Armii Czerwonej nie uległ zmianie na lepsze, ponieważ
w dalszym ciągu poszczególni żołnierze lub oddziały dokonywują kradzieży, co
wywołuje ogromne rozgoryczenie ludności.

W listopadzie to samo. W kolejnych miesiącach zaś informacji
brak, autorzy sprawozdania ten punkt po prostu zbywają milczeniem. Potem znajduję tylko jedną lakoniczną wzmiankę (nie zachowała się pierwsza karta, więc trudno powiedzieć, z jakiego miesiąca
pochodzi):
Stosunek ludności do Armii Czerwonej jest dobry.

Powiat wejherowski
Znacznie obszerniej kwestie te potraktowano w sprawozdaniach
dotyczących powiatu morskiego 21 (dzisiaj: wejherowskiego). Umieszczono tu rubrykę: „Ustosunkowanie się Armii Radzieckiej do władz,
ludności polskiej i ludności niemieckiej”.
Lipiec 1945:
Ostatnie przemarsze wojska Armii Czerwonej przez teren powiatu morskiego
dały się odczuć tutejszej ludności. Zameldowano wypadki grabieży, gwałtów,
a nawet wypadek zabójstwa 1 milicjanta.

W sprawozdaniu za październik, w pierwszym rozdziale, pt. „Sytuacja ogólna i polityczna”, czytamy:
Trudnościami sytuacyjnymi w powiecie morskim są zasadniczo trzy palące
kwestie, i to: 1). sprawa bezpieczeństwa powiatu, przede wszystkim odpowiedniego ujęcia w rygory przez władze sowieckie swych podległych im komórek
wojska rosyjskiego.
20 APG, UWG, sygn. 1164/81, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego
w Kartuzach 1945–1950.
21 APG, sygn. 1164/89, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Wejherowie 1945–1950.
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Dwie pozostałe kwestie, wymienione w dalszej kolejności, to
wszechobecny głód i problemy aprowizacyjne oraz brak opału wobec
zbliżającej się zimy.
Dalej, w rubryce „Stosunek ludności cywilnej do Armii Czerwonej”, czytamy:
Ludność miast i powiatu zachowuje pewną rezerwę do Armii Czerwonej ze
względu na wypadki kradzieży, jakie zachodzą raz po raz na terenie miast i powiatu morskiego, dokonywane przez maruderów Armii Czerwonej.

Miesiąc później starosta pisze do wojewody, że sytuacja nie uległa
poprawie, wręcz przeciwnie, nadużycia żołnierzy sowieckich są jeszcze częstsze. Wymienia szereg konkretnych przypadków (podaje daty,
miejsca zdarzeń, niekiedy nazwiska osób w nich uczestniczących).
Wśród licznych grabieży i rozbojów wspomina o usiłowaniu gwałtu na
chorej kobiecie w szpitalu w Wejherowie i pobiciu siostry, która stanęła
w jej obronie, oraz drugi przypadek – zgwałcenia kobiety w Bolszewie.
Mija kolejny miesiąc (to już raport dotyczący listopada 1945 roku):
Stosunek ludności do Armii Czerwonej uległ poprawie, a przyczyniły się do
tego władze sowieckie, które ujęły w lepsze karby karności oddziały wojsk, które znajdują się na terenie powiatu morskiego.

W dalszej części dokumentu znajduje się zapis, z którego wynika, że co prawda sytuacja się poprawiła, ale ludność w dalszym ciągu
zachowuje pewną rezerwę.
W czerwcu 1946 roku, mimo poprawy sytuacji (mniej grabieży,
gwałtów) postawa Kaszubów nie zmienia się.
W dalszym ciągu ludność powiatu, jak również i miast
…odnosi się z rezerwą do Armii Czerwonej, nie zapominając o wszystkich tych
zdarzeniach na początkach zetknięcia się z nią. Stosunek podtrzymywany jest
dlatego, ponieważ w dalszym ciągu żołnierze, czy też w przebraniu żołnierskim,
bandy maruderów dokonywują w dalszym ciągu napady i rabunki.

Miesiąc później zaś:
W związku z opuszczeniem przez pewne jednostki, rozrzucone po kilka osób po
terenie powiatu, stosunek ludności cywilnej uległ poprawie na lepsze, mimo że
zdarzają się pewne wybryki poszczególnych żołnierzy, ale te nie mają większej wagi.
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W kolejnych miesiącach problem wydaje się już nie istnieć ze
względu na znikomą ilość żołnierzy, którzy zachowują się spokojnie.
Jest jeszcze jedna kwestia, o której trzeba wspomnieć. Bardzo
wstydliwa dla kobiet, które zostały zgwałcone przez sowieckich żołnierzy. Chodzi o choroby weneryczne, które „pozostawili po sobie”
żołnierze Armii Czerwonej.
Sprawozdania różnią się zawartością, w zależności również od
skrupulatności czy wrażliwości samych urzędników. Jedni szeroko
rozpisują się na temat zasianego zboża, innych zdaje się bardziej interesować sytuacja polityczna. W dokumentach z powiatów kartuskiego
i wejherowskiego nie znajdujemy wiele na temat chorób wenerycznych, chociaż… W sprawozdaniu pisanym w Wejherowie umieszczono
jedną wzmiankę. Wynika z niej, że we wrześniu 1945 roku wyleczono
48 kobiet chorych na choroby weneryczne. Jeśli w ciągu jednego miesiąca
wyleczono w jednym powiecie 48 kobiet, to ile było zarażonych?
Inaczej jest, gdy wczytamy się w sprawozdania dotyczące powiatu kościerskiego. Tu znajdujemy dość ogólne, choć regularnie umieszczane informacje na temat problemu chorób wenerycznych, a kwestia ta jest traktowana na równi z innymi problemami zdrowotnymi, najgroźniejszymi
wówczas chorobami zakaźnymi: tyfusem plamistym, durem brzusznym,
błonicą i gruźlicą. W rubryce: „sytuacja zdrowotna i sanitarna” czytamy, że:
We wrześniu [1945 roku – przyp. aut.] otrzymano lekarstwo i pieniądze
(20 000 zł.) na zwalczanie chorób wenerycznych, także walka z tą zarazą społeczną należycie jest postawiona.

Nasuwa się pytanie: czy tyfus plamisty autor sprawozdania również nazwałby zarazą społeczną? Przyznano 20 tys. złotych na walkę
z chorobami wenerycznymi. Wydaje się, że to całkiem znacząca kwota,
oczywiście jak na ówczesne warunki. Dla porównania: w sąsiednim
powiecie kartuskim miesięczna kwota na utrzymanie sierocińca i domu
starców wynosi 15 tys. zł. Zapomogi dla osób poszkodowanych w wypadkach to kwota 10 tys. zł. Miesięczne wsparcie dla poszczególnych
gmin z Urzędu Wojewódzkiego to kwoty od 3 do 5 tys. zł.
Wróćmy do lektury sprawozdań z powiatu kościerskiego. Zapisy dotyczące kolejnych miesięcy, począwszy od grudnia 1945 do lata
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1946, nie pozostawiają wątpliwości, że problem jest znaczący i władze powiatowe nie bardzo mogą sobie z nim poradzić:
Ilość zachorowań na choroby weneryczne nie jest znana. Liczba zgłaszających
się do prywatnych gabinetów lekarskich nie zmniejsza się. W istniejących
dwóch ośrodkach zorganizowano poradnie przeciwweneryczne. Brak mikroskopów utrudnia prowadzenie przychodni.

Informacje te są kopiowane do kolejnych sprawozdań, aż w lipcu
1946 roku (półtora roku po przejściu frontu) pojawia się taki zapis:
Ilość chorych wenerycznie zaczyna maleć. Maleje również w sierpniu,
wrześniu i październiku. I ciągle starosta z Wejherowa nie może doprosić się od wojewody choćby jednego mikroskopu.
Kolejna kwestia, o której nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, jest bardzo delikatna, tym bardziej, że zapewne dotyczy osób
jeszcze żyjących, jak również ich potomków. Problem ten został
zasygnalizowany powyżej w relacji Grety Reszki. Wszędzie, gdzie
prowadzone są działania wojenne, po masowych gwałtach pozostają
ciąże. Nie inaczej musiało być również na Kaszubach.
Wzmianek na ten temat należy szukać w księgach parafialnych 22.
W dokumentach tych, w poszczególnych rubrykach były wpisywane dane: imię dziecka, imię i nazwisko matki, imię i nazwisko ojca.
Czasem jest tylko nazwisko matki, sąsiednia rubryka pozostaje pusta. Dalej jest data urodzenia i chrztu.
Postanowiłem sprawdzić zapisy urodzeń „bez ojca” dziewięć
miesięcy po lutym (Chojnice – Rosjanie wkroczyli do miasta 14 lutego), marcu i kwietniu 1945 roku. Interesowały mnie więc miesiące:
październik, listopad i grudzień 1945 roku. Czy w księgach „widać”
liczbowy wzrost nieślubnych dzieci? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałem porównać uzyskane dane z innymi, tożsamymi, z innych okresów.
Mając pełną świadomość, że moja praca będzie tylko reporterskim rzutem oka, nie zaś naukową analizą (z zawodu jestem
22 Dostęp do ksiąg parafialnych jest możliwy za zgodą biskupa. Autor artykułu takiego dostępu nie uzyskał. Nieoficjalnie mógł zapoznać się z księgami parafialnymi
dzięki uprzejmości osoby prywatnej, która nimi dysponuje.
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dziennikarzem), postanowiłem policzyć odsetek urodzeń „bez ojca”
w stosunku do wszystkich urodzeń na przestrzeni półtora roku, od
stycznia 1945 do czerwca 1946, w sześciu parafiach zlokalizowanych
na południu Kaszub (Chojnice, Brusy) i na Kaszubach Środkowych
(Kościerzyna, Kartuzy, Stężyca, Sierakowice).
Okazało się, że w Chojnicach, Brusach i Kartuzach w październiku, listopadzie i grudniu „coś się dzieje” z liczbami – osiągają
wyższe wartości. Ale również wysokie wartości osiągają jesienią
1944 roku, kiedy przez te tereny przetacza się fala uciekinierów
z Prus Wschodnich.
Inaczej jest w pozostałych miejscowościach: Kościerzynie, Sierakowicach i Stężycy. Tu „nic się nie dzieje”, nie widać wzrostu odsetka urodzeń dzieci „bez ojca”. Dlatego zrobiłem osobne zestawienia –
w jednym odsetek w interesujących nas miesiącach dość wyraźnie
wzrasta, w drugim – nie wzrasta.
Tabela 1. Udział urodzeń odnotowanych w księgach parafialnych jako
„bez ojca” w ogólnej liczbie urodzeń odnotowanych w księgach parafialnych – Chojnice, Brusy, Kartuzy, styczeń 1945 – czerwiec 1946.

miesiąc

Chojnice

Brusy

ogółem
urodzeń

ogółem
urodzeń

w tym
„bez
ojca”

Kartuzy
w tym
„bez
ojca”

Odsetek urodzeń
„bez ojca” w ogólw tym nej liczbie uro„bez
dzeń – Chojnice,
ojca”
Brusy, Kartuzy

ogółem
urodzeń

styczeń 1945

10

1

15

2

9

1

12%

luty 1945

25

2

4

1

17

4

15%

marzec 1945

22

0

11

4

8

0

10%

kwiecień 1945

28

5

14

2

15

0

12%

maj 1945

25

4

19

2

10

3

17%

czerwiec 1945

24

4

16

2

7

1

15%

lipiec 1945

25

3

15

3

11

1

14%

sierpień 1945

19

7

7

1

9

2

29%

wrzesień 1945

15

2

10

5

12

1

22%

październik 1945

15

4

12

3

9

1

22%
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miesiąc

Chojnice

Brusy

Kartuzy

ogółem
urodzeń

ogółem
urodzeń

ogółem
urodzeń

w tym
„bez
ojca”

w tym
„bez
ojca”

Odsetek urodzeń
„bez ojca” w ogólw tym nej liczbie uro„bez
dzeń – Chojnice,
ojca”
Brusy, Kartuzy

listopad 1945*

15

6

17

5

10

2

31%

grudzień 1945*

27

7

14

4

16

8

33%

styczeń 1946

28

2

16

0

18

5

11%

luty 1946

21

1

15

0

7

1

5%

marzec 1946

23

4

12

0

15

0

8%

kwiecień 1946

26

5

13

1

13

3

17%

maj 1946

16

1

23

0

13

0

2%
5%

czerwiec 1946
Razem

19

1

13

0

9

1

249

59

167

35

142

34

*Gwiazdką oznaczono okres następujący czterdzieści tygodni (umownie przyjmuje się, że
tyle trwa ciąża) po wkroczeniu Armii Czerwonej (czterdzieści tygodni po marcu i kwietniu 1945).

Tabela 2. Udział urodzeń odnotowanych w księgach parafialnych jako
„bez ojca” w ogólnej liczbie urodzeń odnotowanych w księgach parafialnych – Sierakowice, Stężyca, Kościerzyna, styczeń 1945 – czerwiec 1946.

miesiąc

Sierakowice

Stężyca

ogółem
urodzeń

ogółem
urodzeń

w tym
„bez
ojca”

Kościerzyna
w tym
„bez
ojca”

ogółem
urodzeń

w tym
„bez
ojca”

Odsetek urodzeń „bez ojca”
w ogólnej liczbie
urodzeń – Sierakowice, Stężyca,
Kościerzyna

styczeń 1945

16

2

10

2

36

5

15%

luty 1945

30

4

17

0

37

5

11%

marzec 1945

16

2

10

1

29

5

15%

kwiecień 1945

10

1

10

0

28

4

10%

maj 1945

21

2

8

2

27

1

9%

czerwiec 1945

15

1

7

0

26

3

8%
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miesiąc

Sierakowice

Stężyca

ogółem
urodzeń

ogółem
urodzeń

w tym
„bez
ojca”

Kościerzyna
w tym
„bez
ojca”

ogółem
urodzeń

w tym
„bez
ojca”

Odsetek urodzeń „bez ojca”
w ogólnej liczbie
urodzeń – Sierakowice, Stężyca,
Kościerzyna

6

1

18

2

12%

0

6

1

28

3

9%

0

10

1

24

2

7%

11

0

10

0

22

5

12%

listopad 1945*

11

2

2

0

28

4

15%

lipiec 1945

18

2

sierpień 1945

12

wrzesień 1945

11

październik 1945

grudzień 1945*

13

1

7

1

25

3

11%

styczeń 1946

24

0

13

0

19

0

0%

luty 1946

19

1

2

0

23

1

5%

marzec 1946

27

1

7

0

27

0

2%

kwiecień 1946

23

1

15

0

27

0

2%

maj 1946

23

0

5

0

25

2

4%

czerwiec 1946

11

0

15

0

23

2

4%

311

20

160

9

289

47

Razem

* Gwiazdką oznaczono okres następujący czterdzieści tygodni (umownie przyjmuje się, że
tyle trwa ciąża) po wkroczeniu Armii Czerwonej (czterdzieści tygodni po marcu i kwietniu 1945).

Czy te wyniki potwierdzają, że dziewięć miesięcy po przejściu
Armii Czerwonej mieliśmy na Kaszubach do czynienia z falą urodzeń
dzieci pochodzących z gwałtów? Chyba nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na podstawie tak wąsko zakrojonej analizy (jedynie sześć
parafii), będącej w istocie reporterskim „zwiadem”, a nie działaniem
naukowym.
W tym miejscu należy zastanowić się nad wiarygodnością danych, jakimi są wpisy do ksiąg parafialnych. Wydaje się, że dane te
dotyczą co najwyżej zgwałconych panien, w dużo mniejszym stopniu
mężatek. Można domniemywać, że dzieci pochodzące z gwałtów na
mężatkach, przychodzące na świat w rodzinach z ojcami, były najczęściej przez tych ojców przyjmowane jak swoje, i wtedy w księdze
108

Trauma 1945 roku…
parafialnej widnieje nazwisko (przybranego) ojca, czyli męża zgwałconej, i nie trafia do powyższych statystyk jako dziecko nieślubne.
To poważne zastrzeżenie co do jakości źródła informacji, jakim jest
księga parafialna.
Ponadto wpływ na dane źródłowe – czyli zapisy w księgach –
mogło mieć wiele czynników. Po pierwsze – zachowanie się samych
żołnierzy sowieckich na danym terenie mogło wyglądać różnie (jak
wynika również z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów). Po
drugie – nie można zapominać o presji, jakiej poddawane były zgwałcone kobiety, presji, żeby nie wychowywać dziecka nieślubnego bez
ojca. Związana z tym jest trzecia kwestia – chodzi o stosunek do takiej sytuacji samego proboszcza (który mógł „szukać ojca” na siłę, nie
chcąc rejestrować dziecka jako nieślubnego).
Tak czy inaczej, sprawa ta nigdy nie została zbadana przez historyków, dokumenty takie jak księgi parafialne nigdy w szerokim
zakresie nie zostały przeanalizowane.
– Na pewno rzecz wymagałaby szerszych badań, tak terytorialnych, jak i w ujęciu czasowym, aby sprawdzić, czy mamy tutaj –
a myślę, że tak, oraz w jakim nasileniu, do czynienia z odchyleniem
statystycznym – stwierdza prof. Cezary Obracht‑Prondzyński, który zapoznał się z powyższymi danymi. – To wymagałoby porządnej
pracy demografa historycznego. Jestem pewien, że ktoś kiedyś powinien zabrać się solennie za takie studium.
Część 3. Trauma
To w zasadzie mógłby być koniec tego artykułu. Można poprzestać na stwierdzeniu, że masowe gwałty miały miejsce, i że żaden
histor yk dotychczas przekrojowo tego problemu nie zbadał.
Tylko że problem ten wcale nie dotyczy wyłącznie przeszłości.
Długo można pisać o konsekwencjach psychologicznych i społecznych doświadczenia, jakim jest gwałt. Dodajmy – doświadczenia
wielu, najprawdopodobniej tysięcy kobiet na Kaszubach i Pomorzu.
Chłód emocjonalny, niezdolność do okazywania uczuć, depresja, lęki, dezintegracja osobowości, wyparcie seksualności – to tylko
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niektóre objawy stanu, który dziś nazywamy „stresem pourazowym”
następującym po gwałcie. Zaburzenia tego rodzaju współcześnie obserwuje się (i próbuje się je leczyć) u kobiet w Kongu, Rwandzie, Birmie – wszędzie tam, gdzie trwają wojny i kobiety są gwałcone. Dlaczego mielibyśmy sądzić, że Kaszubki (a także ich mężowie, ojcowie,
bracia) przeżywały to inaczej?
Z pewnością żyły w innych czasach, kiedy nikomu nie przychodziło do głowy, żeby nieść pomoc zgwałconym przez „wyzwolicieli”.
Nastał okres stalinizmu, obowiązywał całkowity zakaz mówienia
prawdy o „wyzwoleniu”. Zdarzało się, że po wojnie oprawcy – w roli
kombatantów – przyjeżdżali do kaszubskich wsi, by w glorii odbierać
ordery przy pomnikach. Córki zgwałconych, w szkolnych mundurkach, wręczały im kwiaty i śpiewały na ich cześć piosenki. Natomiast
ich straszliwie doświadczone matki były nazywane „zhańbionymi”,
„zepsutymi” lub wręcz „puszczalskimi” (i są tak nazywane do dzisiaj –
określenia te pojawiają się w relacjach, których wysłuchałem).
Zakaz mówienia obowiązywał nie tylko w przestrzeni publicznej.
Często nie mówiło się o tym w ogóle.
Greta Reszka 23:
Nigdy, przenigdy, ani na chrzcinach, ani na pogrzebach, ani na innych spotkaniach tego tematu się nie poruszało. Znam przypadki, że kobiety w ciąży były
wywożone na Śląsk, żeby tam urodziły, żeby wstydu na miejscu nie było.

Bernard Borzyszkowski 24:
W domu się o takich rzeczach nie mówiło. U nas w domu nie było żadnej
polityki.

– Jest to głęboko osadzone kulturowo – tłumaczy Wiola Rębecka. –
Z gwałtem jest związany potworny wstyd. O wszystkim można było mówić, jak Nałkowska opowiadać o robieniu abażurów z ludzkiej skóry, ale nigdzie nie mówiło się o tym, co było masowym doświadczeniem – o gwałcie.
23 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora.
24 Nagranie znajduje się w zbiorach prywatnych autora, przekazane do Instytutu
Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
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Nieleczona trauma, zbagatelizowana, ośmieszona, nawet wykpiona czy wręcz
zanegowana pozostawia ludzi z poczuciem samotności i oddzielenia, bo trauma powoduje utratę połączenia z samym sobą, z innymi ludźmi, z naturą, ze
wszystkim. Bo rana psychiczna jest tą najstraszniejszą i najokrutniejszą –

pisze Alina Radny 25.
Tego musiały doświadczać nasze babcie, które dalej żyły we
wsiach, gdzie „wszyscy wiedzieli”, a często też widzieli, w sensie dosłownym, na własne oczy. Musiały dalej pełnić role żon, matek, a potem babć. Jedynym „terapeutą” w tej sytuacji najczęściej był ksiądz.
To wszystko nie mogło pozostać bez wpływu na kolejne pokolenia.
Jeśli to wszystko jest prawdą – a nauka dziś jasno wskazuje, że
traumę przekazuje się na różne sposoby, na przykład poprzez wychowanie, ale także się ją dziedziczy – w sensie dosłownym, genetycznym 26, nasuwa się bardzo niepokojące pytanie: czy to oznacza,
że również i my, żyjący współcześnie, jesteśmy tą traumą dotknięci?
I wciąż jej nie przepracowaliśmy?
25 A. Radny, Wpływ traumy na psychikę. Psychoterapia ofiary, „Roczniki Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie” 2011, s. 113.
26 https://biotechnologia.pl/biotechnologia/biologiczne‑mechanizmy
‑dziedziczenia‑traumy,19653 (dostęp: 14.09.2020).
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WSPOMNIENIE SYBERYJSKIE
HENRYKA MORYL A
Henryka Moryla poznałem podczas wspólnej służby w jednostce
„Niebieskich Beretów” w Gdańsku. Nie było między nami zależności
służbowej, zatem nie spotykaliśmy się na co dzień, więc nie mieliśmy
warunków do bliższego poznania. Zdarzało się, że byłem kierowany
do jego jednostki celem przeprowadzenia kontroli. Robiłem to chętnie, bo z góry wiedziałem, jaki stan tam zastanę. U niego wszystko
robione było rzetelnie, żadnego blichtru czy przysłowiowego malowania trawy na zielono. Urzekł mnie też jego ojcowski stosunek do
podwładnych, wymagający, ale sprawiedliwy. I jeszcze jedna cecha
sprawiała, że budził uznanie i szacunek – zawsze mówił to, co uważał
za słuszne, bez oglądania się na poprawność polityczną. Widać, stać
go było na to. Zaskoczeniem dla mnie było jedynie to, że w rozmowie
czasami wtrącał rosyjskie słowa i to z odpowiednim akcentem. Zapytałem kogoś o niego. Otrzymałem odpowiedź:
– Nie wiesz? To Sybirak.
Nie chciałem w to uwierzyć, dla mnie za młody był na Sybiraka,
którzy kojarzyli mi się raczej jako ci żołnierze-tułacze, którzy wrócili
do kraju z 1. Armią Wojska Polskiego.
Jako, że nic nie jest wieczne, także nasza elitarna 7. Dywizja Desantowa została rozformowana na wniosek Duńczyków, którzy byli
święcie przekonani, że nie marzyliśmy o niczym innym, jak tylko
o dokończeniu swojego żywota na ich kamienistych plażach. Grupa
entuzjastów postanowiła pamięć o naszej formacji i młodości, kiedy
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podobaliśmy się dziewczynom, ocalić od zapomnienia, dlatego założyła Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów”.
Wydajemy swój rocznik pt. „Piechur Morski”, wchodzę w skład kolegium redakcyjnego. Uznaliśmy, że przywracaniu pamięci posłuży
prezentowanie sylwetek tych spośród nas, którzy na to zasługują.
Ktoś zaproponował Henryka Moryla, wszyscy się zgodzili, a na mnie
spadło zadanie spisania jego, jak się okazało, przebogatego życiorysu.
Kiedy stawiłem się u niego, gotowy do zapisywania, okazało się, że
już ktoś wykonał za mnie moje zadanie. Zrobiła to jego przedsiębiorcza córka, by dla wnuków ocalić pamięć o dziadku. Wszak nie znamy
dnia ani godziny. Zatem mnie pozostało już tylko dopisanie uzupełnień i ostateczne oszlifowanie artykułu. Przedstawione wiarygodnie
wiadomości zaskoczyły wielu kolegów, bo nie mieli o nich pojęcia.
Kiedy Pani Dyrektor Barbara Kąkol poprosiła o dosyłanie artykułów godnych opublikowania w „Kartuskich Zeszytach Muzealnych”,
uznałem, że ten właśnie nadaje się do szerszego upublicznienia.
Henryk Moryl
Bardzo daleka droga
Rodzina moja, dziadkowie i rodzice, wywodzą się ze wsi Demblin
na ziemi krakowskiej, w tamtych czasach noszącej nazwę Galicja, nadaną przez austriackiego zaborcę. To była biedna i przeludniona wieś.
Mój dziadek, Józef Moryl, aby polepszyć byt rodzinie (było pięcioro
dzieci), na początku lat 20. minionego wieku wyemigrował na Kresy Wschodnie, do województwa tarnopolskiego. We wsi Jabłonówka
kupił kilkanaście hektarów ziemi pochodzącej z parcelacji ogromnych majątków. Na tej ziemi z wielkim trudem wybudował gospodarstwo rolne. Po jego śmierci przejęli je moi rodzice i tam 10 września
1934 roku przyszedłem na świat.
Rodzinne gospodarstwo dobrze zapamiętałem. Dom mieszkalny
był z czerwonej cegły. Na dole miał dwa pokoje, dużą kuchnię i spiżarnię. Na górze jeszcze dwie sypialnie. Mieliśmy też oborę dla krów,
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stodołę i szopę na sprzęt rolniczy. Przy domu był sad. Jeszcze młody
i zbiory mieliśmy raczej mizerne.
Pod koniec lat 30. na tych terenach nasiliły się napady bandyckich grup. W okrutny sposób mordowano gospodarzy, rozkradano
gospodarstwa i następnie podpalano je. Nie raz widziałem łuny pożarów. Mój ojciec nie tylko wzmocnił drzwi i założył żelazne kraty,
ale jeszcze nabył broń palną. I tak dotrwaliśmy do wybuchu II wojny światowej. Tereny, na których mieszkaliśmy, zostały zagarnięte
przez Związek Radziecki. A my, jako element społecznie niebezpieczny, decyzją Józefa Wissarionowicza Stalina zostaliśmy deportowani.
Dzień ten zapamiętam do końca życia. To było 10 lutego 1940 roku.
W nocy głośny łomot do drzwi i żądanie natychmiastowego wpuszczenia do środka. Do mieszkania wtargnęło kilku funkcjonariuszy
NKWD. Rewizja, krzyki i ponaglenia do natychmiastowego ubierania się. Nie pozwolono zabierać dużo rzeczy, bo tam, dokąd jechaliśmy, wszystko mieliśmy otrzymać. Całą rodzinę załadowano na
samochód i zawieziono na stację kolejową Krasne. Stał tam skład
40 wagonów towarowych przystosowanych do przewozu ludzi. Wagony miały dwupoziomowe prycze z desek, piecyk żelazny pośrodku
i otwór w podłodze, który pełnił funkcję wychodka. Ponad 20 osób,
wszyscy z Jabłonówki, załadowani zostali do mojego wagonu. Z przejazdu w mojej pamięci pozostał wieczny lament, ciemność, smród
i krzyki konwojentów. Najpierw wszyscy byli przekonani, że wiozą
nas na stracenie. Później dowiedzieliśmy się, że jedziemy na Sybir. Po
trzech tygodniach takiej podróży dotarliśmy do stacji Kotłasa. Moja
pamięć odnotowała tam straszny mróz i wysokie zaspy śnieżne, jakich w życiu nie widziałem. Ciężarowymi samochodami po lodzie
zamarzniętej rzeki zawieziono nas do miejsca przeznaczenia. Trafiliśmy do obozu pracy przymusowej „Maksakowskaja Zapań”. Obóz
mieścił się w tajdze niedaleko Uralu, około 1000 km na północny
wschód od Moskwy. Jego drewniane zabudowania niewątpliwie pamiętały jeszcze carskie czasy. Prócz mieszkalnych baraków były tam
pomieszczenia na stołówkę, izbę chorych, sklep i szkołę. Nad rzeką
stała łaźnia, w której wszyscy obowiązkowo raz w tygodniu musieli
się kąpać. Obóz miał międzynarodowy charakter. Oprócz Rosjan byli
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tam Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Żydzi, oczywiście całymi rodzinami. Panem życia i śmierci był naczelnik – pułkownik NKWD Motorin.
Obóz nie miał żadnego ogrodzenia, ale opuszczenie go było surowo
zakazane. Powiedziano nam też, że stąd nigdy się nie wraca.
Klimat panował tam wybitnie kontynentalny – ostre zimy, brak
wiosny i gwałtowne lato. Śniegi gwałtownie topniały, powodując powodzie, które również szybko znikały. Widno było prawie przez całą
dobę. Wraz z latem pojawiała się niewyobrażalnie wielka chmara komarów. Tajgę widziałem tylko z brzegu. Rosły w niej dorodne sosny.
Innych drzew prawie się nie widziało. W Polsce tylko Bory Tucholskie
nieco przypominają tajgę.
Obozu pracy przymusowej (łagru) nie można porównywać z niemieckimi obozami śmierci, takimi jak Auschwitz‑Birkenau czy Stutthof. Tam nie było komór gazowych ani krematoriów. Podobny był
tylko brak wolności i głód. Wszyscy dorośli musieli pracować, dzieci
kierowano do szkoły lub przedszkola. Obowiązywał wyłącznie język
rosyjski. Dzieci poddawane były bezwzględnej rusyfikacji.
Za pracę płacono rublami. Można było za nie kupić w sklepie
(ławoczce) chleb, spirytus, mydło i coś do ubrania. Sprawy sanitarne
w obozie były znośne. Cały czas funkcjonowała łaźnia i odwszalnia,
a także izba chorych, która organizowała masowe szczepienia profilaktyczne. Były tak bolesne, że do dziś mam uraz do zastrzyków.
Baraki oświetlane były lampami naftowymi. Oświetlenie elektryczne
(które tam zobaczyłem po raz pierwszy w życiu) było tylko u naczelnika, w stołówce i w klubie. Do tego klubu przyjeżdżało kino objazdowe,
szczególnie zimą. Pamiętam takie filmy, jak: W stiepach Ukrainy, Ra‑
duga, Dżulbars. Żadnych świąt religijnych tam nie obchodzono. Za to
hucznie świętowano rocznicę Rewolucji i Nowy Rok. Mojej rodzinie
udało się przemycić obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej i przy
nim skrycie modliliśmy się o przeżycie i powrót do Polski.
Pierwszego lata zbudowano kilka nowych baraków i naszej rodzinie udało się w jednym z nich otrzymać miejsce. To była wielka
radość, bo w nim nie było pluskiew i karaluchów. Tamtego roku chodziłem do przedszkola. Pamiętam tylko, że musiałem tam być cały
dzień. Kolejnego roku zostałem skierowany do szkoły. Jej budynek,
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Il. 1. Dzieci z klasy Henryka Moryla; w większości Polacy; Komi, lato 1941.
Fot. z archiwum Henryka Moryla

Il. 2. Dzieci z klasy Henryka Moryla w trakcie posiłku z opiekunkami; Komi, lato 1942.
Fot. z archiwum Henryka Moryla
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podobnie jak wszystkie inne budowle, był zrobiony z sosnowych bali.
Było w niej kilka pomieszczeń na sale lekcyjne oraz hala sportowa.
Ukończyłem w niej pierwszą, drugą i trzecią klasę. Uczyłem się dobrze. Nauczyciele, którzy mnie uczyli, nie byli zesłańcami. Byli tam
z nakazu pracy. Maria Siergejewna uczyła rosyjskiego i matematyki,
a Agnija Iwanowna – historii i przyrody. Był tam jeszcze jeden nauczyciel, który zajmował się wychowaniem fizycznym i przysposobieniem obronnym. Jego nazwiska nie zapamiętałem. Pod ich wpływem
uległem w znacznym stopniu rusyfikacji. Moimi idolami byli bohaterowie Rewolucji Październikowej i wojny domowej, tacy jak: Szczors
i Czapajew. Kiedy przyszła świadomość, że ja nie Ruskij, byłem z tego
bardzo niezadowolony.
Wraz z wybuchem wojny niemiecko‑sowieckiej bardzo nam się
pogorszyło. Znacznie ograniczono racje żywnościowe. Ludzie pod
wpływem mrozu i głodu zaczęli umierać. Do tego nastąpiły aresztowania. Aresztowano m.in mojego ojca Stanisława i jego brata Władysława. Zbyt głośno wyrazili swoją nadzieję, że Niemcy rozbiją armię
czerwoną i nas wyzwolą. Ojca wypuszczono w lipcu 1944 roku, a jego
brata w 1956 i dopiero wówczas wrócił do Polski.
Po aresztowaniu ojca nad naszą rodziną zawisła groźba śmierci
głodowej. Jedyną żywicielką została moja matka. Kobieta drobnej
budowy ciała i bez zawodu. Na szczęście dostała pracę kasjerki w stołówce. Dzięki temu miała czasami możliwość „zorganizowania” trochę dodatkowej żywności. Od naczelnika otrzymała zezwolenie na
udawanie się do zwykłej osady zamieszkałej przez Rosjan. Dwa razy
w miesiącu (ale tylko latem) chodziliśmy tam po prośbie. Zawsze coś
tam dostawaliśmy. Oni też dużo nie mieli.
Po powstaniu I Dywizji WP pod dowództwem gen. Zygmunta
Berlinga traktowanie nas diametralnie się zmieniło. Już nie nazywano nas pogardliwie „polskie pany”. Staliśmy się sprzymierzeńcami. I aby polepszyć naszą dolę, przynajmniej wyżywieniowo, przeniesiono nas z Komi do Rosji centralnej. Rozlokowano nas po kilka
rodzin w sowchozach na południe od Woroneża (około 500 km na
południe od Moskwy). My trafiliśmy do sowchozu „Mikojan”. Było to
w sierpniu 1944 roku. Wówczas ojciec wrócił do nas. Zamieszkaliśmy
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w murowanym domu krytym słomą – razem osiem rodzin, w tym
dwie polskie. Mieliśmy dwie izby. W jednej mieszkaliśmy, a w drugiej była graciarnia i opał. Wszystkie sprzęty w domu wykonał ojciec. Największy problem stanowił opał. Do gotowania i ogrzewania
mieszkania Polacy mogli wykorzystywać tylko słomę. Głównym palaczem w naszym mieszkaniu zostałem ja. Kręciłem ze słomy powrozy
i popychałem je w stronę paleniska w miarę spalania. Słoma paliła
się szybko i dawała mnóstwo popiołu, który trzeba było często wygarniać. Nie było żadnego oświetlenia, nawet lamp naftowych. Ojciec z puszki po konserwach zrobił kaganek. Naftę można było kupić
w sklepie, a knot zrobiony był z kapelusza przywiezionego jeszcze
z Jabłonówki. Ojciec ten kaganek nazwał Józkiem, na cześć wiadomo
jakiego Józefa.
W nowym miejscu wyżywienie znacznie się poprawiło. Więcej
było chleba, ziemniaków i kaszy. Sowchoz nastawiony był na hodowlę
krów i trzody chlewnej, to i mleko się trafiało. Najgorzej było z utrzymaniem jakiejkolwiek higieny. Nie było mydła ani innych środków
piorących. Szerzyły się wszawica i świerzb.
Po wyjściu z tajgi nowy krajobraz bardzo mnie zadziwiał. Tam
nie było żadnych drzew, tylko niezwykle wysokie trawy, które ciąg
nęły się po horyzont. W tych trawach grasowały watahy wilków stanowiące realne zagrożenie nie tylko dla zwierząt domowych, ale i dla
ludzi. Tylko ta bezkresna przestrzeń była taka sama.
Koniec wojny świętowaliśmy w Mikojanie. Autentycznie cieszyli
się wszyscy, bo wszyscy mieli nadzieję, że teraz musi być tylko lepiej.
Nam powiedziano, że wracamy do Polski, ale nie od razu. Musieliśmy
czekać do początku stycznia 1946 roku. Dopiero wówczas polskie rodziny z sowchozów zebrano i załadowano do wagonów towarowych
o znanym wyposażeniu i rozpoczęła się wędrówka do Polski. Nic to,
że trwała tak długo, bo musieliśmy przepuszczać ważniejsze transporty. Po drodze widzieliśmy, jak strasznie kraj ten został zniszczony. Szczególnie przygnębiające wrażenie robiły kikuty osmolonych
kominów, które pozostały po spalonych domach wieśniaków. Zniszczone torowiska i zerwane mosty sprawiały, że musieliśmy jeździć
objazdami.
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Już podczas podróży dowiedzieliśmy się, że nasza ojcowizna,
dorobek dwóch pokoleń, wskutek przesunięcia granicy został utracony. Nową granicę przekroczyliśmy w rejonie Rawy Ruskiej. Kiedy
transport zatrzymano, repatrianci wysypali się z wagonów, padali na
kolana, całowali ziemię, śmiali się i płakali na przemian. I modlili się,
dziękując Bogu za ocalenie.
Po ponad sześciu latach byliśmy znowu w Polsce. Nie mieliśmy
domu, cały nasz dobytek mieścił się w dwóch drewnianych kuferkach.
Ocalała jedna z dwóch pierzyn, które matka przezornie zabrała z Jabłonówki i które być może uratowały nas przed zamarznięciem. Obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej też szczęśliwie wrócił do kraju.
Gdzież mieliśmy się podziać?
Brat mojej mamy, Józef, po zdemobilizowaniu z 1. Armii WP
znalazł lokum w Kwidzynie. Ściągnął tam również swojego brata
Jana oraz moją matkę z rodzinami. Przybyliśmy tam pod koniec marca 1946 roku i zamieszkaliśmy w poniemieckim mieszkaniu przy ulicy Kochanowskiego. To miasto było dla mnie szokiem i od razu się
w nim zakochałem. Nic dziwnego – po okresie życia jaskiniowego trafiłem w całkiem cywilizowany świat. Całymi godzinami zwiedzałem
miasto, podziwiałem jego eleganckie domy, czyste chodniki i ulice.
Byłem przekonany, że to najpiękniejsze miasto świata. Ślady wojny
widniały tylko w centrum miasta, koło katedry. Spalili je wyzwoliciele, ot tak sobie albo z zemsty za ich spalone wsie i miasta.
Na samym początku poddani zostaliśmy ostrej kwarantannie
i leczeniu. Mieliśmy wszawicę i świerzb. Zajmowała się tym jakaś
jednostka sanitarna. Po wyleczeniu, w kwietniu poszedłem do szkoły, od razu do trzeciej klasy. W tej szkole wszystko mnie dziwiło: od
ilości książek i zeszytów, po modlitwę przed i po zakończeniu zajęć.
Zupełną nowością było dla mnie chodzenie do kościoła. Z nowymi
kolegami kłopotów nie miałem. Unikałem konfliktów. Czytać po polsku umiałem. Nauczyłem się jeszcze na zesłaniu. Gorzej było z pisaniem. Ciągle ruskie bukwy mieszały mi się z polskimi literami. Mimo
to trzecią klasę udało mi się zaliczyć i otrzymać promocję do czwartej.
W tym czasie ojciec otrzymał kilkuhektarowe gospodarstwo we wsi
Lipinki koło Kwidzyna, wobec tego do szkoły dojeżdżałem kolejką
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wąskotorową. Tylko zimą mieszkałem u ciotki. Tak było też później,
gdy uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego.
Przed ukończeniem liceum musiałem podjąć decyzję co do dalszej drogi życiowej. Mundur wojskowy zawsze budził we mnie szacunek i zaufanie. Dlatego łatwo uległem agitacji komisji wojskowej
i zdecydowałem się na dalszą naukę w szkole oficerskiej. Dodatkowym atutem było to, że wojsko dawało wikt i opierunek. Dlaczego
wybrałem Oficerską Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że była najbliżej domu.
A po drugie dlatego, że lubiłem matematykę, która tam akurat miała
być bardzo ważna.
Pomyślnie ukończyłem ją w 1957 roku i skierowany zostałem
na stanowisko dowódcy plutonu do 16. pułku artylerii w Braniewie.
W tym czasie życie oficera nie było romantyczne. Obowiązywała pełna dyspozycyjność, było mnóstwo ćwiczeń, strzelań i wyjazdów. To
wymagało dużego wysiłku fizycznego i odporności psychicznej. Ale
cóż to było dla mnie, po takiej szkole życia, jaką przeszedłem za młodu. Dlatego dobrze wywiązywałem się ze swoich obowiązków i szybko awansowałem. Latem 1965 roku na placu alarmowym zaczepił
mnie dowódca pułku i zapytał wprost:
– Chcesz być majorem?
Odpowiedziałem:
– Chcę.
– To zapisz się do partii.
I w ten sposób zasiliłem szeregi Przewodniej Siły Narodu, czyli
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I pozostałem w niej do jej
końca.
W połowie lat 70. na toruńskim poligonie spotkałem baterię
BM–21 należącą do Niebieskich Beretów. U nas haubiczników wywołało to zachwyt i zazdrość. Zamarzyło mi się, żeby służyć w tej jednos
tce i dysponować taką właśnie bronią. Moje marzenie szczęśliwie się
spełniło. W ramach wyróżnienia w 1977 roku zostałem przeniesiony
do Gdańska na dowódcę tego właśnie dywizjonu. Miałem zaszczyt
dowodzić tą jednostką 10 lat. Brałem czynny udział w wielu ćwiczeniach ze strzelaniem amunicją bojową. Żaden z moich podwładnych
121

Franciszek Szczęsny
nie zginął ani nie został ranny. Brałem też udział w przeprowadzeniu
stanu wojennego. Jestem głęboko przekonany, że generał Wojciech
Jaruzelski słusznie postąpił, wprowadzając stan wojenny. Wiedziałem, co się na nas szykowało i co to mogło oznaczać. Decyzja generała
(co by nie mówili niechętni mu politycy i tzw. historycy) uratowała
kraj od masakry i zniszczenia.
Po przesłużeniu 37 lat i nabyciu pełnych praw emerytalnych
w 1991 roku, w stopniu podpułkownika zostałem przeniesiony
w stan spoczynku. Moja służba zawsze oceniana była pozytywnie.
Otrzymałem wiele odznaczeń i medali, w tym Krzyż Kawalerski. Jednak najbardziej cenię sobie piękny krzyż „Zesłańcom Sybiru”, który
otrzymałem 10 listopada 2005 roku. Należę do Związku Sybiraków.
Moje „historyczne” kuferki z syberyjskiej tułaczki wzbogaciły ekspozycję w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Miałem też czas na życie prywatne. W 1958 roku w Krakowie
zawarłem związek małżeński z Zytą Gofron. Mamy syna i córkę oraz
czworo wnucząt. Rodzina jest dla mnie wszystkim, a wnuki skarbem
największym. Nie miałem za wiele czasu dla własnych dzieci, dlatego
na wnuki przelewam całą moją miłość. Na emeryturze zajmuję się
domem, zaopatrzeniem, remontami... i niekiedy dziwię się ludziom,
gdy narzekają, jak im w Polsce źle i trudno.
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SPR AWOZDANIE Z D ZIAŁ ALNOŚCI
M ERYTORYCZNEJ MUZEUM
K ASZUBSKIEGO IM. FR ANCISZKA TREDERA
W KARTUZACH ZA 2020 ROK
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach jest
instytucją kultury finansowaną przez Gminę Kartuzy.
W roku sprawozdawczym Muzeum realizowało zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację
z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano
na działalność statutową Muzeum.
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach posiada następujące działy:
artystyczno‑historyczny i etnografii. W 2020 roku placówka współpracowała z wieloma muzeami, instytucjami kulturalno‑oświatowymi,
stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi. W okresie
sprawozdawczym Muzeum realizowało zadania z zakresu ochrony
dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub, jego popularyzacji oraz upowszechniania zbioru świadectw przeszłości Kaszubów.
W tym celu Muzeum zmodernizowało wystawy stałe oraz przygotowało i złożyło wnioski o dofinansowanie tych działań do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura
w sieci i Wydarzenia muzealne.

123

Kronika
Działalność naukowo‑badawcza
W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadziło na
bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych oraz
prezentowało bogate wartości kultury kaszubskiej. Ponadto pracownicy Muzeum poszukiwali dokumentów i fotografii dotyczących historii tego regionu. W roku sprawozdawczym pozyskano drogą kupna i darowizny z rynku antykwarycznego lub od osób prywatnych
cenne artefakty, archiwalia i wydawnictwa oraz dokonywano ich
wstępnego opracowania, tworząc karty ewidencyjne muzealiów. Zakupiono do zbiorów Muzeum zrekonstruowaną łódź rybacką, obrazy
poety kartuskiego Stanisława Zielińskiego, autoportret Grzegorza
Napierały. Kartuskie Muzeum otrzymało w darze płaskorzeźbę godło Polski, przedwojenne dodatki „Gazety Kartuskiej”, takie jak: „Rodzina” i „Przyjaciel Młodzieży”, reprodukcje fotografii czarno‑białych
Władysława Baranowskiego, pochodzącego z Cieszenia wiejskiego fotografa, oraz plakat z wystawy fotografii, która w 1994 roku odbyła
się w Chmielnie. Bezcennym darem są też numery „Rycerza Maryji”,
pisma poświęconego sprawom wojaków i młodzieży, R. I, 1927, nr 1,
R. I, 1928, nr 2. „Rycerz Maryji” ukazywał się nakładem Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Okręgu Kaszubskiego w Kartuzach.
Wartość tej kolekcji podnosi fakt, że pochodzi ze zbiorów śp. Wojciecha Kiedrowskiego, działacza kaszubskiego, wieloletniego redaktora
miesięcznika „Pomerania”, założyciela Oficyny Czec. Ponadto otrzymaliśmy w darze siewnik taczkowy, a to dzięki hojności Pani Jadwigi
Mischke z Glincza. Obiekt datowany na koniec XIX wieku pochodzi
z Fabryki Machin i Lejarni Żelaza H. Cegielski w Poznaniu. Cennymi
pamiątkami przekazanymi przez ks. Zbigniewa Kulwikowskiego do
zbiorów Muzeum są podarki Kaszubów z Kanady. Ksiądz Zbigniew
nie pierwszy raz obdarowuje kartuskie Muzeum artefaktami kaszubskimi. W zbiorze Muzeum znajdują się przeźrocza dot. Kaszubów Kanadyjskich ze skrupulatnymi opisami ks. Zbigniewa. Swego
czasu kolekcjonował porcelanę Lubiana z Łubiany, ale tylko, co należy podkreślić, w kolorze niebieskim. Całą swoją kolekcję przekazał
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muzeum. W 2016 roku wraz z grupą Kaszubów poleciał do Kanady,
wioząc potomkom osiadłym w tym kraju emigrantów replikę figurki
Matki Boskiej Sianowskiej, Królowej Kaszub. Ks. Zbigniew z wizyty
tej przywiózł pamiątki, które podkreślają łączność Kaszubów kanadyjskich z pomorskimi.
W 2020 roku ksiądz proboszcz na prośbę Barbary Kąkol przekazał do zbiorów Muzeum Kaszubskiego kamień upamiętniający pobyt w Kartuzach króla Prus Fryderyka IV. Kamień otrzymał tabliczkę
wykonaną przez prof. Jana Szczypkę i został umiejscowiony na terenie Muzeum. W roku sprawozdawczym muzeum otrzymało w darze
rzeźbę wykonaną w granicie przez artystę dr. Marcina Plichtę. Muzeum zakupiło także do swoich zbiorów Dziennik Podróży do Polski
1635–1636. Jest to diariusz z podróży po Pomorzu i pobytu m.in
w Kartuzji Gdańskiej. W roku sprawozdawczym pracownicy udostępniali zbiory muzealne w formie on‑line.
20 lutego 2020 roku na piętrze nowego wnętrza Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach odbył się wykład pt. „Spór o Gdańsk i Kaszuby po
I wojnie światowej w kontekście potrzeby powrotu Rzeczypospolitej
nad Bałtyk”. Prelekcję poprowadził Łukasz Grzędzicki, urzędnik samorządowy, działacz regionalny, a w latach 2010–2016 także prezes
Zrzeszenia Kaszubsko‑Pomorskiego, aktualnie jeden z wiceprezesów
ZKP. Na spotkanie przybyło mnóstwo osób, w tym młodzież z ZKiW
w Kamienicy Szlacheckiej, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach, a także Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz
i Danuta Rek radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Partnerem
wydarzenia był kartuski oddział Zrzeszenia Kaszubsko‑Pomorskiego.
Prelegent przedstawił sytuację Kaszubów na Pomorzu, zarówno
przed, jak i po zakończeniu I wojny światowej. Wspomniał o osobach najbardziej zasłużonych dla Kaszub w tym czasie – Franciszku
Kręckim i Józefie Wybickim. Spotkanie było też okazją do wręczenia
dodatkowego podziękowania dla Zbigniewa Stankowskiego, który
przekazał do zbiorów Muzeum Kaszubskiego płaskorzeźbę, przedstawiającą godło Polski, zaprezentowaną po raz pierwszy na uroczystościach na rynku w Kartuzach 8 lutego.
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Działalność wystawiennicza
8 lutego 2020 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach otwarto wystawę pt. „Powrót powiatu kartuskiego do Polski (1920–2020)”.
Wystawa została zaprezentowana na 40 planszach prezentujących
wkroczenie 1. Pułku Ułanów Krechowieckich do Kartuz, pobyt gen.
Józefa Hallera w Kartuzach, a także przemiany gospodarcze i społeczne, jakie dokonały się w okresie międzywojennym na Kaszubach.
Autorką wystawy była Barbara Kąkol.
W czerwcu Muzeum Kaszubskie w Kartuzach prezentowało wystawę komiksową „Lech Bądkowski – obrazy z życia”. Jej treścią była
historia życia pisarza, działacza kaszubsko‑pomorskiego Lecha Bądkowskiego (1920–1984) w formie opowieści obrazkowej, kolażu. Autorami prezentowanych na wystawie komiksów są: Anna Pietralczyk
(ps. Avi), Monika „Laurie” Sodkiewicz, Agata Sobiepan, Unka Odya,
Łukasz Godlewski oraz Kamil Olszówka. Warto nadmienić, że gdańscy radni ustanowili rok 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego.
16 lipca odbyło się otwarcie wystawy pt. „Mistrzowie plakatu. Modernistyczna reklama w »L’Illustration«, największym tygodniku ilustrowanym XX-lecia międzywojennego”. Wystawa składała się z 16 całostronicowych, oryginalnych reklam z najdroższej niegdyś trzeciej
strony „L‘‚Illustration”, z lat 20. i 30. XX wieku. Tworzyli je najlepsi
francuscy mistrzowie modernistycznego plakatu; „L’Illustration”, bez
którego nie narodziłby się Michał Strogoff – Kurier Carski i który stworzył kanon współczesnego dziennikarstwa. Oprawione jednolicie reklamy uzupełniały archiwalne numery tygodnika, w tym egzemplarze,
których tematem z okładki była Kampania Wrześniowa.
Z powodu pandemii Covid-19 w tym roku w maju nie odbyła się
Europejska Noc Muzeów, była ona tylko i wyłącznie dostępna on‑line.
Przygotowano także spacer wirtualny dostępny na stronie muzeum.
Poza tym Muzeum realizowało filmiki o swoich zbiorach we współpracy z Wydziałem Promocji i Współpracy z NGO.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka Jana Pawła II
w Muzeum prezentowana była wystawa o jego wizycie w Trójmieście
w czerwcu 1987 roku zatytułowana „To jest nasza Ojczyzna – to jest
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nasze »być« i nasze »mieć«. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec
1987”. Autorami wystawy są Sławomir Formella i Elżbieta Strehlau.
W roku sprawozdawczym Muzeum przygotowało półkolonie zimowe i letnie dla dzieci, a także zajęcia rękodzielnicze. Nadmienić także należy, że już stałym punktem w ofercie Muzeum są zajęcia i kursy
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku sprawozdawczym odbyły się
spotkania związane z nauką filcowania na mokro. W czasie ferii letnich
uczestnicy zajęć przygotowywali serduszko z lawendą, makramowe
piórka, tworzyli breloki ze sznurka i szydełkowali. Specjalnymi gośćmi
dla dzieci uczestniczących w półkoloniach były alpaki.
17 września w kartuskim Muzeum odbył się wernisaż wystawy
malarskiej „Mistyk na Kaszubach”. Ekspozycję tworzyło 28 obrazów
autorstwa Wiesława Grzecha. W uroczystości otwarcia uczestniczyli
burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, przedstawiciele
lokalnych mediów, stowarzyszeń, przyjaciele artysty. Zebranych powitała dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach Barbara Kąkol.
Kilka słów o malarstwie i artyście przedstawiła prof. Bogna Łakomska
z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przewodnikiem po wystawie
był sam artysta. Znaczna część prac Wiesława Grzecha przeniosła zebranych w świat abstrakcji, świadomego ruchu i eksplozji barw. Prace
artysty gościły w różnych galeriach w kraju i na świecie. Ostatnie, powstałe w 2020 roku, zaprezentowane zostały w kartuskim Muzeum.
Spotkanie uświetnił występ Ryszarda Borysionka (akordeon) i Piotra
Bukowskiego (skrzypce).
W roku sprawozdawczym odbyła się akcja szycia maseczek
pt. „Maseczki dla garsteczki”. Przy muzeum skupiło się grono
pań, które postanowiły bezinteresownie pomóc. Powstało około
2500 maseczek. Trafiły one do: kartuskiego szpitala, na Oddział Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżążnie, do Szpitala Marynarki Wojennej
w Gdańsku‑Oliwie, kartuskiego GOPS-u i Caritasu.
W roku sprawozdawczym Muzeum zorganizowało konkurs pn. „Historia ukryta w przedmiocie” oraz warsztaty rodzinne pt. „Popółnie
w muzeum”. Odbywały się one w lipcu i sierpniu w czwartki i soboty.
28 listopada 2020 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
odbył się wernisaż wystawy pt. „Kaszubska współczesność z korzeni
127

Kronika
wyrasta”. W imieniu pani dyrektor gości przywitał pracownik muzeum
Tadeusz Wanke. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wernisaż
odbył się w trybie online. Przewodnikiem po wystawie była Małgorzata Walkosz‑Lewandowska, autorka grafik, zaś pomysłodawczynią
i zarazem współautorką – Barbara Kąkol. Wystawa w atrakcyjny sposób prezentuje historię Kaszubów, ich złożone dzieje i procesy kulturotwórcze, a także fascynujące zagadnienia związane z opowieściami
kaszubskimi. Na wystawie zaprezentowane zostały grafiki o tematyce
baśniowej, wykonane na tkaninie. Grafiki uzupełnione zostały o elementy rozszerzonej rzeczywistości, bez korzystania z AR stanowią stały, samodzielny i atrakcyjny element wystawy muzealnej. Ekspozycja
wyposażona jest w rozwiązania multimedialne. Umieszczone plansze
na wystawie w języku polskim i kaszubskim wyjaśniają kontekst historyczny. Na ekspozycji można także posłuchać legend kaszubskich
w języku polskim i w języku kaszubskim w interpretacji Zbigniewa
Jankowskiego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Wspieranie
działań muzealnych” w kwocie 45 000,00 zł.
Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym został wydany drukiem czwarty numer
„Kartuskich Zeszytów Muzealnych” oraz składanka Kartuzy na starych
widokówkach. Ponadto ukazała się publikacja Kaszubska współczesność
z korzeni wyrasta – bajki kartuskie autorstwa Barbary Kąkol. Na stronie
internetowej muzeum publikowano także cykliczne artykuły o zbiorach muzeum i artykuły popularnonaukowe. 16 lipca 2020 roku w Muzeum Kaszubskim odbyła się promocja „Kartuskich Zeszytów Muzealnych”. Na spotkanie z autorami czwartego numeru przybyło mnóstwo
gości, a także Sylwia Biankowska – wiceburmistrz Kartuz. W spotkaniu
uczestniczyli również członkowie Towarzystwa Miłośników Kartuz,
Zrzeszenia Kaszubsko‑Pomorskiego oddział Kartuzy i przyjaciele Muzeum. Partnerem wydarzenia były Północna.tv i Strefahistorii.pl. Na
promocji autorzy omówili tematykę poruszaną w swoich artykułach
i zachęcali gości do spisywania wspomnień.
128

Kronika
W roku sprawozdawczym ukazał się film o działalności Towarzystwa Ludoznawstwa Kaszubskiego w Kartuzach 1907–1914. Pomysłodawcą i producentem filmu było Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.
Towarzystwo założyli Friedrich Lorentz i Izydor Gulgowski. Obu badaczy połączyła pasja do wszystkiego, co kaszubskie. Nie sposób poznać
działalności towarzystwa bez nakreślenia tła historyczno‑kulturowego,
w jakich rodziła się jego aktywność kaszubska. Tego zadania podjął się
redaktor Tomasz Słomczyński w rozmowie z dr. Tomaszem Rembalskim. Film dostępny jest na kanale YT.
Na początku grudnia 2020 roku ukazał się audiobook Bajki kar‑
tuskie / Kartësczé bôjczi. Projekt koordynowała Barbara Kąkol. Warto także dodać, że Muzeum Kaszubskie ufundowało nowy nagrobek
Teodorze Kropidłowskiej. Projekt wykonał dr Marcin Plichta. Było
to możliwe dzięki pomocy finansowej firm: PB Górski i WOD KAN
Grzenkowicz.
Muzeum każdego roku jest odwiedzane przez turystów z kraju
i z zagranicy. Niestety z powodu pandemii Covid-19 i w związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia się tym niezwykle groźnym wirusem
w Muzeum zostały odwołane imprezy masowe, zaś od 12 marca do
5 maja oraz od 4 listopada do odwołania instytucja została wyłączona ze zwiedzania. Ponadto w okresie od marca do czerwca nie było
możliwe grupowe zwiedzanie, zaś zaplanowane przez szkoły i biura
wycieczki zostały odwołane. Mimo że Muzeum przez 110 dni było
wyłączone ze zwiedzania, odwiedziło nas 7080 osób (bilet ulgowy
zakupiły 2792 osoby, bilet normalny – 2713, na warsztaty – 461, na
lekcję z instruktorem – 114, w zwiedzaniu bezpłatnym wzięło udział
1000 osób: półkolonie, popołnie w muzeum, wernisaże, prelekcje).
Z kwestii gospodarczych: wykonano pochylnię dla osób niepełno
sprawnych w budynku głównym muzeum, zainstalowano wiatraki
w kominach wentylacyjnych w budynku głównym, zakupiono gabloty do sali ceramiki i sali posagowej, wykonano nową aranżację recepcji Muzeum, wymieniono w pomieszczeniu kasowym podłogi z płyty
pilśniowej na panele imitujące deski.
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SPR AWOZDANIE TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ MUZEUM KASZUBSKIEGO
IM. F. BRZEZIŃSKIEGO W KARTUZACH
ZA 2020 ROK
W roku sprawozdawczym nastąpiły zmiany we władzach stowarzyszenia. Ze względu na zły stan zdrowia Mirosławy Kazany, która
była sekretarzem w radzie towarzystwa, jej funkcję przejęła Alicja
Steinka. Towarzystwo brało udział w Kartuskich Inicjatywach Mieszkańców. W ich ramach odbyło się kilka spotkań, na jednym z nich
członkowie stowarzyszenia zaprojektowali instrumenty ludowe,
które mają powstać w przestrzeni miejskiej przy szkole muzycznej
w Kartuzach.
Na początku grudnia 2020 roku ukazał się audiobook Bajki kar‑
tuskie / Kartësczé bôjczi przygotowany na podstawie utworów Teodory Kropidłowskiej, która związana była z Kartuzami. Digipack ukazał
się dzięki pomocy finansowej Powiatu Kartuskiego. Jego wydawcą
jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach.
Do projektu zaproszono Magdalenę Kropidłowską (Studio Fiolet), Tatianę Slowi (Radio Gdańsk) oraz dr. Dariusza Majkowskiego,
który przetłumaczył bajki na język kaszubski. Projekt koordynowała
Barbara Kąkol. Szatę graficzną zaprojektowali Małgorzata Bądkowska i Andrzej Busler.
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Audiobook wykorzystuje twórczość Teodory Kropidłowskiej.
Część jej literackiego dorobku przekazał do zbiorów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach Pan Edmund Kamiński. Dzięki temu mogły
one ujrzeć światło dzienne w postaci audiobooka w podwójnej wersji
językowej – polskiej i kaszubskiej. Na płycie zamieszczone zostało
osiem bajek, dwie są innego autorstwa: Zuzanny Rabskiej i przeora
Kartuzji Kaszubskiej Jerzego Schwengla. Walorem projektu jest głosowa interpretacja bajek przez Tatianę Slowi i Magdalenę Kropidłowską. W bajkach kartuskich można odnaleźć wiele wyjaśnień dotyczących historii i przyrody Kartuz, a także okolic. Klucz do wyboru bajek
był taki, że sięgnięto po te związane z Kartuzami i okolicami, pomijając np. Łąg, Parchowo czy Gdańsk. Płyty można otrzymać bezpłatnie w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Patronat honorowy objęli:
Starosta Kartuski i Burmistrz Kartuz. Projekt dofinansował Powiat
Kartuski.

Il. 1. Akcja szycia maseczek zorganizowana przez Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach pt. „Maseczki dla garsteczki”. Na zdj. Barbara Konkol,
koordynatorka akcji. Fot. Barbara Kąkol

Il. 2. Wystawa pt. „Powrót Powiatu Kartuskiego w grancie Rzeczypospolitej
(1920–2020)”. Wystawa zorganizowana w 100. rocznicę. Na zdj. uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach podczas udziału w lekcji muzealnej.
Fot. Barbara Kąkol
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Il. 3. W 2020 roku recepcja muzeum przeszła gruntowny remont
i otrzymała nową aranżację. Fot. Barbara Kąkol

Il. 4. Zwiedzanie muzeum z przewodniczką Sylwią Gruchałą. Na zdj. dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w Kartuzach. Fot. Barbara Kąkol
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Il. 5. Półkolonie letnie, warsztaty pod nazwą „Tkanie na kartonie”.
Fot. Barbara Kąkol

Il. 6. Warsztaty z filcowania na mokro w kartuskim muzeum.
Fot. Barbara Kąkol
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Il. 7. Latem do ogrodu muzeum zawitały alpaki z Rancza Puchata Alpaka – Pedro, Diego
i Martin wraz z opiekunami. Młodziutkie alpaki z Lnisk odwiedziły Kartuzy w ramach
wakacyjnych zajęć, które organizowane były w muzeum. Ich uczestnicy mogli m.in. zabrać
zwierzaki na spacer, wyczesać i nakarmić. Fot. Barbara Kąkol

Il. 8. Promocja czwartego numeru „Kartuskich Zeszytów Muzealnych”. Spotkanie
prowadził Bartosz Gondek. Na zdj. autorzy publikowanych artykułów.
Fot. Barbara Kąkol
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Il. 9. Otwarcie wystawy pt. „Mistrzowie plakatu. Modernistyczna reklama w »L’Illustration«,
największym tygodniku ilustrowanym XX-lecia międzywojennego”.
Na zdj. od lewej Barbara Kąkol – dyrektor muzeum, Marcin Plichta – dyrektor Galerii
Refektarz, Sylwia Biankowska – wiceburmistrz Kartuz. Fot. Barbara Kąkol
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Il. 10. Wernisaż wystawy malarskiej „Mistyk na Kaszubach”. Ekspozycję tworzyło
28 obrazów autorstwa Wiesława Grzecha. Na zdj. artysta Wiesław Grzech udzielający
wywiadu Janinie Stefanowskiej. Fot. Barbara Kąkol
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Il. 11.–12. Zwiedzanie wystawy pt. „Mistyk na Kaszubach” przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Fot. Barbara Konkol
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Il. 13. Na zdj. Barbara Kąkol. Fot. Janina Stefanowska
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Il. 14. Wernisaż wystawy grafik z elementami rozszerzonej rzeczywistości pt. „Kaszubska
współczesność z korzeni wyrasta”. Na zdj. Mieczysław Grzegorz Gołuński – burmistrz
Kartuz, i Dariusz Kleba. Fot. Barbara Konkol
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Il. 15.–16. Wernisaż wystawy grafik z elementami rozszerzonej rzeczywistości
pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta”. Fot. Barbara Konkol
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Il. 17. Wernisaż wystawy grafik z elementami rozszerzonej rzeczywistości pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta”. Na zdj. Mieczysław
Grzegorz Gołuński – burmistrz Kartuz. Fot. Barbara Konkol
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Il. 18. Na zdj. Małgorzata Walkosz-Lewandowska – autorka grafik prezentowanych na
wystawie pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta”. Fot. Barbara Konkol

Il. 19. Wernisaż wystawy pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta”.
Fot. Barbara Konkol
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Il. 20. Na zdj. Małgorzata Walkosz-Lewandowska (autorka grafik) z AR. Fot. Barbara Konkol

Il. 21. Wernisaż wystawy pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta”. W imieniu pani
dyrektor gości przywitał pracownik muzeum Tadeusz Wanke. Fot. Barbara Konkol
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Il. 22.–23. Promocja audiobooka Bajki kartuskie / Kartësczé bôjczi. Na zdj.
lektorki Magdalena Kropidłowska i Tatiana Slowi. Fot. Błażej Kwidziński

[146]

Il. 24. Promocja audiobooka Bajki kartuskie / Kartësczé bôjczi. Na zdj. lektorki
Magdalena Kropidłowska i Tatiana Slowi. Fot. Błażej Kwidziński

Il. 25. Promocja audiobooka Bajki kartuskie / Kartësczé bôjczi. Na zdj.
od lewej Ryszard Mielewczyk – przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Kaszubskiego, Magdalena Kropidłowska i Tatiana Slowi.
Fot. Błażej Kwidziński
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Il. 26. Muzeum Kaszubskie ufundowało nowy nagrobek poetce kartuskiej
Teodorze Kropidłowskiej. Projekt wykonał dr Marcin Plichta
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