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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,
mam ogromną przyjemność, oddać w Państwa ręce trzeci numer
„Kartuskich Zeszytów Muzealnych”.
Rok 2018, to rok wielu inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Kaszuby musiały na wolność
poczekać jeszcze dwa lata, kiedy wojsko polskie z początkiem 1920
roku rozpoczęło przejmowanie powiatów kaszubskich (nie wszystkich) we władanie Polski.
Kaszubi nie dostali wolności w prezencie, ale prowadzili zacięte
walki na polach bitew i na dyplomatycznych salonach. Ta determinacja i wola zwycięstwa przerodziły się ostatecznie w sukces.
Dzieje naszej Małej Ojczyzny – Kaszub – były jeszcze bardziej
skomplikowane niż tej Wielkiej – Polski.
Dnia 29 czerwca 1919 r. – w dniu podpisania traktatu wersalskiego – nie wszyscy jednak mogli się cieszyć z upragnionej wolności:
Lębork, Bytów, Słupsk pozostały nadal w państwie niemieckim, zaś
Gdańsk otrzymał status Wolnego Miasta.
Do Kartuz wolność przyszła 8 lutego 1920 r. wraz z przybyciem
do miasta 1. Pułku Ułanów Krechowieckich 5. Brygady Legionów
gen. Józefa Hallera. Niewiele osób wie, że w pobliskim Żukowie spoczywa gen. Ślaski, dowódca IV Brygady Jazdy, w skład której wcho7
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dził 1. Pułk. Postać generała przybliża w tomie znany dziennikarz-historyk Bartosz Gondek.
Pamiętać należy, że Kaszubi mieli swój udział w procesie odbudowy państwa polskiego. Ich trud i ofiara poniesiona na frontach
I wojny, w powstaniu wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej,
przyczyniły się do odrodzenia wolnej II Rzeczypospolitej Polskiej.
Ginęli za wiarę, za przekonania, za Polskę. Za Polskę, która czasem Kaszubów nie doceniała, obawiając się ich odmienności kulturowej, etnicznej. Jednakże Kaszubi zawsze byli Jej wierni, wyznając
zasadę „Polska to matka, a o matce źle mówić nie wolno”.
Rok 1920 rozpoczął czas wielkich przemian. Nastąpiła budowa
portu w Gdyni, modernizacja elektrowni w Rutkach, rozwój kolei.
Rozwijały się inicjatywy wydawnicze („Gazeta Kartuska”), szkoły i ośrodki kaszubskie. Stąd w niniejszym roczniku publikujemy
dla Państwa wspomnienie Bronisławy Knopkiewicz, córki inżyniera Knopkiewicza, jednego z wielu pracowników elektrowni wodnej
koło Żukowa. W tomie opublikowaliśmy także korespondencję profesora dra hab. Jerzego Sędzimira, syna przedwojennego starosty
kartuskiego.
Bronisław Ostoja Sędzimir był jednym z najdłużej urzędujących
starostów kartuskich. Niedawno zmarł jego syn, prof. Jerzy Sędzimir, z którym miałam przyjemność korespondować i odbyć rozmowę. Otrzymałam od Niego zdjęcia wraz z historią rodu Sędzimirów.
Pan Profesor prosił, aby wykorzystać jego wcześniejszą korespondencję, co też niniejszym czynię. Mam nadzieję, że będzie to interesująca hitoria.
Ponadto przedstawiamy Państwu Kaszubów, którzy zginęli
w Katyniu. Jest to niekompletny spis osób z Kaszub, zamordowanych w Lesie Katyńskim, Charkowie, Twerze, wraz z ich krótkimi
biogramami. Jak wiemy, wraz z wybuchem II wojny światowej nastąpiły eksterminacja i represje ludności. Kaszubi podlegali im tak samo
jak reszta społeczeństwa polskiego, mniejszości etniczne i religijne.
Szczególnie dotkliwie dotknęły one najbardziej aktywnych lokalnych
działaczy politycznych, religijnych, kulturalnych i społecznych.
8
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O ile potrafimy wymienić zbrodnie nazistów dokonane na ludności Pomorza w takich miejscach jak chociażby w okolicach Piaśnicy,
Kalisk, Borowa, Szadego Buku w pobliżu Egiertowa czy też Kartuz,
to o wiele trudniej zrozumieć nam, że wiele Kaszubów ginęło w bardziej odległych regionach kraju, w tym w różnego rodzaju obozach,
a także poza ojczyzną, w lesie koło Katynia oraz w siedzibach NKWD
w Charkowie i Kalininie (obecnie Twer).
W przestrzeni publicznej żywe są jeszcze wspomnienia Kaszubów, którzy pamiętają relacje swoich bliskich zesłanych na Sybir. Te
skomplikowane losy (deportacje na wschód) utrwalono w publikacjach Edmunda Szczesiaka i Stanisława Janke, Kolce syberyskiej róży
oraz Eugeniusza Pryczkowskiego Wspomnienia kaszubskich Sybiraków.
Losami zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego
pochodzących lub mieszkających na Kaszubach, a także oficerów rezerwy (którymi byli nauczyciele, lekarze, leśniczowie itd.) zajmował
się Konrad Ciechanowski, publikując na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” Pomorską Listę Katyńską. Temat
Katynia podejmowało wielu wybitnych historyków między innymi
Czesław Madajczyk, Józef Czapski, Kazimierz Zawodny, Tadeusz Kisielewski czy też Tadeusz Chrzanowski, pod którego redakcją opublikowano tom Dwunastu z listy katyńskiej. Leśnicy i drzewiarze z Pomorza i Kujaw, ofiary Zbrodni Katyńskiej.
W Instytutcie Katyńskim, Muzeum Katyńskim (m.in. księgi
cmentarne) znajduje się lista wszystkich oficerów internowanych
w obozach Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, ale obejmuje on jedynie imię, nazwisko i jednostkę wojskową. Nie ma natomiast informacji dotyczącej pochodzenia oficera, stąd przeglądając spis, można
łatwo pominąć wiele nazwisk.
Prócz tego wydano kilkanaście tomów serii Indeks represjonowanych, w której każdy tom dotyczy innej kategorii więźniów prześladowanych na terenie ZSRR. Pierwsze trzy tomy zawierają listy rozstrzelanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie.
W przedkładanym tomie publikujemy artykuł dra Mariana Jelińskiego o germanizacji wybranych nazw miejscowości w gminie Sie9
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rakowice podczas II wojny światowej z uwzględnieniem ich polskich
i kaszubskich odpowiedników. Krzysztof Kowalkowski przygotował
zaś artykuł o Edmundzie Janie Kowalkowskim (1876–1936), dekoratorze kościołów w Sianowie i Kartuzach.
Materiały (źródłowe) publikowane w niniejszym wydawnictwie
pochodzą z archiwów: Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Muzeum Kaszubskiego
w Kartuzach, Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ze zbiorów
prywatnych. Gorąco zachęcam do lektury.
Barbara Kąkol
redaktor naczelna
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Bartosz Gondek

GENERALSKI EMERYT
W KAWALERYJSKIM MUNDURZE
EUGENIUSZ ŚLASKI (1873–1935)
W roku 2018 mija 92. rocznica pojawienia się w Nowym Glinczu
nietypowego wojskowego osadnika. Emerytowany generał kawalerii
Eugeniusz Ślaski, choć pochodził z terenów całkowicie odmiennych
językowo i kulturowo, a potem przez całą służbę wojskową prowadził
tułacze życie oficera przenoszonego najpierw po terytorium carskiej
Rosji, a potem II RP, za swoją małą ojczyznę wybrał właśnie Kaszuby. Tutaj postanowił spędzić emeryturę. Tutaj też został pochowany
(wraz żoną i bratem – również wojskowym). W dawnym wojskowym
majątku generała nadal gospodarzą jego potomkowie.
Generał Eugeniusz Ślaski urodził się 13 stycznia 1873 roku
w majątku Tadulin w guberni Witebskiej. Miejscowość, jak piszą
w dawnych księgach, „położona 18 wiorst od Suraża” i należąca
niegdyś do Ogińskich, a potem do rodu Łopacińskich, sławna była
z działającego tutaj od 1740 roku klasztoru bazyliańskiego, w którym znajdował się cudowny obraz Matki Bożej. Wizerunek ten
wniósł do świątyni sam kasztelan Ogiński. Kult był na tyle silny, że
w 1783 roku wydano nakaz zdejmowania nakrycia głowy przez Żydów przemieszczających się w pobliżu kościoła. Od około 1833 roku,
po kasacie zakonu bazylianów, gospodarzyli tam prawosławni, umacniając pozycję klasztoru jako ośrodka kultu religijnego na wschodniej
11
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Il. 1. Eugeniusz Ślaski
Ojciec gen. Eugeniusza Ślaskiego
Źródło: archiwum rodziny Ślaskich

Białorusi. Kiedy na świat przyszedł przyszły generał, klasztor znajdował się w bardzo złym stanie, a sama miejscowość nie była wielce
zachęcającym miejscem.
Eugeniusz Ślaski ukończył szkołę techniczną kolei, a w roku
1895 szkołę oficerów kawalerii w Elizawietgradzie (ob. Ukraina)
i został podporucznikiem służby zawodowej w armii carskiej. Służył
przede wszystkim w kawalerii, ale także w piechocie i wojskach kolejowych. W tym przypadku armia carska wykorzystała jego pozawojskowe wykształcenie. W latach 1904–1906 służył w 6. pułku klastyckich huzarów. Tam poznał swoją przyszłą żonę, którą miał nauczyć
jeździć konno. Z tym pułkiem w 1905 roku brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej.
12
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Il. 2. Matka gen. Eugeniusza Ślaskiego
Źródło: archiwum rodziny Ślaskich

Jak dowiadujemy się z krótkiego opisu służby ze stycznia 1907
roku przechowywanego w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo-Historycznym w Moskwie, w tym czasie młody oficer był już
żonaty z Marią Aleksandrowną Medrową, wyznania luterańskiego,
z którą zajmowali służbowe mieszkanie1.
W 1907 roku Eugeniusz Ślaski jako instruktor został oddelegowany do Jelizawietgradskiej Szkoły Kawalerii (działającej w latach
1909–1914). Jak wynika z badań Michała Czapały, ukraińskiego
badacza zajmującego się polską generalicją służącą w armii carskiej,
1
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowo-Historyczne w Moskwie (Rosiijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw – RGWIA), Archiwum Federalnej Służby Archiwalnej Rosji, РГВИАФ.400. – Оп.9. – Д.32078.
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Il. 3. Sztabs-rotmistrz Ślaski w otoczeniu junkrów
Jelizawietgradskiej Szkoły Kawalerii z lat 1909–1914
– przyszły generał WP był tam, „smiennym oficerom”,
czyli instruktorem w latach 1907–1914
Źródło: archiwum rodziny Ślaskich

przyszły generał Wojska Polskiego był smiennym oficerom”, czyli instruktorem w latach 1907–1914, a wśród junkrów (podchorążych)
miał przydomek „Archijerej”, z powodu częstego cytowania Pisma
Świętego. Karierę instruktorską Ślaskiego przerwał wybuch I wojny
światowej, na której dosłużył się stopnia podpułkownika.
W 1917 roku, kiedy w Rosji zaczęła się komplikować sytuacja,
generał Dowbór Muśnicki namówił podpułkownika do wstąpienia
w szeregi I Korpusu Polskiego. Ślaski został najpierw dowódcą szwadronu, a potem dywizjonu 2. Pułku Ułanów. Początkowo korpus
miał walczyć z Niemcami, jednak generał Dowbór Muśnicki, widząc
zbliżający się konflikt z bolszewikami, zaproponował dowództwu
bolszewickiemu umowę rozlokowania sił I Korpusu, co miało stanowić podstawę do zawarcia rozejmu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji na froncie. Bolszewicy nie zaaprobowali warunków
14
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generała, doszło do walk, w których na początku lutego 1918 roku
siły Korpusu odniosły kilka zwycięstw. Najważniejsze było zdobycie
Bobrujska i Mińska Litewskiego. W maju 1918 roku, po rozbrojeniu
Korpusu przez Niemców, skończyło się wojowanie generała. Jednak
nie na długo.
Dnia 4 listopada 1918 roku, podobnie jak wielu innych „Dowborczyków”, Eugeniusz Ślaski został przyjęty w szeregi Wojska Polskiego. W kwietniu 1919 trafił na front.
Od maja 1919 roku dowodził nowo sformowanym, niezwykłym
oddziałem, w którym służyli głównie polscy Tatarzy, ale też muzułmanie innych narodowości, m.in. Azerowie. Pułk nosił imię Jazdy
Tatarskiej im. Mustafy Achmatowicza. Ostatecznie w lipcu 1919 roku
powstały trzy szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych
i dywizjon techniczny. Początkowo pułk walczył z wojskami niemieckimi w rejonie Grodna, następnie został przerzucony na Polesie. Kolejno brał udział w wyprawie kijowskiej i wkroczył do Kijowa. Osłaniał w walkach odwrotowych wojska polskie w rejonie Horynia nad
Styrem. W walkach poniósł duże straty – przeżyło tylko 86 ułanów.
Od stycznia do lipca 1920 roku pułkownik Ślaski dowodził
13. Pułkiem Ułanów. Wraz z nim stoczył wiele skutecznych potyczek
z nacierającą armią sowiecką, skutecznie opóźniając jej marsz w głąb
Rzeczpospolitej, aż do rzeki Narwii2.
W tym czasie Eugeniusz Ślaski dowodził już 9. Brygadą Jazdy,
stając się częścią sił dokonujących „Cudu nad Wisłą”. Dnia 17 sierpnia 1920 pułkownik wydał ułanom 203. pułku rozkaz frontowego
natarcia na mazowiecki Marcelin i Baboszewo. Doborowy 1. pułk
szwoleżerów miał nacierać na tyły Sowietów. Zdobył dwa działa,
21 karabinów maszynowych, 800 jeńców i taborów dywizyjnych rosyjskich, co było sporym sukcesem.
Od początku służby w polskim wojsku Ślaski, mianowany w roku 1924 generałem, uważany był za jednego z najlepszych kawaleS. Aleksandrowicz, 13 Pułk Ułanów Wileńskich, [w:] Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920, Warszawa 1929, s. 24.
2

15

Bartosz Gondek

Il. 4. Nagrobki generała Eugeniusza Ślaskiego, jego małżonki oraz brata
Źródło: archiwum rodziny Ślaskich

rzystów. W latach 1920–1926 był inspektorem i szefem ministerialnego departamentu kawalerii, dowodził dywizjami jazdy, a nawet
(chwilowo) zastępował Dowódcę Okręgu Korpusu we Lwowie.
Stary kawalerzysta, instruktor szkoły jazdy. Zna musztrę, przepisy, regulaminy i taktykę bardzo dobrze… Posiadając dużo wiadomości i doświadczenia wojskowego i życiowego i będąc zamiłowanym w swoim fachu, posiada
autorytet i wywiera dodatni wpływ na wychowanie i wyszkolenie oficerów
i żołnierzy

– pisał o Ślaskim w opinii służbowej generał broni Jan Rządkowski3.
Hołdował rosyjskiej, stepowej tradycji jazdy, co czasami powodowało poważne konflikty. Jeden z nich opisał w książce Przed i po
Maju Marian Romeyko:

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), teczka personalna Ślaski Eugeniusz,
Kolekcja Generałów i Osobistości, sygn. Akt: I.480.544.
3
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Stary, poczciwy i bojowy generał Eugeniusz Ślaski, szef Departamentu Kawalerii, spędził swe życie w rosyjskiej kawalerii. Służył w kozackich pułkach,
był entuzjastą kawaleryjskiego szkolenia żołnierza i konia w przestrzeni, w polu. Kawalerzyści z armii austriackiej byli zwolennikami szkolenia,
zwłaszcza koni, w ujeżdżalni, w zaprawie do jazdy prawie cyrkowej. Toteż
gdy generał Ślaski przeprowadzał inspekcję w Szkole Kawalerii w Grudziądzu, gdzie słynny jeździec, raczej Chorwat niż Polak, pułkownik Franciszek
Adamovich, przedstawił mu swój „cyrk maneżowy”, stary kozak nie wytrzymał i w gronie niezupełnie mu oddanych oficerów wyszeptał zbyt głośno:
„Nu, a ja by go, raba bożego, z konia i po mordzie, i po mordzie”. Konflikt…
poważny konflikt – ustąpienie Ślaskiego4.

Dokładnie rok po przewrocie majowym stepowy generał trafił
na Pomorze. Przydzielono mu dowodzenie 8. Samodzielną Brygadą
Kawalerii (SBK) w Starogardzie Gdańskim. Z politycznego i strategicznego punktu widzenia była to bardzo ważna jednostka. Powstała w kwietniu 1926 roku w wyniku reorganizacji wielkich jednostek
jazdy, miała być zaczątkiem formowania jednostki pancerno-motorowej, w której skład wchodzić miały dwa bataliony piechoty przewożone na samochodach oraz dwa pułki kawalerii.
Dowództwo 8. SBK stacjonowało w Starogardzie Gdańskim.
W skład brygady włączono 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, który w maju 1926 roku został dyslokowany z Bielska, Bochni i Pszczyny do Starogardu. Zadaniem brygady miało być także zabezpieczanie
korytarza pomorskiego i szybkie reagowanie na ewentualne negatywne dla Polaków zmiany w obrębie Korytarza Pomorskiego.
Rychło okazało się, że z brygada pancerno-motorowa raczej nie
powstanie. Staremu kawalerzyście spodobało na Pomorzu do tego
stopnia, że po roku służby, podczas której dokładnie objeździł Kociewie i Kaszuby, przeszedł w stan spoczynku z emeryturą wynoszącą 1000 zł. Jako osadnik wojskowy kupił od skarbu państwa część
upatrzonego wcześniej majątku Glincz, wraz ze sporym spichlerzem,
35 hektarami kaszubskiej ziemi i solidnym domem, którego piwnice
wybudowano jeszcze w XVIII wieku.
4

M. Romeyko, Przed i po Maju, Warszawa 1967, s. 146.
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Co ciekawe, po przejściu generała Ślaskiego na emeryturę, stanowisko dowódcy starogardzkiej brygady, aż do jej rozwiązania, nie
zostało obsadzone.
Z przekazów rodzinnych wiem, że dziadek dobrze się czuł na Kaszubach.
Nadal chodząc w mundurze, rozwijał gospodarkę i często bywał tak w Gdyni, jak i Gdańsku. Szybko zbudował przyjazne relacje z okolicznymi mieszkańcami. Do spichlerza orkiestrę sprowadzał. Organizował potańcówki. Wielu sąsiadów prosiło o poparcie dla synów, którzy chcieli służyć w kawalerii

– wspomina dziadka Witold Ślaski, który jako trzecie pokolenie gospodaruje w Glinczu5.
Nieznaną dotąd szerzej ciekawostką jest wydanie w 1931 roku
przez generał Eugeniusz Ślaskiego książki pt. Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnej, w której autor, na prawie stu stronach, opisuje ze
szczegółami zasady obchodzenia się z koniem, jego układanie, a nawet kucie. Wyjaśnia zasady końskiej zaprawy, czyli przeprowadzania
i przepędzania, oraz ujeżdżania, krótko mówiąc treningu i układania konia. W książce nie zabrakło także rozdziału o treningu jeźdźca
oraz jeździe sportowej, frontowej i przygotowaniu do skoków6.
Stanisław Ślaski zmarł w swoim majątku 24 października 1935
roku. Pochowano go na cmentarzu norbertańskim w Żukowie, gdzie
spoczął obok żony i brata, komandora marynarki wojennej, którego
biografia to kolejna fascynująca historia. Niewiele miejscowości, nawet tych w których stacjonowały garnizony, jest miejscem wiecznego
spoczynku prawdziwego przedwojennego generała.
W Nowym Glinczu po generale pozostał prawie niezmieniony
majątek. Tylko dom, będący obecnie rodową siedzibą Ślaskich, został
przebudowany po wojennych zniszczeniach. Pomimo szkód powstałych w 1945 roku, z dawnego dworu zachowało się kilka przechodnich pokoi i ogromny salon z piecem, urządzony tak, jakby za chwilę
miały pojawić się w nim postaci w rogatywkach i mundurach.
Relacja ustna Witolda Ślaskiego z roku 2016 przekazana autorowi.
E. Ślaski, Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnej, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1931.
5
6
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KATYŃ
– MIEJSCE ZBRODNI
DOKONANEJ TAKŻE NA OFICERACH Z KASZUB

Jest tylko jedna taka świata strona
Gdzie coś, co nie istnieje – wciąż o pomstę woła
Gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona
Dół nieominięty – dla orła sokoła…
(fragm. Ballady Katyńskiej Jacka Kaczmarskiego)

Często spotykamy się z określeniem „Kaszubski Katyń” – myślimy wówczas najczęściej o Piaśnicy, miejscu straceń około 12 tys. osób,
głównie przedstawicieli inteligencji pomorskiej i wielu Kaszubów.
Druga wojna światowa szerzyła straszne spustoszenie i zło.
W pamięci pomorskiej, kaszubskiej zachowały się wspomnienia o aktach terroru na ludności cywilnej i wojskowej.
W czasie drugiej wojny światowej Pomorze było pod okupacją
niemiecką. To powoduje, że często zbrodni stalinowskich nie łączy
się z historią Kaszubów. Nic bardziej mylnego.
Myśleniu takiemu zaprzeczają rozprawy naukowe historyków:
Konrada Ciechanowskiego, prof. Cezarego Obracht-Prądzyńskiego,
prof. Józefa Borzyszkowskiego, prof. Czesława Madajczyka i wielu
innych.
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Eksterminacja i represje ludności stanowiły nieodłączną część
działań nazistów i Armii Czerwonej podczas drugiej wojny światowej. Kaszubi podlegali im tak samo jak reszta społeczeństwa polskiego, mniejszości etnicznych i religijnych. Szczególnie dotkliwie uderzyły one w najbardziej aktywnych lokalnych działaczy politycznych,
religijnych, kulturalnych, społecznych i wojskowych, naturalnie uważanych za grupy społeczne będące ostoją polskiego patriotyzmu.
Na Pomorzu wojsko i policja niemiecka jeszcze przed zainicjowaniem działań wojennych, na podstawie list proskrypcyjnych, rozpoczęła aresztowania, internowania oraz rozstrzeliwania. Częstym
miejscem dokonywania egzekucji były kaszubskie lasy: okolice Piaśnicy, Kalisk, Borowa, Szadego Buku w pobliżu Egiertowa czy też
Kartuz. Represje niemieckie trwały pięć i pół roku.
Choć Armia Czerwona nie wkroczyła w roku 1939 na Kaszuby, jednakże zbrodnie przez nią dokonywane były silnie odczuwane
przez rodziny, które miały bliskich na wschodnich terenach Polski
lub pełnili tam służbę wojskową. Takich sytuacji było wiele.
Zbrodnie ZSRR na ludności polskiej rozpoczęły się 17 września
1939 roku z dniem napaści na Polskę i trwały do 1956 roku.
W indywidualnej i zbiorowej pamięci oraz w literaturze utrwalono okupacyjne ofiary i losy Kaszubów. Dominują fakty związane
z przeżyciami z pierwszych dni wojny, pobytem w obozach koncentracyjnych, czasem ucieczek, walkami na różnych frontach, także wschodnim. Już od jesieni 1939 roku eksterminacji na Pomorzu
towarzyszyły masowe wysiedlenia oraz ucieczki (z własnej woli) na
teren Generalnego Gubernatorstwa1, w którym łatwiej można było
ukryć się przed gestapo i SS niż na Pomorzu. Kiedy tereny wschodnie zostały zajęte przez Armię Czerwoną, ci, którzy w pierwszych
dniach wojny schronili się tam przed nazistami, zostali aresztowani
przez Sowietów.
1
Józef Borzyszkowski, Kaszubi i Pomorze w XIX i XX wieku, [w:] Pomorze – mała
ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność), pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Dietmara Albrechta, Gdańsk–Lubeka 2000, s. 433.
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Na przełomie 1939 i 1940 roku do niewoli radzieckiej dostało
się około 200–250 tys. jeńców polskich, w tym wielu Kaszubów. Najbardziej dokładną liczbę polskich jeńców więzionych przez Sowietów
w 1939 roku podaje profesor Janusz Kazimierz Zawodny – 230 6722.
Do tej liczby należy dodać oficerów rezerwy aresztowanych we własnych domach i oficerów internowanych w państwach bałtyckich,
a w roku 1940 przejętych przez ZSRR, co daje wspomnianą liczbę
250 tysięcy3. Rozmieszczono ich w 138 obozach na terenie Rosji Radzieckiej4. Z tej liczby około 46 000 osób, głównie szeregowców, zostało uwolnionych5.
W zawartym 28 września 1939 roku niemiecko-radzieckim traktacie o granicy i przyjaźni ZSRR miała przypaść połowa terytorium
Polski. Ustalono, że Pisa–Narew–Bug–Wisła–San będą linią rozgraniczającą armie okupantów.
Układ ten regulował także sytuację aresztowanych Polaków na
okupowanych ziemiach: osoby znajdujące się na terenie zajętym
przez III Rzeszę, a pozbawione wolności przez Sowietów, miały zostać przekazane Niemcom, natomiast Polacy z ziem okupowanych
przez ZSRR, znajdujący się w niewoli niemieckiej, mieli zostać przejęci przez stronę radziecką.
Po podpisaniu 11 października 1939 roku porozumienia zaproponowanego przez Ławrietnija Berię, Rosjanie (pomiędzy 24 października a 23 listopada 1939 roku) przekazali stronie niemieckiej
42 492 osoby, mające miejsce zamieszkania na terenach zagrabionych przez Niemcy (m.in. poetę K.I. Gałczyńskiego).
W analogicznej akcji ze strony niemieckiej do ZSRR przekazano przetrzymywanych w obozach niemieckich 13 757 jeńców wojennych, z czego tylko oficerów i policjantów odesłano do obozów
NKWD, pozostałych zaś zwolniono6. Stosowano zasadę, iż szeregow2
3
4
5
6

T.A. Kisielewski, Katyń zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2017, s. 41.
Tamże.
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 14–15.
Tamże.
T.A. Kisielewski, dz. cyt., s. 46.
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ców i podoficerów, mieszkańców anektowanych ziem II Rzeczypospolitej, określanych jako Zachodnia Białoruś i Zachodnia Ukraina,
uwalniano.
W okresie od 7 do 18 października 1939 roku Sowieci zwolnili
42 400 szeregowych i podoficerów zamieszkałych w radzieckiej strefie okupacyjnej7.
Jednak znaczna część internowanych nadal pozostała w różnego rodzaju obozach. Po zawarciu w 1941 roku porozumień między
rządem ZSRR a rządem polskim generała Władysława Sikorskiego
w Londynie, przetrzymywani jeńcy wstępowali do tworzonej armii
gen. Andersa.
Do Armii Polskiej zgłosiło się około 90–100 tys. Polaków. Około
12 tys. osób wróciło do kraju z armią gen. Berlinga8. Inne źródła podają 100 000 osób (dr Chlebowski). Co się stało z brakującą liczbą?
Półtora miliona osób zostało wywiezionych w głąb ZSRR, byli to
m.in. leśnicy, księża, nauczyciele, urzędnicy. Należy również pamiętać o 150 tys. obywateli polskich wcielonych do Armii Czerwonej9.
Losy pozostałych nie są jeszcze zbadane. Szacuje się, że 15 000
żołnierzy polskich zostało zamordowanych w lesie koło Katynia oraz
w siedzibach NKWD w Charkowie i Kalininie (obecnie Twer). Poza
tym 11 tysięcy Polaków, w tym około 1,2 tysiąca oficerów, trafiło do
więzień w Moskwie, Kijowie, Charkowie, Chersoniu ( między innymi
73-letni generał Mariusz Zaruski, malarz, pisarz, żeglarz i taternik)
oraz na Białorusi10.
Piętnaście tysięcy zamordowanych oficerów, to oficerowie
szczególni – w dużym procencie niezawodowi, oficerowie rezerwy:
profesorowie, artyści, lekarze, tworzący trzon polskiej inteligencji.
Głównym powodem ich likwidacji było pozbawienie Polaków elit
intelektualnych i zastąpienie ich swoimi kadrami. Wśród nich było
wielu Kaszubów.
7
8
9
10

Tamże, s. 45.
Por. K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989.
T.A. Kisielewski, dz. cyt., s. 56.
Za: tamże, s. 47.
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Badania tożsamościowe zamordowanych oficerów przeprowadził Konrad Ciechanowski, konstruując Pomorską Listę Katyńską.
I choć nie obejmuje ona wszystkich Kaszubów, jest ona doskonałym
źródłem wiedzy o oficerach pochodzących lub mieszkających przed
wojną na Kaszubach. Na Pomorskiej Liście Katyńskiej Konrad Ciechanowski zamieścił kilkaset nazwisk.
W przestrzeni publicznej nadal pojawia się mnóstwo sprzecznych relacji czy też błędnych informacji o okolicznościach śmierci żołnierzy z Kaszub11. Przykładowo w Dziejach Gminy Sierakowice
(2008) pojawia się wzmianka o Józefie Skorowskim (Skórowskim)
nauczycielu z Tuchlina, który – według tej publikacji – poległ w walce z Niemcami w 1939 roku. W rzeczywistości Józef Skorowski zginął w Katyniu i znajduje się na liście katyńskiej12.
Według historyków spośród 250 tys. Polaków wziętych do sowieckiej niewoli, blisko 15 tys. oficerów, funkcjonariuszy Policji, żandarmerii, straży więziennej i Korpusu Ochrony Pogranicza umieszczono w trzech tzw. obozach specjalnych: Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie. Z tych trzech obozów ocalało tylko 395 osób13, wśród
nich ks. Kamil Kantak, przyjaciel Franciszki Majkowskiej.

Bernard Nowak urodzony 26.04.1906 r. w Gąsawie był przed II wojną światową weterynarzem w Kartuzach. Z końcem sierpnia 1939 r. został ewakuowany na
wschodnie tereny Polski. Tam został aresztowany przez Sowietów, ale zdołał uciec
z niewoli radzieckiej. W 1945 r. wrócił do Kartuz. Jednakże do dzisiaj widnieje na
liście katyńskiej i ukraińskiej liście katyńskiej, zaś w 2005 r. w Żninie powstał pomnik Katyński z listą nazwisk ofiar Katynia. Wśród nich znajduje się napis Bernard
Nowak, podporucznik, urodzony w Drewnie koło Gąsawy, lekarz weterynarii, Charków
1940. Zob. też: Kartuzy 1939. Wspomnienia, zebrał i wstępem opatrzył N. Maczulis,
Kartuzy 2009 oraz http://www.historia.kpilw.pl/pliki/prezentacje/ofiary.pdf.
12
Dzieje Gminy Sierakowice, opracowanie zbiorowe pod red. Andrzeja Grotha, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk 2008, s. 343. Por. https://www.ogrodywspomnien.
pl/index/showd/17718 (dostęp: 1.12.2018) oraz https://sierakowice.pl/aktualnosc262-dab_pamieci_dla_ppor_jozefa_skorowskiego.html (dostęp: 1.12.2018).
13
J. Żelazko, Dzieje sprawy katyńskiej na przestrzeni 70 lat historii, https://katyn.
ipn.gov.pl/kat/polecamy/5950, Dr-Joanna-Zelazko-Dzieje-sprawy-katynskiej-naprzestrzeni-70-lat-historii.html (dostęp: 7.08.2018).
11
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Ksiądz Kamil Kantak urodził się w 1881 roku w Luboni. Już od
najmłodszych lat angażował się w sprawy Pomorza, działając chociażby w ruchu filomackim. Obejmując wikariat w Poznaniu (1910)
czynnie uczestniczył w działaniach ruchu młodokaszubskiego na
Pomorzu. Kontakty pomorskie nawiązał już wcześniej, gdy w 1908
roku został współpracownikiem czasopisma „Gryf”, współpracując z przywódcą ruchu młodokaszubów Aleksandrem Majkowskim.
W 1926 roku objął Katedrę Historii Kościoła w Seminarium Duchownym w Pińsku. W 1939 roku ewakuował się razem z oddziałami
Wojska Polskiego, które zostały wzięte do niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Księdza Kamila uratowało obywatelstwo Wolnego
Miasta Gdańska. Został przetransportowany do obozu w Griazowcu,
w którym przebywał do 1941 r. Uwolniony z obozu ks. Kamil zgłosił
się do formującej się armii polskiej gen. Andersa14.
Różne były okoliczności popadania w radziecką niewolę żołnierzy polskich pochodzących z Kaszub.
W końcu sierpnia 1939 roku z Pomorza zostały ewakuowane
w głąb Polski: Centrum Wyszkolenia Kawalerii i Centrum Wyszkolenia Żandarmerii z Grudziądza, Szkolny Batalion ze Świecia, Centrum
Wyszkolenia Lotniczego nr 2 oraz Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej z Bydgoszczy i Szkoła Podchorążych Artylerii z Torunia. Swój
ośrodek zapasowy w Rzeszowie miała 4. dywizja piechoty, zaś w Sandomierzu 15. dywizja piechoty.
Pewna liczba żołnierzy po rozbiciu przez Niemców ich jednostek
wycofywała się aż na Lubelszczyznę.
Ponadto zgodnie z opracowanym planem ewakuacji ludności
cywilnej zakładano wywóz rodzin wojskowych oraz urzędników
państwowych. Ewakuowano ich głównie na tereny południowo-

14
K. Ciechanowski, Losy Polaków z Pomorza Gdańskiego wziętych do niewoli radzieckiej w 1939 r. oraz internowanych i deportowanych w latach 1939–1941 w głąb Związku Radzieckiego, [w] Polacy z Pomorza Gdańskiego w ZSRR: internowani, jeńcy wojenni
i więźniowie obozów pracy przymusowej oraz ich losy w latach 1939–1956. Stan badań
i postulaty badawcze, Gdańsk 1991. Zob. też T.A. Kisielewski, dz. cyt., s. 49.
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-wschodnie województwa lubelskiego (Chełm, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość) oraz na tereny województwa
wołyńskiego i lwowskiego. Ogromna większość tej ludności po
17 września 1939 roku znalazła się na terenach zajętych przez ZSRR.
Wiele z tych osób, pomimo, że były cywilami, zostały aresztowane,
jak chociażby Aleksander Leszczyński – naczelny dyrektor Linii Żeglugowych Gdynia–Ameryka. Uwięziony w obozie w Starobielsku,
podzielił los jeńców tego obozu wiosną 1940 roku15.
Pierwszy granicy wschodniej bronił Korpus Ochrony Pogranicza,
w którym służbę pełnili także Pomorzanie osiedli na tym terenie.
Niektórzy Kaszubi zostali powołani do wojska w trakcie mobilizacji w 1939 roku i stawili się w jednostce wojskowej we wschodnich
(np. Władysław Jeliński do Baranowicz – obecnie Białoruś16) i centralnych regionach Polski. Tak było w przypadku Alojzego Junga –
przedwojennego nauczyciela ze szkoły podstawowej w Zgorzałem.
W chwili wybuchu wojny otrzymał powołanie do wojska w okolice
Kutna, w randze podporucznika. Z dwustuosobowym oddziałem
przemierzył całą Polskę, aż na Polesie, gdzie zostali zaatakowani
przez wojsko sowieckie. Oddział uległ rozbiciu. Żołnierze cudem
uniknęli internowania i śmierci17. Inny Kaszuba, Jan Maliszewski z Lipusza (żołnierz 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty), walczył
pod Janowem Lubelskim. Jego rodzina została przesiedlona do Lidy (obecnie Białoruś). Żona Marta z domu Brylowska, pochodząca
z Kartuz wraz z czwórką synów została wywieziona na Sybir. Dopiero po wojnie wróciła z dwoma synami do rodzinnego miasta.
Starsi synowie, Kazimierz i Zenon, dotarli tu osobno nieco później.
Natomiast Jan Maliszewski poległ w 1945 roku i został pochowany
w Zgorzelcu18.
K. Ciechanowski, Losy Polaków…, s. 115.
Relacja dra Mariana Jelińskiego z Żukowa, z dnia 9.11.2018 r.
17
Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (dalej cyt.: AMK Kartuzy),
Zbiory akt, Alojzy Jung, sygn. Z. 134; korespondencja Piotra Jelińskiego
z 28.12.2017 r. z Barbarą Kąkol, s. 3–4.
18
Szerzej na ten temat K. Ciechanowski, Losy Polaków…, s. 19.
15
16
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Do niewoli sowieckiej dostali się także żołnierze 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W początkowej fazie formowania jednostki (l. 1920–1921) służyli w niej sami
Kaszubi. W kampanii wrześniowej pułk wziął udział w Bitwie nad
Bzurą, a ostatnią walkę stoczył pod Iłowem (obecnie wieś w woj.
mazowieckim) 17 września 1939 roku. W tym dniu resztki pułku
okrążył nieprzyjaciel. Na rozkaz płk. Stefana Michalskiego żołnierze
ukryli (zakopali) sztandar pułku, by nie trafił w ręce wroga. Został
on jednak odnaleziony przez nieprzyjaciela. Został zwrócony dopiero w 1967 roku. Dnia 18 września 1939 roku pułk został rozbity
przez wojska niemieckie, otrzymał rozkaz ewakuowania do Puszczy
Kampinoskiej19. Nie wszystkim żołnierzom udało się przedostać do
miejsca ewakuacji, i część, w różnych okolicznościach, dostała się do
niewoli radzieckiej.
W Radomiu swój Batalion Zapasowy na zapleczu będącej w fazie organizacji Armii „Prusy” miał 66. Kaszubski Pułk Piechoty. Do
Ośrodka Zapasowego 16. Dywizji Piechoty w okolice Radomia z końcem sierpnia 1939 roku przybyło 518 oficerów i podchorążych oraz
3800 szeregowców20. Z poszczególnych batalionów dywizji został
utworzony pułk, przyjmując nazwę Grupa Radom. W skład grupy
wchodził batalion kaszubski mjr. Tadeusza Gontarskiego. Walczył
on na przedpolach Iłży. Intensywny ostrzał artyleryjski wojsk niemieckich spowodował ogromne straty jednostki. Resztki Grupy Radom nawiązały kontakt z Grupą Operacyjną „Polesie” i wzięły udział
w ostatniej bitwie gen. Kleeberga pod Kockiem. Oficer kaszubskiego
pułku, por. rez. Benedykt Frankowski, dotarł wraz z grupą żołnierzy
do Włodzimierza Wołyńskiego (Ukraina). Tam, 17 września, rozpuścił ją, aby uniknąć internowania przez Sowietów. Nie wszyscy żołnierze z ośrodka zapasowego 16. Dywizji Piechoty uniknęli internowania przez Armię Czerwoną.
19
M. Hirsz, Nieustraszeni. 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1919–1939, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2017, s. 188.
20
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 14–15.
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Pomorzanie zasilali także Pomorską Brygadę Kawalerii, która
miała swój ośrodek zapasowy w Garwolinie, w którym dokonywano wymian lub uzupełnień strat pułków pierwszorzutowych. Jednak
gwałtowny rozwój sytuacji militarnej powodował, że oddziały improwizowane rzucane były do walki na kierunkach najbardziej zagrożonych. Dnia 17 września 1939 roku oddziały z Ośrodka Zapasowego
Pomorskiej Brygady Kawalerii prowadziły walki z oddziałami radzieckimi. Wobec ogromnej przewagi nieprzyjaciela dostały się do niewoli.
Sytuację tę wspominał plutonowy rez. Franciszek Kwiatkowski z Pomorskiej Brygady Kawalerii:
Wywieziono ich samochodem. Ja w tym czasie przeszedłem do grupy szeregowych. Z naszych oficerów por. rez. Konkel (urzędnik pocztowy z Bydgoszczy) i ppor. rez. Kordczak z Nakła, nigdy już do domów nie wrócili. Nas
szeregowych przez kilka dni oprowadzano bez jedzenia i picia. Spaliśmy
w gołych stajniach i szopach, a następnie w Chyrowie załadowano do zamkniętych wagonów towarowych, kierując na wschód. W Samborze wraz
z innymi żołnierzami z Bydgoszczy uciekłem21.

Na wschód, w rejon Lublina, oprócz Pomorskiej Brygady Kawalerii zostało przeniesione lotnictwo Armii „Pomorze”. Gdy 17 września
1939 roku na terytorium Polski walczącej z hitlerowcami wkroczyły
od wschodu oddziały sowieckie, część lotników zdołała ujść do Rumunii, część dostała się do niewoli radzieckiej. Podobnie, większość
kadry oficerskiej i szeregowych 81. dywizjonu pancernego Armii
„Pomorze”, w związku ze zniszczeniem w trakcie działań bojowych
sprzętu, została skierowana 7 września w rejon Brześcia, a następnie
do Łucka. Tam miała otrzymać nowe wozy bojowe. Jak wiemy, nie
doszło do tego, gdyż Brześć jak i Łuck zostały zajęte przez Rosjan.
Wojska radzieckie pierwszego rzutu uformowane były w dwa
fronty, w skład których wchodziło 6 armii. Główne kierunki natarcia
Frontu Białoruskiego objęły Wilno, Baranowicze, Wołkowysk, Grodno, Suwałki, Brześć nad Bugiem. Wilno, Grodno i Brześć zostały za-

21

Za: K. Ciechanowski, Losy Polaków z Pomorza Gdańskiego…, s. 8.
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jęte 20–22 września, Suwałki 24 września. Główne kierunki natarcia
Frontu Ukraińskiego objęły Dubno, Łuck, Włodzimierz Wołyński,
Chełm, Zamość, Lublin, Tarnopol, Lwów, Czortków, Stanisławów,
Stryj, Sambor i Kołomyję.
Dnia 19 września jednostki sowieckie podeszły pod Lwów, Lublin osiągnęły 28 września. Jednostki Frontu Ukraińskiego dłużej
brały udział w działaniach na tym terenie i zajmowały kolejne wyznaczone im obszary do początku października 1939 roku.
W zaciętych walkach o Wilno brał udział Jan Walaszkowski
z Przodkowa.
Jan urodził się 28 stycznia 1902 roku w Przodkowie. Dorastał
w domu z tradycjami muzycznymi. Był organistą w miejscowym kościele. W 1925 roku ks. Antoni Karpiński wysłał Jana do Biskupiej
Szkoły Organistów w Pelplinie, w której otrzymał wykształcenie profesjonalnego organisty. W 1938 roku Jan zawarł związek małżeński
z Wandą Radomską z Czarnego koło Dziemian. Na świat przyszło
ich siedmioro dzieci, w tym dwóch chłopców. W 1939 roku został
zmobilizowany do wojska. Służył w szeregach Korpusu Ochrony Pogranicza w rejonie Wilna. Dnia 17 września w tym w rejonie trwały
zacięte walki z Armią Czerwoną. Pomimo rozkazu marszałka Rydza-Śmigłego unikania walk z Sowietami i wycofywaniu wojsk do Rumunii i na Węgry, oddziały polskie stawiały opór. Czerwonoarmiści
dopuścili się licznych zabójstw na jeńcach wojennych i na ludności
cywilnej w okolicach Wilna. Jan w tylko sobie znany sposób wydostał się stamtąd i późną jesienią wrócił do domu. Dopiero po zakończeniu wojny zaznał upragniony spokój i możliwość powrotu do swojej pasji gry na organach22.
Dnia 22 września 1939 roku Rosjanie zajęli Brześć, okupowany
do tej pory przez wojska niemieckie. Generał Heinz Guderian przekazał miasto gen. Siemionowi Kriwoszeinowi. Sowieci przejęli także
dużą ilość mienia wojskowego, szpitale z rannymi oraz jeńcami polskimi, których nie zdążyli wyewakuować Niemcy. W szpitalu w Brze22

J. Schroeder, Dzieje Przodkowa i okolicznych wsi, Wejherowo 2008, s. 245.
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ściu nad Bugiem znajdował się ppłk Bolesław Ciechanowski, dowódca
64. pułku piechoty, który został ranny w okolicach Grudziądza. Po
przekazaniu przez Niemców szpitala Rosjanom, został aresztowany 25 października 1939 roku, a następnie wywieziony do jednego
z obozów. Prawdopodobnie został zamordowany i figuruje na nieodnalezionej dotychczas tzw. białoruskiej liście katyńskiej.
Podobnie jak w innych polskich miastach zajmowanych przez
Armię Czerwoną, aresztowano polskich oficerów, policjantów i żandarmów, niektórych rozstrzelano.
Polskich jeńców przewoził do obozów 136. specjalny pułk wojsk
konwojowych NKWD ZSRR. Obozy, w których umieszczono żołnierzy Wojska Polskiego, znajdowały się w ustronnych miejscach.
Obóz w Kozielsku (obwód smoleński) zorganizowany został
w kompleksie zabudowań poklasztornych (kilku cerkwi i innych budynków), otoczony trzymetrowym murem i fosą. W obozie przebywało ponad 4,5 tysiąca Polaków23. Od końca listopada 1939 r. obóz
ten stał się obozem oficerskim. Komendantem był straszy lejtnant
bezpieczeństwa państwowego Wasilij Korolow24. W Kozielsku więziono szczególnie aktywnych, polskich patriotów – wyrosłych na tradycjach niepodległościowych.
Po przybyciu na miejsce internowania jeńcy byli przesłuchiwani,
a szczególnym przedmiotem zainteresowania NKWD była informacja czy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Likwidacja
obozu rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 roku. W tym czasie przetrzymywano w nim czterech generałów, kontradmirała, ok. 100 pułkowników i podpułkowników, ok. 300 majorów, ok. 1000 kapitanów
i rotmistrzów, ok. 2500 poruczników i podporuczników oraz ponad
500 podchorążych25. Wśród nich było wielu lotników, marynarzy
oraz oficerów rezerwy (profesorów, docentów, lekarzy wojskowych
J. Żelazko, dz. cyt.
Tamże. Por. Ostatnia droga, „Zeszyty Katyńskie”, nr 25, 2010, s. 15. W tomie
podano, że komendantem obozu był W.N. Korolew.
25
Tamże, s. 16.
23
24
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i cywilnych, sędziów, prokuratorów, inżynierów, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich i powszechnych, dziennikarzy,
literatów, sportowców, przedstawicieli administracji państwowej,
kupców, ziemian).
Część oficerów została rozstrzelana w smoleńskim NKWD, a ich
ciała wywożono do lasu. Nieco mniej niż jedna piąta ogółu jeńców
kozielskich została zastrzelona bezpośrednio nad dołami śmierci
w lesie katyńskim. Jedyną kobietą wśród Polaków rozstrzelanych
w Katyniu była Janina Lewandowska. Ostatni jeniec Kozielska został
wysłany na śmierć 20 maja 1940 roku.
Ogółem zamordowano 4410 jeńców (ocalało 178, niektórzy poddali się indoktrynacji sowieckiej)26.
Przez lata podawano różne liczby ofiar Katynia, zawsze przewyższające 4400 osób. Obecnie przyjmuje się, że było ich 4410. Liczbę
tę podaje także T.A. Kisielewski. Ponadto w swym dziele informuje o
4430 imiennych płytach położonych na cmentarzu katyńskim.
Obóz w Starobielsku został usytuowany w byłym klasztorze żeńskim i w dwóch domach w Starobielsku przy ul. Wołodarskiego (tam
osadzono generałów) oraz przy ulicy Kirowa (miejsce przebywania
pułkowników i podpułkowników). W obozie więziono blisko 4 tys.
osób – niemal wyłącznie oficerów zawodowych oraz rezerwy, z tego
połowę stanowili oficerowie wzięci do niewoli po kapitulacji Lwowa.
W dniu 5 kwietnia 1940 roku w obozie przebywało ośmiu generałów, 150 pułkowników i podpułkowników, 230 majorów, 1000
kapitanów i rotmistrzów, 2450 poruczników i podporuczników oraz
52 osoby cywilne27. Komendantem był kapitan b.p. Aleksander Bierieżkow. Likwidacja obozu, która rozpoczęła się 5 kwietnia 1940
roku, trwała prawie półtora miesiąca (do połowy maja). Najpierw
skazańców wieziono koleją na stację w Charkowie, a stamtąd samochodami do wewnętrznego więzienia NKWD przy placu Dzierżyńskiego 3, gdzie sprawdzano ich tożsamość, krępowano im ręce i za26
27

J. Żelazko, dz. cyt.
Tamże, s. 205.
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bijano strzałem w tył głowy. Ciała zamordowanych tej samej nocy
przewożono samochodami ciężarowymi w pobliże osiedla Piatichatki, około 8 km od centrum Charkowa i tam wrzucano do wcześniej
wykopanych dołów śmierci – bezładnie, wprost z samochodów28.
Łącznie zamordowano 3 739 jeńców ze Starobielska (ocalało – 90)29.
Obóz w Ostaszkowie był największym obozem specjalnym, przeznaczonym głównie dla funkcjonariuszy policji i żandarmerii. Był
zorganizowany na wysepce Stołbnyj jeziora Seliger, w budynkach
poklasztornych monasteru Niłowa Pustyń (11 km od Ostaszkowa).
Przebywało w nim 6,3 tys. Polaków30. Oprócz policjantów, więziono
w nim żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, oficerów, podoficerów
i szeregowców wywiadu i kontrwywiadu, żandarmerii wojskowej,
służby więziennej, Straży Granicznej31.
Był to obóz o bardzo zaostrzonym rygorze. Jeńcy spali bezpośrednio na deskach, a stan sanitarny urągał wszelkim normom. W ciasnych, zarobaczonych pomieszczeniach było brudno i wilgotno. Niedożywienie i ciężka praca powodowały wśród jeńców liczne choroby.
Likwidacja obozu rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 roku i trwała
do 19 maja.
Jeńców prowadzono pieszo po zamarzniętym jeziorze Seliger do
stacji kolejowej, skąd byli przewożeni do Kalinina (Twer). Przetrzymywano ich do zmroku w celach piwnicznych. W nocy rozpoczynał
się ostatni akt dramatu. Po identyfikacji, skutego jeńca przeprowadzano do celi śmierci, i zabijano strzałem w tył głowy32. Ciała zamorTamże, s. 206.
Inne źródła podają uratowanych 79 oficerów. Por. tamże, s. 206. Ze Starobielska przewieziony do obozu w Graiazowacu został ks. K. Kantak. W 2018 roku muzeum odwiedził mężczyzna, który zaprezentował mi pamiątkę po żołnierzu wojska polskiego, wykonaną w 1940 r. w obozie w Starobielsku. Jest to drewniany krzyż – zdobiony
rytymi motywami kaszubskimi, tj. palmetą i rozetą. Gość muzeum szukał informacji
o Kaszubie, który znajdował się w tym obozie i informacji czy przeżył?
30
J. Żelazko, dz. cyt.
31
Ostatnia droga…, s. 115.
32
Tamże, s. 116.
28
29
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dowanych o świcie ładowano na ciężarowe samochody i wywożono
do lasu. Miejscem pochówku był las koło wsi Miednoje. Ogółem zamordowano 6 314 osób (ocalało 127).
Mordu na Polakach dokonano na mocy decyzji z 5 marca 1940
roku Biura Politycznego Komitetu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), w skrócie BP KC WKP(b), na wniosek szefa
NKWD Ławrientija Berii o wymordowanie 25 700 Polaków – jeńców
wojennych, internowanych oraz więźniów z więzień na terenie tzw.
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.
Likwidując oficerów Wojska Polskiego, Stalin liczył na szybki podbój Polski. Była to także zemsta na oficerach, którzy przyczynili się do
klęski Związku Radzieckiego w 1920 roku. T. Kisielewski sądzi także,
że jednym z czynników, który nawet jeśli nawet przesądzał o śmierci większości polskich oficerów w radzieckiej niewoli, to ją przyspieszył, był zamiar rządu gen. Sikorskiego wysłania Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich na pomoc walczącej z radziecką agresją
Finlandii. Plan ten nie został zrealizowany, gdyż na froncie fińskim
12 marca 1940 roku nastąpiło zawieszenie broni. J.K. Zawodny jako
jedną z przyczyn podaje pochodzenie oficerów, którzy nie wywodząc
się z mas proletariackich, byli tym samym wrogami komunizmu.
W kijowskiej siedzibie NKWD zamordowano 3435 cywilów, pogrzebanych w dołach śmierci w Bykowni koło Kijowa. Ich nazwiska
widnieją na tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej33.
Z kolei na tak zwanej białoruskiej liście katyńskiej znajduje się
3680, 3870, lub 4465 nazwisk34 więźniów zamordowano w mińskiej siedzibie NKWD, których pogrzebano na sowieckim cmentarzu
w Kuropatach. Władze Białorusi nie pozwalają na badania archeologiczne, ponadto odmawiają udzielenia ochrony prawnej miejscu,
w którym zginęło od 30 do 100 tys. ludzi35.
33
T.A. Kisielewski, dz. cyt., s. 95, podaje, że w l. 1940–1941 rozstrzelano na Ukrainie 10 685 Polaków, czyli o 7250 więcej, niż widnieje na ukraińskiej liście katyńskiej.
34
Tamże, s. 105.
35
A. Poczobut, Białoruski reżim nie pamięta o miejscu stalinowskich kaźni, „Gazeta
Wyborcza”, 27.11.2007, s. 13.
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Wraz z egzekucjami Polaków w obozach rozpoczęły się masowe deportacje rodzin polskich, a także rodzin jeńców wojennych
w głąb ZSRR.
Informację o miejscu pogrzebania ciał zamordowanych polskich
jeńców, po raz pierwszy usłyszała w 1942 roku grupa Polaków pracujących przymusowo dla Organizacji Todt przy budowie obiektów
wojskowych w okolicy Katynia. Dopiero w 1943 roku za pośrednictwem berlińskiego radia Niemcy podali komunikat o zbrodni. Winą
obarczano NKWD z ZSRR.
Listy zidentyfikowanych podczas ekshumacji osób drukowane
były w „Nowym Kurierze Warszawskim” oraz „Gońcu Krakowskim”.
Sporządzane w pośpiechu, zawierały niekiedy błędne dane. Materiały
zgromadzone podczas niemieckiej ekshumacji przewiezione zostały
do Krakowa, do Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Polacy
nielegalnie sporządzili ich kopie. Zostały odnalezione dopiero w 1991
roku i są przechowywane w Instytucie Katyńskim w Krakowie.
Temat Katynia podejmowali często Polacy żyjący na emigracji
(Józef Czapski, Stanisław Swianiewicz36, Bronisław Młynarski). Powstały monografie naukowe dotyczące tej zbrodni.
Nadzieja na wyjaśnienie okoliczności zbrodni pojawiła się w czasie, kiedy pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego był Michaił Gorbaczow. Podpisał on z Wojciechem
Jaruzelskim „Deklarację o współpracy w dziedzinie ideologii, nauki
i kultury”. Jednym z jej rezultatów było utworzenie komisji złożonej
z historyków Polski i ZSRR mającej wyjaśnić m.in. sprawę katyńską.
Jednak władze ZSRR nie zdecydowały się na ujawnienie prawdy.

36
Stanisław Swianiewicz (1899–1997), ekonomista, prawnik i sowietolog. Był
jednym z jeńców obozu w Kozielsku, któremu udało się uratować. Kiedy pociąg jadący z Kozielska przybył na stację w Gniezdowie i jeńcy przechodzili do autobusów,
Swianiewicza wywołano z przedziału. Został przewieziony do Smoleńska, następnie do Moskwy. Sądzono go za szpiegostwo, otrzymał wyrok ośmiu lat zesłania do
Republiki Komi. Uwolniony w 1942 r. dzięki zdecydowanej interwencji ambasadora
Stanisława Kota.
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Przełom nastąpił w 1990 roku, kiedy władze radzieckie pozwoliły polskim historykom na kwerendę w aktach Specjalnego Archiwum
i w Centralnym Państwowym Archiwum Naczelnego Zarządu Archiwów przy Radzie Ministrów ZSRR.
W 1990 roku sowiecka prasa opublikowała komunikat o odnalezieniu przez Natalię S. Lebiediewową nowych dokumentów, które
potwierdzały fakt rozstrzelania polskich oficerów przez NKWD. Personalnie winą obciążano Ławrientija Berię i Wsiewołoda Mierkułowa.
Dnia 14 października 1992 roku naczelny archiwista Federacji
Rosyjskiej prof. Rudolf Pichoja przekazał Lechowi Wałęsie kolejne
dokumenty, między innymi wniosek Berii o wymordowanie 25 700
polskich jeńców wojennych, osób internowanych oraz więźniów. Kolejną partię materiałów przywiozła z Moskwy w 1992 roku delegacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych RP. Pomimo tego, do
dzisiaj nie brakuje w Rosji historyków, którzy winą za tę zbrodnię
obarczają Niemców.
Dla wielu Rosjan prawda o zbrodni katyńskiej wyszła na światło
dzienne dzięki filmowi Andrzeja Wajdy pt. Katyń, który został zaprezentowany w Moskwie w 2008 roku.
W zmieniającej się Polsce, pod koniec lat 80. XX wieku, zaczęły tworzyć się Rodziny Katyńskie, które zrzeszają osoby, których
członkowie rodzin, będąc jeńcami wojennymi, zostali zamordowani
w 1940 roku w ZSRR. Popularyzują one wiedzę o zbrodni katyńskiej.
Z inicjatywy Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni
Katyńskiej rozpoczęto wydawanie „Zeszytów Katyńskich”.
Członkinią Rodzin Katyńskich jest dr Ewa Gruner-Żarnoch, która wraz ze studentami archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1995–1996 prowadziła prace ekshumacyjne
w Charkowie. Z jej wspomnień wyłania się smutny obraz tamtych
dni. Pisze:
Wiedziałam, że najpierw przywożono ich ze Starobielska do charkowskiego więzienia. W egzekucji tysięcy jeńców brało udział niewielu, prawdopodobnie tylko kilkunastu oprawców. Najpierw, w jednej z cel, trzech z nich
wiązało im ręce na palcach. Potem prowadzili ich do specjalnego więzienia
34
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o grubych ścianach. Za stołem siedział prokurator, sprawdzał dane osobowe
i mówił „Możetie idti”. Kiedy jeniec odwracał się w kierunku wyjścia, towarzyszący prokuratorowi enkawudzista strzelał mu w tył głowy. […] Zabitych wyciągano na zewnątrz i ładowano na ciężarówki. Były wybite blachą
– aby nie wyciekała krew – z napisami na burtach: „Chleb” i „Mołoko” Proceder zbrodni cały czas ulepszano. Na początku przykrywali ciała plandeką.
Mieli jednak trudności z jej czyszczeniem […] Wpadli więc na pomysł, aby
jeńcom zdejmować kurtki i przykrywać nimi ciała. To dlatego podczas ekshumacji znaleźliśmy jeden grób pełen oficerskich kurtek37.

Podobno kilku z kilkunastu egzekutorów zapiło się na śmierć;
inni popełnili samobójstwo.
Podczas ekshumacji okazało się, że w grobach jest kilkaset zwłok
więcej niż liczył obóz starobielski. Polską ekipę zaskoczyły czaszki.
Kula przechodziła przez otwór potyliczny wielki i wychodziła ustami
albo okiem. Strzały nieprzypadkowo były tak precyzyjne. Zbrodniarze wiedzieli, że dzięki takiemu celowaniu krew pozostawała w zatokach. Nie trzeba było jej sprzątać. Czasami na czaszkach odnajdowano ślady kilofa, musiano jeńców dobijać. W lesie charkowskim
w 1996 roku odkryto 75 masowych grobów. Ekshumowano ponad
8500 ofiar, z czego ponad 4200 polskich oficerów38.
W 2009 roku rozgorzała dyskusja czy zbrodnię katyńską należy
traktować jako ludobójstwo. Na łamach kwartalnika „Karta” Aleksiej
Pamiatnych dostrzega możliwość kompromisu w kwalifikacji prawnej
tej zbrodni. Uważa, że wystarczy przyjąć, że nie było to ludobójstwo,
ale zbrodnia wojenna, niepodlegająca przedawnieniu39.
Niestety ochłodzenie stosunków między Polską a Rosją wpływa
negatywnie także na sprawę katyńską. W 2004 roku rosyjskie śledztwo w sprawie Katynia zostało umorzone. Po katastrofie smoleńskiej
szansa na jej dogłębne wyjaśnienie jeszcze zmalała. Problem katyński w stosunkach polsko-rosyjskich wciąż znajduje się w impasie.
Zbrodniarze już nie żyją.
37
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E. Gruner-Żarnoch, Córka katyńska, „Karta”, nr 36, 2002, s. 86.
Tamże.
A. Pamiatnych, Rosja a Katyń, „Karta”, nr 61, 2009, s. 140.
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W latach 2010–2011 Federacja Rosyjska przekazała Polsce 148
ze 183 tomów rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej; 35
tomów wciąż czeka na odtajnienie.
Katyń osierocił dzieci oficerów wojska polskiego. W książce
Dzieci Katynia Teresa Kaczorowska stworzyła portret pokolenia „po
Katyniu”. Przez pół wieku dzieci oficerów straconych przez NKWD
musiały milczeć – często matki kazały im przysięgać, że nigdy nie
wypowiedzą słowa „Katyń”.
Ogólnopolski projekt „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego
celem jest posadzenie 21 473 drzew (każde upamiętnia jedną ofiarę
zbrodni katyńskiej) przywrócił w przestrzeni publicznej pamięć o zamordowanych oficerach Wojska Polskiego, policjantach, także tych,
którzy przed wojną urodzili się lub pracowali na Kaszubach. Z rąk
radzieckich zginął pisarz kaszubski Jan Bilot. Był autorem wielu artykułów do prasy kaszubskiej m.in.: „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”
„Bënë ë Buten”, „Gryfa” i wielu innych. Oto Oni.

Wiktor Bereszyński
W Kościerzynie upamiętniono dębem pamięci Wiktora Bereszyńskiego, aspiranta Policji, zamordowanego w 1940 roku w Kalininie (Twerze).

Jan Bilot (1898–1940)
Jan Bilot urodził się 24 września 1898 roku w Osłoninie koło
Pucka jako syn Bernarda i Julianny z domu Tessemann. Ojciec prowadził gospodarstwo rolne, zajmował się także rybołówstwem. Dwaj
starsi bracia Jana zginęli w I wojnie światowej. W latach 1905–1912
Jan uczęszczał do powszechnej szkoły w Osłoninie. W 1917 roku
został powołany do wojska. Odbywał służbę w marynarce na torpedowcu. Był ranny. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do
domu. Uczęszczał na kursy przygotowawcze dla kandydatów na nauczycieli w Pelplinie. Przyjął posadę w warszawskiej policji. Następ36
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nie został przeniesiony jako urzędnik policyjny na kresy południowo-wschodnie. Ostatni jego list, z 1936 roku, pochodzi z Kosowa.
Zginał w 1939 lub 1940 roku w Miednoje40.

Jan Brydak (1909–1940)
Jan Brydak urodził się 24 maja 1909 roku. Mieszkał w Lipnicy
na Kaszubach. Pełnił służbę na posterunku policji w Chojnicach41.
Zginął w Twerze.

Edmund Drecki (1897–1940)
Porucznik rezerwy Edmund Drecki był synem Franciszka i Kazimiery. Urodził się 24 sierpnia 1897 roku w Miłosławiu, woj. poznańskie. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. W 1906 roku
brał udział w strajku szkolnym (strajk wrzesiński), odmawiając nauki
religii w języku niemieckim. Uczęszczał do gimnazjum w Poznaniu,
a później w Krotoszynie, gdzie był członkiem tajnej organizacji „Towarzystwo Tomasza Zana”. W końcu 1914 roku został wydalony ze
szkoły po ujawnieniu przynależności do tej organizacji. Zmobilizowany do wojska niemieckiego walczy na frontach I wojny światowej.
W grudniu 1918 roku wstąpił do batalionu wrzesińskiego powstańców wielkopolskich. Brał udział w walkach z Niemcami pod Żninem,
Strzelnem i w Inowrocławiu. Z wykształcenia był inżynierem leśnictwa, absolwentem Wydziału Rolno-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego (1925). W latach 1931–1939 był Nadleśniczym Nadleśnictwa
Kościerzyna. Został przydzielony do 8. baonu telegraficznego. Ożenił
się z Ludwiką z Połczyńskich. W 1939 roku został zmobilizowany do

40
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1: A–F, pod red. Stanisława
Gierszewskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
1992. Zob. też D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Literatura kaszubska, rekonesans,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2017, s. 127.
41
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (3), „Pomerania”, nr 1, 1990, s. 22.
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Wojska Polskiego. Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej.
Na liście jeńców wojennych NKWD obozu w Kozielsku figuruje na
s. 362, pod poz. 2. Zamordowany w Katyniu, w kwietniu 1940 roku. Dąb Pamięci posadzono przy Urzędzie Gminy w Dziemianach na
Pomorzu, 7 kwietnia 2009 roku. Dąb Katyński poświęcony pamięci
nadleśniczego Edmunda Dreckiego posadzono również w Połczynie
Zdroju 17 września 2012 roku42. Kapitan Edmund Drecki oraz wielu
innych zostało upamiętnionych tablicą pamiątkową w Kościerzynie.
Między innymi wspomniani: por. Stanisław Szarmach, nauczyciel
ze wsi Lipy, ppor. rezerwy Leonard Tuchlin, do 1939 roku kierownik szkoły w Kamierowie, ppor. rezerwy Konrad Piechowski – kupiec z Kościerzyny, ppor. rezerwy Franciszek Przytarski – ziemianin,
ppor. rezerwy Augustyn Zaborowski ze Śledziowej Huty43.

Dionizy Dreszler (1891–1940)
Dionizy Dreszler urodził się 5 października 1891 roku w Toruniu. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. W 1919 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii na Uniwersytecie w Berlinie. Pełnił funkcję
powiatowego lekarza w Chojnicach. Oficer rezerwy w stopniu kapitana. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Został ciężko ranny
pod Tarnopolem. Ostatnia wiadomość od niego pochodzi z listopada
1939 roku z Kozielska. Nazwisko jego widnieje na ostatniej liście wywózkowej NKWD z maja 1940 r. Zginął w Katyniu w maju 1940 r.44
T. Chrzanowski (red.), Dwunastu z listy katyńskiej – Leśnicy i drzewiarze z Pomorza i Kujaw – Ofiary zbrodni katyńskiej, Polskie Towarzystwo Leśne. Oddział w Toruniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Toruń 2014, s. 64.
43
http://koscierzynapejzaze.wixsite.com/koscierzyna/single-post/2016/09/19/
Obelisk-ku-pami%C4%99ci-nauczycieli-poleg%C5%82ych-i-zamordowanych-wczasie-II-wojny-%C5%9Bwiatowej (dostęp: 18.12.2018).
44
W. Lutyński, „Lista lekarzy weterynarii jeńców obozów w Kozielsku i Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie”, Warszawa 1998 i „Lista Katyńska
i Ukraińska Lista Katyńska” Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, http://www.
historia.kpilw.pl/pliki/prezentacje/ofiary.pdf (dostęp: 10.01.2019).
42
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Maksymilian Adolf Elke (1901–1940)
Podporucznik rezerwy Maksymilian Adolf Elke, syn Adolfa
i Marty ze Struków, urodził się 25 lipca 1901 roku w Zgierzu. Był
absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego (1927) i Szkoły Podchorążych Rezerwy w Ostrowi Mazowieckiej (1923). Ppor. mianowany
ze starszeństwem 1 stycznia 1933 roku, został przydzielony do 7.
szpitala okręgowego. Był farmaceutą. Przed drugą wojną światową
mieszkał w Wejherowie45.

Henryk Gorzechowski (1892–1940)
Mieszkaniec Gdyni. Urodził się 7 października 1892 roku w Warszawie jako trzeci syn Henryka Adolfa i Zofii z domu Tonkel-Ślepowron. Henryk Gorzechowski ukończył Szkołę Rolniczą w Puławach.
W latach 1911–1914 pracował w majątku ziemskim na Wołyniu jako
agronom. Po wybuchu I wojny światowej, aby uniknąć wcielenia do
armii rosyjskiej, ochotniczo zgłosił się do 1. sotni Inguskiego Konnego Pułku Kaukaskiej Tubylczej Dywizji Konnej. Walczył na froncie
wschodnim od grudnia 1914 roku przeciw armii austriackiej. Dnia
1 stycznia 1915 roku otrzymał awans na młodszego podoficera,
a 29 maja awansowany do stopnia wachmistrza. W marcu 1917 roku
ukończył szkołę chorążych w Kijowie. Dnia 28 sierpnia 1917 roku
został awansowany do stopnia podporucznika. Od 3 października
1917 roku wraz z pułkiem przebywał we Władykaukazie, ochraniając miasto. Po wkroczeniu i zajęciu miasta przez bolszewików, został aresztowany w marcu 1918 roku, a następnie zwolniony. Wyruszył na zachód z zamiarem powrotu do Polski. Przedostał się
do Petersburga. W dniu 26 grudnia 1918 roku został aresztowany
przez bolszewików przy granicy z Finlandią. Przez pół roku był przetrzymywany w Petersburgu, skąd na początku lipca 1919 roku został przeniesiony na Łubiankę w Moskwie. Tam odwiedzała go śpie45

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/4213 (dostęp: 1.12.2018).
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waczka w teatrze moskiewskim, charytatywna działaczka Komitetu
Pomocy Więźniom, Julia Prachnicka, z którą Henryk Gorzechowski
ożenił się podczas pobytu w więzieniu.
Starania o jego uwolnienie czynili jego brat oraz dwaj byli osadzeni z nim na Łubiance, Jan Żarnowski i Stanisław Korsak (zwolnieni w pierwszej połowie roku). Dnia 13 listopada 1919 roku został
zwolniony z więzienia, jednak zatrzymany w Moskwie jako zakładnik. Zamieszkał wówczas wraz z żoną w dzielnicy Arbat. Po czterech
miesiącach – 4 marca 1920 roku – został odesłany na teren linii demarkacyjnej, po czym 15 marca trafił do Polski i został wymieniony na działacza komunistycznego Karola Radke i jego małżonkę46.
Dnia 15 lipca 1920 roku został przyjęty do Wojska Polskiego. Został
dowódcą oddziału uzupełnień w szwadronie zapasowym 2. pułku
strzelców konnych w Pińczowie. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1 września do 20 listopada 1920 roku był dowódcą
szkoły podoficerskiej. Później został dowódcą plutonu w 16. pułku
Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy. Z dniem 11 czerwca 1922
roku został awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem
z dniem 1 czerwca 1919 r. Dnia 9 stycznia 1923 roku został dowódcą szwadronu technicznego, a 5 sierpnia – dowódcą szwadronu liniowego w 16. pułku ułanów. Po nieporozumieniach z przełożonym,
5 listopada 1924 roku, został oficerem kadrowym w pułku, jednak
wkrótce zrezygnował z tej funkcji.
Dnia 8 lutego 1925 r. rozpoczął staż w 4. szwadronie 1. Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza. Był dowódcą plutonu w szwadronie
karabinów maszynowych. Od 2 listopada 1927 do 5 czerwca 1928
roku odbył kurs w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
W roku 1930 przeszedł w stan spoczynku. Wraz z żoną i synem
Henrykiem Mikołajem wyprowadził się z Bydgoszczy i zamieszkał
w Gdyni przy ulicy Śląskiej 80. Zawodowo pracował w firmie ekspor46
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 16. Zob.
też. B. Łojek, Matka Boska Kozielska. Rozmowa z wnukiem autora płaskorzeźby, Henrykiem Wacławem Gorzechowskim, „Zeszyty Katyńskie”, nr 16, 2002.
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tującej węgiel. Wobec zagrożenia konfliktem zbrojnym, na przełomie
lipca/sierpnia 1939 roku, ochotniczo zgłosił się do macierzystego 16.
pułku ułanów, w którym służył w latach dwudziestych. Został skierowany do ośrodka zapasowego Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie. Po wybuchu II wojny światowej podczas kampanii wrześniowej był dowódcą taboru bojowego47. Po agresji ZSRR na Polskę
w dniu 17 września 1939 roku, podczas kierowania się w stronę granicy z Rumunią, został aresztowany przez Sowietów. Początkowo został osadzony w obozie zbiorczym w Szepetówce, gdzie spotkał się ze
swoim synem Henrykiem. Następnie, wraz z innymi jeńcami, został
przetransportowany do obozu w Kozielsku i tam osadzony w obszarze klasztornym. W jednym z ostatnich transportów, z 11 maja 1940
roku został przetransportowany do Katynia i rozstrzelany. Został pochowany na terenie obecnego Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, gdzie w 1943 roku jego ciało zostało zidentyfikowane podczas
ekshumacji prowadzonych przez Niemców pod numerem 19748.
Syn Henryk Mikołaj urodził się 28 lutego 1921 roku we Włocławku, zm. w październiku 1989 roku. Zdał maturę w 1939 roku.
Tak jak ojciec służył jako ochotnik ułan w 3. szwadronie liniowym
16. Pułku Ułanów. Został aresztowany przez Sowietów w 1939 roku
w okolicach rzeki Turia. Wraz z ojcem spotkali się w obozie zbiorczym
w Szepetówce, a następnie byli jeńcami obozu w Kozielsku. W dniu
28 lutego 1940 roku, z okazji urodzin syna, ojciec podarował mu wyrzeźbiony w kawałku drewna sosnowego obraz przedstawiający Matkę Bożą, określony później jako Matka Boska Kozielska (także Matka
Boża Katyńska). Henryk Gorzechowski – syn, uniknął losu ojca.
Obyło się bez słów – odpowiada Gorzechowski-junior na pytanie o zachowanie ojca w czasie wręczania prezentu synowi. – Po prostu serdecznie się wyściskaliśmy. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem łzy w oczach Ojca. Później
zrozumiałem, jak wielką symbolikę miało to wydarzenie…
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 16.
http://web.archive.org/web/20170828184149/http://www.stankiewicze.com/
index.php?kat=35&sub=635 (dostęp: 10.12.2018).
47
48
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Na apelu 11 maja 1940 wraz z innymi zostaje wyczytane nazwisko Gorzechowski Gienryk Gienrykowicz. Po rzuconym przez Henryka-juniora pytaniu „Ojciec czy syn” enkawudzista moment milczy, a później odpowiada:
„Wsio rawno. Dawaj – otiec”.
Moje prośby, abym mógł jechać z Ojcem nie zdały się na nic. Ojciec zdążył
powiedzieć: „W razie czego opiekuj się matką”. Tak, jak gdyby miał przeczucie. Ja wtedy – wspomina syn wiele lat później – nie zdawałem sobie
sprawy, że słowa enkawudzisty „Wsio rawno. Dawaj – otiec” oznaczały dla
mnie życie, a dla Ojca okrutną śmierć…49

Z Kozielska junior Gorzechowski trafił do obozu w Griazowcu, później do dowodzonej przez generała Władysława Andersa Armii Polskiej w ZSRR, a stąd do marynarki wojennej. Od 3 stycznia
1942 roku na krążowniku „Trynidad” pływał w ochronie konwojów
do Murmańska, następnie trafił do szpitala, kolejno służył w 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, wchodzącym w skład 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka.I tak szlakiem
Dywizji, przez pola bitew we Francji, Belgii, Holandii aż do Wilhelmshaven w niemieckiej Saksonii w plecaku polskiego artylerzysty
wędruje wizerunek Matki Boskiej, nazywany przez niego Madonną
Kozielską. Od maja 1943 roku junior Gorzechowski wie już, co się
stało z jego Ojcem, i dokąd mógłby on trafić, gdyby pozwolono im
wspólnie wyjechać z kozielskiego obozu50.
Po wojnie porucznik Gorzechowski wrócił do Gdyni. Umarł
w październiku 1989 roku. W 2002 roku obraz Matki Bożej Katyńskiej został umieszczony w Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego w Warszawie51. Dnia 27 maja 2011 roku, w ramach
akcji „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu został zasadzony Dąb Pamięci honorujący por.
Henryka Gorzechowskiego.
49
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/pamietam-katyn-1940/
aktualnosci/matka-boska-katynska
50
Tamże.
51
Tamże.
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Izydor Janca (1904–1940)
Podporucznik rezerwy Izydor Janca urodził się 4 maja 1904
roku w Bobowie, niedaleko Starogardu Gdańskiego w wielodzietnej
rodzinie rolnika Izydora Jancy i Teofilii z domu Piłat. Uczęszczał
do szkoły powszechnej w Bobowie, a potem do Collegium Marianum w Pelplinie. Następnie kształcił się w Państwowym Gimnazjum
Klasycznym w Starogardzie Gdańskim, gdzie 9 czerwca 1922 roku
zdał maturę. Po maturze podjął pracę w Danizger Bank w Starogardzie Gdańskim. Od 15 lipca 1926 do 12 kwietnia 1927 roku odbył
obowiązkową służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Śremie.
Po jej zakończeniu podjął studia medyczne na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Poznańskiego. Absolutorium uzyskał 2 stycznia 1933
roku. W czasie studiów wstąpił do Korporacji „Pomerania” (K! „Pomerania”). W latach 1933–1934 pracował w Szpitalu Miejskim w Toruniu na oddziale chirurgicznym, potem położniczo-ginekologicznym. Od roku 1934 pełnił służbę lekarza w Pucku. W 1935 roku
ożenił się Edelgardą z Herrmannów, z którą miał córkę Różę52. Wraz
z żoną zamieszkali w Pucku na parterze domu przy ulicy Hallera 6.
Zajmował się opieką lekarską pracowników okolicznych majątków,
od Redy po Hel. Jak wspomina córka, do chorych udawał się wszelkimi dostępnymi środkami lokomocji: saniami przez zamarzniętą
zatokę na półwysep, albo wracał węglarką, gdy nie było innego środka lokomocji. Często korzystał z usług puckiego taksówkarza – Jana
Strupskiego53. Był także inicjatorem budowy szpitala w Pucku. Brał
czynny udział w życiu miasta. W 1937 roku podpisał akt erekcyjny
pod budowę tamtejszej szkoły. Został członkiem Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej.
52
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/6347 (dostęp: 1.12.2018).
Zob. też K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989.
53
R. Janca-Brzozowska, Pucki lekarz – Izydor Janca – wspomnienia córki, „Zapiski
Puckie”, nr 10, 2011, s. 85.
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W 1939 roku urodziła się córka Róża. Niewiele się nią nacieszył,
gdyż 27 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 8. Szpitala Polowego Piechoty w Pińsku. Stamtąd żona otrzymała list, następne
dwa już z Kozielska. Zginął w kwietniu 1940 roku w Katyniu54. Widnieje na liście NKWD nr 032/4 pod pozycją 93 z numerem 3761.
Dnia 31 sierpnia 1990 roku na cmentarzu „nadmorskim” w Pucku
wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona Izydorowi Jancy. W ten sposób mieszkańcy miasta uczcili swojego Doktora. Żona
i córka ufundowały tabliczkę upamiętniającą męża i ojca na cmentarzu na Powązkach, a także w kościele przy ulicy Świętojańskiej
w Gdyni. Podporucznik lekarz medycyny Izydor Janca został przez
Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego awansowany pośmiertnie
do stopnia porucznika.

Jerzy Józef Jerzykowski (1893–1940)
Mieszkaniec Kościerzyny, porucznik rezerwy. Jego rodzicami
byli Antoni i Ludgarda z Dymińskich. Jerzy urodził się 28 stycznia
1893 roku we Wrześni. Ukończył gimnazjum w Wągrowcu, studiował agronomię. Walczył w czasie I wojny światowej. Był żołnierzem
armii generała Hallera. Kampanię 1920 odbył w 3., 12. i 16. pułkach
artylerii ciężkiej. Dzierżawił majątek w Zieleninie koło Kościerzyny.
W czasie II wojny światowej służył w 8. dywizjonie artylerii przeciwlotniczej Armii Pomorze. Był żonaty. Zginął w Katyniu55.

Alfons Marian Karaśkiewicz (1911–1940)
Alfons Marian Karaśkiewicz urodził się 11 lutego 1911 roku. Jego rodzicami byli Eleonora i Marian Karaśkiewiczowie. Był lekarzem
internistą w Sierakowicach. Jako podporucznik lekarz został skierowany po mobilizacji do jednego ze szpitali wojennych na głębokim
54
55

Tamże.
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zapleczu. Został internowany i osadzony w obozie w Starobielsku.
Zamordowany w 1940 roku56.
*
W Starobielsku osadzony został także Kazimierz Simon, nauczyciel z Gdyni oraz Tadeusz Szefer z Gdyni, ppor. 8. pułku ułanów Krakowskiej Brygady Kawalerii.

Mirosław Kowalski (1911–1940)
Mirosław Kowalski, syn przedwojennego starosty kartuskiego Leona Kowalskiego, urodził się 11 stycznia 1911 roku. Ukończył gimnazjum w Świeciu nad Wisłą w 1932 roku. Jak wspomina
wnuk Leona Kowalskiego, a siostrzeniec Mirosława: „wuj studiował
w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu”57. Ciekawostką jest fakt,
że na uczelni tej Mirosław Kowalski uczył się języka czeskiego. Mirosław Kowalski przed wybuchem wojny mieszkał wraz z rodzicami
w Gdyni przy ulicy Kasztelańskiej. Pracował jako urzędnik państwowy w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Otrzymał przydział do
66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, który w 1919 roku był organizowany przez jego ojca Leona. Matka, a żona majora Leona Kowalskiego, w dniu wybuchu II wojny światowej spaliła mundur, aby zatrzeć ślady działalności patriotycznej męża58. Po wybuchu II wojny
światowej Leon Kowalski wraz z rodziną został wysiedlony z Gdyni
w okolice Radomia. Podporucznik Mirosław Kowalski, jako oficer 66.
Kaszubskiego Pułku Piechoty grupy radomskiej, brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Po zakończeniu walk, tak jak wielu innych
żołnierzy, dostał się do niewoli sowieckiej. Widnieje w niemieckim
wykazie opisowym pod poz. 3478. W kwietniu 1940 roku, wraz z innymi oficerami, został rozstrzelany w Katyniu. Przy zwłokach podczas ekshumacji znaleziono prawo jazdy i łańcuszek z medalionem.
56
57
58

K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (4), „Pomerania”, nr 5–6, 1990, s. 38.
Relacja Romana Rozwadowskiego z Gdyni, przekazana autorce 19.11.2018 r.
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Il. 1. Leon Kowalski
twórca 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty wraz z rodziną
Siedzą: żona, dwie córki i syn Mirosław
Fot. ze zbiorów rodziny Rozwadowskich

Il. 2. Ppor. Mirosław Kowalski
oficer 66. Kaszubskeigo Pułku Piechoty
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Fot. ze zbiorów rodziny Rozwadowskich
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Losy Mirosława Kowalskiego i Józefa Skorowskiego podzieliło
jeszcze dwudziestu ośmiu oficerów 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty:
mjr Rafał Sołtan, kpt. Tadeusz Fiedorowicz, kpt. Jerzy Jeleniewicz,
kpt. Józef Kordasiewicz, kpt. Sykstus Mądry, kpt. Stanisław Podwiński, kpt. Józef Ruszar, kpt. Leopold Składki, kpt. Edmund Wróblewski, por. Władysław Dworczak, por. Tadeusz Gąsiorowski, por. Stanisław Podwiński, por. Eugeniusz Rykowski, por. Tadeusz Rutkiewicz,
por. lek. Jerzy Terlecki, ppor. Antoni Boczek, ppor. Michał Frank,
ppor. Jerzy Gałązka, ppor. Tadeusz Gorczyński, ppor. Józef Grzanka,
ppor. Izydor Janca, ppor. Szczepan Łuczak, ppor. Ludwik Młynarczyk, ppor. Mieczysław Nierzwicki, ppor. Leon Poraziński,ppor. Paweł
Przytuła, ppor. Józef Rogowski, ppor. Józef Wawrzyniak59.

Edmund Marian Kaźmierski (1881–1940)
W Charkowie został zamordowany ppor. posp. rusz. Edmund
Marian Kaźmierski, syn Stanisława i Marii. Urodził się 4 grudnia
1881 roku w Trzemesznie. Brał udział w I wojnie światowej, powstaniu wielkopolskim i wojnie 1920 roku. Pracował jako administrator
majątków na Kujawach, a później we własnym Wełpinie, w pow.
tucholskim. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Srebrny Krzyżem Zasługi. Żonaty z Marią z Umińskich,
z którą miał syna Krzysztofa60.

Józef Aleksander Kozakiewicz (1900–1940)
Podporucznik rezerwy Józef Aleksander Kozakiewicz był synem
Erazma i Antoniny z Sokołowskich. Urodził się 12 grudnia 1900 roku w Izbicy Kujawskiej. Uczestnik wojny 1920 roku. Ukończył seminarium nauczycielskie w Toruniu i kurs podchorążych rezerwy piechoty w Grudziądzu. Od 1 września 1931 roku został przydzielony
59
60

M. Hirsz, Nieustraszeni…, s. 192–193.
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do 64. pułku piechoty. Był nauczycielem, a następnie kierownikiem
szkoły w Jarcewie w powiecie chojnickim. Żonaty z Janiną z Gawrychów, miał córki Teresę i Danutę oraz synów Tadeusza i Jerzego61.
Zginął w Katyniu.

Władysław Kuczma (1910–1940)
Podporucznik piech. rez. Władysław Kuczma urodził się 30 września 1910 roku w Bielawie, w województwie pomorskim, jako syn
Ignacego i Anny z domu Jagsch. Był absolwentem seminarium nauczycielskiego i Szkoły Podchorążych Piechoty (1932). Studiował
w Instytucie Robót Ręcznych w Warszawie. Odbył ćwiczenia rezerwy w 65. pułku piechoty jako dowódca plutonu. W 1938 roku został
przydzielony do 1. baonu strzelców. Pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Czyczkowach. W 1939 roku był dowódcą II plutonu 2. kompanii baonu ON „Czersk”. Został ranny pod Grudziądzem. Ewakuowany do szpitala wojennego na głębokim zapleczu.
Tam internowany i osadzony najpierw w obozie w Kozielsku, następnie w Starobielsku. Został zamordowany w 1940 roku w Kalininie62.

Jan Kulch
Jan Kulch, policjant posterunku w Brusach w powiecie chojnickim.

Józef Maciejewski
Józef Maciejewski z Komendy Policji w Kościerzynie.

Józef Bogdan Mielcarzewicz (1915–1940)
Podporucznik piech. rez. Józef Bogdan Mielcarzewicz urodził
się 9 marca 1915 roku, jako syn Jana i Kazimiery w Ostrowie Wiel61
62

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/9285 (dostęp: 10.12.2018).
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kopolskim. Tam też ukończył Gimnazjum Męskie i dywizyjny kurs
pchor. rez. piech. przy 29. pułku piechoty. Studiował budowę maszyn w Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku, gdzie był prezesem
Bratniej Pomocy Studentów Polskich. Dnia 1 marca 1939 roku został
przez senat uczelni wykluczony z grona studentów i zmuszony do
opuszczenia Wolnego Miasta Gdańska. W 1939 roku został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. Został internowany i osadzony w obozie w Starobielsku, z którego wysłał jeden list. Wywieziony
z obozu 20 kwietnia 1940 roku. Po tej dacie ślad po nim zaginął63.

Marek Stanisław Mysławkowski-Świesta (1890–1940)
Major kawalerii st. sp. Marek Stanisław Mysławkowski-Świesta urodził się 25 kwietnia 1890 roku w Mogielnicy, jako syn Adama i Marii z Dunin-Rzuchowskich. Ukończył Gimnazjum Realne
w Koszycach oraz oficerskie kursy austriackie. Od 1918 roku oficer
Wojska Polskiego oraz Polskiej Misji Wojskowej w Wiedniu. Dnia
31 sierpnia 1929 roku przeniesiony w stan spoczynku. Był współzałożycielem i dyrektorem Polskiej Zjednoczonej Korporacji Bałtyckiej
w Gdyni64. Prawdopodobnie zginął w Katyniu.

Sykstus Mądry (1896–1940)
Kapitan Sykstus Mądry, syn Stanisława i Wiktorii z Maszczyków, urodził się 27 marca 1896 roku w Sosnowcu. Ukończył kurs
nauk politycznych i społecznych (1918) oraz Szkołę Podchorążych
Piechoty (1920). Uczestnik I powstania śląskiego. Służył w 45. oraz
66. Kaszubskim Pułku Piechoty, od 1926 w 1. baonie strzeleckim.
Porucznik mianowany ze starsz. 1 stycznia 1923 roku. Odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Żonaty z Wandą z Najdowskich, miał
córki Krystynę i Sławę. Zginął 2 kwietnia 1940 r. w Katyniu. Przy
63
64
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zwłokach znaleziono brulion a w nim treść napisana ołówkiem do
Państwowego Liceum w Tucholi65.

Alojzy Mrozik (1896–1940)
Alojzy Mrozik urodził się 13 stycznia 1896 roku w Tucholi. Przed
II wojną światową mieszkał w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 54/966.
Ukończył gimnazjum w Chojnicach. Uczestnik I wojny światowej.
Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1920 roku. W 1921 roku został
mianowany porucznikiem, zaś od 1923 przydzielony był do Marynarki Wojennej. Od 15 kwietnia 1924 roku otrzymał awans na kapitana.
Od 1936 roku był kierownikiem referatu rachunkowo-budżetowego
w Marynarce Wojennej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W 1939 roku prawdopodobnie ewakuowany z Gdyni do Pińska67.

Sobiesław Maria Kornel Mościcki (1900–1940)
Kapitan Sobiesław Maria Kornel Mościcki urodził się 13 sierpnia 1900 roku w Rogaticy w Bośni. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Rzeszowie. Jako siedemnastolatek wstąpił do
Polskiego Korpusu Posiłkowego na Kresach. Po ucieczce z internowania dotarł do Francji, gdzie w Camp-Ruchard ukończył szkołę aspirantów podchorążych. Już jako porucznik w 1919 roku wraz
z armią gen. Hallera dotarł do Polski. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych ukończył studia leśne na Uniwersytecie Poznańskim. W 1924 roku rozpoczął
pracę w Lasach Państwowych. Ożenił się z Marią Nikodemowiczówną. Miał dwoje dzieci: Ewę (ur. 18.10.1925) i syna Andrzeja
(ur. 20.09.1928). W 1931 roku został powołany na stanowisko nad65
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=35&sub=635 (dostęp: 10.12.2018).
Zob. też: K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (4), „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 18.
66
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (4), „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 38.
67
Tamże, s. 18.
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Il. 3. Sobiesław Kornel Mościcki
Fot. ze zbiorów Kornela Dramińskiego

Il. 4. Sobiesław Kornel Mościcki
Fot. ze zbiorów Kornela Dramińskiego
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leśniczego w państwowym Nadleśnictwie Kartuzy, które zajmował aż
do II wojny światowej. Jeszcze w 1936 roku został mianowany kapitanem Wojska Polskiego.
Poniżej zamieszczamy krótki wyciąg z opinii o Sobiesławie Mościckim sporządzonej przez dowódcę Dywizjonu Szkolnego Żandarmerii w Grudziądzu w 1928 r.:
Bardzo ambitny, obowiązkowy, stanowczy, pilny, o bardzo wysokim poczuciu humoru. Lubi pracować i to z bardzo dobrym wynikiem. Charakter
zrównoważony, w stosunkach koleżeńskich i towarzyskich wzorowy. Wysoki, dobrze zbudowany. Oficer o inteligencji bardzo dużej. Stanowczy i pewny w swoich postanowieniach. Energiczny i zawsze samodzielny. Więcej jak
bardzo dobry oficer68.

Gdy wybuchła wojna służył jako kapitan w 8. dywizjonie żandarmerii Wojska Polskiego. Trafił do niewoli sowieckiej i w 1940 roku
został zamordowany w Charkowie. Spoczywa na tamtejszym Polskim
Cmentarzu Wojennym. Podczas prac ekshumacyjnych w 1996 roku
natrafiono na dokumenty Sobiesława Mościckiego.
W 2010 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowii Mazowieckiej posadzono Dąb Pamięci dedykowany Sobiesławowi Mościckiemu.
W dniu 9 września 2014 roku w siedzibie Nadleśnictwa Kartuzy
odbyła się uroczystość posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci, również uwieczniającego postać kpt. inż. Sobiesława Marii Mościckiego.
W uroczystości wzięli udział Helena i Henryk Król, córka i syn
Józefa Króla, leśniczego leśnictwa Kolańska Huta zmarłego z wycieńczenia w 1947 roku w jednym z obozów w głębi ZSRR.

Mieczysław Wawrzyniec Osiński (1904–1940)
Mieczysław Wawrzyniec Osiński urodził się 8 sierpnia 1904
roku w Odrzykoniu. Mieszkał w Szarłacie. Po zdaniu matury, stu68

Za T. Chrzanowski, dz. cyt., s. 61.
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diował medycynę na Uniwersytecie Poznańskim. Po studiach pracował na Pomorzu w szpitalach powiatowych. Wiele lat przed wojną
przeniósł się do Poznania. Został asystentem profesora Janczara.
Przed wybuchem II wojny światowej pełnił funkcję adiunkta w Klinice Dziecięcej u prof. Jonschera w Poznaniu. Został zmobilizowany w 1939 roku. Zginął w Charkowie. Widnieje na liście katyńskiej
z nr 10847. Pochowany został na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na
Piatichatkach.

Franciszek Pepliński (1891–1940)
Franciszek Pepliński, syn Franciszka i Rozalii, urodził się
1 kwietnia 1891 roku w Hucie Kalnej. Był starszym przodownikiem
Policji Państwowej, funkcjonariuszem Policji Państwowej Komendy
Powiatowej w Kartuzach69. Jego nazwisko widnieje w udostępnionej przez stronę rosyjską notatce następującej treści: „starszy przodownik Policji Państwowej Komendy Powiatowej w Kartuzach, woj.
pomorskie, Franciszek Pepliński, syn Franciszka i Rozalii, urodzony
01.04.1891 r., figuruje na liście NKWD nr 051/1 z 1940 r., poz. 62,
nr teczki 2690”.
Pośmiertnie, 5 października 2007 roku, Franciszek Pepliński został mianowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Lecha Kaczyńskiego na stopień aspiranta Policji Państwowej. W 2011
roku został upamiętniony Dębem Pamięci posadzonym przy Szkole
w Piecach w gminie Kaliska70.

Stanisław Pietrykowski
Stanisław Pietrykowski widnieje na liście katyńskiej. Był nauczycielem szkoły powszechnej w Czersku w powiecie chojnickim. W czasie kampanii wrześniowej został dowódcą 1. plutonu 1. kompanii
69
70

K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (3), „Pomerania”, nr 1, 1990, s. 23.
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Batalionu Obrony Narodowej Czersk. Dnia 1 września został ranny
i ewakuowany do szpitala wojennego nr 801 lub 803 koło Lwowa71.

Józef Ryś (1899–1940)
Józef Ryś, syn Jana i Antoniny z Barłogów, urodził się 20 marca 1899 roku w miejscowości Łąka. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej. W Wojsku Polskim pełnił służbę od 20 lutego 1919 do 18 lipca 1922 roku. Następnie wstąpił do Policji. Od
15 czerwca 1923 roku przydzielony został do II kompanii granicznej w Dederkałach (pow. krzemieniecki). Od 12 listopada 1924 roku pełnił służbę na Posterunku w Dobrosławce w powiecie pińskim.
We wrześniu 1939 był komendantem Policji w Żukowie w powiecie
kartuskim. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi72. Starszy
przodownik Policji Państwowej Józef Ryś w 1939 roku został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Dnia 22 kwietnia 1940 roku został
zamordowany w Katyniu73.

Teofil Rytlewski (1908–1940)
Teofil Rytlewski urodził się w 1908 roku74 w Śliwicach, w powiecie tucholskim. Ukończył Wyższą Szkołę Handlu w Poznaniu. Do
1937 roku mieszkał w Gdańsku, skąd przeprowadził się do Gdyni.

K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1998, s. 18; zob.
też. http://web.archive.org/web/20170828184149/http://www.stankiewicze.com/
index.php?kat=35&sub=635 Por. http://obronanarodowa1939.pl/bataliony-on/batalion-on-czersk.html (dostęp: 10.12.2018). Według informacji podanych na tej stronie, dowódcą 1 plutonu 1 kompanii BON „Czersk” był Leon Pietrzykowski, który
zginął we wrześniu 1939 r.
72
B. Śliwiński (red.), Dzieje Żukowa, Żukowo 2003, s. 226. Zob. też https://www.
ogrodywspomnien.pl/index/showd/17103 (dostęp: 16.12.2018).
73
Tamże.
74
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/17111 (dostęp: 10.12.2018)
na stronie podano rok urodzenia 1907.
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Tam pracował w Polskiej Agencji Handlu Zagranicznego. Zmobilizowany w 1939 roku trafił w rejon Łucka75. Został zamordowany w Katyniu w 1940 roku.

Józef Sanecki (1900–1940)
Józef Sanecki urodził się 9 marca 1900 roku w Wolicy. Jego
rodzicami byli Jan i Apolonia. Służył w Wojsku Polskim od 5 lipca
1919 do 30 stycznia 1922 roku. W Policji pełnił służbę od 15 marca
1922 roku. We wrześniu 1939 roku był komendantem Posterunku
Policji w Karsinie powiat chojnicki76.

Jerzy Staniszewski (1896–1939 lub 1940)
Podpułkownik Jerzy Staniszewski urodził się w Suwałkach
16 kwietnia 1896 roku. We wrześniu 1939 roku był zastępcą dowódcy 8. pułku strzelców konnych, następnie szefem Oddziału Wydzielonego „Kościerzyna”. Oddział ten, po bitwie w Borach Tucholskich,
został skierowany do Garwolina. Tam 13 września ppłk Staniszewski
został wyznaczony na zastępcę ppłk Wani – dowódcy improwizowanej grupy bojowej. Grupa ta w walce z Armią Czerwoną 29 września
dostała się do niewoli77.

Józef (Władysław) Stankiewicz
Józef (Władysław) Stankiewicz przedwojenny lekarz zamieszkały w Gdyni przy ulicy 3 Maja 22/24. W czasie wojny przydzielony do
szpitala wojennego nr 803 w Pińsku78.

75
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Stanisław Szarmach (1897–1940)
Stanisław Szarmach urodził się 12 listopada 1897 roku w Lipach w powiecie kościerskim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Ukończył seminarium nauczycielskie w Grudziądzu. W 1922 roku otrzymał posadę kierownika szkoły podstawowej
w Dzierżążnie79, gdzie pełnił funkcję dyrektora, nauczyciela a zarazem woźnego. Bardzo szybko rodzice i dzieci polubili swojego profesora. Wspominali, „zawsze był pogodny, a twarz jego zdobił uśmiech.
Był myśliwym i dlatego z wielką uwagą słuchaliśmy jego opowiadań
o zwierzętach i roślinkach. Organizował nam wolny czas”80. Stanisław Szarmach był wielkim patriotą, swą wiedzę z wielkim oddaniem
przekazywał uczniom. W szkole poznał nauczycielkę Łucję Repkowską, która została jego żoną. „Z matką, Łucją Rynkowską, nauczycielką w tejże szkole pobrali się w 1937 r. W sierpniu 1939 r. ojciec
został zmobilizowany. Ja urodziłem się pod koniec grudnia tamtego
roku. Ojciec został zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r.” –
wspomina prof. Marian Szarmach81.
Stanisław Szarmach pod koniec sierpnia 1939 roku został skierowany do Ośrodka Zapasowego 16. dywizji piechoty w Radomiu.
Brał udział w walkach z agresorem niemieckim jako oficer Zgrupowania „Radom”. Jego oddział wycofywał się na wschód, aby dotrzeć
do Rumunii lub Węgier. W rejonie Biłgoraju dowództwo zgrupowania przyjęło radzieckie warunki złożenia broni. Zgodnie z umową
mieli otrzymać dokumenty. Rosjanie nie dotrzymali w pełni słowa,
gdyż zwolnieni zostali tylko szeregowi, a oficerów wzięto do niewoli.
Zostali zamordowani w Katyniu. Wśród nich Stanisław Szarmach.
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (dokończenie), „Pomerania”, nr 4,
1991, s. 25.
80
B. Dompke, Pamięć o Stanisławie Szarmachu. Był kierownikiem SP w Dzierżążnie,
„Głos Kaszub”, czerwiec 1996, s. 5.
81
Za: R. Leszkowski, Wspomnienie o Stanisławie Szarmachu. Zamordowany w Katyniu, „Gazeta Kartuska”, nr 15, 2010, s. 5.
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W 1943 roku, gdy Niemcy rozpoczęli prace ekshumacyjne, odnaleziono ciało Stanisława Szarmacha, a przy nim osobiste pamiątki
– list w języku niemieckim wysłany z Dzierżążna oraz list w języku
polskim od żony82.
Profesor Marian Szarmach ma tylko jedyną pamiątkę po ojcu –
list, który Stanisław Szarmach wysłał 29 listopada 1939 roku z Kozielska:
Moja droga Łucjo!
Donoszę Tobie, że jestem zdrowy i znajduję się na terenie SSSR i powodzi
mi się dobrze. Zawsze myślę o Tobie, jak Twoje zdrowie, czy zamieszkujesz
w szkole? Czy mieszkanie nasze nie zostało zniszczone? Czy masz z czego
żyć? Proszę się tylko nie kłopotać o mnie. Może już niedługo będziemy razem. Kiedy ostatecznie powrócę, nie wiem. Czy Borzyszkowscy z Żukowa są
w domu? Czy Babuśka w Zamku żyje? Jeszcze raz Ciebie moje Kochanie
bardzo proszę, żebyś sobie o mnie nie robiła żadnych kłopotów. Proszę mi
wszystko opisać, jak i co tam u was jest… Pozdrawiam Ciebie Moja najukochańsza Łucko i proszę pozdrowić wszystkich. Twój Stach83.

Nazwisko dawnego nauczyciela szkoły w Dzierżążnie znalazło
się na tablicy upamiętniającej nauczycieli pomordowanych przez hitlerowców w latach II wojny światowej. Obelisk wraz z tablicą powstał w czasach PRL. Był to widoczny w przestrzeni publicznej ślad
uprawianego „kłamstwa katyńskiego”. Pod koniec lat 80. XX w. profesor Marian Szarmach zwrócił się do władz miasta Kartuzy o dopisanie przy nazwisku ojca słowa „Katyń”84. Po wielu perturbacjach
napis został dodany. Obecnie znajduje się już inna tablica.
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (dokończenie), „Pomerania”, nr 4,
1991, s. 25.
83
Za: R. Leszkowski, dz. cyt., s. 5.
84
Profesor Marian Szarmach w rozmowie ze mną, a także w wywiadzie dla Gazety Kartuskiej (nr 15, 2010) informował, że nie było to takie łatwe, bo wymagało aż
interwencji senator Alicji Grześkowiak, koleżanki profesora ze wspólnych uniwersyteckich zajęć. Ostatecznie na tablicy dodano miejsce mordu S. Szarmacha – Katyń.
Jednakże ZNP w 100-lecie organizacji, w 2005 r. ufundował przy SP 1 w Kartuzach
nową tablicę. W tytule napisano: „Nauczyciele Powiatu Kartuskiego pomordowani
82
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Il. 5. Stanisław Szarmach
Fot. ze zbiorów Mariana Szarmacha

Il. 6. Legitymacja potwierdzająca nadanie por. Stanisławowi Szarmachowi
Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939
Źródło: zbiory Mariana Szarmacha

Il. 7. Strona listy katyńskiej
na której widnieje imię i nazwisko Stanisława Szarmacha
Źródło: zbiory Mariana Szarmacha

Il. 8. Pismo senator Alicji Grześkowiak
w sprawie wyjaśnienia zamieszczenia nazwiska Szarmach
na tablicy upamiętniającej zbrodnie hitlerowskie, a nie stalinowskie
Źródło: zbiory Mariana Szarmacha

Il. 9. Pismo wicewojewody gdańskiego Józefa Borzyszkowskiego
List skierowany do prof. Mariana Szarmacha
Źródło: zbiory Mariana Szarmacha

Il. 10. Tablica upamiętniająca nauczycieli z powiatu kartuskiego
zamordowanych przez hitlerowców
Przy nazwisku Szarmach w 1990 r. dokonano korekty i wpisano miejsce śmierci
Katyń 1940
Fot. Marian Szarmach

Il. 11. Pamiątkowy obelisk upamiętniający Stanisława Szarmacha przy Zespole
Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie odsłonięty w 2011 r.
W uroczystości wziął udział syn Stanisława Szarmacha, prof. Marian Szarmach
Fot. M. Szarmach
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W 2011 roku w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową zamordowanego
w Katyniu Stanisława Szarmacha.

Józef Skorowski (1902–1940)
Józef Skorowski urodził się 20 listopada 1902 r. w Cieszeniu.
Maturę seminaryjną zdał w Toruniu w 1924 roku. Uczył w szkołach
w Gowidlinie, w Podjazach i w Sulęczynie. Dnia 1 września 1925 roku został kierownikiem Szkoły Powszechnej w Tuchlinie. Ukończył
skrócony kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu. Jako podporucznik rezerwy został przydzielony do 65., następnie 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty.
Dnia 28 sierpnia 1939 roku w wyniku mobilizacji, ppor. Józef
Skorowski został powołany do służby wojskowej. W nieznanych okolicznościach wraz z innymi został rozbrojony i zatrzymany przez
Armię Czerwoną jako jeniec wojenny. Trafił do obozu jenieckiego
w Kozielsku85. W 1940 roku rodzina otrzymała od niego ostatni list
z Kozielska. Pozostawił żonę i trójkę dzieci86.
Dnia 13 kwietnia 2018 roku w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej społeczność Tuchlina upamiętniła dawnego kierownika tamtejszej szkoły, ppor. Józefa Skorowskiego Dębem Pamięci, a synowa
zamordowanego, Maria Skorowska, i wójt Tadeusz Kobiela odsłonili
pamiątkową tablicę87.

w latach 1939-45 w czasie II wojny światowej”. Dalej są nazwiska i miejscowości.
Słowo „Katyń” zniknęło.
85
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/17718 (dostęp: 19.11.2018).
86
http://expresskaszubski.pl/pl/14_kultura_i_edukacja/26411_tuchlino_
dab_pamieci_i_obelisk_upamietniajacy_ppor_jozefa_skorowskiego.html (dostęp:
7.08.2018).
87
https://sierakowice.pl/aktualnosc-262-dab_pamieci_dla_ppor_jozefa_
skorowskiego.html (dostęp: 10.01.2019).
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Leon Słyszewski (1910 lub 1912–1940)
Leon Słyszewski urodził się 5 listopada 1910 lub 1912 roku.
Uczył w szkole powszechnej w Nowych Łosienicach w powiecie kartuskim88. Był podporucznikiem rezerwy. W 1939 roku został zmobilizowany do 16. Dywizji Piechoty w Radomiu. W czasie wojny rodzina Leona mieszkała w Skarszewach przy ulicy Dworcowej89. Leon
zginął w Katyniu. Podczas ekshumacji znaleziono przy zwłokach
m.in. notes kieszonkowy z notatkami różańcowymi90.

Jan Stanisław Maria Ślaski
Jan Stanisław Maria Ślaski służył w armii niemieckiej, zdobywając stopień podporucznika. W 1919 roku wstąpił do 2. pułku Ułanów
Wielkopolskich, zostając dowódcą pierwszego szwadronu (do 1921 r.).
Za powstrzymanie bolszewików nad Styrem odznaczony został
Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Pełnił funkcję prezesa Pomorskiego
Związku Ziemian. W lipcu 1939 roku został awansowany do stopnia
majora, skierowany do Ośrodka Zapasowego Pomorskiej Brygady Kawalerii w Garwolinie. W czasie kampanii wrześniowej dostał się do
niewoli sowieckiej pod Tarnopolem. Był więziony w Kamieńcu Podolskim, a następnie w Kozielsku. W kwietniu 1940 roku podzielił los
zamordowanych w Katyniu polskich oficerów.

Ignacy Trepczyk (1912–1940)
Ignacy Trepczyk urodził się 3 maja 1912 roku we wsi Strysza
Góra koło Miechucina. Jego rodzicami byli Jan i Antonina. Pochodził
Obecnie szkoła w Nowych Łosienicach, gm. Stężyca nie istnieje.
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska, „Pomerania”, nr 9, 1989, s. 19.
90
http://web.archive.org/web/20170828184149/http://www.stankiewicze.com/
index.php?kat=35&sub=635 (dostęp: 10.12.2018).
88
89
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z kaszubskiej, wielodzietnej rodziny. W 1926 roku rozpoczął naukę
w Państwowym Seminarium Nauczycielskim (męskim) w Kościerzynie, które ukończył w 1933 roku. W czasie pobytu w seminarium
pobierał stypendium, w związku z czym był zobowiązany do nieodpłatnej służby nauczycielskiej91. Następnie wyjechał na Polesie, gdzie
zamieszkał w Sokole w gminie Siechniewicze (obecnie Białoruś).
Rozpoczął tam pracę w szkole podstawowej. Wkrótce został powołany do wojska. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Zambrowie,
zaś od 28 marca 1934 do 15 lipca 1934 roku uczestniczył w Dywizyjnym Kursie Podchorążych przy 62. pułku piechoty wchodzącym
w skład 15. Dywizji Piechoty w Bydgoszczy. Uzyskał tytuł podchorążego rezerwy92. Dnia 3 sierpnia 1935 roku otrzymał awans na sierżanta podchorążego rezerwy.
W 1935 roku pełnił służbę czynną w 62. pułku piechoty. Był dowódcą plutonu c.k.m. W opinii dowódcy pułku ppłk Kazimierza Heilmana-Rawicza: „jest dobrze przeszkolony. Orientacja w polu dobra”.
W ocenie wartości osobistych czytamy: „spokojny, ponury, zamknięty w sobie. Mało energiczny, inicjatywa dość duża. Ambicja osobista
b. duża, ambicja pracy duża. Towarzysko wyrobiony. Służbę wojskową traktuje ideowo z przejęciem, lojalny”93.
Dnia 25 lipca 1939 roku przybył do rodzinnej wioski na wesele
swojego brata Bernarda i Józefy. Już wtedy, jako oficer wiedział, że
wkrótce wybuchnie wojna. Pod koniec sierpnia został zmobilizowany w swej macierzystej jednostce wojskowej na Polesiu. Żegnając się
z rodziną przed wyjazdem, po raz pierwszy się rozpłakał, a wychodząc
z domu rodzinnego ostatni raz obejrzał się i wypowiedział prorocze
słowa: „Ja już z tej wojny nigdy nie wrócę”. Został zamordowany
przez NKWD w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Miał zaledwie 28 lat94.

CAW, Trepczyk Ignacy, Akta Personalne, AP 3260.
Tamże.
93
Tamże.
94
http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/kartuzy-symboliczny-dab-posadzony-wkartuzach,393318,artgal,t,id,tm.html (dostęp:16.12.2018)
91
92
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Il. 12. Akt urodzenia Ignacego Trepczyka
Źródło: CAW, teczka personalna Ignacy Trepczyk, sygn. akt. AP 3260
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Symboliczny Dąb Pamięci ku czci Ignacego Trepczyka posadzono
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach.

Leonard Tuchlin (1912–1940)
Leonard Tuchlin, syn Teodora i Marianny, urodził się 23 listopada 1912 roku w miejscowości Lampa. W 1928 roku ukończył
Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Kościerzynie, następnie
Państwowe Seminarium Nauczycielskie męskie drugiego stopnia
w Lubawie95. Pracował jako nauczyciel w Kamierowie koło Skarszew. Był kierownikiem tej szkoły do 1939 roku. Na przełomie 1933
i 1934 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie ze stopniem podporucznika piechoty rezerwy. od 19 września 1933 do 12 lipca 1934 roku uczestniczył w dywizyjnym kursie
w Szkole Podchorążych Rezerwy 15. Dywizji Piechoty w Bydgoszczy.
Następnie pracował w Zarządzie Dróg Wodnych przy Generalnym
Komisariacie RP w Gdańsku. Był urzędnikiem Rady Portu w Gdańsku. Mieszkał w Gdańsku-Nowym Porcie. W lipcu i sierpniu 1938
roku odbył ćwiczenia w rezerwie w 64. pułku piechoty. W końcu
sierpnia został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Przydzielono
go do 61. pułku piechoty, następnie 64. pułku piechoty96. W rocznej
liście kwalifikacyjnej za rok 1938/1939 korpusu oficerów piechoty
64. Pomorskiego Pułku Piechoty tak pisał o nim dowódca kompanii: „Inteligentny, ambitny, posiada duży zakres zainteresowań. Fizycznie silnie rozwinięty, na trudy wytrzymały. Zdolność orientacji
dostateczna. Zdolności organizacyjne i kierownicze dostateczne,
podejmowanie decyzji dobre lecz powolne. Dobry dowódca plutonu
strzeleckiego”97.

95
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (dokończenie), „Pomerania”, nr 4, 1991,
s. 25; http://www.katyn-pamietam.pl/bohaterowie/page/529/ (dostęp: 18.12.2018).
96
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej cyt.: CAW), Tuchlin Leonard, Akta personalne, AP 483.
97
Tamże.
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Il. 13. Akt urodzenia Leonarda Tuchlina
Źródło: CAW, teczka personalna Leonard Tuchlin, sygn. AP 483
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Leonard Tuchlin w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w Starobielsku, potem w Kozielsku, został
zamordowany w Katyniu. W trakcie niemieckiej ekshumacji odnaleziono przy nim notatnik i medalik. W niemieckim wykazie ekshumowanych w Katyniu widnieje pod nr 2632 jako Fuchlin Leonard98.
W 2018 roku przy Szkole Podstawowej w Leźnie posadzono Dąb
Katyński oraz odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Leonardowi Tuchlinowi.

Antoni Urbaniak
Antoni Urbaniak był pracownikiem Banku Państwowego
w Gdańsku. Jako ppor. rezerwy został skierowany prawdopodobnie
w rejon Łucka do Gdańskiego Batalionu Obrony Narodowej. Zginął
w Katyniu. Podczas ekshumacji znaleziono przy nim dwie wizytówki,
dowód tożsamości i list99.

Ludwik Weigel
Ludwik Weigel – kapitan Straży Granicznej w Lipnicy w powiecie
chojnickim. Został osadzony w Starobielsku, następnie przeniesiony
do Ostaszkowa. Zginął w 1940 roku.

Tomasz Witczak (1883–1940)
Był synem Szczepana i Katarzyny z Gapińskich. Urodził się
27 listopada 1883 roku w Wymysłowie. W Policji służył od 1920 roku.
W kwietniu 1938 roku został przeniesiony z Pokrzydowa (pow.
brodnicki) na posterunek w Chojnicach, na stanowisko komendanta
98
A. Pamiatnych, O identyfikacji nazwisk polskich oficerów rozstrzelanych w Katyniu, www.polska1918-89.pl
99
http://web.archive.org/web/20170828184149/http://www.stankiewicze.com/
index.php?kat=35&sub=635 (dostęp: 10.12.2018)
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i tam pełnił służbę we wrześniu 1939 roku. Odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi. Tomasz Witczak zginął w Kalininie w 1940 roku.

Konstanty Wolski
Konstanty Wolski służył w przedwojennej Policji Państwowej na
terenie powiatu kartuskiego. Ostatnim miejscem jego służby była
jednostka Policji w Jabłonowie Pomorskim. Rodzina przez wiele lat
myślała, że zginął z rąk Niemców – nie wrócił bowiem z ostatniego
zadania służbowego, jakim było konwojowanie grupy Niemców z terenu powiatu brodnickiego na wschodnie rubieże Polski. O tym, że
przedwojenny policjant zginał z rąk NKWD rodzina dowiedziała się
dopiero w latach 80. XX wieku, kiedy opublikowano Listę Katyńską.
Wcześniejsze pisma kierowane przez rodzinę m.in. do Czerwonego
Krzyża pozostawały bez odpowiedzi. Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu Konstantego w obozie dla jeńców wojennych w Ostaszkowie rodzina otrzymała dopiero we wrześniu 1996 roku100.

Kazimierz Woźny (1895–1940)
Kazimierz Woźny urodził się 18 lub 19 stycznia 1895 roku
w Środzie Wielkopolskiej. Maturę zdał w 1914 roku. W czasie I wojny światowej walczył pod Verdun. Po powrocie z frontu wstąpił do
tajnej organizacji, zamierzającej podjąć działania zbrojne, gdy nadejdzie rozkaz wybuchu powstania. Brał udział w powstaniu wielkopolskim, a także w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W 1927 roku
ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Przeniósł się
do Rogoźna Wielkopolskiego, podejmując pracę na stanowisku naczelnego lekarza szpitala miejskiego. W 1930 roku wraz z żoną Marią Tomaszewską i dwójką dzieci przeprowadził się do Gdyni, mieszkał przy ulicy Świętojańskiej 108.
http://olsztyn.wm.pl/Nasz-policjant-zostal-zamordowany-w-Katyniu,94165
(dostęp: 16.12.2018).
100
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W Gdyni rozpoczął praktykę lekarską. Tam urodzili się córka Bogumiła (1933) i syn Adam (1939), który ojca zna tylko ze zdjęć…
W czasie drugiej wojny światowej Kazimierz Woźny został Komendantem Szpitala Polowego nr 202 w Pińsku. Po agresji sowieckiej dostał się do niewoli i do obozu jenieckiego w Kozielsku.
Najdrożsi! Jestem w ZSRR, żyję cały i zdrów” – zawiadamiał rodzinę
w listopadzie 1939 r.101 – […] Martwię się bardzo o los Was wszystkich.
O mnie nie niepokójcie się, jestem cały i zdrów i mam wszystko, co mi potrzeba. Bądźcie dobrej myśli. Dajcie, proszę znać całej mojej rodzinie, że żyję
i zdrów jestem, najlepiej mej matce […] Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i całuję. Kocham bardzo […]102.
Kazimierz Woźny

Mimo, że upłynęło tyle lat, list nadal wzrusza. W kwietniu 1940
roku por. lekarza Kazimierza Woźnego wysłano z obozu kozielskiego
„do dyspozycji NKWD obwodu smoleńskiego”103.
Jeszcze przed śmiercią, przed Bożym Narodzeniem 1939 roku napisał wiersz Modlitwa jeńca, która zakończona była dedykacją
następującej treści: „Panu Kapitanowi Mr. Woj. Lubinkowskiemu104
na pamiątkę wspólnej niedoli ofiaruję niniejszy odpis Dr. Kazimierz
Woźny, Kozielsk. Boże Narodzenie 1939”105.
Wiersz ten zapisany na kartce papieru został odnaleziony w marynarce kapitana Lubinkowskiego podczas ekshumacji. WątpliwoList datowany w Kozielsku 24.11.1939 r., [za:] E. Gruner-Żarnoch, D.M. Wołągiewicz, Słowa tęsknoty…, Szczecin 1996, s. 76-77.
102
S.M. Jankowski, Czterdziestu co godzinę, „Zeszyty Katyńskie”, nr 14, 2002, pod
red. M. Tarczyńskiego, s. 327.
103
Tamże.
104
Kapitan Bronisław Józef Lubinkowski, syn Witolda i Julii ze Starków, urodził
się 28 sierpnia 1903 r. w Kiedabeku na Kaukazie. Absolwent Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Tczewie, zastępca dowódcy ORP „Komendant Piłsudski”, później zastępca komendanta Portu Wojennego w Gdyni. Od 1935 w Sztabie Marynarki
Wojennej w Warszawie. W 1939 oficer Flotylli Pińskiej. Żonaty z Gertrudą ze Sperkowskich, miał córki Barbarę i Julittę.
105
S.M. Jankowski, dz. cyt.
101
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ści związane kto jest autorem wiersza rozwiała Iwona Mirowska –
wnuczka Kazimierza Woźnego, która potwierdziła, że dziadek pisał
wiersze. Posiada w swoich zbiorach chociażby wiersz Gdynia napisany przez Woźnego z okazji 15-lecia tego miasta106.
Dzisiaj wiemy, że na listę skazanych na śmierć najpierw wpisano
w Moskwie kapitana Bronisława Jana Lubinkowskiego. Wywieziono
go 4 kwietnia, zamordowano w Lesie Katyńskim w dniu następnym.
Por. lekarz Kazimierz Woźny został zamordowany kilka dni później
– 12 kwietnia 1940 roku.
*
Na liście katyńskiej widnieje nazwisko Widdeniek (?) Wideniak
Ferdynand. Konrad Ciechanowski podaje, że był on referendarzem
w Urzędzie Celnym w Gdyni107.

Edmund Bolesław Wróblewski (1898–1940)
Kapitan rezerwy Edmund Bolesław Wróblewski, syn Jana i Józefy z Krefftów, urodził się 14 marca 1898 roku w Brusach. Jego ojciec
był znanym działaczem niepodległościowym i założycielem polskiej
Spółdzielni „Ceres” w Brusach, za co był szykanowany przez zaborcze
władze niemieckie. Był też właścicielem tartaku i cegielni w Brusach.
Edmund, jako uczeń, uczestniczył w strajku szkolnym. W gimnazjum
w Chojnicach należał do Towarzystwa Filomatów (tajne Towarzystwo Tomasza Zana). Kontynuował naukę w gimnazjum w Duderstadt w Dolnej Saksonii. W czasie I wojny światowej został powołany jako poborowy do armii niemieckiej, skąd w lipcu 1918 roku
dostał się do niewoli francuskiej, gdzie zorganizował około dwustuosobowy „obóz polski”. Był inicjatorem zgłaszania się ochotników
do tworzonej we Francji Armii Polskiej gen. Hallera. W maju 1919
roku został wcielony do 21. Pułku Strzelców Kresowych. Brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony Krzyżem Walecz106
107

Szerzej, tamże.
K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (2), „Pomerania”, nr 10, 1989, s. 24.
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Il. 14. Lista kwalifikacyjna Edmunda Wróblewskiego
w 66. Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Źródło: CAW, Akta personalne Edmund Wróblewski, sygn. P 1879
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nych i Medalem za wojnę bolszewicką. Służył w 145. pułku strzelców
kresowych (późniejszym 72. pułku piechoty), w stopniu porucznika108. W 1923 roku przeniesiony został do 66. Kaszubskiego Pułku
Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie zwolniony
do rezerwy i awansowany do stopnia kapitana. W 1927 roku zawarł
związek małżeński z Dawidą Brzoskowską, z którą miał pięć córek.
Zajął się zarządzaniem rodzinnego tartaku i cegielni w Brusach. Dnia
1 września 1939 roku ewakuował się z Brus do majątku Dąbrowa koło Karsina. Tam spotkał kolegę, który otrzymał przydział do ośrodka
zapasowego 16. dywizji piechoty w Radomiu. Postanowił pojechać
razem z nim. Dalszych okoliczności nie znamy. Z akt archiwalnych
wiemy, że w 1932 roku odbył ćwiczenie w rezerwie 66. Kaszubskiego
Pułku Piechoty 3. kompanii c.k.m.109 Do niewoli radzieckiej dostał
się w Brześciu nad Bugiem. Został internowany w Kozielsku, skąd
wysłał do swojej żony dwa listy. Został zamordowany w Katyniu,
a zidentyfikowany przez Niemców podczas ekshumacji w 1943 roku.
Dąb Pamięci majora Edmunda Wróblewskiego posadzono przy
Miejskim Kolegium – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni
przy ul. Raduńskiej 21, 30 kwietnia 2010 roku110.

Rudolf Zacher (1899–1940)
Rudolf Zacher, syn Józefa i Heleny z d. Adamskiej, urodził się
11 kwietnia 1899 roku w Jaworznie, powiat chrzanowski w województwie krakowskim. Szkołę średnią z maturą ukończył w Krakowie w roku 1918. Od 1917 roku odbywał służbę wojskową w armii
austriackiej w Nowym Sączu i Ołomuńcu. W 1918 roku brał udział
w walkach na froncie włoskim i w Albanii. W listopadzie tego roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego do 13. Pułku Piechoty
CAW, Wróblewski Edmund, Akta Personalne, AP 1879.
Tamże, AP 1879, 10691, 14178, 16253, KW 137-3029. Zob. też K. Ciechanowski, Pomorska Lista Katyńska (dokończenie), „Pomerania”, nr 4, 1991, s. 25.
110
T. Chrzanowski, dz. cyt., s. 82.
108
109
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w Krakowie. Uczestniczył w walkach o Śląsk Cieszyński, później
w wojnie z bolszewikami – w obronie Modlina w czerwcu 1920 roku,
a następnie w 15. Pułku Piechoty w ofensywie przeciwko bolszewikom pod Ciechanowem i Pułtuskiem i w walkach na Wołyniu. Odbył studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego
w latach 1921–1925. Napisał pracę inżynierską pt. „Zastosowanie
i zapotrzebowanie drewna kopalnianego w Polsce”. Znał język niemiecki i francuski. Od 1926 roku pełnił służbę w państwowym gospodarstwie leśnym w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na
stanowisku adiunkta leśnego, najpierw w Dyrekcji, później w nadleśnictwach Rytel i Kartuzy. Od 1938 roku do wybuchu II wojny światowej był nadleśniczym Nadleśnictwa Mestwinowo. Żonaty z Haliną
z domu Marcinkowska, z którą miał syna Ryszarda (1937–1941).
Rudolf Zacher otrzymał mobilizację do Wojska Polskiego w sierpniu
1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku, później w Starobielsku, skąd rodzina otrzymała
kilka kartek pocztowych. Zamordowany przez NKWD prawdopodobnie w Charkowie, wiosną 1940 roku111.

Leon Zielonka
Leon Zielonka urodził się 21 stycznia 1895 roku. Do szkoły
podstawowej uczęszczał w Załakowie. Był przodownikiem Policji
Państwowej (odpowiednik sierżanta policji) w Goręczynie. Zamordowano go 22 kwietnia 1940 roku w Twerze. Według Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Leon Zielonka znajduje się na liście NKWD
(tzw. liście śmierci) pod poz. 32, nr 045/3 z 22 kwietnia 1940 roku,
nr akt 2842.
W czasach powojennych żona Leona Zielonki próbowała dowiedzieć się czegoś na temat losów męża, jednak bezskutecznie112.
T. Chrzanowski, dz. cyt., s. 84.
Kaszub w mogiłach katyńskich http://www.gazetakaszubska.pl/33975/katyn
(dostęp: 7.08.2018).
111
112
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Il. 15. Leon Zielonka
Źródło: „Gazeta Kaszubska”, 23 X 2012

Dnia 10 listopada 2007 roku Prezydent Lech Kaczyński awansował
pośmiertnie Leona Zielonkę do stopnia aspiranta Policji Państwowej.
Dnia 27 maja 2012 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Załakowie wraz z lokalnym samorządem postanowiła uhonorować Leona
Zielonkę posadzeniem Dębu Pamięci tuż przy szkole w ramach programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
„Sprawa katyńska” znacznie wykracza poza samą zbrodnię, dokonaną wiosną 1940 roku. W kwietniu i maju 1940 roku NKWD zamordowało w Katyniu 4410 polskich jeńców wojennych, niemal wyłącznie oficerów. W tym samym czasie dokonano egzekucji polskich
jeńców i więźniów w Charkowie, Twerze, Kijowie i kilku innych,
znanych i niepoznanych jeszcze, miejscach w Związku Radzieckim
(Federacja Rosyjska) – łącznie zginęło 22 tysiące osób. Europejska,
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a nawet polska opinia publiczna niewiele wie o tej zbrodni, wiedza ta
ogranicza się często do samego Katynia.
Prawdopodobnie wszystkie osoby, które wydały rozkaz zamordowania wielu tysięcy polskich obywateli już nie żyją. Znamienne, że
niektórzy z nich zapili się na śmierć(czyżby mieli wyrzuty sumienia).
Jednym z katyńskich–kalinińskich katów był major Wasilij Michajłowicz Błochin. To on też prawdopodobnie zabił Tuchaczewskiego i Jeżowa. Niektórzy historycy uważają, że zabił on 50 tysięcy ludzi. Kim
trzeba być, żeby odebrać życie tysiącom istnień ludzkich.
Jeśli była wina, powinna być kara. Byłoby to moralne zadośćuczynienie rodzinom pomordowanych. Dlatego zbrodni katyńskiej
nigdy nie powinniśmy zapomnieć.
W 2005 roku Tadeuszowi Kisielewskiemu zaproponowano napisanie książki. Z różnych względów odmówił. Jednakże opublikowane wyniki sondażu z 2007 roku, ustalające świadomość historyczną
w odniesieniu do zbrodni katyńskiej, były zatrważające. Spowodowało to zmianę decyzji historyka. W 2017 roku ukazało się drugie
wydanie publikacji Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, którą historyk dedykował głównie ludziom młodych113.
Mimo upływu lat powinniśmy ciągle dążyć do poznania prawdy
historycznej, zaś Federacja Rosyjska powinna zmierzyć się ze swoją
historią i wziąć winę za zbrodnię katyńską, tak jak Niemcy potępiły
mordy dokonane przez hitlerowców. Żeby to uczynić trzeba jawnie
potępić system totalitarny ZSRR i jego twórców.
Miejmy nadzieję, że kiedyś to nastąpi.
Wiersz Modlitwa jeńca napisany przez porucznika rezerwy Kazimierza Henryka Woźnego w Kozielsku.

113

T. Kisielewski, Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2017.
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Modlitwa jeńca
Tęsknoty żarem serce płonie
I cichym westchnień dąży głos
Do Polski, – hen ku morza stronie,
Gdzie żona, dzieci drżą o los
Niepewny swój; – wśród tych zostali,
Co pierwsi, na Ojczyzny zew
Honoru broniąc Polskiej fali,
Złożyli mienie, życie, krew!
Czy dziś najdrożsi żyją jeszcze?
Czy życiem uiścili dług
Ojczyźnie? Lęki i złowieszcze
Mnie dręczą sny; – a tylko Bóg
Ukoić może serca drżenia
I rozpacz! – Dzisiaj z obcych stron
Z niewoli więzów, – z pohańbienia
Modlitwy ślę przed święty Tron!
Boże! Otocz łask promieniem
Rodziny nasze i nasz lud;
Za krew i łzy, za miast zniszczenie
Najeźdźców pogrom, – ponów cud
Z przed lat dwudziestu! – Za swe winy
Niewoli kornie zniesiem czas,
Lecz ratuj, Panie, nam rodziny,
Do Polski, cało sprowadź nas!
I mękę nasz skróć, o Panie! –
W ofierze dajem znój i trud,
Lecz spraw, niech z gruzów Polska wstanie
I ujrzeć daj Wskrzeszenia Cud!
Nieśmiertelnym bohaterom „Westerplatty”
I Obrońcom Polskiego Wybrzeża i Morza
Poświęcam tę modlitwę.

Marian Jeliński

GERMANIZACJA WYBRANYCH NAZW
MIEJSCOWOŚCI W GMINIE SIERAKOWICE
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Z DODANIEM ICH POLSKICH
I KASZUBSKICH ODPOWIEDNIKÓW

Nazwy miejscowości w gminie Sierakowice w okresie od września 1939 do początku roku 1945 oficjalnie pisano po niemiecku.
Początkowo były to zniemczone nazwy z czasów pruskich, np.: Sierakowitz1 czy Jelonken. Problem ten omówił w 2008 roku Bolesław Hajduk w książce Dzieje Gminy Sierakowice2. Niemieckie nazwy
z czasów pruskich podawane w tym opracowaniu pochodzą z rozporządzenia z 12 maja 1921 r.3, ale niektóre nie występują w tym
akcie, stąd pewne braki w poniższej tabeli. Zazwyczaj hitlerowskie
zmiany nazw z 1942 roku nie są związane etymologicznie z uprzedJ. Borzyszkowski, D. Albrecht (red.), Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność [Kaschubisch – Pommersche Heimat (Geschichte und Gegenwart)], Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski, Gdańsk–Lubeka 2000.
2
A. Groth (red.), Dzieje gminy Sierakowice, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk
2008.
3
Rozporządzenie dotyczące ustalenia nazw miejscowości powiatu kartuskiego,
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej z 12 maja 1921 r. Nr 18, poz. 116,
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=241595, s. 18–26 (264).
1
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Il. 1. Niemiecki dokument dotyczący świadectwa badania gleby
pod kątem kamienia.
Zdjęcie zamieszczone jako przykład stosowania germanizacji w 1942 r.
nazw miejscowości Załakowo-Solkau
Źródło: zbiory Mariana Jelińskiego
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nio używanymi. Potwierdza to poniższe zestawienie. Nazwy w języku kaszubskim, tak jak w innych językach mniejszości, wpisano na
podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17,
poz. 141, z późn. zm.). Trafiły one do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości4. Zgodnie z wymogiem wymienionej ustawy dodatkowe nazwy nie mogą nawiązywać
do nazw z okresu 1933–1945, nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.
Problem ten omówił w 2014 roku prof. Jerzy Tréder w książce
Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie5.
Gerald Stone6 zajął się kwestią germanizacji nazw miejscowości
na Łużycach, co nastąpiło wcześniej jak na Kaszubach. Zapis niemiecki nazwy Bukau jest raczej wątpliwy. W 1942 roku obowiązywał
zapewne niemiecki zapis nazwy „Sierkenhöhe”, a inna wersja „Sierkenhütte”7 jest mniej prawdopodobna, ale być może były one zmienne w czasie kilku lat. Błąd zakradł się do kaszubskiego zapisu wsi
„Jòmno”8 – zamiast Jómno9 w gminie Parchowo i być może podobnie było z opisaną niemiecką wersją nazwy. Odrębnym zagadnieniem
jest kwestia codziennego używania tych nazw, np. zapis Salkau oficjalnie i „Sallkau” w załączonym dokumencie z 1944 roku.

Nazwy w językach mniejszości wpisane, na podstawie art. 12 ustawy z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), do Rejestru gmin, na których obszarze
używane są nazwy w języku mniejszości. Stan na 18 lipca 2016 r., s. 31–35, http://
ksng.gugik.gov.pl/pliki/nazwy_w_jezykach_mniejszosci.pdf.
5
J. Tréder, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk 2014, s. 210.
6
G. Stone, Slav Outposts in Central European History: The Wends, Sorbs and
Kashubs, Bloomsbury Publishing, London 2016.
7
A. Groth (red.), dz. cyt.
8
Zob. przyp. 4.
9
A. Chludziński (red.), Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych [òlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión], Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2006.
4
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Tabela 1. Nazwy wybranych miejscowości w gminie Sierakowice
Polska

Kaszubska

Niemiecka
z czasów pruskich

Niemiecka –
zgermanizowana
przed 1945 r.

Bącka Huta

Bąckô Hëta

Bontscherhütte

Bonscherhütte
(1942)

Bór

Bór

Boor

Bor (1942)

Bukowo

Bùkòwò

Bukowo

Bukau (1942)

Dąbrowa
Puzdrowska

Dąbrowa
Pùzdrowskô

Dombrowo b. Pusdrowo

Eichheide (1942)

Dolina Jadwigi

Dolëzna Jadwidżi ?

Wilhelminenthal
(1942)

Gowidlino

Gòwidlëno

?

Göbeln (1942)

Kamienica Królewska

Kamińca Królewskô

Kaminitza

Kamstein (1942)

Kamienicki Młyn

Kamienicczi Młin Kaminitza Mühle

Kamsteinmühle
(1942)

Kamionka
Gowidlińska

Kamiónka Gòwi- Kamionken Gut
dlińskô

Steinheide (1942)

Kokwino

Kòkwino

Kokwin

Kockwein (1942)

Kowale

Kòwôle

Kowalle

Schmidenhütte
(1942)

Lemany

Lémanë

Lichmani?

Lehmannshof
(1942)

Łączki

Łączczi

Lonsk

Lohns (1942)

Łyśniewo
Sierakowickie

Łësniewò
Serakòwsczé

Lissniewo

Lischnau (1942)

Migi

Mëdżi

?

Müggen (1942)

Mojusz

Mòjsz

Moisch

Mooswalde (1942)

Mojuszewska
Huta

Mòjszewskô Hëta Moischerhütte

Mooswaldhütte
(1942)

Mrozy

Mrozë

Mroze

Frostwinkel (1942)

Nowalczysko

Nowalcëskò

Nowalzisko

Neuenhagen
(1942)
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Polska

Kaszubska

Niemiecka
z czasów pruskich

Niemiecka –
zgermanizowana
przed 1945 r.

Paczewo

Paczewò

Patschewo

Patschau (1942)

Pałubice

Pałëbice

Pallubitz

Pallendorf (1942)

Patoki

Patoczi

Patocki

Zauberstein (1942)

Puzdrowo

Pùzdrowò

Pusdrowo

Pustrau (1942)

Rębienica

Rãbiénica

?

Remnitz (1942)

Sierakowice

Serakòjce

Sierakowitz

Rockwitz, Sierke

Sierakowska Huta

Serakòwskô Hëta

?

Sierkenhöhe
(1942)

Skrzeszewo

Skrzeszewò

Schrödersfelde

Schrödersfelde
(1942)

Smolniki

Smólniczi

Smolnick

Teerbude (1942)

Stara Huta

Stôrô Hëta

Starahutta

Althütte (1942)

Szopa

Szopa

Schoppa

Schöppen (1942)

Tuchlinek

Tëchlink

Neu Tuchlin

Neutuchlin (1942)

Tuchlino

Tëchlëno

Tuchlin

Tuchlin (1942)

Wygoda
Sierakowska

Wigoda Serakòwskô

Wiggoda
b. Sierakowitz

Rasten (1942)

Załakowo

Załkòwò

Sallakowo

Salkau (1942)

Autor dodałby do powyższego spisu inne nazwy, np. Jelonko/
Jelónkò; Hirschlanke (1942), którego Hajduk10 nie wymienił.
Może ktoś z Czytelników dysponuje dokumentami z lat 1939–
–1945, które mogłyby uzupełnić i wzbogacić naszą wiedzę dotyczącą
rozpatrywanego problemu?

10

A. Groth (red.), dz. cyt.

K A RTUSKIE ZE SZY T Y MUZE A LNE
NR 3/2018
A R T Y K U Ł Y

Krzysztof Kowalkowski

EDMUND JAN KOWALKOWSKI (1876–1936)
DEKORATOR KOŚCIOŁÓW
W KARTUZACH I SIANOWIE
Edmund Jan Kowalkowski urodził się 8 lutego 1876 roku w Goręczynie (dziś wieś gminna w powiecie kartuskim). Sakrament chrztu
Edmund Jan otrzymał 10 lutego 1876 roku w kościele parafialnym
w Goręczynie. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Niklas i Augusta Lipińska1. Był piątym dzieckiem, spośród dziewięciorga, które urodziły się w rodzinie nauczyciela Edmunda i Pauliny. Wieku dorosłego
dożyło pięcioro dzieci: Antoni Ignacy, Jacek (Hiacenty), Bonifacy
Adalbert, Edmund Jan i Józef Serwacy. Ojciec Edmunda Jana, także
Edmund, urodził się 16 listopada 1839 roku w Chmielnie2. Był nauczycielem w Mirachowie. Dnia 22 lutego 1865 roku zawarł związek
małżeński z Pauliną z domu Meier3, urodzoną 20 maja 1848 roku
w Rzeczenicy koło Człuchowa4. Jej bratem był ks. Marcin Meier5 –
proboszcz w Chmielnie w latach 1859–1882. Warto dodać, że w la1
Archiwum Diecezjalne Pelplin (dalej cyt.: ADP), Księga chrztów parafii Goręczyno.
2
ADP, Księga chrztów parafii Chmielno.
3
Tamże.
4
Archiwum parafii Rytel, Księga zgonów parafii Rytel.
5
Więcej: ks. H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej
wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 204.
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Il. 1. Paulina i Edmund Kowalkowscy, ok. 1880, rodzice Edmunda i Jana
Źródło: zbiory Krzysztofa Kowalkowskiego

tach 1836–1880 w tymże Chmielnie nauczycielem był Ignacy Andrzej Kowalkowski, dziadek Edmunda Jana6.
Nieznany jest moment przeniesienia Edmunda do szkoły w Goręczynie. Sądząc z daty urodzenia trzeciego z dzieci (zmarło przy porodzie), było to przed 17 sierpnia 1868 roku. Edmund (ojciec) zmarł
18 czerwca 1880 roku w Goręczynie i tu, 22 czerwca 1880 roku, został pochowany. Jak zapisano w księdze zgonów, jego synowie mieli
odpowiednio: Antoni 14 lat, Hiacenty 10, Bonifacy 9, Edmund 4 lata
i Józef – miesiąc7. Informację o śmierci Edmunda podała gazeta „Przy6
7

K. Krynicka, Nasza Szkoła. Wydanie specjalne, Chmielno 1998, s. 17.
ADP, Księga zgonów parafii Goręczyno.
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Il. 2. Edmund Jan Kowalkowski ok. 1900 r.
Źródło: zbiory Krzysztofa Kowalkowskiego

jaciel” pisząc: „Dnia 18 bm. nad wieczorem po 4 tygodniowej chorobie umarł w Goręcinie nauczyciel Eduard Kowalkowski, w 40 roku
życia. Pozostawia żonę i pięcioro małych dzieci”8. Elżbietanka Gertruda Kowalkowska (s. Lucentia), córka Józefa (brata Edmunda Jana) – wspomina, że Edmund zmarł prawdopodobnie na gruźlicę9.
Pozostał więc Edmund Jan wraz z czwórką rodzeństwa tylko pod
opieką matki. Na szczęście z pomocą osieroconej rodzinie przyszedł
brat matki, ks. Marcin Meier, który był proboszczem w niedalekim
Chmielnie. Nie wiadomo czy rodzina przeprowadziła się do niego
8
9

Rozmaitości, „Przyjaciel” nr 26, Toruń 24 czerwca 1880, s. 3.
Relacja ustana s. Lucentii: Oslo, 30.01.2006 r.
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Il. 3. Rodzina Kowalkowskich, Rytel, ok. 1900–1910
Siedzą: Paulina Kowalkowska z synami, ks. Antonim (z lewej) i zakonnikiem Jackiem.
Stoją: od lewej – Waleria (żona Edmunda Jana), Edmund Jan, Bonifacy,
Józef Serwacy i nieznana kobieta
Źródło: zbiory Krzysztofa Kowalkowskiego

na plebanię, czy też pozostała w Goręczynie. Na pewno wszystkim
dzieciom zapewniono wykształcenie. Antoni ukończył seminarium
duchowne. Został księdzem. W latach 1899–1932 był proboszczem
parafii w Rytlu. Jest on autorem pieśni kościelnych Kiedyś o Jezu
chodził po świecie i Pan Jezus już się zbliża10. Jacek wstąpił do zakonu, prawdopodobnie redemptorystów, ale brak o nim informacji.
Bonifacy został nauczycielem. Do 1931 roku był kierownikiem szkoły w Mirotkach, został zamordowany w KL Sachsenhausen11. Najmłodszy Józef również został nauczycielem. W latach 1921–1936
był kierownikiem szkoły w Kręgu, a w latach 1936–1939 wójtem
10
Więcej zob.: K. Kowalkowski, Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy,
autor pieśni, Pelplin 2016.
11
Więcej zob.: K. Kowalkowski, Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należącej,
Gdynia 2010, s. 510.
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gminy Starogard. Także został zamordowany w KL Sachsenhausen12.
Paulina Kowalkowska, matka Edmunda, ostatnie lata swojego życia
spędziła u swego najstarszego syna ks. Antoniego Kowalkowskiego
w Rytlu. Zmarła 1 marca 1923 roku i tam też została pochowana.
Nie posiadamy informacji o życiu Edmunda Jana w jego pierwszych latach życia. Nie wiadomo do jakich szkół uczęszczał i jakie
ukończył. Był utalentowany malarsko i te zdolności stały się jego
sposobem na życie. Nie wiadomo kiedy i gdzie rozpoczął pracę zawodową, czy pracował u doświadczonego rzemieślnika, czy też od razu
rozpoczął samodzielną działalność. Prawdopodobnie od początku swe
zawodowe zainteresowanie skierował w stronę prac na rzecz kościołów. Świadczyć może o tym ogłoszenie prasowe, jakie w 1900 roku
Edmund zamieścił w „Pielgrzymie”, w którym jako dekorator kościołów polecał swoje usługi, pisząc: „Edmund Kowalkowski dekorator
kościołów w Kartuzach Pr. Zach. (Carthaus) poleca się Wielmożnemu Duchowieństwu i Zarządom kościelnym do wykonania wszelkich
robót kościelnych w mój zakres wchodzących. Jako to pozłacania ołtarzy, obrazów i renowacyj chorągwi itp.”13 Zapewne wkrótce po osiągnięciu pełnoletniości realizował dostatecznie dużo prac, skoro już
w 1900 roku mógł zawrzeć związek małżeński. Nastąpiło to 5 czerwca, a jego wybranką była Waleria Pierzyńska, urodzona 19 maja 1874
roku, córka Feliksa Pierzyńskiego i Julianny. W małżeństwie Edmunda i Walerii przyszło na świat troje dzieci: Mieczysław (1901–1906),
ks. kanonik Alojzy Franciszek14 (1905–1986) i Jadwiga (1909–1995).
Na ich wychowanie na pewno miały wpływ patriotyczne poglądy ojca żony, Feliksa Pierzyńskiego, który brał udział w Powstaniu
Więcej zob.: K. Kowalkowski, Józef Serwacy Kowalkowski (*1880 †1940) –
ostatni przedwojenny wójt gminy Starogard, „Rydwan”, nr 6, 2011.
13
„Pielgrzym”, nr 102, 1900.
14
Ks. kanonik Alojzy Franciszek Kowalkowski był prof. WSD w Pelplinie, kustoszem tamtejszej biblioteki. Był też autorem ponad 200 artykułów popularnonaukowych, więcej zob. K. Kowalkowski, Ksiądz Alojzy Franciszek Kowalkowski (1905–
–1986), „Pomerania”, 3(379), maj–czerwiec 2005, s. 60–62 oraz tenże, Ks. Alojzy
Franciszek Kowalkowski (1905–1986), „Gazeta Kartuska”, 16 III 1999, s. 8–9.
12
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Styczniowym15. Być może chodzi tu o Feliksa Pierzyńskiego urodzonego 7 lutego 1843 roku w Prawomyślu, o którym w Calendarium
Grudziądzkim zapisano, że był absolwentem Królewsko-Pruskiego
Seminarium Męskiego w Grudziądzu, nauczycielem i powstańcem
1863 roku16.
Jedną z pierwszych udokumentowanych prac Edmunda Kowalkowskiego jest renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym
w Sianowie wykonana w 1900 roku na zlecenie proboszcza ks. Franciszka Okoniewskiego. W tym samym roku proboszcz zlecił „powielenie wizerunku Matki Boskiej Sianowskiej”17. Obraz namalował
Edmund Kowalkowski. Jak pisze Eugeniusz Pryczkowski: „Do dziś
jest bardzo rozpowszechniony w parafii sianowskiej. Jest to najstarszy zachowany obraz madonny, odbiegający dość wyraźnie od oryginału. Utrwalił jednak pewien fakt historyczny. Figura przedstawiona
jest na zielonym tle zgodnie z ówczesną rzeczywistością”18 . Obraz
w formie oleodruku o wymiarach 45 x 70 cm został rozpowszechniony nie tylko wśród mieszkańców Sianowa19. Nie zakończyło to
współpracy z proboszczem i w następnych latach Edmund Kowalkowski pracował przy złoceniu feretronów i innych elementów wyposażenia sianowskiego kościoła. Kolejne prace wykonał w 1905 roku, malując w kościele nowo wykonane ławki20. W 1916 roku mistrz
malarski Edmund Jan Kowalkowski uczestniczył w renowacji eremu
przy kartuskim kościele, będąc wykonawcą prac malarskich, za które
otrzymał 39 marek21.
Ks. A. Nadolny, Ks. Alojzy F. Kowalkowski, „Pielgrzym”, nr 8(166), 21 i 28
IV 1996, s. 16.
16
S. Poręba, Calendarium Grudziądzkie 2003, „Kalendarz Grudziądzki”, Grudziądz
2003, s. 14.
17
E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinko. Dzieje parafii sanktuarium oraz cuda
Królowej Kaszub, Banino 2016, s. 124.
18
Tamże.
19
Taki oleodruk posiada w swoim domu Eugeniusz Pryczkowski.
20
E. Pryczkowski, dz. cyt., s. 124.
21
Ks. K. Raepke, Kościół dawnej kartuzji kaszubskiej w Kartuzach, Wejherowo
1992, s. 142.
15
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Po powrocie w 1920 roku Pomorza do Polski władze Kartuz podjęły starania o uzyskanie praw miejskich. Równolegle podjęto działania mające na celu opracowanie herbu miasta Kartuzy. Wpływały
różne projekty, ale przeciwny im był Aleksander Majkowski, autor
wzoru, który wcześniej został złożony w Radzie Ministrów do akceptacji. Była to czarna głowa gryfa bez korony ze srebrnym dziobem
i czerwonym językiem na błękitnym tle, a nad głową gryfa w półkolu siedem srebrnych gwiazd pięcioramiennych. Już po tym fakcie,
19 lutego 1923 roku, do Urzędu Gminy Kartuzy wpłynął wniosek
Edmunda Kowalkowskiego zawierający dwa rysunki projektu herbu
dla Kartuz. Oba zawierały trójdzielną tarczę. Na pierwszym był kartuzjanin, kościół z siedmioma gwiazdami nad nim i czarny gryf, na
drugim kartuzjanin, siedem gwiazd (symbol zakonu) i czarny gryf.
Ostatecznie zatwierdzony został projekt Majkowskiego, a projekt
Kowalkowskiego poszedł w zapomnienie22.
Edmund Kowalkowski dbał o dobre wykształcenie swoich dzieci.
Syna Alojzego po ukończeniu trzech klas w gimnazjum (Öffentliche
höhere Knabenschule) w Kartuzach wysłał do cieszącego się dużym
uznaniem Collegium Leoninum w Wejherowie, które od 1922 roku
nosiło nazwę Gimnazjum Klasyczne im. Króla Jana III Sobieskiego.
Tu Alojzy w 1924 roku uzyskał maturę23. Córka Jadwiga ukończyła siedem klas Szkoły Wydziałowej w Kartuzach, a w roku szkolnym
1929/1930 podjęła naukę w Szkole Handlowej w Gdańsku. Po roku musiała przerwać naukę ze względów zdrowotnych24. W pisanym
w 1950 roku życiorysie Jadwiga nie wspomniała, że w latach 1925–
1926 była w pensjonacie p.w. Najświętszej Maryi Panny – Szkole
Gospodarstwa Domowego w Chojnicach. Być może fakt ten ukryła
z uwagi na trwającą wówczas walkę Państwa z Kościołem.

22
Oba projekty zostały przedstawione w: Dzieje Kartuz, t. 1, red. W. Odyniec,
Kartuzy 1998, s. 30–32.
23
Świadectwa szkolne w: Alojzy Kowalkowski, kolekcja akt personalnych, ADP,
sygn. K.
24
J. Kowalkowska, Życiorys, kserokopia w zbiorach autora.
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Edmund utrzymywał też ścisłe kontakty z rodziną swoją i żony.
Gdy córka Jadwiga w 1921 roku przystępowała do pierwszej komunii, do Kartuz zjechali jego bracia z rodzinami oraz rodzina Walerii. Ich syn Alojzy prowadzący pamiętnik (nazywał go kalendarium)
wymienił wszystkie osoby uczestniczące w tej uroczystości. Goście
przyjechali z Mirotek, Rombarka, Jabłowa, Wyszyna, Parchowa,
Gdańska-Wrzeszcza i Nowego Portu. Obecni byli także przyjaciele
Edmunda z Kartuz. Alojzy wymienił państwa Pawłowskich z ul. Parkowej i 3 Maja oraz państwa Ottonów. Należy pamiętać o tym, że
ówczesna komunikacja nie była tak rozwinięta i przyjazd do Kartuz
przykładowo z Mirotek koło Skórcza był sporą wyprawą. Alojzy jeszcze w tym samym 1921 roku wspomina w swoim pamiętniku wyjazd ojca i siostry 26 grudnia do Rytla do ks. Antoniego Kowalkowskiego – tamtejszego proboszcza oraz do nieustalonej dziś krewnej
w Szlachcie25. Czy były to tylko rodzinne odwiedziny, czy też podróże
związane były także z jego pracą zawodową? Może miał wykonać jakieś prace dla parafii?
Edmund cieszył się uznaniem wśród kolegów należących do Cechu Malarskiego. Na pewno w 1922 roku26 oraz w latach 1923–1924
będąc mieszkańcem Kartuz, sprawował funkcję przewodniczącego
czeladniczej komisji egzaminacyjnej Cechu Malarskiego w Wejherowie. Zastępcą przewodniczącego ww. komisji był W. Szulc z Pucka.
Wspomniany Cech Malarski, działający od 1911 roku, znajdował
się w obwodzie VI Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu i obejmował
także malarzy z powiatów kartuskiego, puckiego i skarszewskiego.
Potwierdza ten fakt brak cechów malarskich w wykazie dla tych powiatów27.

Commentarii, w: Alojzy Kowalkowski, kolekcja akt personalnych, ADP, sygn. K.
Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu za rok 1922, Grudziądz 1923,
s. 64.
27
Sprawozdanie Izby Rzemieślniczej w Grudziądzu za rok 1923 i 1924, Grudziądz
1925, s. 33.
25
26
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W 1925 roku Edmund Kowalkowski otrzymał zlecenie malowania kościoła w Sianowie, w którym już wcześniej pracował. Malowanie kościoła przeprowadzono w czerwcu i lipcu tegoż roku28.
Dnia 5 czerwca 1925 roku Waleria i Edmund Kowalkowscy obchodzili 25. rocznicę ślubu. Prawdopodobnie otrzymali dużo życzeń,
skoro wydrukowali specjale podziękowania o treści: „Za przesłane
nam życzenia z powodu srebrnych godów małżeńskich składamy
niniejszym serdeczne podziękowanie. Edmund Kowalkowski z żoną.
Kartuzy, dnia 5-go czerwca 1925 r.”29 W tym samym roku Kowalkowski złożył ofertę na malowanie kościoła parafialnego w Kartuzach
(dawnej kartuzji), zawierającą projekt i kosztorys na kwotę 9426,53 zł,
który został przez wojewodę pomorskiego odrzucony, ponieważ
malowanie powierzono Stanisławowi Smoguleckiemu z Poznania,
współpracującemu z poznańskim konserwatorem zabytków. Jak
pisze w książce ks. Raepke: „ks. A. Kowalkowski, syn Edmunda,
stwierdził w rozmowie z autorem, że Smogulecki przejął samowolnie do swego projektu niektóre elementy z odrzuconego projektu
jego ojca”30.
W 1926 roku w Kręgu pod Starogardem odkupiono od Józefa
Kuśnierza karczmę z dużą salą i sklepem i przebudowano ją na kaplicę. Prace malarskie powierzono Edmundowi Kowalkowskiemu31.
W 1930 roku namalował on obraz Matki Boskiej Wniebowziętej
umieszczony w ołtarzu głównym kaplicy, który znajduje się tam do
dziś. W prawym dolnym rogu obrazu znajduje się podpis Edmund Kowalkowski Kartuzy, a na odwrocie data – 1930 rok. Tu warto przypomnieć, że Józef Serwacy Kowalkowski, kierownik szkoły powszechnej w Kręgu, był młodszym bratem malarza Edmunda. Był bardzo
zaangażowany w powstanie kościoła w Kręgu i zapewne na jego
prośbę Edmund namalował ten obraz.
28
29
30
31

E. Pryczkowski, dz. cyt., s. 122.
Druk podziękowania za złożone życzenia w zbiorach autora.
Ks. K. Raepke, dz. cyt., s. 147–148.
K. Kowalkowski, Historia wsi i parafii Krąg, Pelplin 2002, s. 78.
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Nie wiadomo, gdzie mieszkał Edmund Kowalkowski w Kartuzach w pierwszych latach małżeństwa. Nie ułatwiają tego księgi
adresowe z tych lat. W Księdze Adresowej Polski na lata 1926/1927
w Kartuzach w dziale malarze wymieniani są: R. Geiser, Kowalkowska i Mischke32. W takiej samej księdze na rok 1930 wymieniani są
E. Kowalkowska na ulicy Gdańskiej i Mischke F. na Wzgórzu Wolności. Zapewne w obu przypadkach nastąpił błąd w pisowni nazwiska i zamiast Kowalkowski, napisano Kowalkowska33. Wiadomo że
Edmund Kowalkowski już przed 1934 rokiem na pewno mieszkał
w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 34. Potwierdza to Dowód przedłużenia polisy dotyczący ubezpieczenia ruchomości na kwotę 19 000 zł,
na okres od 1 stycznia 1935 do 1 stycznia 1936 roku, jaką Edmund
zawarł z Poznańsko-Warszawskim Towarzystwem Ubezpieczeń SA
w Poznaniu, Dział Ogniowy, w pośrednictwie Mówiński w Kartuzach34. Cóż takiego posiadał wśród tych ruchomości Edmund Kowalkowski, że ubezpieczył je aż na taką kwotę? W tym samym czasie
w Toruniu oferowano przykładowo trzypiętrowy dom w najprzedniejszej dzielnicy za 39 000 zł, albo dwa domy ze składem na przedmieściach Torunia za 12 000 zł35.
W 1932 roku Edmund Kowalkowski namalował czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Tak o stacjach Drogi Krzyżowej i jej poświęceniu
napisano w „Pielgrzymie” z tego czasu:
Kartuzy. Poświęcenie Drogi Krzyżowej. Tutejszy III zakon świętego Franciszka sprawił nowe Stacje Drogi Krzyżowej, które artystycznie wykonał
tutejszy mistrz malarski p. Kowalkowski. Stacje zostały zawieszone w tutejszym refektarzu poklasztornym. W piątek 24 b.m. o godz. 5 po południu
odbyło się poświęcenie, na które X. prob. Połomski zaprosił ojca franciszkanina, który przyjechał, aby dokonać poświęcenia. Przed rozpoczęciem wy32
Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła
i rolnictwa, wyd. IV, Warszawa 1926/27, s. 471.
33
Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła
i rolnictwa, Warszawa 1930. s. 1280–1281.
34
Polisa w: Alojzy Kowalkowski, kolekcja akt personalnych, ADP, sygn. K.
35
Drobne ogłoszenia, „Słowo Pomorski”, nr 298, Toruń 30 grudnia 1945, s. 12.
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Il. 4. I Stacja Drogi Krzyżowej namalowanej przez Edmunda Jana Kowalkowskiego
obecnie w kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach
Fot. D. Żarska

głosił ojciec franciszkanin mowę do zebranej publiczności, w której wyjaśnił
znaczenie Drogi Krzyżowej. Potem odśpiewano „Veni Creator”, następnie
odbyło się ceremonialne poświęcenie wszystkich „stacyj”. Po poświęceniu
odprawiono Drogę Krzyżową pod przewodnictwem ojca franciszkanina. Na
zakończenie odśpiewano „Ciebie, Boże, chwalimy”.

Jak wynika z daty wydania gazety uroczystości odbyły się
24 października 1932 roku36.
36

Wiadomości potoczne, „Pielgrzym”, nr 131, Pelplin 1 listopada 1932, s. 5.
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Il. 5. Tekst na odwrocie I Stacji Drogi Krzyżowej informujący o autorze stacji
Fot. D. Żarska

Gdy zabrakło oleodruków z wizerunkiem Matki Boskiej Sianowskiej sporządzonych według obrazu namalowanego przez Edmunda
Kowalkowskiego w 1900 roku, w 1937 roku ks. Dawid Sartowski, ówczesny proboszcz parafii w Sianowie, mówił: „Jest wielki brak obrazów naszej cudownej figury. Mam zamiar nowy nakład tych znanych
obrazów zamówić, ale trochę mniejszych, bo 27 na 40 cm, są praktyczniejsze. Ale trzeba też zamówić przynajmniej 200”. Eugeniusz
Pryczkowski komentując ten fakt pisze, że nakład tych pierwszych
obrazów wydanych w 1900 roku: „musiał wynieść co najmniej dwukrotnie więcej, skoro obecnie spotyka się w domach te obrazy o wiele
częściej niż obrazy wydane przez ks. D. Sartowskiego. W lutym 1938 r.
pierwszy próbny obraz zawisł już w kruchcie kościoła. Wkrótce cała
seria rozeszła się po domach w parafii Sianowo i ościennych”37.
37

E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò…, cyt. dz. s. 156–157.
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Il. 6. Grobowiec rodziny Kowalkowskich w Kartuzach
w którym zostali pochowani Edmund Jan, Waleria i ich dzieci, ks. Alojzy i Jadwiga
Fot. Krzysztof Kowalkowski

Wróćmy do stacji Drogi Krzyżowej wykonanej przez Edmunda
Kowalkowskiego w 1932 roku. W 1959 roku przeniesiono stacje drogi krzyżowej do poewangelickiego kościoła stojącego w kartuskim
Rynku, zwanego wówczas szkolnym, który 18 stycznia 1946 roku
przekazano w tymczasową administrację parafii rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach (dziś kolegiata), a od 14 listopada 1951 roku w oficjalne użytkowanie. Przekazanie kościoła
w Rynku nowo powołanej parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza nastąpiło 1 października 1983 roku. Instalacja stacji Drogi
Krzyżowej w kościele szkolnym nastąpiła 7 lutego 1959 roku. Jak pisze D. Żarska: „Na odwrocie stacji I i II wypisani zostali ofiarodawcy:
Anna Formella s. III zak. (siostra III zakonu), ramy – Siebert, mistrz
stolarski (I stacja) oraz Teresa Ostoja Lniska s. III zak. Ramy Józef
Formela, mistrz stolarski (II stacja). Odwrocia pozostałych stacji bez
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informacji. Na odwrocie I stacji znajduje się także napis: Stacje Drogi Krzyżowej ofiarowane od członków III Zakonu w Kartuzach 1930
roku. Malował Edmund Kowalkowski mistrz malarski Kartuzy”38.
W 2016 roku z ofiar wiernych i przyjaciół parafii p.w. św. Kazimierza
sfinansowano kompleksowe prace restauracyjne obrazów i ram stacji
Drogi Krzyżowej wykonane w pracowni Janusza Wiśniewskiego39.
Nie mamy informacji o innych obrazach Kowalkowskiego, wykonanych złoceniach czy remontach kościołów. Brak jakichkolwiek
pisanych źródeł na ten temat, choć należy sądzić, że musi być ich
sporo, skoro było to jedyne źródło utrzymania Edmunda. Są też inne
niewyjaśnione sprawy z życia Edmunda Kowalkowskiego, przykładowo czy angażował się w działalność społeczną w Kartuzach. Wymaga
to badań. Edmund Kowalkowski jako radny Rady Miejskiej w Kartuzach jest wymieniany w dwutomowym opracowaniu Dzieje Kartuz,
lecz nie wiadomo czy chodzi o opisywanego w tym biogramie mistrza malarskiego Kowalkowskiego40.
Edmund Jan Kowalkowski zmarł 20 stycznia 1936 roku w Wejherowie, tuż przed ukończeniem 60. roku życia. W księdze zgonów
zapisano, że przyczyną śmierci było apoplexia cordis (zawał serca).
Być może było to podczas pracy w jednym z tamtejszych kościołów,
ale na temat informacji nie ma. Pochowany został 23 stycznia tegoż roku w Kartuzach. Waleria, jego żona, dożyła sędziwego wieku
91 lat. Jak wspominała ich córka Jadwiga, Waleria całe życie należała
do III Zakonu św. Franciszka41. Zmarła 10 stycznia 1965 roku i pochowana została w grobowcu rodzinnym w Kartuzach. Tam pochowane są także dzieci Edmunda i Walerii, ks. Alojzy (zmarł w 1986)
i jego siostra Jadwiga (zmarła w roku 1995).

D. Żarska, Kościół w Rynku. Parafia św. Kazimierza, Kartuzy 2013, s. 52–53
Ks. kan. Dr Ryszard Różycki, proboszcz parafii św. Kazimierza, mail do autora,
Kartuzy 27.09.2018.
40
Dzieje Kartuz, t. 2, red. M. Wiedernik, Kartuzy 2001, s. 33.
41
K. Kowalkowski, Rodzina Kowalkowskich, Gdańsk 1999, s. 20.
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LIST BRONISŁAWY KNOPKIEWICZ
DO KARTUSKIEGO MUZEUM
W SPRAWIE ELEKTROWNI RUTKI
opracowanie Barbara K ąkol
W 2016 roku otrzymałam list od Pani Bronisławy Knopkiewicz, córki Stanisława Knopkiewicza, pracownika administracyjnego Elektrowni
Rutki. Jest to bardzo ciekawy materiał epistolograficzny przyczyniający
się do pogłębienia wiedzy z zakresu historii Kartuz i okolic. Interesujący
jest także fakt, że Pani Bronisława Knopkiewicz urodziła się w Kartuzach
przy ulicy Kościerskiej, przy której znajduje się Muzeum Kaszubskie.
Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa treść listu, gdyż jego Autorce
przyświecał cel upowszechnienia i popularyzacji historii naszego Regionu.
*
Elektrownia wodna w Rutkach powstała w 1910 roku. Jest to najstarszy obiekt tego typu w okolicach Kartuz na biegu rzeki Raduni. Zaopatrywała w energię elektryczną Kartuzy, Gdańsk, a od 1924 roku także Gdynię.
Jak ważny był to obiekt, świadczy chociażby fakt zwiedzania elektrowni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego w dniu 27 kwietnia 1923 roku. Jak wynika z korespondencji
Jerzego Ostoji-Sędzimira1, w okresie, w którym jego ojciec Bronisław był
1
AMK Kartuzy, Zbiory akt, Bronisław Ostoja Sędzimir, sygn. Z. 22. Korespondencja prof. dr hab. inż. J. Sędzimira z 7 września 1996 r. z Norbertem Maczulisem,
s. 3–4.
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starostą w Kartuzach, przekonał on kartuski Sejmik Powiatowy o potrzebie i celowości rozbudowy elektrowni wodnej na rzece Raduni w Rutkach,
która dostarczać mogła energię dla powstającej wówczas Gdyni. Następnie brał udział w pracach organizacyjnych przy realizacji tego projektu.
Wyrazem uznania zasług w tej inwestycji było zaproszenie go do dokonania uroczystego włączenia pierwszej linii zaopatrującej Gdynię w prąd
elektryczny. Nagrodą za jego projekt były oferowane mu za symboliczną
opłatę dwie duże parcele na Kamiennej Górze. Starosta kartuski Bronisław Sędzimir jednak odmówił ich przyjęcia.
Zarząd elektrowni miał swoją siedzibę w Kartuzach, przy ulicy 3 Maja.
Kierownikiem elektrowni w Rutkach był inżynier Taczanowski. Obiekt
w latach 20. XX wieku spełniał ważną funkcję prądotwórczą nie tylko dla
społeczności lokalnej, ale także dla nowo powstającego portu w Gdyni.
Sejmik Powiatowy na posiedzeniu 1 sierpnia 1927 r. powziął uchwałę o rozbudowie elektrowni. W latach 1928–1930 elektrownia umożliwiała dostarczanie prądu sześcioma liniami wysokiego napięcia o łącznej
długości 170 km do Gdyni, Kościerzyny a także do powiatów kartuskiego
i morskiego. Jak wspomina prof. Jerzy Sędzimir „symbolicznym wyrazem
uznania władz Gdyni było zwrócenie się do ojca [starosty kartuskiego
B. Sędzimira – wyjaśn. B.K.] aby, w trakcie zaaranżowanej uroczystości,
dokonał pierwszego włączenia prądu. Zaświeciły się lampy, dopływ energii elektrycznej ułatwił prace przy budowie portu”2.
Ciekawostką jest, że Kartuzy w 1928 roku posiadały 98 lamp elektrycznych oświetlających ulice i place.
W czasie II wojny światowej elektrownia przeszła w ręce niemieckich zarządców komisarycznych. Podczas wojny nie została uszkodzona
poważnie ani elektrownia, ani urządzenia w niej działające. Już w 1945
roku przystąpiono do ponownego wytwarzania prądu pochodzącego z sił
płynącej wody.
Elektrownia w Rutkach jest elektrownią przepływową, niewymagającą zbiornika retencyjnego, dzięki czemu nie musi być powiązana z innymi
obiektami tego typu z okolicy.
2

http://www.ppim.agh.edu.pl/Silva_rerum/index.htm (dostęp: 16.12.2018).
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Gdańsk, 23 listopada 2015 r.
Szanowna Dyrekcjo Muzeum!
Szanowni Pracownicy!
13 listopada 2015 roku, w telewizji regionalnej TVP Gdańsk,
w Panoramie Gdańskiej o godz. 18.30, ukazał się wywiad z pracownikami Elektrowni Rutki, połączony z filmem przedstawiającym ten
zakład. Fakt ten pobudził mnie do wspomnień z lat mojego dzieciństwa i zainspirował do przeglądu rodzinnego albumu ze zdjęciami.
Nie jestem zorientowana, czy w Kartuzach istnieje jakaś organizacja,
instytucja, stowarzyszenie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, zajmujące się zbieraniem materiałów dotyczących historii Kartuz. Dlatego
zwracam się z prośbą do Państwa, o przekazanie tego listu i załączonych zdjęć do instytucji zbierającej materiały historyczne, bowiem
moja rodzina związana jest z elektrownią Rutki i Kartuzami. Jestem
w posiadaniu kilku zdjęć, między innymi oryginału zdjęcia z pobytu w Rutkach Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Uważam, że
ta wizyta prezydenta w Rutkach, była wydarzeniem bezprecedensowym, a może pracownicy nie wiedzą nawet, że miała miejsce.
Mój ojciec, Stanisław Knopkiewicz, urodził się 16 października
1895 roku w miejscowości Winnagóra w Wielkopolsce. Winnagóra to
posiadłość Henryka Dąbrowskiego i jego spadkobierców. W kościele
parafialnym znajduje się grób Henryka Dąbrowskiego. Tak, jak wielu
innych Polaków, mieszkających na ziemiach objętych zaborem, ojciec mój został powołany do służby wojskowej i wysłany do walki na
front zachodni do Francji. W 1918 roku, wykorzystał zamęt, który
powstał w wojsku po wybuchu rewolucji, zdezerterował i przyjechał
do rodzinnej wioski. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, przyłączył się do Powstania i uczestniczył w nim, aż do zwycięskiego końca. I Wojna Światowa skończyła się. Polska odzyskała niepodległość.
Powstańcom, dla których skończyła się walka, zaproponowano służbę w Straży Granicznej i Celnej. Należało tylko przejść odpowiednie
przeszkolenie. Ojciec mój skorzystał z tej propozycji. Skierowano
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go na kurs dla Straży Granicznej i Celnej do Wielenia nad Notecią.
Tam poznał moją matkę Marię. Po ukończeniu kursu, skierowano
go na placówkę Straży Granicznej na granicy Wolnego Miasta Gdańska. Placówka stacjonowała w Matarni. W dniach wolnych od pracy,
zwiedzał Gdańsk i okolicę. Zawitał też do Kartuz. Kaszuby i Kartuzy zauroczyły go swym pięknem. Zachwycił się widokiem lasów,
jezior, urozmaiconym pagórkowatym terenem i postanowił osiedlić
się w Kartuzach. Zwolnił się z pracy w Straży Granicznej i zatrudnił
w Elektrowni Rutki w administracji. Budynek administracyjny znajdował się tuż przy elektrowni. I wtedy to, gdy rozpoczął tam swą
pracę, miała miejsce wizyta prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Rutkach utrwalona na zdjęciu. Mój ojciec to pierwsza osoba, ten
w jasnym kapeluszu. Następną osobą jest prezydent Stanisław Wojciechowski, ten w meloniku.
Główne biura elektrowni Rutki znajdowały się w Kartuzach przy
ul. 3-go Maja, od tej samej strony, gdzie jest park, tuż za budynkiem
będącym własnością państwa Pawelczyków. Przypominam sobie nazwiska niektórych pracowników administracyjnych Elektrowni Rutki,
takie jak inżynier Taczanowski mieszkający w służbowym mieszkaniu
na parterze budynku, w którym były biura. Z Kartuz dojeżdżał do
pracy w elektrowni samochodem. Woził go kierowca o nazwisku Drajer (nie znam pisowni tego nazwiska). W biurze pracowali: Edmund
Formela, Alojzy Potrykus, Marta Brzozowska, dozorca Roszkowski.
Innych osób nie przypominam sobie. Panowie E. Formela i A. Potrykus, po wojnie nie wrócili do Kartuz. Edmund Formela osiedlił się
w Kanadzie, a Alojzy Potrykus we Francji. W 1923 r. ojciec ożenił
się z poznaną w Wieleniu Marią i zamieszkał w Kartuzach, w wynajętym mieszkaniu u państwa Pioch przy ul. Kościerskiej. Tam
się urodziłam – 28 sierpnia 1926 roku. Ojciec znalazł zatrudnienie
w Wydziale Powiatowym w Kartuzach, pełniąc tam funkcję kierownika działu rachuby, aż do wybuchu wojny w 1939 roku. W 1932 roku ukończył budowę własnego domu przy ul. Prokowskiej 10b. Dom
ten został z nieznanych mi powodów niedawno rozebrany. Już nie
istnieje. Uchronił się przed rozbiórką, gdy powstała nowa ulica, równoległa do ul. Prokowskiej.
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W Kartuzach ojciec udzielał się politycznie i społecznie. Działał
w organizacji o nazwie Związek Powstańców i Wojaków. Organizował
zebrania, spotkania, ćwiczenia, akademie z okazji świąt państwowych. Przygotowywał i wygłaszał referaty.
Wojna w 1939 r. zastała go na wyjeździe służbowym w Gdyni.
W ten sposób uniknął aresztowań i rozstrzelania działaczy politycznych i inteligencji Kartuz i okolicy. W Gdyni też uniknął cudem
śmierci. Wszystkich mężczyzn niebędących zameldowanymi w Gdyni, Niemcy gromadzili w kościołach i salach np. kinowych. Ojciec mój
znalazł się w kościele przy ul. Świętojańskiej. W pewnym momencie
pod kościół zajechały samochody ciężarowe. Zarządzono ustawianie się czwórkami i wchodzenie do samochodów. Ojciec ustawił się
w czwórce wraz ze znajomymi, którzy też znaleźli się w kościele. Gdy
byli już blisko wyjścia, do ich czwórki dołączył jakiś obcy mężczyzna.
Jeden z niemieckich funkcjonariuszy wrzasnął po niemiecku: „Co,
nie umiecie liczyć do czterech?!”, szarpnął mojego ojca i wypchnął
poza czwórkę. Wyprowadzeni znajomi nie wrócili do domów. Wywieziono ich na rozstrzelanie. Być może do lasów w Piaśnicy. Gdy
już załadowano wszystkie samochody, zaczęto wydawać przepustki.
Ojciec, który znalazł się w dosyć odległej nowej czwórce, dostał taką
przepustkę, z poleceniem powrotu do miejsca swego zameldowania.
Gdy wrócił do Kartuz, po jakimś czasie zaczął funkcjonować Urząd
Pracy. Zgłosił się tam i wysłano go do Ulkau, do pracy w niemieckim
gospodarstwie. Zimą nie był tam potrzebny. Zwolniono go i wrócił
do Kartuz. Ponieważ znał dobrze język niemiecki, tak w mowie jak
i w piśmie, otrzymał przez Urząd pracy nakaz pracy administracyjnej
w nadleśnictwie w Sulęczynie. W tym samym czasie, rodzice zostali
wywłaszczeni z posiadania domu i otrzymali nakaz jego opuszczenia. Tak więc ojciec udał się do Sulęczyna razem z całą rodziną. Przebywaliśmy tam do końca wojny. Ale niemieccy donosiciele wytropili
ojca i 11 listopada 1940 r. został aresztowany i osadzony w obozie
koncentracyjnym w Stutthofie. Przeszedł gehennę obozową, przeżył
ewakuację obozu i „marsz śmierci”, doczekał wyzwolenia i w kwietniu 1945 r. wrócił do domu, do rodziny. W 1945 r. wróciliśmy z Su103
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Il. 1. Prezydent w Rutkach
Fot. ze zbiorów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

lęczyna do Kartuz. Rodzice odzyskali dom. Ojciec wrócił do pracy.
Stał się inicjatorem i organizatorem budowy pomnika na cmentarzu
kartuskim dla zamordowanych przez Niemców Polaków. Załączam
zdjęcia tego pomnika. W 1949 r. sprzedał dom w Kartuzach. Znalazł pracę w Gdańsku i tam się wraz z rodziną osiedlił. Do przejścia
na emeryturę był związany z pracą administracyjną w elektrowni.
W Gdańsku pracował w elektrowni „Ołowianka”. Zmarł 8 listopada
1966 r. Jego żona Maria, zmarła 24 marca 1974 r. Nie żyją też ich
dzieci Irena, Tadeusz i Kazimierz. Żyje córka Bronisława, (autorka
listu) mająca obecnie 89 lat.
Bronisława Knopkiewicz
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KORESPONDENCJA
PROF. DR HAB. JERZEGO OSTOI-SĘDZIMIRA
opracowanie Barbara K ąkol
Profesor Jerzy Sędzimir korespondował z Muzeum Kaszubskim
w Kartuzach od 1996 r. W treści korespondencji przewijają się wątki
historyczne związane z ojcem profesora – Bronisławem Ostoją-Sędzimirem, który pełnił funkcję starosty kartuskiego w latach 1923–1929. Za
czasów urzędowania starosty Bronisława Sędzimira Kartuzy uzyskały
prawa miejskie oraz własny herb. Ponadto Bronisław Ostoja-Sędzimir
był inicjatorem rozbudowy elektrowni w Rutkach. Sprawą prestiżową dla
Bronisława Ostoi-Sędzimira było powołanie gimnazjum. W 1927 r. dzięki
jego zabiegom utworzono w Kartuzach gimnazjum klasyczne. W formie
aneksów dołączono do korespondencji krótki biogram Bronisława OstoiSędzimira oraz wspomnienie o nim Barbary Spława-Neymann Zelt.
Autor listów, profesor Jerzy Sędzimir urodził się w 1924 r. w Kartuzach. W 1940 r. uciekł wraz z matką ze Stryja chroniąc się przed
aresztowaniem lub wywozem na zsyłkę. Po ukończeniu wojny studiował
w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Niedługo potem doktoryzował się i zrobił habilitację.
Jerzy Sędzimir był wybitnym specjalistą w dziedzinie elektrochemii,
hydrometalurgii i korozji. Był związany z Akademią Górniczo-Hutniczą
od początku swej drogi naukowej (1945 r.) do końca życia. Pełnił funkcję
kierownika Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Metali
Nieżelaznych (w latach 1962–1995) oraz dziekana Wydziału (w latach
1981–1984).
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Był honorowym członkiem Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN,
członkiem Rady Seniorów AGH, przewodniczącym Krakowskiego Oddziału PTChem (1975–1977), członkiem Rady Naukowej Instytutu Metali
Nieżelaznych w Gliwicach oraz konsultantem naukowym w wielu instytutach badawczych przemysłu metali nieżelaznych. Redagował czasopisma „Hydrometallurgy” i „Rudy i Metale Nieżelazne”. Był promotorem
szeregu prac doktorskich, autorem wielu oryginalnych prac opublikowanych w renomowanych czasopismach z dziedziny elektrochemii, hydrometalurgii i korozji.
Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa1. W 1995 roku
przeszedł na emeryturę jako profesor Akademii Górniczo-Hutniczej.
W 1996 roku profesor Jerzy Sędzimir przyjechał do Kartuz i przekazał dar dla Muzeum Kaszubskiego. Jest to srebrna waza z wyrytym
herbem rodzinnym i napisem „W dowód szacunku i wdzięczności za kilkuletnią pracę i starania dla dobra powiatu naszego – Powiatowy Związek Komunalny Powiatu Kartuskiego – Kartuzy w czerwcu 1929 r.” Waza została wykonana w Gdańsku, a otrzymał ją Jego ojciec – Bronisław
Ostoja-Sędzimir – gdy odchodził ze stanowiska Starosty Powiatowego
w Kartuzach. Znajduje się na ekspozycji stałej Muzeum Kaszubskiego
w Kartuzach.
Kontakt prof. Jerzy Sędzimir wznowił w 2017 r. Prosił, aby na ekspozycji muzeum znalazł się opis wazy. Prośbę Pana Profesora oczywiście
spełniłam. Wkrótce potem… zmarł 8 marca 2018 roku.
Osobiście nie miałam okazji Go poznać. Smutną wiadomość o śmierci
profesora przekazała mi jego córka. Poinformowała mnie, że opis wazy,
a tym samym upamiętnienie jego ojca Bronisława – starosty kartuskiego,
było dla niego bardzo ważne. Zdumiewające, że pomimo sędziwego wieku,
słabego wzroku, miał fenomenalną pamięć i poczucie humoru. Nie znałam
profesora, a wydał mi się kimś naprawdę wyjątkowym. No i miał świethttps://www.agh.edu.pl/info/article/zmarl-prof-jerzy-ostoja-sedzimir/ (dostęp:
16.12.2018).
1
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ne poczucie humoru. Dowodem na to jest biało-czarna fotografia, która
zgodnie z życzeniem profesora jest tylko dla mnie. Dlatego nie znalazła
się w roczniku. Sagę rodu Sędzimirów prof. dr hab. inż. Jerzy Ostoja-Sędzimir spisał i opublikował na stronie internetowej: http://www.ppim.
agh.edu.pl/Silva_rerum/index.htm

I
Kraków, 10.10.2017 r.
Szanowna Pani
Barbara Kąkol
Dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Jestem urodzonym w 1924 młodszym synem Bronisława Sędzimira ówczesnego Starosty Kartuz. Moim bratem był Bronisław który
uczęszczał już wówczas do szkoły w Kartuzach.
W 1927 roku gdy Ojca mojego przenoszono do Torunia społeczeństwo Kartuz przekazało mu srebrną wazę z wyrytym na niej jego herbem (Ostoja) będącą wyrazem wdzięczności za jego działalność
dla miasta i regionu. W okresie międzywojennym waza ta wędrowała
z rodzicami po kraju (Toruń, Lwów, Radziechów, Stryj). W 1939 roku
gdy zbliżał się front ojciec z bratem w grupie ewakuowanych mężczyzn znaleźli się na Węgrzech, następnie wyjechali dalej. Nie wrócili już nigdy do kraju. Z początkiem 1940 roku aby uniknąć aresztowania lub w najlepszym razie wywozu na wschód wyjechaliśmy
z matką, udając uciekinierów do Krakowa zajętego przez Niemców.
Mieszkanie wraz z jego wyposażeniem zostało zajęte przez władze
sowieckie. Szczęśliwie sąsiadom udało się z niego wynieść srebrną
wazę. Przekazali nam ją dopiero 30 lub 40 lat później gdy dowiedzieli
się gdzie mieszkamy. Zawiozłem ją wówczas do Kartuz i przekazałem
przez Dyrektora Maczulisa do zbiorów Muzeum w Kartuzach. Waza
jest tam eksponowana bez informacji o jej pochodzeniu i losach.
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Il. 1. Rodzina prof. Jerzego Ostoi-Sędzimira
Stoi Bronisław Ostoja-Sędzimir starosta powiatu kartuskiego w latach 1923-1929
Fot. ze zbiorów prof. Jerzego Sędzimira

Być może Pani Dyrektor uzna za celowe zamieszczenie obok
krótkiej informacji na ten temat lub podanie adresu internetowego
tekstu zatytułowanego „osobliwe losy trzech Bronisławów: dziadka,
ojca i brata” Jerzego Sędzimira opisującego losy wojenne i powojenne nieżyjących już mego ojca i brata, który zamieszczony w zatytułowanym „Silva rerum” zbiorze innych tekstów na bardzo zróżnicowane tematy, którego adres podaję poniżej. http://www.ppim.agh.edu.
pl/Silva_rerum/index.htm
108

Korespondencja prof. dr hab. Jerzego Ostoi-Sędzimira

Od kilku lat ze względu na problemy ze wzrokiem nie posługuje
się komputerem, gotowość tego rodzaju kontaktów, gdyby były potrzebne dodatkowe informacje zadeklarowała moja córka.
Łączę życzenia wielu sukcesów w trudnej ale bardzo potrzebnej
i ciekawej działalności muzealnej.
Z poważaniem
Jerzy Sędzimir

II
Kraków, 11.10. 2017 r.
Szanowna Pani Dyrektor
Dziękuję bardzo za maila potwierdzającego odbiór przekazanego
zbioru moich tekstów. List Pani Dyrektor i jego ciepła tonacja sprawił mi dużą przyjemność. Spodziewałem się bowiem jedynie formalnego jego odbioru. Ewentualne wykorzystanie tych tekstów do celów
muzealnych pozostawiam Pani Dyrektor do uznania.
Indywidualnej fotografii ojca nie udało się mojej córce odnaleźć,
przekazuję trzy zbiorowe.
Pierwsza z nich jest pożegnalnym zdjęciem. Widoczny na nim
jest zespół pracowników starostwa, w środku siedzą moi rodzice,
przed nimi jest mój brat Bronek, a obok doktor Joachim Rucha,
przed nim stoję ja.
Drugie zdjęcie wykonane w dniu wigilii przedstawia naszą
rodzinę.
Na trzecim zdjęciu2, którego nie jestem w stanie w pełni opisać
są moi rodzice (u góry po lewej stronie), starsza z dziewczynek to
2
Dokładnie opisała ww. zdjęcie Barbara Zeltt (s. 120-121). Wymienia po kolei:
„a więc w pierwszym rzędzie od lewej znajdują się: siostra mojej matki Maria Pacya,
i ja Barbara Neyman 5,5-letnia, siostra mego ojca Janina Spława Neyman i moja
siostra Maria Neyman 3-letnia, Jerzy Sędzimir, 5,5-letni, w drugim rzędzie p. Sta-
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Il. 2. W pierwszym rzędzie od lewej znajdują się: i Maria Pacya, Barbara Neyman
5,5-letnia, Janina Spława Neyman,Maria Neyman 3-letnia, Jerzy Sędzimir,
5,5-letni, w drugim rzędzie p. Starosta Bronisław Sędzimir, Irena Spława Neymanowa, dr weterynarii -lekarz powiatowy Joachim Rucha i Bronek Sędzimir.
W trzecim rzędzie –p. Irena Sędzimirowa - żona Starosty, Hermogenes Spława
Neyman, p Maria Ruchowa i praktykant leśny Jan Długołęcki
Fot. ze zbiorów Jerzego Sędzimira

Barbara Spława Neyman, obecnie Zeltt (moja „chrzestna siostra” –
moja matka była jej chrzestną matką a jej ojciec nadleśniczy Gustaw
Spława Neyman był moim chrzestnym ojcem), doktor Joachim Rucha z żoną Marią, przed nimi ja, obok mój brat Bronek.
Raz jeszcze bardzo dziękuję za przysłanego serdecznie sformułowanego maila, dziękuję również za zaproszenie do Kartuz, z którego
niestety nie mogę skorzystać gdyż od kilku lat nie wychodzę z domu.
Gdyby Pani Dyrektor chciała uzyskać jakieś dodatkowe informacje jerosta Bronisław Sędzimir, moja matka Irena Spława Neymanowa, p. dr weterynarii
– lekarz powiatowy Joachim Rucha i Bronek Sędzimir. W trzecim rzędzie – p. Irena
Sędzimirowa – żona Starosty, mój dziadek Hermogenes Spława Neyman, p Maria
Ruchowa i kuzyn ojca – praktykant leśny Jan Długołęcki. I dwie następne fotografie
– to mój ojciec w mundurze Nadleśniczego”.
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Il. 3. Zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach
W środku siedzą rodzice prof. Jerzego Ostoi-Sędzimira, przed nimi jego brat
Bronek, obok doktor Joachim Rucha, przed nim stoi Jęrzy Sędzimir
Fot. ze zbiorów Jerzego Sędzimira

stem do dyspozycji nr tel. […] oraz kom. […], miło było by mi Panią
usłyszeć.
Ponadto dołączam niezbyt poważne zdjęcie, oczywiście nie do
ekspozycji muzealnej, przeznaczone osobiście dla Pani Dyrektor.
Przedstawia ono mego ojca, brata i moją osobę na wakacjach w Zaleszczykach w 1927 roku. Pomyśleć, że ten ostatni blondynek ma
obecnie 93 lata.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję
Z poważaniem
Jerzy Sędzimir
PS Przebywa obecnie w Poznaniu mieszkająca stale u swojej córki
w USA Barbara Spława Neyman, obecnie Zeltt, która wraca do USA
w listopadzie. Do lat 1930-tych mieszkała w Kartuzach, gdyby chciała
Pani Dyrektor nawiązać z nią kontakt podaję adres mailowy […]
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III
Kraków, 15.02.1997 r.
Szanowny Panie Dyrektorze3!
Byłbym zobowiązany za przysłanie mi obiecanego zdjęcia, przekazanej do Muzeum wazy oraz kopii, przekazanego równocześnie,
zdjęcia zespołu Sejmiku Powiatowego z końca lat dwudziestych.
Miło wspominam nasze spotkanie, spotkanie z burmistrzem
Kartuz oraz długą rozmowę z wielebnym księdzem proboszczem.
Łączę wyrazy poważania
Jerzy Sędzimir

IV
Kraków 4.04.1997 r.
Szanowny Panie Dyrektorze!
Dziękuję bardzo za list, za fotografię wazy oraz kserokopie, sygnowanych przez mojego ojca, sprawozdań wysłanych do województwa. Dziękuję również za egzemplarz ciekawej monografii poświęconej Aleksandrowi Treichel – to naprawdę bibliofilska edycja. Proszę
jeszcze o obiecaną kopię, przekazanej do Muzeum, pamiątkowej fotografii ojca z zespołem Sejmiku Powiatowego.
Jestem pod dużym wrażeniem Pańskiego zapału, dynamiki działań i osiąganych rezultatów.
Łączę wyrazy szacunku oraz życzenia dalszych osiągnięć.
Jerzy Sędzimir

List skierowany do Norberta Maczulisa dyrektora Muzeum Kaszubskiego
w Kartuzach w latach 1989–2014.
3
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V
Kraków 29.10.1997 r.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Dziękuję za pamięć wyrażoną przesłaniem „Kaszubskich Zeszytów Muzealnych”. Sprawy związane z Kaszubami, zwłaszcza z dziejami Kartuz, żywo mnie interesują i są mi bardzo bliskie.
[…] Mam nadzieję, że teksty w zeszytach, stanowią jedynie zapowiedź przygotowania książkowej monografii wykorzystującej całość, gromadzonej przez Pana, obszernej dokumentacji tematu. Na
pewno zostaną w niej rozwinięte takie frapujące wątki jak np.:
— rola rejonu Kartuz jako zaplecza, budowanej od zera, Gdyni (korzystanie z zasobów kadrowych i materiałowych regionu, budowa
elektrowni w Rutkach jako pierwszego dostawcy energii elektrycznej
dla Gdyni itp. itp.);
— wpływ powstawania specyficznej aglomeracji miejsko-portowej na
przemiany i rozwój sąsiadujących społeczności i terenów;
— szersze omówienie obrazu kontaktów społeczności miejscowej
i ludzi przybywających, z centralnej Polski i jej Kresów Wschodnich,
po roku 1920. Wiadomo że obok przypadków dobrej współpracy
i powstawania serdecznych więzi osobistych. Były również przypadki
zderzeń i zadrażnień. Te ostatnie wynikały często z drugorzędnych
różnic sposobów bycia, tradycji oraz z braku podejmowania starań
zrozumienia drugiej strony. Analiza tych kwestii, w oparciu o zachowane materiały wspomnieniowe (oraz te które można by zebrać) stanowiłyby interesujące studium społeczno-psychologiczne.
W monografii takiej byłoby również miejsce na szersze omówienie losów wojennych, planowo niszczonej przez hitlerowców oraz
przez władze radzieckie, miejscowej inteligencji oraz lista strat.
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Gratuluję bardzo udanego opracowania materiałów zawartych
w otrzymanych ‘zeszytach’, raz jeszcze przy tym podkreślam – mam
nadzieję, że są one zapowiedzią obszernej monografii.
Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy poważania
Jerzy Sędzimir
P.S.
Jestem ciekaw czy waza jest już włączona do ekspozycji? Pozwalam sobie również przypomnieć, że miałem obiecaną kopię zdjęcia
zespołu sejmiku powiatowego, które przekazałem do Muzeum (zdjęcia zamieszczonego w 4 numerze „Zeszytów”).

VI
Kraków, sierpień 2013 r.
Szanowny Panie Dyrektorze,
zgodnie z Pańskim życzeniem odgrzebałem w pamięci resztki kartuskich wspomnień. Oto one, Pani Barbara Zeltt jest „moją chrzestną
siostrą” (moja matka była jej chrzestną, jej ojciec moim chrzestnym).
Moją matką chrzestną miała być pani Komarowa. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności spowodował, że została nią Pani Ruchowa
(„wyczyn” mego 6 letniego niesfornego wówczas brata – bardzo lubiąc mieszkające w sąsiedztwie bezdzietne małżeństwo państwa Ruchów nic nikomu nie mówiąc, wybrał się do nich i oświadczył że rodzice proszą aby pani Ruchowa była moją chrzestną matką, rodzice
mieli inny wybór na myśli.
Ku zaskoczeniu rodziców, uroczyście ubrani, państwo Ruchowie
zjawili się aby podziękować. W tej sytuacji nie było już odwrotu. – Co
mój brat usłyszał, nie wiem ale ja jestem mu ogromnie wdzięczny za
dokonany wybór. Nie mógł by być lepszy. Ruchowie (nazywałem ich
wujostwem), dołączyli do grona trzech zaprzyjaźnionych rodzin – Sędzimirów, Spława-Neymanów i Komarów. Dało to w efekcie zbliże114
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nie miejscowej społeczności z przybyszami z odległych stron (Lwów,
Ukraina, Litwa) oraz przyczyniło się do ich akceptacji przez lokalną
społeczność, a tym samym do integracji.
Dwa lata później mój starszy brat Bronek zachorował na szkarlatynę, zaraziła się matka, przebieg choroby był ciężki, rekonwalescencja długa. Aby mnie uchronić oddano mnie „na przechowanie”
wujostwu Ruchom. Mam wrażenie, że dla bezdzietnego małżeństwa
byłem jakąś namiastką własnego dziecka. Oczywiście z tego okresu
nic nie pamiętam, ale w następnych latach bywałem tam często, uważając to za drugi dom. Z tego okresu pamiętam przede wszystkim
obszerne gospodarstwo, ogrodzenie z siatki dla drobiu (kury, kaczki,
perliczki), dalej klatki z królikami i na końcu dużą otwartą szopę,
na dole sprzęty rolnicze, na górze siano. Przez furtkę wchodziło się
do ogrodu, po lewej stronie kilka uli, nieduży sad, ogród warzywny
przez następną furtkę wychodziło się na łąkę, na której był strumyk
(rów wypełniony wodą?), którego brzegi były gęsto obrośnięte krzakami niezapominajek. Dalej znów łąka i las.
Z tego okresu zapamiętałem szczególnie bociana, który przezimowawszy (złamane skrzydło) został później domownikiem. Majestatycznie chodził po podwórzu, omijały go psy, które walił dziobem.
Pamiętam groźnego podobno psa podwórzowego, którego wyrzuciłem z budy i zająłem jego miejsce. Pies siedział potem przed budą
i warczał, gdy ktoś próbował mnie z niej usunąć. Pamiętam też wielkanocne szukanie jajeczek zostawianych przez zajączki (kolorowe cukierki podrzucane na trasie moich poszukiwań).
Z Kartuz wyjechałem w wieku lat około 5. W roku 1937 spędziłem u wujostwa Ruchów miesiąc bardzo udanych wakacji. Drużyna harcerska ze Stryja jechała na obóz do Żarnowca, rodzice pozwolili abym pojechał z nimi, wysiadł w Gdyni i już sam dotarł do
Kartuz. Zostałem bardzo miło i serdecznie przyjęty, zamieszkałem
w dużym gościnnym, narożnym na parterze. Podaje układ ówczesnego mieszkania: hol ze stołem i krzesłami, odchodzący w prawo
korytarzyk prowadził do kuchni, naprzeciw ubikacja; dalej w holu
po prawej stronie gabinet Wuja, gdzie przechowywał również swo115
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ją broń myśliwską, kolejno wzmiankowany pokój gościnny. Obok
z osobnym wejściem duży salon, w którym podawano też uroczyste obiady, z niego wychodziło się na oszkloną werandę, na której
jadało się śniadania – rodzaj szwedzkiego stołu, znakomite własne
wędliny, czasem ryby, jajka pantarek, miód, itp. Na drugim końcu
salonu było przejście do codziennej jadalni. Między drzwiami do
pokoju gościnnego i salonu wisiał na ścianie staroświecki telefon –
kręciło się korbą, zgłaszała się centrala, która łączyła z podanym numerem. Czas spędzałem bardzo przyjemnie. Wujo wyjeżdżając, jako
weterynarz do różnych hodowli kilkakrotnie zabierał mnie ze sobą,
dzięki czemu miałem kontakt z różnymi ludźmi. Raz byłem z nim
na polowaniu, brałem udział w odłowie ryb z dzierżawionego przez
niego jeziorka. Z Ciocią chodziłem do miasta i do różnych znajomych, którzy pamiętali jeszcze pobyt rodziców w Kartuzach. Razem
z poznanym u wujostwa księdzem (Rozkwitalski?) pływaliśmy łodzią
wiosłową (nauczyłem się wiosłować) po jeziorze Klasztornym. Wypożyczalnia łodzi była niedaleko kościoła. Kilkakrotnie chodziłem
do pływalni urządzonej przy wyspie przylegającej, do nabrzeża gaju
Świętopełki. Jezioro było piękne, niestety uległo o ile mi wiadomo
degradacji w wyniku zabudowy osiedla willowego na jego drugim
brzegu.
Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że wszyscy domownicy oraz
osoby bywające w domu, także te, z którymi spotykałem się na zewnątrz mówiły wyłącznie po polsku. To był dom z polskimi tradycjami, dodam jeszcze, że chodziłem w mundurku harcerskim, harcerstwo było tam bardzo dobrze widziane. Spędziłem bardzo przyjemne
wakacje, wróciłem tym samym sposobem, jakim przyjechałem. Niedługo potem (w następnym roku) przyszła smutna wiadomość
o śmierci Cioci Ruchowej.
W Kartuzach zjawiłem się po wojnie (w 1946 lub 1947 roku)
jadąc na obóz żeglarski (organizowany przez krąg starszo harcerski
Wodnik w Gdańsku). Oczywiście nie było mowy o odwiedzeniu dawnego domu Wujostwa. Odwiedziłem na plebanii księdza, który był
zorientowany w okupacyjnych losach Kartuz. Od niego dowiedzia116
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łem się o tragicznym końcu Wuja Ruchy, zapewnił mnie również, że
jego postawa w całym okresie okupacji była w pełni pozytywna.
Następna moja wizyta w Kartuzach, wiele lat później, to znany
Panu przyjazd z wazą.
Jerzy Sędzimir

Aneksy
1
Prof. Jerzy Sędzimir i Barbara Spława-Neymann Zelt o Bronisławie
Ostoi-Sędzimirze
Bronisław Ostoja Sędzimir urodził się w 1893 r. we Lwowie.
Krótko przed pierwszą wojną rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (studia przerwane przez wojnę,
których kontynuację praktycznie uniemożliwiały mu pełnione później obowiązki. W roku 1937 zdał końcowe egzaminy i uzyskał tytuł
magistra). W czasie wojny, ewakuowany wraz z matką i młodszymi
braćmi (Witoldem i Zbigniewem), szczęśliwie uniknął wcielenia do
armii austriackiej. Po powrocie trzej bracia biorą udział w obronie
Lwowa a następnie, jako ochotnicy, uczestniczą we wojnie 1919/20.
W 1920 roku skierowano Bronisława do prac nad odbudową struktur
państwowych i samorządowych na terenie dawnego zaboru pruskiego – 1920 Toruń.
W 1923 r. został mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych Starostą Powiatowym w Kartuzach. W 1926 r. podczas przewrotu majowego dokonanego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego
opowiedział się po stronie rządowej, za co w 1929 r. został odwołany
ze starostwa w Kartuzach i przeniesiony do Urzędu Wojewódzkiego
Pomorskiego w Toruniu. W czasie przewrotu majowego opowiedział
się po stronie władz rządowych. Wkrótce potem został odwołany ze
stanowiska starosty. Miejscowe społeczeństwo zorganizowało uroczyste i serdeczne pożegnanie. Jerzy Sędzimir pisze: „podczas tego
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spotkania wręczono ojcu, jako wyraz wdzięczności za lata pracy dla
Powiatu Kartuskiego, piękną srebrną wazę z wyrytym na niej herbem Ostoja oraz odpowiednim tekstem. Waza ta jest jednym, z zaledwie kilku, przedmiotów ocalałych z mieszkania rodziców w Stryju.
Przekazałem ją do Muzeum Kaszubskiego. Dziwnym zrządzeniem
losu po latach przedwojennej peregrynacji po kraju, oraz po osobliwych losach wojennych, wróciła do Kartuz”.
W 1931 r. – w wieku ok. 40 lat – został skierowany na emeryturę. Następnie pracował w strukturach samorządowych jako kierownik Wydziałów Powiatowych do 1936 r. w Radziechowie, a następnie
aż do wybuchu drugiej wojny światowej w Stryju k. Lwowa. W drugiej połowie września 1939 r. przedostał się wraz ze starszym synem Bronisławem – studentem II roku medycyny Uniwersytetu Jana
Kazimierza – na Węgry. Pozostał tam do 1946 r. pracując oficjalnie
w Czerwonym Krzyżu, a poza tym działając w jednej z placówek wywiadu utrzymujących kontakt władz w Londynie z krajem. W 1946 r.
w dramatycznych okolicznościach udało mu się przedostać przez
Austrię do amerykańskiej strefy okupacyjnej (ukryty w transporcie
desek). Ostatecznie wyemigrował do Nowej Zelandii (1948 r.), gdzie
mieszkał do swej śmierci w 1982 r.
Jak wspominał prof. Jerzy Sędzimir: „Rozstałem się z ojcem,
w Stryju, 9 września 1939. Spotkaliśmy się ponownie po czterdziestu (!) latach w Anglii, u zamieszkałego tam po wojnie brata. Ojciec
przyjechał z Nowej Zelandii, ja z kraju. – Gdyby ktoś powiedział nam
to w 1939 roku, uznalibyśmy zapewne że są to chore majaczenia”.
Ciekawie o Bronisławie Sędzimirze pisze Barbara Spława-Neymann Zelt w korespondencji znajdującej się w Archiwum Muzeum
Kaszubskiego. Wspomina:
„[…] Ojciec przybył do Kartuz w 1924 r., p. starosta Bronisław
Sędzimir w 1923 r. Wkrótce połączyły ich nie tylko służbowe stosunki ale towarzyskie i przyjacielskie. Obaj szczęśliwi z odzyskanej przez
Polskę niepodległości starali się tę Polskę w jakiś sposób przybliżać
Kaszubom, z natury zdaje się nieufnym. Choć obaj urodzeni z dale118
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ka od Kartuz, p. Sędzimir w krakowskiem, ojciec na dalekich ongiś
polskich kresach, bo na Ukrainie w okolicy Białej Cerkwi. Wydaje się,
że po pewnym czasie zdobyli sobie zaufanie Kaszubów. O moim ojcu
mówili bowiem «O, Nadleśniczy Neyman mo recht»”!!
Domem zaprzyjaźnionym zarówno z domem pp. Sędzimirów,
jak i z naszym stal się dom dr weterynarii, lekarza powiatowego
p. Joachima Ruchy. Stosunki ich łączące stały się niemal rodzinne,
gdyż nawzajem trzymali sobie dzieci do chrztu. Pani Ruchowa z moim
ojcem trzymali do chrztu Jerzego Sędzimira, p. Sędzimirowa została
moją matką chrzestną, a p. Sędzimir trzymał do chrztu mego brata.
Państwo dr Rucha byli bezdzietni. Jednakże bardzo lubili dzieci i obdarzali serdecznymi uczuciami małych Sędzimirów, a także i mnie.
Dom ich pozostał w mojej pamięci jako bardzo miłe i ciepłe miejsce.
Często przebywaliśmy u nich i wizyty te zapamiętałam dobrze.
Śniadania czy podwieczorki na werandzie, jadalnia z przepastnym kredensem pełnym różnych smakołyków dla dzieci i puszek
z ulubionymi przez nas cukierkami, no i zaczarowane podwórze
miejsce szczególnie dla mnie interesujące. Pełno tam było różnych
gatunków domowego ptactwa, od śmiesznych lilipucich kurek począwszy, kaczek, indyków, perliczek. Był nawet paw. Były króliki,
małe kózki, zawsze jakieś szczenięta i kociaki. W stajni konie i krowy. Wszystko jak na lekarza weterynarii przystało. Mogliśmy tam
wszędzie chodzić i oglądać. To była dla mnie, jako dziecka, jedna
z największych atrakcji.
Ten dom, gdzie dzieci były zawsze serdecznie witane, to całe
obejście, ogród i wesołe, niegdyś podwórze, to dziś siedziba Muzeum Pana Dyrektora. Kiedy wchodziłam tam z Panem czekałam, że
może otworzą się drzwi od jadalni i stanie w nich p. Maria Ruchowa, uśmiechnięta i rozpieszczająca dzieci i witająca je zawsze z niezmienną radością. Z opowiadań moich rodziców, a także mojej matki
chrzestnej wiem, że w owym czasie zwracano dużą uwagę na ludową
sztukę kaszubską i starano się ją eksponować.
W starostwie urządziła p. starościna jeden z pokoi, zwany później „pokojem kaszubskim” całkowicie w stylu kaszubskim. Wszystko
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tam było począwszy od firanek, makat, serwet, poduszek ozdobione
oryginalnym haftem kaszubskim. Zgromadzono również duże ilości
pięknej ceramiki kaszubskiej, kupowanej przeważnie w Chmielnie
u słynnego garncarza Necla. Również w nadleśnictwie matka moja
jeden z pokoi urządziła w podobnym stylu kaszubskim.
Kiedy mowa o nadleśnictwie to siedzibą nadleśniczego była
posesja przy ul. Jeziornej nr 5. Duży, biały 10 pokojowy budynek
z oszkloną werandą położony na skarpie w ładnym ogrodzie z dużą
ilością ozdobnych krzewów, drzew i kwiatów, a także podwórze z zabudowaniami gospodarczymi i osobny mały budynek, gdzie mieściła
się kancelaria nadleśnictwa.
W tamtych latach do dyspozycji nadleśniczego należało ileś
hektarów ziemi uprawnej. I tak, dokładnie nie wiem ile, a także deputat drewna opałowego i użytkowego, no i uposażenie w gotówce
oczywiście. Dziś nie ma śladu po domu nadleśnictwa, w którym się
urodziłam. Nie ma też ogrodu. Pozostała jedynie stara lipa rosnąca
przy nieistniejącym dziś płocie od strony ul. Jeziornej, a na miejscu
drewnianego krzyża stojącego w najwyższym punkcie ogrodu, również od strony ul. Jeziornej znajduje się krzyż metalowy ufundowany po drugiej wojnie światowej. Trochę wiadomości na temat historii
Nadleśnictwa Kartuzy zawiera broszura wydana z okazji 50-lecia Leśnictwa Gdańskiego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.
[…] Szkoda, że tak niewiele wiem właściwie o ważnych wydarzeniach i ludziach z okresu, kiedy rodzice mieszkali w Kartuzach.
A był to przecież ciekawy okres, pierwsze 10 lat po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Wiem tylko, że prowadzili w Kartuzach
dość ożywione życie towarzyskie, dom był zawsze pełen gości, czy
to z rodziny czy kolegów Ojca z Wydziału Leśnego i Uniwersytetu,
czy znajomych z Kartuz i okolicznych nadleśnictw. Wspomnę jeszcze o wspólnych znajomych pp. Sędzimirów i rodziców, z którymi
również połączyły ich przyjacielskie stosunki. Byli to pp. Komarowie
z Somonina. Pan hrabia Komar i jego żona Maryna również z Komarów. Pochodzili z Litwy, gdzie mieli wielkie magnackie dobra.
Jednakże, kiedy po pierwszej wojnie światowej warunkiem utrzy120

Korespondencja prof. dr hab. Jerzego Ostoi-Sędzimira

mania tych dóbr, nałożonym przez nowy rząd litewski było przyjęcie obywatelstwa litewskiego – woleli zrzec się wszystkiego, pozostać
przy polskim i wyjechali do Polski, nabywając w pobliżu Kartuz mały
folwarczek – właśnie owo Somonino. Pamiętam wiele wspólnych wyjazdów dwoma samochodami, na które zabierano małych Sędzimirów i mnie – czy to do kąpieli nad któreś z jezior, czy „na rydze”,
których w lasach kartuskich była wtedy wielka ilość, czy wreszcie do
Chmielna po piękne wyroby neclowskie.
I jeszcze te nieliczne fotografie. Pierwsza to właściwie dokument, bo pokazuje nieistniejący już dziś fragment ul. Jeziornej,
przed bramą wjazdową do nadleśnictwa z trzema białymi murowanymi słupami. Na jednym z nich widnieje tablica z orłem i napisem
Nadleśnictwo Kartuzy. Na drugim jakieś ślady – chyba po zdjętej
niemieckiej tablicy – przez drzewa prześwituje biały dom, położony
dużo wyżej od ulicy kawałek drewnianego płotu na kamiennej podmurówce, a na stojącej przed bramą zaprzęgniętej w konia bryczce
siedzą moi rodzice ze mną – niespełna 2-letnią dziewczynką.
Na drugiej, zbiorowej fotografii, która mimo, że jest to właściwie zdjęcie „rodzinne”, bo z okazji chrzcin mego brata posyłam Panu
Dyrektorowi, gdyż są tam bardzo wyraźne fotografie zarówno pp. Sędzimirów, jak i pp. Ruchów. Myślę, że jest to jedno z bardzo nielicznych tak wyraźnych zdjęć, zwłaszcza pp. Ruchów.
Wymienię po kolei: a więc w pierwszym rzędzie od lewej znajdują się: siostra mojej matki Maria Pacya, i ja Barbara Neyman 5,5-letnia, siostra mego ojca Janina Spława Neyman i moja siostra Maria
Neyman 3-letnia, Jerzy Sędzimir, 5,5-letni, w drugim rzędzie p. Starosta Bronisław Sędzimir, moja matka Irena Spława Neymanowa,
p. dr weterynarii – lekarz powiatowy Joachim Rucha i Bronek Sędzimir. W trzecim rzędzie –p. Irena Sędzimirowa – żona Starosty, mój
dziadek Hermogenes Spława Neyman, p Maria Ruchowa i kuzyn ojca
– praktykant leśny Jan Długołęcki. I dwie następne fotografie – to
mój ojciec w mundurze Nadleśniczego […].
Jednakże kiedy myślę o niezasłużonym, strasznym losie dr Ruchy, który w końcu był ofiarą obu naszych okupantów – a był czystej
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krwi Mazurem, mówił po polsku i nigdy nie uważał się za Niemca,
a dziś Jego dom służy tak pięknemu celowi, jak Muzeum Kaszubskie, że należy mu się jakaś wzmianka czy fotografia”.

2
Bronisław – syn (Lwów 1919 – Chiny 1984)
Bronisław Ostoja Sędzimir urodził się 25 kwietnia 1919 r. we
Lwowie.
Uczęszczał do szkół w Kartuzach, Toruniu, Lwowie i Radziechowie. W latach trzydziestych zorganizował tam drużynę harcerską
i był jej drużynowym. – Jako 15 letni chłopiec, w wyniku uznania
brawurowo przeprowadzonej przez niego akcji ratunkowej, został
udekorowany rzadko nadawanym odznaczeniem państwowym „medal za ratowanie ginących”.
W 1936 rozpoczął studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. We wrześniu 1939 przedostał się na Węgry, a następnie przez Jugosławię i Morze Śródziemne
do Francji. Brał udział w walkach 1940 roku o Francję. Udało mu się
ewakuować do Wielkiej Brytanii. Został tam wkrótce oddelegowany
do powstającego Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu.
Bronisław Sędzimir w 1943 roku ukończył studia i rozpoczął
specjalizację w zakresie neurochirurgii. W 1945 doktoryzował się
w tej dziedzinie (MD – Medical Doctor) a następnie, po złożeniu
dodatkowych trudnych egzaminów, został członkiem ekskluzywnego Królewskiego Towarzystwa Chirurgów (FRCS – Fellow of the
Royal College of Surgeons). Kolejne szczeble kariery zawodowej
przechodził w Walton Hospital w Liverpool (senior registrar, następnie consultant). Był jedynym z zespołu konsultantów tego szpitala,
któremu powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Liverpool. Z jego inicjatywy Oddział
Neurochirurgii, którym kierował w Walton Hospital, został uznany
za „Associate Unit of Neurological Sciences” Uniwersytetu Liverpo122
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ol. Wprowadzał nowe, w szeregu przypadkach własnego autorstwa,
techniki operacji mózgu. Opublikował na ten temat liczne artykuły
w czasopismach fachowych.
Był zdecydowanie negatywnie nastawiony do władz w kraju.
Starał się jednak aby stypendyści z Polski byli kierowani do jego
oddziału. Szereg naszych neurochirurgów, odbywających ten staż,
z wdzięcznością wspomina jego pomoc i opiekę.
Po przejściu na emeryturę wiele podróżował, głównie w krajach
dalekiego wschodu. Szczególnie interesowały go Chiny (uczył się
chińskiego). Zginął tam tragicznie. Samochód którym jechał zderzył
się czołowo, podczas burzy piaskowej na obrzeżu pustyni Gobi, z pojazdem jakiejś ekspedycji geologicznej4.

J. Sędzimir, Osobliwe losy kilku Sędzimirów, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2007/11/osobliwe-losy-sedzimirow-h-ostoja-cz-2/ (dostęp: 18.12.2018)
Zob. też: N. Maczulis, Kartuzy z dziejów miasta i powiatu. Landraci, starostowie, przewodniczący Prezydiów Rad Narodowych, Naczelnicy Miasta i Powiatu oraz Burmistrzowie Gminy w latach 1918–1998, Kartuzy 1998, s. 26.
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SPRAWOZDANIE
Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM KASZUBSKIEGO
IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACH
ZA 2018 ROK

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach jest samorządową instytucją kultury wpisaną w rejestr instytucji kultury prowadzony przez
Burmistrza Kartuz pod pozycją K-03. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem DM-IV/PRM/65/01.
W okresie sprawozdawczym muzeum realizowało zadania z zakresu ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub.
Podstawą działalności muzeum jest zbiór świadectw przeszłości
Kaszubów. W tym celu placówka pozyskała do swych zbiorów kolejne ważne dokumenty, afisze teatralne, fotografie a także kolekcję
rzeźb. Kartuzianie przekazali do muzeum unikatowe numery gazety
„Karthäuser Zeitung”, modlitewniki, książkę kucharską, widokówki
oraz inne cenne dokumenty przedwojenne.

Działalność naukowo-badawcza
W roku sprawozdawczym pracownicy muzeum poszukiwali na
rynku antykwarycznym, u osób prywatnych, a także podczas badań te125
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renowych eksponaty, archiwalia i wydawnictwa. Następnie dokonywano ich wstępnego opracowania, tworząc karty ewidencyjne muzealiów.
Ponadto udostępniano zbiory muzealne do celów naukowych.
Jednostka podjęła współpracę z innymi muzeami kaszubskimi. Na
początku lutego 2018 roku w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke, dyrektor tej instytucji, oraz Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, podpisali umowę o współpracy. Ma ona obejmować
działania służące zachowaniu i promocji języka i kultury kaszubskiej,
realizację wspólnych projektów – w tym edukacyjnych, wystawienniczych oraz wydawniczych, a także wzajemną promocję. W zakresie tej
współpracy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
zdigitalizowało zbiory artystyczno-historyczne kartuskiego muzeum.
W okresie sprawozdawczym podjęto kolejne działania dotyczące programu konserwatorskiego zabytków drewnianych. W tym celu
przeprowadzone zostały na kolejnych artefaktach zabiegi ochronne
i restytucyjne.
Pracownicy pracowali nad koncepcjami i scenariuszami wystaw
czasowych oraz koncepcją reorganizacji wystaw stałych.
Dnia 22 lutego w muzeum odbyło się spotkanie autorskie z dr.
n. hum. Romualdem Bławatem, autorem książki Stolem z morza
i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889–1987). Spotkaniu
towarzyszyła wystawa kilku prac artysty, użyczonych przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
W siedzibie muzeum, we współpracy z Gminą Kartuzy, odbyła się
także promocja książki Kartuzy – zarys dziejów gminy Kartuzy od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Dariusz Dolatowski, autor publikacji, w ogromnym skrócie przedstawił ciekawostki związane z poszczególnymi sołectwami gminy.

Działalność wystawiennicza
W roku sprawozdawczym odbyła się kolejna Europejska Noc
Muzeów. W tym roku oprócz nocnego zwiedzania ekspozycji stałych,
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goście mieli okazję wysłuchać Kapeli Kazika, obejrzeć spektakl plenerowy Pokój w wykonaniu Teatru Snów oraz zobaczyć dwa widowiskowe pokazy Tańczących Fontann.
Dnia 8 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się
pokaz i wystawa prac artystki Anny Skuczyńskiej pt. Filcem malowane. Na pokazie zaprezentowane zostały jedwabne i wełniane szale,
poncza, apaszki. Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu gości, w tym
Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz, Ryszard Mielewczyk przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego
oraz przyjaciele muzeum i artystki. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a prezentowane prace wzbudziły entuzjazm i podziw
obecnych, którzy docenili naturalne tkaniny, a przede wszystkim talent i pasję artystki. Prezentacji prac towarzyszyła lekcja pokazowa
tanga prowadzona przez Elżbietę Wilk, doświadczoną instruktorkę
tanga oraz pokaz tanga w wykonaniu pary tanecznej – Elżbiety Wilk
i Krzysztofa Kwintala.
Dnia 23 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach już po raz
drugi odbyła się inscenizacja kaszubskiego widowiska obrzędowego
pt. Ścinanie Kani. Otwarcie imprezy miało miejsce na Rynku Głównym, następnie uczestnicy wraz ze Zdzich Kapelą przemaszerowali
ulicami miasta na teren Muzeum. Obrzęd ścinania kani został zaprezentowany w formie przedstawienia i odegrany przez uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie. Za symboliczną kanię posłużyła wypchana
kukła ptaka, uszyta przez pracowników Muzeum. W tym dniu swój
autorski projekt pt. „Kania – drewniany ptak” zaprezentowała także
Irena Brzeska, która według własnej, współczesnej interpretacji opowiedziała o tym zwyczaju.
W roku sprawozdawczym odbyły się cykliczne przedstawienia
teatralne dla mieszkańców i turystów powiatu kartuskiego w wykonaniu Teatru Rzeźby Ireny Brzeskiej. Aktorami w spektaklu były marionetki, zabawki i rzeźby ludowe wykonane przez artystkę. Ponadto
w muzeum otwarta została wystawa rzeźby artystki pt. Świat prywatny. Wystawę, na której zaprezentowano kilkadziesiąt prac, można
było podziwiać do 15 września 2018 roku.
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W 2018 r. w siedzibie muzeum odbył się kolejny, III Festiwal Nalewki Kaszubskiej wraz z etno-prezentacjami.
W ramach tego wydarzenia 14 lipca wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania swoich nalewek wykonanych zgodnie z kaszubską tradycją i wziąć udział w konkursie na najlepszą z nich.
Do rywalizacji zgłoszono 38 nalewek, które jury oceniało, biorąc
pod uwagę sposób zaprezentowania trunku, jego klarowność, zapach i smak. Wybór nie należał do najprostszych, jednak największe
uznanie zdobyła nalewka z czeremchy Pani Eweliny Pobłockiej. Tuż
za nią uplasowała się głęboka w smaku nalewka imbirowa Pana Wojciecha Myślisza z Żelistrzewa. Trzecim miejscem wyróżniono Panią
Ewę Kreft za nalewkę z mniszka lekarskiego. Po ogłoszeniu wyników
każdy goście mogli skosztować nalewek biorących udział w konkursie i zagłosować na nalewkę publiczności. Głosami degustujących nagrodę otrzymała nalewka „na dobry humor” Pana Andrzeja Deyka.
Należy nadmienić, że każdy z uczestników konkursu otrzymał w prezencie książkę kucharską, ofiarowaną przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.
Na festiwal przygotowano również inne atrakcje. Na podwórzu
muzeum swoje stoiska prezentowali twórcy ludowi: Jan i Mirosława Kazana, Teresa Pytka, Irena Brzeska, Zbigniew Stankowski oraz
członkinie Gospodyń Kół Wiejskich. Dla najmłodszych, i nie tylko,
przygotowano wiele zajęć, zabaw i warsztatów. Dzieci z Bożeną Kupper-Krzyżanowską malowały wzory kaszubskie na ozdobnych butelkach, z artystką Anną Skuczyńską filcowały na mokro, z Kamilą Szelągowicz malowały torby tekstylne, zaś z Jolantą Wolską-Mielewczyk
toczyły na kole garncarskim. Głównym punktem programu był pokaz walk i życia obozowego Słowian w wykonaniu Pomorskiej Drużyny Wilce. Rekonstruktorzy zaprezentowali szyk bojowy, uzbrojenie,
walki oraz przygotowali mnóstwo konkursów dla dzieci i dorosłych.
Na terenie muzeum kilka razy zorganizowano pokazy plecionkarskie i tkackie. Dnia 23 sierpnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się finisaż wystawy pt. „Serce Gdyni” – plac Kaszubski
i jego mieszkańcy w dawnej fotografii. Przewodnikiem po wystawie był
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Andrzej Busler, znany regionalista, prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Spotkanie poświęcone było historii placu Kaszubskiego (dawny
Rynek Kaszubski), a także związkom Kartuz z Gdynią. Spotkanie
uświetnił koncert członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Kaszuby” Teresy i Agaty Wejer, Izabeli Bliźniewskiej, Marcelego Łabudy i Franciszka Kwidzińskiego, którzy przybliżyli zebranym pieśni
rybackie i kaszubskie.
Dnia 7 września w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach
odbyła się projekcja filmu archiwalnego przedstawiającego dawne
obrzędy kaszubskie związane ze żniwami. Inicjatorem wydarzenia
było Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. W spotkaniu wzięło udział
kilkadziesiąt osób, w tym młodzież z Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Kartuzach, I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, Zespołu
Szkół nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Ponieważ film
był niemy, organizatorzy zaprosili muzyków, którzy tak jak dawni
taperzy, grali muzykę na żywo, obserwując reakcję widzów. Mieli oni
utrudnione zadanie, ponieważ byli odwróceni tyłem do ekranu i nie
wiedzieli jaka scena odgrywa się w danej chwili.
Podczas projekcji przygrywał Ignacy Wiśniewski Trio +Maja Miro. Po filmie, w ich wykonaniu, odbył się także koncert muzyki etnicznej.
Dnia 7 października w Kartuzach z okazji Święta Miasta odbyła się inscenizacja historyczna w wykonaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej FORT, odtwarzająca IV Kartuski Batalion Obrony Narodowej. Pokaz walk jakie toczyły się w Kartuzach
w pierwszych dniach września 1939 roku przyciągnął sporo widzów,
w tym znamienitych gości Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Stanisława Lamczyka, posła na sejm RP,
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, Burmistrza Kartuz a zarazem
współorganizatora wydarzenia. Nie bez przyczyny inscenizacja odbyła się przy parkingu przy ulicy Wzgórze Wolności, gdzie w pierwszych dniach września 1939 roku stacjonowała jedna z kompanii
kartuskiego batalionu obrony narodowej.
129

Kronika

W dniu 17 października 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbył się wernisaż wystawy Haft kaszubski szkoły
żukowskiej.
Wydarzenie to miało na celu upowszechnianie rękodzielnictwa
kaszubskiego, a zwłaszcza promocję haftu szkoły żukowskiej, a także wesprzeć działania hafciarek i Fundacji Skansenu Pszczelarskiego
do planowanego wpisu hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej
na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego
ludzkości UNESCO.
Dnia 20 października 2018 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wernisaż prac graficznych Błażeja Kwidzińskiego.
W okresie sprawozdawczym odbył się wykład ks. prof. dr. hab.
Jana Perszona pt. „W stronę śmierci zdziczałej”, zaś 7 grudnia swoje
prace fotograficzne zaprezentował Ryszard Mielewczyk.

Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym został wydany drukiem, drugi numer
„Kartuskich Zeszytów Muzealnych”. Ponadto w prasie i na portalach
internetowych ukazało się kilka artykułów przygotowanych przez
dyrektor muzeum. Placówka przystąpiła do akcji eksponat miesiąca. Na stronie internetowej muzeum publikowało cykliczne artykuły
o swoich zbiorach. Ponadto dyrektor muzeum we współpracy z wydawnictwem Foto Liner przygotowała tekst do Przewodnika ilustrowanego po Kolegiacie w Kartuzach i Muzeum Kaszubskim. Pracownicy
muzeum zamieszczali bieżące informacje na stronie www oraz na
muzealnym FB.

Działalność edukacyjna
W roku 2018 ferie zimowe przypadły na koniec stycznia. W muzeum na ten czas przygotowano dla dzieci i młodzieży mnóstwo
atrakcji.
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Pierwszego dnia zimowych wakacji młodzi goście wykonywali
lampiony pod okiem Kamili Szelągowicz. Niemniejszą atrakcją okazało się wykonywanie lalek. Animatorka – Edyta Wreza – przekazała
wiedzę o tym, jak od podstaw wykonać lalkę.
W kolejnych dniach uczestnicy próbowali swoich sił w tkaniu na
krośnie. Tworzyli zabawki z wełny, biżuterię i maski, na których odwzorowywano owcę rasy kaszubskiej.
Drugi tydzień ferii rozpoczęły warsztaty artystyczne. Malowano
na drewnie, szkle, tkaninie a także poznano technikę decoupagu.
Na ostatnie spotkanie zaplanowano zajęcia kulinarne. Dzieci same wyrabiały ciasto i pod okiem opiekunów piekły wafle. W feriach
brały udział dzieci z Kartuz i okolicznych miejscowości. Środy – wyłączone z programu ferii – przeznaczone były dla gości z Trójmiasta,
którzy chętnie skorzystali z oferty edukacyjnej muzeum. Dodatkową
przygotowaną dla nich atrakcją był pokaz czesania runa i przędzenia
wełny zaprezentowany przez panie z Klubu Kołowrotek.
Dnia 22 marca 2018 roku w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki
konkursu na najładniejszą pisankę z okazji 95. lat miasta Kartuzy.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klas IV–VII), gimnazjów z terenu Kaszub a także do dorosłych. Każda pisanka zgłoszona w konkursie miała być wykonaną
własnoręcznie pracą. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci, młodzież i dorosłych do upowszechniania tradycji zdobienia jajek oraz
własnych twórczych pomysłów na zdobienie pisanek, kultywowanie
i promocję tradycji wielkanocnych. Na muzealny konkurs napłynęło
170 prac. Piękne pisanki zostały wykonane przez uczniów różnych
szkół, w tym także trójmiejskich. Estetyka, pomysłowość, talent
i różnorodny sposób zdobienia zachwyciły jurorów. Komisja w składzie Marcin Plichta – Dyrektor Galerii Refektarz, Mirosława Kazana – Przewodnicząca Rady Muzeum, Elżbieta Kowalewska – Prezes
ZKP oddział kartuskiego oceniała prace konkursowe. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz
Gołuński.
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Z okazji Dnia Kobiet przygotowano w muzeum bezpłatne warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły. Spotkanie upłynęło w bardzo
miłej atmosferze. Uczestniczki warsztatów opowiadały o swoich pasjach, prezentowały własne robótki.
Dnia 16 marca 2018 w muzeum odbyły się warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, z których skorzystali uczniowie ze kartuskich szkół.
Dnia 13 kwietnia 2018 roku w muzeum odbył się IV Gminny
Konkurs Wiedzy o Franciszku Trederze – patronie Muzeum Kaszubskiego pod auspicjami Burmistrza Kartuz. Organizatorami konkursu
było Muzeum Kaszubskie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum
Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy. Do konkursu
przystąpiło osiem szkół. Uczestnicy rozwiązywali test i krzyżówkę.
Konkursowe prace oceniała Komisja w składzie Alicja Steinka, Ryszard Mielewczyk, Tadeusz Wanke. Nagrody i dyplomy wręczyli laureatom i opiekunom Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński i jego zastępczyni Sylwia Biankowska.
Dnia 20 kwietnia 2018 roku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Wiedzy o Kaszubach. Konkurs już po raz
dwunasty został zorganizowany przez „Dziennik Bałtycki”. Do muzeum przybyli laureaci wraz opiekunami. Odebrali nagrody i wzięli
udział w dodatkowych atrakcjach.
W roku sprawozdawczym placówka przystąpiło do akcji „Weekend za pół ceny”.
Ponadto przez cały okres sprawozdawczy w muzeum obywały się dla dzieci cykliczne prezentacje Teatru Rzeźby Ireny Brzeskiej. Zrealizowano także kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty wykonywania zabawek z filcu, zdobienie pisanek, malowanie na szkle, zajęcia z kaligrafii oraz bursztynowe ciekawostki. Pracownicy, poza prowadzeniem zajęć edukacyjnych, opowiadali kilku
tysiącom osób z kraju i zagranicy o kulturze, zwyczajach i historii
Kaszub.
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W 2018 roku muzeum otrzymało list gratulacyjny od Starosty
Kartuskiego za aktywne działania promujące kulturę, tradycję i tożsamość kaszubską wśród mieszkańców i turystów odwiedzających
Stolicę Kaszub i Pomorze.
Dyrektor Muzeum Kaszubskiego została nominowana przez redakcję „Dziennika Bałtyckiego” do nagrody „Osobowość Roku 2017”
w powiecie kartuskim. W plebiscycie rozstrzygniętym w 2018 roku
zajęła trzecie miejsce.
Ponadto muzeum otrzymało podziękowanie od Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego za udział w Święcie Miasta Gdańska w dniach
25–27 maja 2018 roku. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum
Kaszubskiego placówka wzięła udział w Festiwalu „Ludzie dla Ludzi”,
który odbył się podczas Dni Powiatu Kartuskiego.
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach promuje twórczość kaszubską
i wszystko co jest związane z naszym regionem. W tym roku, wspólnie z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, założyliśmy Kaszubski Ogród
na terenie Muzeum Kaszubskiego.
Kaszubski ogród jest miejscem, w którym postanowiliśmy kultywować tradycje ogrodnicze naszych przodków. W ogrodzie, wspólnie
z mieszkańcami, twórcami ludowymi, uczniami, nauczycielami, turystami posadziliśmy rodzime kwiaty, krzewy i warzywa.
Dnia 25 września 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Muzea w dydaktyce
języka kaszubskiego” zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej w Instytucie
Filologii Polskiej. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział ponad 130 nauczycieli języka kaszubskiego.
W drugiej części spotkania zatytułowanej „Archipelag Muzeów Pomorza” dyrektor muzeum zaprezentowała działania muzeum kaszubskiego na rzecz języka kaszubskiego.
Jeśli chodzi o działania inwestycyjne jednostka zleciła wykonanie dwóch projektów architektonicznych: pierwszy dotyczył zmiany
sposobu użytkowania poddasza budynku muzealnego, tzw. gospodarczego, drugi wykonania kanalizacji deszczowej dla obu budyn133
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ków. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane niektóre prace
związane z adaptacją budynku gospodarczego na cele ekspozycji (wymiana pokrycia dachowego, wykonanie stropów, izolacji i instalacji
elektrycznej).

Frekwencja
Muzeum każdego roku jest odwiedzane przez turystów z kraju
i zagranicy. Odwiedzili nas goście z Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji,
Francji, Włoch, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Muzeum jest chętnie odwiedzane przez turystów i mieszkańców
miasta w ramach spacerów letnich po Kartuzach, organizowanych
przez Burmistrza Kartuz w lipcu i sierpniu.
Z oferty edukacyjnej muzeum skorzystało 2563 osoby (płatne
warsztaty malowania, wykonywania biżuterii, lekcja z instruktorem).
W roku sprawozdawczym w ramach płatnych biletów wstępu odwiedziło nas 12 395 osób. Bezpłatnie (wystawy, prelekcje, warsztaty,
półkolonie zimowe, półkolonie letnie, Noc Muzeów, ścinanie kani,
imprezy plenerowe, letnie spacery z przewodnikiem, wernisaże, bezpłatne zwiedzanie) 4502 osoby.

K A RTUSKIE ZE SZY T Y MUZE A LNE
NR 3/2018
K R O N I K A

M a r i a Wa n k e

SPRAWOZDANIE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
MUZEUM KASZUBSKIEGO
IM. F. BRZEZIŃSKIEGO W KARTUZACH
ZA 2018 ROK
W 2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego
powołało klub rękodzieła ludowego Kołowrotek. Klub ten ma na celu
promowanie starych technik rękodzielniczych. Prezesem Klubu została Elżbieta Reglińska-Grądkiewicz. W okresie sprawozdawczym
klub popularyzował wiedzę na temat lokalnej rasy owiec pomorskich
typu kaszubskiego oraz sposobów wykorzystania jej runa.
Członkowie klubu gromadzili się w muzeum na cotygodniowych
spotkaniach na specjalnie zaadaptowanym do tego celu poddaszu
(zostało tam zainstalowane ogrzewanie, ocieplono ściany, a także
wykonano boazerię).
W okresie sprawozdawczym zastępca przewodniczącego Barbara
Kąkol napisała projekt pt. „Teatr Rzeźby – cykliczne przedstawienia
teatralne dla mieszkańców i turystów powiatu kartuskiego”, który
otrzymał dofinansowanie powiatu kartuskiego. Dzięki uzyskanej
pomocy finansowej odbyło się na terenie muzeum kilka spektakli
marionetkowych, takie jak: Damroka, Kania-drewniany ptak czy Madejowe łoże. Autorka, a zarazem aktorka, Irena Brzeska jest utalen135
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towaną artystką-rzeźbiarką, która ma na swoim koncie kilka autorskich wystaw.
W roku sprawozdawczym towarzystwo wspierało działania muzeum, a także uczestniczyło w kilku festiwalach organizowanych
przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego oraz
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku.
W roku sprawozdawczym odbył się w muzeum Dzień Prządki.
Członkinie klubu Kołowrotek zaprezentowały przędzenie, gręplowanie, tkanie, robótki na drutach i szydełku. Królowała nitka.
Ponadto Przewodniczący Towarzystwa Ryszard Mielewczyk przygotował wystawę pt. „Kartuzy w obiektywie Ryszarda Mielewczyka.
Wydarzenia i ludzie”, której wernisaż odbył się w Galerii Refektarz.
Poza tym swoje prace fotograficzne zatytułowane „Zima w obiektywie Ryszarda Mielewczyka” zaprezentował na wystawie w Muzeum
Kaszubskim, której otwarcie nastąpiło 7 grudnia, przewodniczący
Towarzystwa, Ryszard Mielewczyk, który fotografią zajmuje się od
46 lat. Pasję fotografowania łączy z pogłębianiem wiedzy fotograficznej na różnych kursach i szkoleniach. Zdobywaną wiedzę przekazuje
młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych. Jako fotograf współpracował z „Gazetą Kartuską”, „Tygodnikiem Kartuzy”, „Głosem Kaszub”
oraz „Dziennikiem Bałtyckim”. Zdjęcia jego publikowane były także
w wielu folderach i wydawnictwach. Brał udział w licznych konkursach fotograficznych. Przygotowywał też autorskie wystawy: „Kartuzy dawniej i dziś”, „Procesje”, „Mój kaszubski mały świat” Władysława Baranowskiego, przedwojennego fotografa chmieleńskiego.

Il. 1–2. Inscenizacja historyczna w wykonaniu SRH Fort
odtwarzająca IV Kartuski Batalion Obrony Narodowej, Kartuzy 7.10.2018
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 3. Inscenizacja historyczna w wykonaniu SRH Fort
odtwarzająca IV Kartuski Batalion Obrony Narodowej, Kartuzy 7.10.2018
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 4 Rekonstruktorzy odtwarzający IV Kartuski Batalion Obrony Narodowej
Kartuzy 7.10.2018
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 5. Wernisaż wystawy Zima w obiektywie Ryszarda Mielewczyka
Fot. Błażej Kwidziński

Il. 6. Pokaz filmu archiwalnego na temat dawnych zwyczajów żniwnych
Fot. Michał Chistowski

Il. 7. Wernisaż plakatu Błażeja Kwidzińskiego
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 8. Wykład prof. Jana Perszona W stronę śmierci zdziczałej
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 9. Goście zwiedzający wystawę Zima w obiektywie Ryszarda Mielewczyka
Wernisaż uświetnił występ Marty Goluch
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 10. Goście Europejskiego Centrum Solidarności
zwiedzają wystawę stałą Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
Fot. Tadeusz Wanke

Il. 11. Wernisaż wystawy Haft kaszubski szkoły żukowskiej
na Politechnice Gdańskiej
Fot. Barbara Kąkol

Wydarzenie miało na celu upowszechnienie rękodzielnictwa kaszubskiego,
a zwłaszcza promocję haftu szkoły żukowskiej, a także wesprzeć działania hafciarek
i Fundacji Skansenu Pszczelarskiego do planowanego wpisu
hafciarstwa kaszubskiego szkoły żukowskiej
na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Il. 12. Malowane filcem
Wystawa prac artystki Anny Skuczyńskiej
Modelka – Justyna Karwacka
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 13. Pokaz i nauka tanga argentyńskiego
podczas wernisażu prac Anny Skuczyńskiej Malowane filcem
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 14. Wernisaż wystawy Haft kaszubski szkoły żukowskiej
na Politechnice Gdańskiej
Fot. Barbara Kąkol

Il. 15. Fischmarkt w Gdańsku. Stoisko Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
Na zdj. Tadeusz Wanke i Michał Chistowski
Fot. Barbara Kąkol

Il. 16. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
Finisaż wystawy Serce Gdyni – Plac Kaszubski i jego mieszkańcy w dawnej fotografii.
Przewodnikiem po wystawie był Andrzej Busler,
prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 17–18. Noc Muzeów w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
Teatr Snów w spektaklu Pokój. Pokaz Tańczących fontann
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 19. W 2018 r. we współpracy z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
na terenie Muzeum Kaszubskiego powstał kaszubski ogród
Fot. Sylwia Gruchała

Il. 20. Widowisko obrzędowe Ścinanie Kani w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 21. Ścinanie Kani – widowisko obrzędowe
zorganizowane przez Muzeum Kaszubskie
na Rynku w Kartuzach
Na zdjęciu Alicja Steinka z córką
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 22. Widowisko obrzędowe Ścinanie Kani
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 23. Otwarcie wystawy rzeźby Ireny Brzeskiej Świat prywatny
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 24. III Gminny Konkurs wiedzy o Franciszku Trederze
patronie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 25. Wręczenie nagrody Starosty Powiatu Kartuskiego
dla Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, 2018
Fot. Ryszard Mielewczyk

Il. 26. Warsztaty wykonania palm wielkanocnych
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, 2018
Fot. Barbara Kąkol

