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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce czwarty numer Kartuskich Zeszytów Muzealnych. Kiedy wznowiliśmy pracę nad tym wydawnictwem mieliśmy obawy, czy uda się je w następnych latach kontynuować. I tak
o to mamy już czwarty numer. Gdyby nie bezinteresowna pomoc wielu osób, pewnie nie byłoby to takie proste. Tutaj szczególne podziękowania kieruję do autorów i recenzenta.
Jednym z celów wydawnictwa jest upamiętnienie ludzi, faktów
historycznych dotyczących Kaszub, a szczególnie powiatu kartuskiego. Jest to ważne, aby dla następnych pokoleń utrwalić historię,
tę lokalną. Stąd autorzy niniejszego tomu piszą o tym, co najlepsze
w ziemi kaszubskiej – o ludziach.
Bartosz Gondek przybliża Państwu postać Józefa Macholli,
pierwszego przedwojennego taksówkarza. A wszystko zaczęło się
od niepozornej fotografii ze zbiorów muzeum, którą wiele osób pomogło nam zidentyfikować. Szczególne podziękowania dla Elżbiety
Lappe, Hanny Grzenkowskiej, a przede wszystkim córki Józefa Macholli – Krystyny Kliszewskiej, która zechciała podzielić się swoim
wspomnieniem o ojcu. Zdjęcie pochodzi z międzywojnia, w którym
to okresie naczelnikiem poczty w Kartuzach był Stanisław Estkowski.
Niestety w tym przypadku nie udało się odnaleźć rodziny, a tym samym wielu faktów z jego życia. Niemniej w poszukiwaniu informacji
7
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o Stanisławie Estkowskim wsparło nas wiele osób, jak chociażby
prof. Piotr Niwiński, Marek Adamkowicz czy też Pomorskie Forum
Eksploracyjne. Składam za to serdeczne podziękowania.
Na przełomie lat 20. i 30. Kartuzy były stolicą i centrum turystycznym Szwajcarii Kaszubskiej. W 1929 roku w mieście funkcjonowało kilka hoteli dysponujących 180 miejscami noclegowymi. Poza
tym Kartuzy były dobrze skomunikowane. Był to magnes do osiedlania się na tym terenie. Ponadto Kartuzy były ośrodkiem handlu,
rzemiosła, władzy, administracji, sądownictwa i życia religijnego. Do
końca 1939 roku miasto posiadało bardzo dobrze rozwiniętą sieć sklepów kolonialno-przemysłowych, którą prowadzili kupcy różnej narodowości. Te atrybuty przyczyniały się do zamożności mieszkańców.
Nic zatem dziwnego, że mimo niewielkiej liczby mieszkańców
(1931 rok – 3757) Kartuzy zaliczano do najprężniej rozwijających się
ośrodków w województwie pomorskim.
Struktura narodowościowa powiatu kartuskiego w okresie międzywojennym nie miała jednolitego charakteru. Należy pamiętać, że
był to obszar pogranicza, który zamieszkiwała ludność polska, żydowska i niemiecka. Ślad po tej ostatniej pozostał w postaci nekropolii ewangelickich. Jest ich bardzo dużo, a poza mieszkańcami, często
nikt o nich nie wie.
Ewangelickie śródleśne cmentarze są zdewastowane, zbezczeszczone i zapomniane. Wciąż jednak są miejscem ciszy i zadumy. Tych
cmentarzy ewangelickich jest na Kaszubach sporo. Istnieją m.in.
w Szymbarku, Czarnej Hucie, Kolonii, Majdanach, Kameli, Klonowie Dolnym, Trzepowie, Połęczynie, Kaplicy, Przywidzu, Mirachowie i w Egiertowie. Niestety większość z nich jest zaniedbana. Szkoda, bo to część historii tych ziem. Dlatego tak cenny jest materiał
źródłowy ze wstępem Marii Kołakowskiej i próba inwentaryzacji
epigrafów z cmentarza protestanckiego we wsi Szymbark. Całkowite
zniszczenie szymbarskiego ewangelickiego cmentarza w jakieś dalszej perspektywie czasu, jak pisze autorka, wydaje się przesądzone.
Szkoda, świadczą przecież o ludziach, którzy tu żyli. Wpisanie nekropolii do wojewódzkiej ewidencji zabytków to za mało. Zresztą na
naszych oczach znikają zabytkowe nagrobki z katolickich cmentarzy.

Stąd w podobnym temacie porusza się Szymon Świątkowski, który
utrwalił zabytkowe nagrobki i inskrypcje z cmentarza w Sianowie.
Ponadto w tomie odnajdziemy biogramy somonińskich nauczycieli. Karol Bieszka przedstawia sylwetki: Józefa Witosławskiego
(1920–1923), Władysława Dąbrowskiego (1923–1925) i Ludwika Igielskiego (1925–1939). Nauczali oni w okresie międzywojennym w polskiej szkole w Somoninie. Szkoła w Somoninie mieściła się
w domu hrabiostwa Komarów z Litwy, zaprzyjaźnionego m.in. z Bronisławem Ostoją-Sędzimirem, starostą kartuskim. W poprzednim
numerze opublikowaliśmy reminiscencje Barbary Spławy-Neymann
Zelt, w których przewijają się wątki ze wspólnych wyjazdów z hrabiostwem. Co ciekawe, w szkole somonińskiej naukę pobierały dzieci
niemieckie, które stanowiły 14% wszystkich uczniów.
Krzysztof Kowalkowski w trzecim numerze Kartuskich Zeszytów
Muzealnych opublikował biogram Edmunda Kowalkowskiego, dekoratora kościołów w Kartuzach i Sianowie. Do niniejszego tomu przygotował życiorys Ignacego Kowalkowskiego (ojca Edmunda), który edukował dzieci w szkole w Chmielnie. Należy dodać, że nie miał łatwego
zadania, gdyż klasa niejednokrotnie liczyła ponad 100 dzieci.
W czwartym numerze publikujemy także dokumenty źródłowe. Materiały publikowane w niniejszym wydawnictwie pochodzą z archiwów:
Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Państwowego
w Gdańsku, Bydgoszczy, Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku, Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach,
Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ze zbiorów prywatnych. Gorąco zachęcam do lektury.
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NAUCZYCIELE PUBLICZNEJ SZKOŁY
POWSZECHNEJ W SOMONINIE
W L ATACH 1920–1939 1
Obecnie Somonino, leżące nad rzeką Radunią, to siedziba gminy
o tej samej nazwie, która położona jest w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. We wczesnym średniowieczu Somonino było
jedną z kilkunastu osad przynależnych do kasztelanii goręczyńskiej2.
Pierwsza historyczna wzmianka o Somoninie pojawia się w dokumencie księcia tczewskiego Sambora II, wydanym w Toruniu 21 lutego 1241 roku3 W dokumencie tym Sambor II, w zamian za dziesięciny snopowe z całego księstwa, odstąpił całą kasztelanię goręczyńską,
Artykuł jest poprawioną i uzupełnioną wersją pracy proseminaryjnej napisanej w roku akademickim 2018/2019 pod kierunkiem dr. Tomasza Rembalskiego
w Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Gdańskiego.
2
W. Łęga, Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku, Poznań 1949,
s. 60. Znane są dwa bardzo podobne dokumenty z 21 lutego 1241 roku, w obu pojawia się nazwa dzisiejszego Somonina (Semagnino, Semanino). Rękopis, w którym
występuje Semanino, wymienia 18 wsi przynależnych do kasztelanii goręczyńskiej,
zaś pismo odnotowujące 14 wsi podaje nazwę Semagnino. Według Błażeja Śliwińskiego (Kasztelania goręczyńska, [w:] E. Breza, B. Śliwiński, Miejscowości Gminy Somonino/Kasztelania goręczyńska, Somonino 2011, s. 84–89), rękopis z dłuższą listą
wsi jest najpewniej falsyfikatem, gdyż zawiera tylko fragment pieczęci Sambora II.
Z kolei drugie pismo zawiera testację (wśród świadków m.in. Poppo von Osterna,
ówczesny mistrz krajowy pruski) oraz cztery pieczęcie.
3
Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. v. M. Perlbach, Danzig 1881–1882, s. 62–64.
1

11

Karol Bieszka
wraz z Somoninem, biskupowi kujawskiemu Michałowi4. Jednakże
w 1282 roku, za przywrócenie biskupowi dziesięcin, książę Mściwój
II odzyskał obszar kasztelanii5.
W 1370 roku odnotowano przynależność Somonina do parafii
w Kiełpinie6, zaś w 1380 roku mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode
nadał je, wraz z połową Goręczyna, rycerzom Barczelowi i Nitschinowi,
którzy byli braćmi7. Spadkobierca owych braci, rycerz Maciej, dziedzic
Somonina i Goręczyna, w 1462 roku odstąpił połowę tych miejscowości kartuzom. Dwanaście lat później, w 1474 roku, kartuzi odkupili pozostałe części tych dóbr z rąk Elżbiety, matki Macieja i Jana8.
Klasztor kartuzów pozostawał we władaniu Somoninem do I rozbioru
Rzeczpospolitej, co wiązało się z sekularyzacją dóbr kościelnych przez
króla pruskiego Fryderyka II. Po wojnach napoleońskich w Somoninie,
podobnie jak w całym państwie pruskim, przeprowadzono reformy
uwłaszczeniowe, w ślad za którymi nastąpiły procesy modernizacyjne,
jak przykładowo unowocześnienie gospodarki rolnej, poprawa komunikacji oraz przede wszystkim rozwój szkolnictwa9.
Na mocy traktatu wersalskiego Somonino znalazło się ponownie
w granicach polskich, w powiecie kartuskim, jednakże, jak zapisano
w kronice szkolnej spisanej dopiero po II wojnie światowej, „Gminne
oswobodzenie dopiero było dnia 8 lutego 1920 roku przez wojska polskie”10. Na początku lat 30. XX wieku przez Somonino poprowadzono
tzw. magistralę węglową z Górnego Śląska do Gdyni, której funkcjonowanie po II wojnie światowej miało znaczący wpływ na rozwój wsi11.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej cyt. SGKP),
t. XI, red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1890, s. 72.
5
W. Łęga, dz. cyt., s. 238.
6
W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westproku in der Vergangenheit,
Marburg/Lahn 1965, s. 542.
7
SGKP, t. XI, s. 72.
8
P. Czaplewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966, s. 101.
9
Te zagadnienia w przypadku Somonina nie doczekały się jeszcze opracowania.
10
Kronika Szkoły Powszechnej w Somoninie (dalej cyt.: KSP), [s. 1], https://web.
archive.org/web/20170807160018/http://www.sp.zssomonino.pl/pliki/1945–
1977.pdf, (dostęp: 22.01.2019).
11
M. Adamczyk, D. Kosowska, Stan bezrobocia, [w:] Wartości kaszubskich pokoleń.
Gmina Somonino, pod red. D. Kosowskiej, Somonino 1995, s. 75.
4
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Il. 1. Dom rodziny Komarów, w którym odbywały
się zajęcia szkolne
Źródło: 150 lat Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Somoninie. Opracowanie monograficzne,
praca zbiorowa, Somonino 2015, s. 6

Szkoła w Somoninie
Poważną trudność w pełnym opracowaniu dziejów Szkoły
Powszechnej w Somoninie stanowi szczupłość zachowanych źródeł. Przedwojenne akta przechowywane w tutejszej szkole zostały zniszczone przez okupantów niemieckich podczas II wojny
światowej. Znaczną część zachowanych informacji dotyczących
dziejów szkoły do 1939 roku zawdzięczamy Ludwikowi Igielskiemu, nauczycielowi w szkole w latach 1925–1939 oraz 1945–1951,
który spisując swą kronikę w 1945 roku, zapisał to, co zapamiętał
z poprzedniej, zniszczonej przez Niemców 12. Większość poniższych danych o somonińskiej placówce będzie zatem oparta na
jego wspomnieniach.
Szkołę w Somoninie założono dopiero w drugiej połowie XIX wieku, dotując ją działką rolną o powierzchni 1 hektara. Pierwszy budynek szkolny, na dodatkowej półhektarowej działce z ogrodem, został
wybudowany w 1864 roku. Szkoła ta była placówką jednoklasową,
12

KSP, [s. 1].
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w której zatrudniono jednego, oczywiście pruskiego, nauczyciela13.
W 1887 roku pobierało w niej naukę 94 uczniów14.
Od października 1906 roku do 1 czerwca 1907 roku w somonińskiej szkole trwał strajk, jeden z najdłuższych w powiecie kartuskim15. Protestujący uczniowie i ich rodzice domagali się nauczania
religii w języku polskim, który władze pruskie ustawowo zniosły.
Wśród uczestników strajku wyróżniali się: Julian Bednarski, Ludwik
Demski, Kazimierz Mielcarski, Alojzy Przybyszewski, Bolesław Rzytlewski (lub Rzytelewski) oraz Ludwik Zieliński16.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i przyłączeniu Pomorza do Rzeczpospolitej w 1920 roku, w Somoninie pojawili się polscy
nauczyciele. W całym okresie międzywojennym było ich trzech: Józef Witosławski (1920–1923), Władysław Dąbrowski (1923–1925)
i Ludwik Igielski (1925–1939)17, których sylwetki omawiam w dalszej części artykułu.
W 1925 roku, czyli w momencie objęcia posady nauczyciela
przez Ludwika Igielskiego, somonińska placówka była szkołą jednoklasową posiadającą cztery oddziały. Do południa uczyły się III
i IV oddział, a po południu I i II oddział. Naukę w zamieszkałej
przez 430 mieszkańców wsi, pobierało w 1925 roku 56 uczniów,
z których 8 proc. stanowiły dzieci niemieckie 18. W roku szkolnym
Tamże.
SGKP, t. XI, s. 72.
15
K. Trzebiatowski, Strajki szkolne na Pomorzu w początkach XX wieku, [w:] Materiały
z dziejów szkolnictwa Ziemi Gdańskiej, pod red. J. Danielewicza, Gdańsk 1968, s. 27.
16
Tamże, s. 38; L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907, Gdańsk 2009, s. 218.
17
KSP, [s. 1]. Barbara Baljon, późniejsza dyrektor Szkoły Podstawowej w Somoninie,
pełniąca swą funkcję w latach 1985–1999, pisała, że nazwisko pierwszego polskiego nauczyciela mogło być błędnie odczytane ze względu na niezbyt wyraźny zapis
w kronice szkolnej. Rzeczywiście, jego nazwisko jest zapisane niepoprawnie (jako
„Józef Witosław”), ale dzięki zachowanym dokumentom bezsprzecznie wiadomo,
że był to urodzony w 1899 roku. Józef Witosławski. Patrz: Archiwum Państwowe
w Gdańsku (dalej: AP Gdańsk), Urząd Szkolny w Kartuzach, sygn. 141/195, b.p.;
B. Baljon, Szkoła Podstawowa w Somoninie, [w:] Wartości kaszubskich pokoleń…, s. 77.
18
KSP, [s. 1].
13
14

14

Il. 2. Przykładowe świadectwo, które otrzymywał uczeń Publicznej Szkoły
Powszechnej w Somoninie (1938)
Źródło: ze zbiorów Władysława Tuska

[15]
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1927/1928 uczęszczało do somonińskiej szkoły 48 uczniów polskich i 7 niemieckich (ok. 14 proc.) 19. W dyspozycji szkoły były dwie
izby lekcyjne w prywatnym domu rodziny Komarów, która do Somonina trafiła z terenów Litwy tuż po pierwszej wojnie światowej,
pozostawiając tam swój majątek Giełgudyszki 20.
W związku z budową magistrali węglowej, w 1929 roku szkołę
w Somoninie wywłaszczono z 25 arów roli. Gmina Somonino, mająca wtedy zasięg terytorialny odpowiadający dzisiejszemu sołectwu, otrzymała za tę ziemię odszkodowanie w kwocie 1300 zł. Za
te pieniądze dokonano zakupu 25 arów ziemi ornej i 25 arów łąk
dla szkoły od ówczesnego wójta gminy Goręczyno Maksymiliana
Litewskiego. W 1930 roku pokryto połowę dachu budynku szkoły
nową dachówką, co pochłonęło 1440 zł 21.
Z informacji uzyskanych od najstarszych żyjących absolwentów somonińskiej szkoły, Stefanii Kobus i Władysława Tuska, wynika, iż tutejsza placówka aż do 1939 roku była szkołą powszechną
pierwszego stopnia 22. Cykl kształcenia podzielony był zatem na
cztery klasy, w pierwszej i drugiej trwał rok, w trzeciej dwa lata,
zaś w czwartej trzy lata 23. Kres polskiej szkole w Somoninie przyniosło wkroczenie Niemców do wsi 3 września 1939 roku, którzy
zniszczyli polską dokumentację szkolną. Od 1 października tego
roku w somonińskiej szkole rozpoczął pracę nauczyciel nazwiskiem
Fryc 24, który prowadził zajęcia wyłącznie w języku niemieckim 25.

Nauczyciele

19
A. Paczoska, Szkolnictwo w ok międzywojennym, [w:] Wartości kaszubskich
p okoleń…, s. 38.
20
150 lat Szkoły, s. 6; T. Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Inowrocław–Toruń 2013, s. 39.
21
KSP, [s. 1].
22
Wywiady z p. Stefanią Kobus z d. Splitt i p. Władysławem Tuskiem, przeprowadzone w Somoninie 3 i 12 listopada 2018 roku (w zbiorach autora).
23
S. Łotocka, Statut publicznych szkół powszechnych (z uwzględnieniem zmian do
roku 1939), Lwów 1939, s. 10–11.
24
Zapis nazwiska, zapewne fonetyczny, na podstawie źródła.
25
KSP, [s. 2].
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Józef Witosławski (1899–1939)
Józef Witosławski przyszedł na świat w Wielkopolsce. Urodził
się 11 marca 1899 roku około godziny ósmej rano we wsi Starołęka Mała (obecnie położonej w poznańskiej dzielnicy Starołęka).
Był synem miejscowego rzeźnika Jana Witosławskiego i Marianny z d. Kozłowskiej 26. Po ukończeniu szkoły powszechnej zaczął
uczęszczać do Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. W trakcie nauki został powołany do armii niemieckiej. Służbę odbywał od 17 czerwca 1917 do 17 grudnia 1918 roku
w artylerii ciężkiej, którą ukończył w stopniu szeregowego 27. Po powrocie z frontu, Witosławski 9 sierpnia 1919 roku ukończył gdańskie seminarium, dzięki czemu uzyskał uprawnienia do nauczania
w szkołach powszechnych 28.
W odrodzonej Polsce jako rezerwista kilkakrotnie powoływany
był na szkolenia wojskowe. W 1922 roku odbył czterotygodniowy
kurs przeszkoleniowy w Biedrusku, 17 sierpnia 1925 roku został powołany na czterotygodniowe ćwiczenia do Powiatowej Komisji Uzupełnień w Kościerzynie jako pisarz, jednak 29 sierpnia zwolniono
go z ćwiczeń ze względu na zły stan zdrowia. 26 czerwca 1926 roku
został przeniesiony do pospolitego ruszenia29, natomiast 7 listopada
1930 roku ukończył w Kartuzach kurs dla komendantów i zastępców

AP Gdańsk, sygn. 141/195, b.p. (Odpis dokumentu urodzenia, wystawionego
w USC Poznań w dniu 17 marca 1899 roku).
27
Na odpisie jednego z dokumentów (patrz przyp. 28) naniesiono odręcznie poprawkę, że miał służyć w niemieckim wojsku nie od 17 czerwca, lecz od 17 lipca 1917
roku. Na karcie głównej jego teczki widnieje data 17 czerwca, patrz: AP Gdańsk,
sygn. 141/195, b.p. (Karta główna dokumentów z teczki Józefa Witosławskiego).
28
Tamże. (Odpis. Königliches Lehrer Seminar zu Danzig-Langfuhroku. Not-Ent
lassungs-Zeugnis z dnia 9 sierpnia 1919 roku).
29
Tamże. (Odpis. Józef Witosławski szereg. służba w armiach obcych…, brak
daty publikacji).
26
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Il. 3. Potwierdzony urzędowo autograf Józefa Witosławskiego.
Źródło: AP Gdańsk, sygn. 141/195, b.p.

komendantów obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych z wynikiem pomyślnym30.
Pierwszą placówką, w której podjął pracę Witosławski, była szkoła
powszechna w Borowym Lesie (obecnie Gmina Sierakowice). Zaczął
tam pracować 15 listopada 1919 roku, a więc jeszcze w czasie, gdy szkoła podlegała pruskim organom edukacyjnym w Gdańsku31. Zmieniło się
to 10 stycznia 1920 roku, gdy trafiła ona pod auspicje Komisji do Spraw
Wyznaniowych i Szkolnych w Toruniu, który był stolicą ówczesnego
województwa pomorskiego. Pracę w Borowym Lesie zakończył 31 lipca
1920 roku32, Od 1 sierpnia 1920 do 31 sierpnia 1922 roku był nauczycielem tymczasowym w szkole powszechnej w Somoninie33. Pierwszy
Tamże. (Odpis świadectwa ukończenia kursu dla komendantów i zastępców komendantów obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych z dnia 7 listopada 1930 roku).
31
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Regierung Abteilung für Kirchen und
Schulwesen in Danzig w dniu 15 listopada 1919 roku, w którym powierzono Józefowi Witosławskiemu funkcję nauczyciela w szkole w Borowym Lesie).
32
Tamże. (Wykaz szkół, w których pracował Józef Witosławski).
33
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Komisję dla Spraw Wyznaniowych
i Szkolnych w Toruniu w dniu 12 sierpnia 1920 roku, w którym powierzono Józefowi Witosławskiemu funkcję nauczyciela w szkole w Somoninie); KSP, [s. 1].
30
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polski szkólny w Somoninie nie zostawił po sobie wspomnień współczesnych mieszkańców, a dokumenty nie dochowały się do naszych czasów.
Od 1 listopada 1922 roku. Józef Witosławski rozpoczął pracę jako
nauczyciel tymczasowy w Szkole Wydziałowej w Kartuzach, w której
uczył śpiewu i języka niemieckiego34. Od 1 sierpnia 1924 roku był nauczycielem tymczasowym szkoły powszechnej również w Kartuzach.
Po zdaniu drugiego egzaminu nauczycielsko-kwalifikacyjnego z oceną
dostateczną, z dniem 16 czerwca 1928 roku został stałym nauczycielem szkoły powszechnej w Kartuzach, a przysięgę służbową złożył
12 października tego roku35. Z powodu reorganizacji i podziału dotychczasowej szkoły powszechnej, z dniem 1 sierpnia 1933 roku został nauczycielem szkoły powszechnej nr 1 w Kartuzach36. Placówka, w której
uczył aż do września 1939 roku, została w dniu 10 listopada 1937 roku
szkołą powszechną III stopnia37. W kartuskich szkołach Witosławski
uczył przede wszystkim muzyki i śpiewu38.
Na podstawie enigmatycznych opisów wizytacji, jakie zachowały
się z lekcji przezeń prowadzonych w latach 1929–1930, można wywnioskować, że był nauczycielem poprawnym. Jego zajęcia określano jako
„zadowalające”, „dosyć dobrze przeprowadzone” i „na ogół prawidłowe”.
Tylko przebieg lekcji z 17 grudnia 1930 roku określono jako „metodycznie z pewnemi brakami”. 4 lutego 1932 roku wizytator nie zastał
34
E. Richert, Szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące w okresie międzywojennym.
Jego uwarunkowania i społeczne aspekty, „Ziemia Gdańska”, 1972, nr 94, s. 56.
35
Patrz: przypis nr 32; AP Gdańsk, sygn. 141/195, b.p. (Odpis zaświadczenia, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu
w dniu 29 września 1928 roku, informującego o zdaniu drugiego egzaminu
nauczycielsko-kwalifikacyjnego).
36
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w dniu 1 grudnia 1932 roku, informującego o przeniesieniu Józefa Witosławskiego na stanowisko nauczyciela do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1
w Kartuzach).
37
Tamże. (Dokument wydany przez Inspektorat Szkolny w Kartuzach w dniu
16 października 1938 roku, informujący, że Józef Witosławski stał się nauczycielem publicznej szkoły III stopnia w Kartuzach).
38
Roku Kupper, Oświata, kultura i ruch wydawniczy (1918–1939), [w:] Dzieje Kartuz, t. II, pod red. M. Widernika, Kartuzy 2001, s. 128.
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nauczyciela w klasie, gdyż, jak zapisał: „dzieci powiedziały, że pan wyszedł do drukarni”39, co związane było z jego działalnością pozaszkolną.
Był postacią znaną w lokalnym środowisku. Przez wiele lat prowadził w Kartuzach amatorski chór „Lutnia”, który występował m.in. na
obchodach święta morza, organizowanych przez Ligę Morską i Kolonialną40. W maju 1925 roku powierzono mu funkcję naczelnika dopiero co
powstającego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kartuzach41. Był
również znanym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego i Polskiego Związku Zachodniego. W 1930 roku został członkiem kartuskiego
ogniska ZNP (drugiego w powiecie kartuskim)42, a rok później wydawcą
i redaktorem prorządowego pisma „Echo Kaszubskie”, które wychodziło
w Kartuzach trzy razy w tygodniu w nakładzie 650 egzemplarzy (przestało jednak wychodzić w połowie 1933 roku)43. W sierpniu 1939 roku
został wezwany do wojska. W czasie kampanii wrześniowej uczestniczył
w walkach obrony Wybrzeża. Wkrótce aresztowało go gestapo, po czym
Witosławskiego wywieziono do Piaśnicy. Został zamordowany 11 listopada 1939 roku44, w czasie masowej egzekucji w Lasach Piaśnickich45.

Za zasługi na polu pracy narodowo-społecznej otrzymał 7 lutego 1930 roku „Srebrny Krzyż Zasługi” 46. 5 maja 1938 roku otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, gdyż przepracował na
służbie więcej niż 10 lat 47.
W czasie pracy w Kartuzach, 26 lutego 1924 roku zawarł związek małżeński ze starszą o niemal trzy lata kartuską księgarką Różą
Tarkowską (ur. 1 sierpnia 1896 48 w Żernikach w Wielkopolsce). Przyszła żona Witosławskiego do Kartuz trafiła dzięki swojemu bratu.
Po śmierci swojej matki 16-letnia Róża opuściła rodzinne strony
i przeniosła się do Starogardu Gdańskiego, gdzie jej brat Adam
Tarkowski miał własny sklep księgarsko-papierniczy. Adam tuż po
zakończeniu I wojny światowej odbył podróż po Kaszubach i trafił
m.in. do Kartuz, gdzie postanowił założyć filię swojej starogardzkiej księgarni. Zadanie jej zorganizowania przelał jednak na swoją
siostrę Różę, która trafiła tu w październiku 1920 roku. Niebawem
poznała swojego przyszłego męża Józefa Witosławskiego, który pomagał dorywczo żonie w pracy bibliotecznej 49. Z małżeństwa tego
przyszło na świat pięć, urodzonych w Kartuzach, córek: Dobrochna

39
AP Gdańsk, sygn. 141/195, b.p. (Oceny z wizytacji zajęć, prowadzonych przez
Józefa Witosławskiego).
40
R. Kupper, dz. cyt., s. 127–128.
41
Z. Pawluczuk, Zarys dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Gdańsku, na Kaszubach i Kociewiu w latach 1894–1939, Gdańsk 1995, s. 155; M. Widernik, Lata Drugiej
Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Kartuz, t. II, pod red. M. Widernika, Kartuzy 2001, s. 55–56.
42
N. Kozłowski, ZNP w powiecie kartuskim w latach 1920–1945, s. 2.
43
Tamże, s. 7; W. Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939.
System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk 1987,
s. 185; R. Kupper, dz. cyt., s. 142.
44
N. Kozłowski, Sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych Ziemi Gdańskiej, poległych,
zamordowanych przez hitlerowców i zaginionych w latach II wojny światowej 1939–1945,
„Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. XIX, 1976, nr 4, s. 557; tenże, Sylwetki nauczycieli,
którzy polegli na polach bitew, zostali zamordowani w egzekucjach masowych, grupowych i indywidualnych przez hitlerowców w latach II wojny światowej 1939–1945, Gdańsk 1974, s. 24.
W swych pracach Kozłowski podał jednak dwie różne daty dzienne śmierci Witosławskiego,
odpowiednio: 11 października i 11 listopada. Pierwsza jest zapewne błędna, gdyż to 11
listopada 1939 roku miały miejsce masowe egzekucje w Lasach Piaśnickich.
45
M. Walczak, Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod
okupacją hitlerowską 1939–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
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1987, s. 395; B. Bojarska, Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. z badań nad
zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1978, s. 97.
46
AP Gdańsk, sygn. 141/195, b.p. (Odpis postanowienia Prezesa Rady Ministrów
K. Bartela z dnia 7 lutego 1930 roku, przyznającego Józefowi Witosławskiemu
Srebrny Krzyż Zasługi).
47
Tamże. (Odpis dyplomu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu w dniu 5 maja 1938 roku, przyznającego Józefowi Witosławskiemu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę). Medal za Długoletnią Służbę
został ustanowiony w 1938 roku i dzielił się na trzy stopnie: brązowy (otrzymywali go nauczyciele, którzy po 11 listopada 1918 roku przepracowali co najmniej 10 lat), srebrny (po przepracowaniu 20 lat) i złoty (po przepracowaniu
30 lat; tego medalu, z racji wybuchu II wojny światowej, nigdy nie przyznano).
48
Tamże. (Odpis z metryki ślubu Józefa Witosławskiego i Róży Tarkowskiej, potwierdzonego przez USC w Kartuzach w dniu 7 stycznia 1932 roku).
49
R. Kupper, dz. cyt., s. 133; A. Fąferek, Róża Tarkowska-Witosławska, „W kręgu
książki”, 1987 (7), s. 83–88. W tej pozycji można znaleźć szerszy biogram Róży
Tarkowskiej-Witosławskiej.
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Marianna Jadwiga (ur. 30 stycznia 1925)50, Gabriela Maria Kazimiera
(ur. 17 lutego 1926) 51, Maria Józefa Wiktoria (ur. 23 marca 1927) 52,
Zofia Maria Dorota (ur. 24 marca 1928) 53 i Izabella Maria Teresa
(ur. 2 maja 1934) 54. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Róża
Tarkowska-Witosławska wyjechała z Kartuz z trzema córkami i ukrywała się w Janowie Wielkopolskim 55, gdyż należała do Polskiego
Związku Zachodniego oraz Caritasu, zajmującego się wtedy m.in.
działalnością patriotyczną i społeczną. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku powróciła do Kartuz, by odbudować księgarnię,
która stała się czasowym azylem dla francuskich jeńców wyzwolonych
z obozu koncentracyjnego Stutthof. Na przełomie lat 1953/1954
przeprowadziła się do Sopotu. Później pracowała w księgarniach
w Gdyni i Gdańsku we Wrzeszczu. Zmarła w 1983 roku w Gdańsku 56.

Dąbrowskiego i Marty Gawin57. Jako jedyny z przedwojennych polskich nauczycieli w Somoninie był rodowitym Kaszubą.
Dąbrowski od 1 kwietnia 1909 do 30 września 1916 roku uczęszczał do trzyklasowej szkoły powszechnej w rodzinnym Borku58. Po
szkole chciał być nauczycielem, więc rodzice w kwietniu 1917 roku
posłali go do niemieckiej preparandy59 w Człuchowie, którą wkrótce opuścił, by w 1919 roku wstąpić na rok do polskiej preparandy
w Pelplinie. Potem uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Kościerzynie, w którym 16 czerwca 1922 roku zdał egzamin
dojrzałości60.
Z dniem 1 lipca 1922 roku powierzono mu posadę nauczyciela tymczasowego w szkole dwuklasowej w Rąbiu w powiecie kartu-

Władysław Dąbrowski (1902–1939)
Władysław Dąbrowski, którego nazwisko zapisywano też jako
„Dombrowski”, urodził się 27 grudnia 1902 roku w Borku, będącym
częścią wsi Dąbrówka w powiecie kartuskim w rodzinie rolnika Teofila

AP Gdańsk, sygn. 141/195, b.p. (Odpis z metryki urodzenia Dobrochny
Marianny Jadwigi Witosławskiej, wystawionej przez USC w Kartuzach w dniu
31 stycznia 1925 roku).
51
Tamże. (Odpis z metryki urodzenia Gabrieli Marii Kazimiery Witosławskiej,
wystawionej przez USC w Kartuzach w dniu 3 marca 1926 roku).
52
Tamże. (Odpis z metryki urodzenia Marii Józefy Wiktorii Witosławskiej, wystawionej przez USC w Kartuzach w dniu 28 marca 1927 roku).
53
Tamże. (Odpis z metryki urodzenia Zofii Marii Doroty Witosławskiej, wystawionej przez USC w Kartuzach w dniu 7 stycznia 1932 roku).
54
Tamże. (Odpis z metryki urodzenia Izabelli Marii Teresy Witosławskiej, wystawionej przez USC w Kartuzach w dniu 9 maja 1934 roku).
55
A. Fąferek (dz. cyt., s. 87) podaje, że Róża Tarkowska-Witosławska wyjechała
do Janowa Wielkopolskiego, tymczasem miejscowość o takiej nazwie nie istnieje.
Prawdopodobnie chodziło o Janowiec Wielkopolski.
56
Tamże. s. 86–88; E. Koko, Okres PRL 1945–1989, [w:] Dzieje Kartuz, t. II,
pod red. M. Widernika, Kartuzy 2001, s. 268.
50
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Z zachowanych odpisów dokumentów niemieckich wynika, że pisano go też
jako „Wladislaus Dombrowski”, „Wladislaus von Dombrowski”. Niektóre polskie
dokumenty wzmiankują go jako Władysława Dombrowskiego, patrz AP Gdańsk,
sygn. 141/38, b.p. (Spis dokumentów. Nauczyciel: Władysław Dombrowski w Goręczynie). On sam podpisywał się jako „Władysław Dąbrowski”, dlatego uznano, iż
ta forma zapisu nazwiska jest poprawna, co 15 lutego 1932 roku potwierdził na
odpisie z jego aktu urodzenia przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego w Sulęczynie
Fałtyński: „nadmienia się w celu sprostowania, że właściwa pisownia nazwiska
zapisanego Władysława brzmi: Dąbrowski, a nie Dombrowski”. Patrz: AP Gdańsk,
sygn. 141/38, b.p. (Odpis dokumentu urodzenia Władysława Dąbrowskiego, wystawionego 2 stycznia 1903 roku w Sulęczynie).
58
Tamże. (Odpis świadectwa ukończenia szkoły powszechnej w Borku z dnia
30 września 1916 roku).
59
Preparandy były dwuletnimi szkołami uzupełniającymi na poziomie wyższych
klas szkoły powszechnej (V–VII klasa), przeważnie wstępowała do nich młodzież
z czterooddziałowych wiejskich szkół powszechnych. Ich zadaniem było przygotowanie ucznia do seminarium nauczycielskiego, które wymagało od niego ukończenia siedmioklasowej szkoły. Patrz: S. Dobrowolski, Realizacja twórczej myśli pedagogicznej w eksperymentach szkolnych w Polsce w okresie 1900–1939, [w:] S. Dobrowolski,
T. Nowacki, Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900–1964, Warszawa 1966, s. 31–34.
60
AP Gdańsk, sygn. 141/38, b.p. (Życiorys Władysława Dąbrowskiego, spisany
przez niego w Goręczynie w dniu 8 grudnia 1934 roku); tamże. (Odpis świadectwa dojrzałości Władysława Dąbrowskiego z Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Kościerzynie z dnia 17 czerwca 1922 roku).
57
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Il. 4. Władysław Dąbrowski (1934)
Źródło: AP Gdańsk, sygn. 141/38, b.p.

skim. Tam złożył przysięgę służbową w dniu 22 września 1922 roku61.
Wkrótce jednak, 1 listopada tego samego roku, przeniesiony został
do jednoklasowej szkoły w Somoninie62. Z tej placówki skierowano go na krótki (w dniach 2–28 lipca 1923 roku) ogólnopolski kurs
polonistyczny w Kartuzach, który zdał z wynikiem dostatecznym63.
W tym samym roku został wcielony do wojska. Na kolejne ćwiczenia
stawił się 5 lipca 1926 roku w 65. Pułku Piechoty, jednak cztery dni
później został z nich zwolniony na mocy orzeczenia lekarskiego. Jak
pisał sam Dąbrowski, wpływ na to wydarzenie miało przebyte przez
niego rok wcześniej zapalenie płuc64.
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu 29 lipca 1922 roku, w którym powierzono Władysławowi Dąbrowskiemu funkcję nauczyciela w szkole w Rąbiu); tamże, (Protokół z odbioru przysięgi
urzędniczej z dnia 22 września 1922 roku).
62
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu 27 października 1922 roku, w którym powierzono Władysławowi
Dąbrowskiemu funkcję nauczyciela w szkole w Somoninie).
63
Tamże. (Odpis zaświadczenia, wyd. przez Inspektorat Szkolny w Kartuzach
28 lipca 1923 roku, potwierdzającego uczestnictwo Władysława Dąbrowskiego
w ogólnopolskim kursie polonistycznym w Kartuzach).
64
Tamże. (Odpis z wyciągu z książeczki wojskowej nauczyciela); tamże, (Życiorys
Dąbrowskiego, spisany przez niego w Goręczynie w dniu 8 grudnia 1934 roku).
61
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W marcu 1925 roku zachorował na ciężkie zapalenie płuc. Spowodowało to siedmiotygodniową przerwę w jego pracy szkolnej (11 marca
1925–28 kwietnia 1925)65. Somonino opuścił na własną prośbę i został
przeniesiony z dniem 1 października 1925 roku do dwuklasowej szkoły
powszechnej w pobliskim Goręczynie, gdzie został kierownikiem66. Po
zdaniu drugiego egzaminu nauczycielskiego z wynikiem dobrym w dniu
16 czerwca 1928 roku został stałym nauczycielem szkół powszechnych67.
Będąc nauczycielem goręczyńskiej szkoły powszechnej, uczestniczył w kilku kursach doszkalających. W dniach 3–16 lipca 1930
roku uczęszczał na kurs ogrodniczy dla nauczycieli szkół powszechnych w Cieszynie na Śląsku68. Od 3 do 17 lipca 1931 roku brał udział
w państwowym kursie wakacyjnym ogrodniczym w Ursynowie dla
kwalifikowanego nauczycielstwa szkół powszechnych69. Pojechał
także na państwowy kurs wakacyjny w Bydgoszczy na temat: Zagadnienia programowe do nauczania przyrody żywej i martwej oraz geografii
i praktycznych zajęć ogrodniczych dla kwalifikowanego nauczycielstwa
szkół powszechnych (24 czerwca 1935–6 lipca 1935)70.
Tamże. (Karta główna dokumentów z teczki Dąbrowskiego); por.: przypis nr 64.
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu w dniu 14 lipca 1925 roku, w którym powierzono Władysławowi
Dąbrowskiemu funkcję nauczyciela w szkole w Goręczynie).
67
Tamże. (Odpis zaświadczenia, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu w dniu 6 września 1928 roku, potwierdzającego zdanie drugiego egzaminu nauczycielsko-kwalifikacyjnego).
68
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Inspektorat Szkolny w Cieszynie
w dniu 16 lipca 1930 roku, potwierdzającego uczestnictwo Władysława Dąbrowskiego w kursie ogrodniczym dla nauczycieli szkół powszechnych w Cieszynie).
69
Tamże. (Odpis zaświadczenia, wyd. przez Okrąg Szkolny warszawski 17 lipca
1931 roku, potwierdzającego uczestnictwo Władysława Dąbrowskiego w państwowym kursie wakacyjnym ogrodniczym w Ursynowie). Szczegółowy plan zajęć:
ogród szkolny przy nauczaniu przyrody i innych przedmiotów programu szkolnego;
technika zakładania ogrodu szkolnego; uprawa roli; warzywnictwo; sadownictwo
i ochrona roślin; przetwornictwo; kwiaciarstwo; pszczelnictwo; uprawy zagonkowe
szkolne i przysposobienie rolnicze młodzieży pozaszkolnej.
70
Tamże. (Odpis zaświadczenia, wyd. przez Okrąg Szkolny poznański 6 lipca 1935
roku, potwierdzającego uczestnictwo Władysława Dąbrowskiego w państwowym kursie
wakacyjnym geograficzno-przyrodniczym i zajęć ogrodniczych w Bydgoszczy).
65
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Zachowały się opinie o prowadzonych przez niego trzech zajęciach.
W pierwszej z nich, z dnia 8 marca 1928 roku, wspomniano, że „pracuje z wynikiem zadowalającym”. Następne dwie nie są już tak korzystne. Wizytacja jego zajęć z dnia 8 maja 1930 roku zaowocowała
takim oto wpisem: „wiadomości dzieci słabe – robi wrażenie człowieka wygodnego”, z kolei 16 maja 1931 roku zapisano, że jego kancelaria była zaniedbana, lecz poziom zajęć był lepszy71.
Działacz kaszubski Feliks Marszałkowski, przed wojną osobisty sekretarz Aleksandra Majkowskiego, w swym dziele pt. Biôtczi
i ùkôzczi, wymienia Władysława Dąbrowskiego na liście założycieli
Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów, czyli pierwszej po I wojnie światowej kaszubskiej organizacji, powstałej w Kartuzach w 1929 roku72
Dąbrowski ponadto dołączył do powstałego w 1931 roku ogniska
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Egiertowie73. Za swą pracę
5 maja 1938 roku otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę74.
Po wybuchu II wojny światowej, 12 września 1939 roku, Władysław Dąbrowski został aresztowany i osadzony w areszcie w Kartuzach. 1 października przeniesiono go do więzienia w Kościerzynie, skąd miał być przetransportowany z kolegami do więzienia
w Starogardzie. Dotarli do tamtejszej stacji kolejowej, po czym
5 nauczycieli, w tym Władysława Dąbrowskiego, przewieziono samochodem do Skarszew75. Jesienią 1939 roku został rozstrzelany na
cmentarzu żydowskim w Skarszewach76. Według ks. Edmunda Kosznika, wieloletniego proboszcza parafii w Goręczynie, Dąbrowskiego

rozstrzelano 1 października 1939 roku 77, jednak w świetle wydarzeń
przedstawionych przez Narcyza Kozłowskiego było to niemożliwe.
Dnia 31 lipca 1933 roku, a więc w czasie, gdy jego rodzice mieszkali w Borku, zawarł w Goręczynie małżeństwo z Kazimierą Kunegundą Ostoją-Lniską (ur. 1 maja 1904 roku w Bydgoszczy), córką ziemianina Ludwika Ostoi-Lniskiego i Augustyny Lipkowskiej, ostatnio
zamieszkałych w Wejherowie, którzy w chwili jej ślubu już nie żyli78.
Władysław i Kazimiera mieli jednego syna – Ludwika Jana, urodzonego 19 czerwca 1934 roku w Goręczynie79.
Ludwik Igielski (1898–1957)
Ostatnim przedwojennym somonińskim nauczycielem był Ludwik Igielski, który pochodził spoza Pomorza. Urodził się 6 października 1898 roku w Nagoszynie, który w czasach II Rzeczypospolitej
znajdował się w powiecie ropczyckim w województwie krakowskim80.
Jego rodzicami byli Andrzej Igielski i Anna z d. Wałęga81.
Był uczniem Państwowego Gimnazjum w podkarpackim mieście
Dębica, gdzie w roku szkolnym 1917/1918 uczęszczał do szóstej klasy.
17 maja 1918 roku otrzymał promocję do następnej, jednak nie było
mu dane jej skończyć82, gdyż 15 listopada 1918 roku został wcielony
jako ochotnik do 17. Eskadry Lotniczej. Do rezerwy przeniesiony został 6 listopada 1920 roku83.
E. Kosznik, Wspomnienia starego kapłana, Somonino 2010, s. 56. Kosznik zapisał także błędnie imię Dąbrowskiego – Alfons.
78
AP Gdańsk, sygn. 141/38, b.p. (Odpis z aktu ślubu Władysława Dąbrowskiego i Kazimiery Ostoi-Lniskiej, potwierdzonego przez USC w Goręczynie 8 sierpnia 1933 roku).
79
Tamże. (Odpis z metryki urodzenia Ludwika Jana Dąbrowskiego, wystawionej
przez USC w Goręczynie w dniu 30 czerwca 1934 roku).
80
Obecnie jest to miejscowość położona w powiecie dębickim w zachodniej części
województwa podkarpackiego.
81
AP Gdańsk, sygn. 141/66, b.p. (Odpis z dokumentu chrztu Ludwika Igielskiego,
wystawionego w Nagoszynie 31 sierpnia 1912 roku).
82
Tamże. (Odpis świadectwa ukończenia szóstej klasy Państwowego Gimnazjum
w Dębicy, wystawionego w dniu 17 maja 1918 roku).
83
Tamże. (Odpis z książeczki wojskowej Ludwika Igielskiego).
77

Tamże, (Oceny z wizytacji zajęć Władysława Dąbrowskiego).
Pro memoria. Feliks Marszałkowski (1911–1987), oprac. J. Borzyszkowski,
Gdańsk 2007, s. 358.
73
[N. Kozłowski, ZNP w powiecie…], s. 3.
74
AP Gdańsk, sygn. 141/38, b.p. (Odpis dyplomu, wyd. przez Kuratorium Okręgu
Szkolnego Pomorskiego w Toruniu w dniu 5 maja 1938 roku, przyznającego Władysławowi Dąbrowskiemu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę).
75
N. Kozłowski, Sylwetki nauczycieli, którzy polegli…, s. 5–6.
76
Tenże, Sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych…, s. 554–555; M. Walczak, dz.cyt., s. 395; KSP, [s. 2]; A. Paczoska, Ciekawostki historyczne, [w:] Wartości
kaszubskich pokoleń…, s. 46–47.
71

72
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1921 roku był zastępcą nauczyciela publicznej siedmioklasowej szkoły powszechnej w wielkopolskim miasteczku Słupca84. Stamtąd 1 lipca 1921 roku przeniesiono
go do mniejszej, pobliskiej miejscowości Ciążeń85. Będąc nauczycielem tamtejszej placówki, 25 kwietnia 1923 roku zdał w Łodzi egzamin uzupełniający dla czynnych, ale niekwalifikowanych nauczycieli
szkół powszechnych86. W czasie swojej służby nauczycielskiej w Ciążeniu powołany został 25 października 1923 roku na ćwiczenia do
3. Pułku Lotniczego, jednak został z nich zwolniony87.
Dnia 11 maja 1925 roku złożył podanie, dzięki któremu zdymisjonowano go 31 lipca tego roku ze stanowiska nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Ciążeniu88. Zaś 16 września 1925 roku został mianowany nauczycielem tymczasowym w jednoklasowej szkole
w Somoninie, która była ostatnim przed wybuchem II wojny światowej miejscem pracy Igielskiego. W somonińskiej placówce zaczął pracować od 21 września 1925 roku89 Dwa dni później złożył przysięgę
służbową90. 16 czerwca 1928 roku zdał drugi egzamin nauczycielski
(kwalifikacyjny) z wynikiem dostatecznym, dzięki czemu został sta-

Tamże. (Odpis dokumentu wystawionego przez Inspektorat Szkolny w Słupcy
w dniu 25 marca 1921 roku, informującego o mianowaniu Ludwika Igielskiego
zastępcą nauczyciela szkoły w Słupcy).
85
Tamże. (Odpis zaświadczenia, wystawionego przez Inspektorat Szkolny w Koninie w dniu 8 września 1936 roku, informującego o przeniesieniu Ludwika Igielskiego ze Słupcy do szkoły w Ciążeniu).
86
Tamże. (Odpis świadectwa z egzaminu uzupełniającego, wystawionego przez
Państwową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w dniu 25 kwietnia 1923 roku).
87
Patrz: przypis nr 83.
88
Tamże. (Odpis dokumentu wystawionego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego
Łódzkiego w dniu 1 lipca 1925 roku, informującego o zwolnieniu Ludwika Igielskiego ze stanowiska nauczyciela publicznej szkoły powszechnej w Ciążeniu).
89
Tamże. (Odpis dokumentu wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w dniu 17 września 1925 roku, w którym powierzono Władysławowi Dąbrowskiemu funkcję nauczyciela w szkole w Somoninie).
90
Tamże. (Odpis dekretu ustalenia, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego
Pomorskiego w dniu 16 października 1928 roku, stwierdzającego pełnienie przez
Ludwika Igielskiego funkcji nauczyciela stałego szkół powszechnych).
84
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Il. 5. Ludwik Igielski
Źródło: 150 lat SP, s. 16

łym nauczycielem szkół powszechnych91. W tym czasie ponownie
zgłosił się na ćwiczenia do 3 . Pułku Lotniczego, ale po dwóch dniach,
tj. 19 sierpnia 1927 roku, został oddelegowany. Czterotygodniowe
szkolenie w tej formacji odbył jednak w 1928 roku (od 11 czerwca)92.
Ponadto w dniach 6 lipca–29 sierpnia 1931 roku uczęszczał w Szkole
Podoficerów Zawodowych Piechoty w Grudziądzu na skrócony kurs,
zorganizowany przez Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty, który
ukończył z wynikiem dobrym oraz 64. pozycją na 146 słuchaczy93.
Podobnie jak u poprzedników zachowały się opinie o jego zajęciach, co prawda tylko dwie. Na ich podstawie można uznać Ludwika
Tamże. (Odpis dokumentu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu w dniu 16 października 1928 roku, potwierdzającego zdanie drugiego
egzaminu nauczycielsko-kwalifikacyjnego). W jednym z dokumentów wspomniano
błędnie, że został stałym nauczycielem w dniu 16 września 1928 roku, patrz: przy
pis nr 90.
92
Patrz: przypis nr 83.
93
Tamże. (Odpis zaświadczenia, wyd. przez Komendę Szkoły Podoficerów Zawodowych Piechoty w Grudziądzu w dniu 29 sierpnia 1931 roku, potwierdzającego
ukończenie kursu w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty).
91
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Igielskiego za nauczyciela bardzo dobrego. 26 marca 1928 roku wizytator odnotował, że Igielski był „zdolny i pilny”, zaś 1 kwietnia 1930
roku zapisano, że nauczyciel z Somonina zachowuje „wzorowy porządek i sumienność w pracy”94. Igielski dobrze zapisał się także w pamięci byłych uczniów. Stefania Kobus wspominała:

przed zbombardowaniem budowli, gdyż został zaalarmowany wcześniej syreną, dzięki czemu uszli z życiem 98. W dniu kapitulacji Helu
dostał się jednak do niemieckiej niewoli 99, gdzie przebywał ponad
pięć lat w Oflagu II C Woldenberg 100. Po wyzwoleniu obozu powrócił
1 kwietnia 1945 roku do Somonina, a już od 1 maja ponownie prowadził zajęcia w tutejszej szkole, która paradoksalnie była w czasie okupacji niemieckiej odnowiona. Trzeba było jednak zażegnać kłopoty
natury organizacyjnej – brak podręczników, przyborów szkolnych itd.101
Po II wojnie światowej Igielski był komisarzem spisowym, który przeprowadził powszechny spis miejscowej ludności cywilnej.
Wykazał on, że w 1946 roku. Somonino było zamieszkane przez
480 Polaków i 12 Niemców102. Igielski udzielał się także na niwie społecznej. Po wojnie objął funkcję ławnika w sądzie w Kartuzach, przez
co niejednokrotnie musiał opuszczać zajęcia, które w ramach pomocy koleżeńskiej prowadzili za niego inni nauczyciele103.
W Somoninie uczył jeszcze przez kilka lat, po czym 15 sierpnia
1951 roku został dyscyplinarnie przeniesiony do sąsiedniego Hopowa, wymieniając się stanowiskiem z tamtejszym nauczycielem Michałem Potrykusem. W Hopowie pracował do stycznia 1957 roku,
lecz prawdopodobnie już wtedy zaczął poważnie chorować. Zmarł
21 stycznia 1957 roku z powodu białaczki104.
Ludwik Igielski był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz wstąpił
w związek małżeński 25 listopada 1922 roku w Ciążeniu z 21-letnią
Matyldą Gonerkówną, córką Piotra i Urszuli Śmiechowskiej. Z tego

No on był bohaterem i to nie byle jakim. Jak szliśmy do tego Goręczyna [na
święta państwowe – K.B.], to on [był] w mundurze i miał szablę, i czapkę błyszczącą fajną, i maszerował jako oficeroku. On był dobrym nauczycielem, nawet
religii nas uczył, wcale nie był sprzeczny95.

Z kolei Władysław Tusk twierdził, że:
On był do uczniów dobry (…). A na lekcji, jak my kanapki mieli, to jak ja wyjąłem chleb, a on jadł, to on zawsze kanapki zamieniał. On tam miał lepsze
kanapki. Ale to może dlatego, że on z moim ojcem dobrze [się] kolegował tutaj
(…). Na 3 maja to my tu zawsze maszerowali wtedy do Goręczyna, bo tam był
pochód w Goręczynie 3 maja i msza. Potem w Goręczynie wszyscy tam z tyłu
szkoły [byliśmy] (…). Tam były schody z kamienia, to on na tych schodach miał
przemowę wtedy96.

Na placówce w Somoninie Igielski uczył aż do końca roku szkolnego w 1939 roku. Rok wcześniej, 5 maja 1938 roku otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 97. Pod koniec sierpnia 1939 roku,
po ogłoszeniu mobilizacji alarmowej, trafił do Oddziału Obrony
Lądowej w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku, gdzie objął
dowództwo w 1. plutonie strzeleckim, przydzielony do kompanii
pod dowództwem kpt. mar. obserwatora Eustachego Szczepaniuka.
10 września uczestniczył ze swoim plutonem w odbiciu Władysławowa, zaś 26 września przebywał w Kuźnicy, która tego dnia przeżywała
nalot bombowy. Około godz. 15. ucierpiał tamtejszy budynek piętrowy, służący obrońcom jako punkt opatrunkowy. Igielski, przebywający
w nim z kilkoma marynarzami i por. rez. dr. Bederskim, opuścił go tuż
Tamże, (Oceny z wizytacji zajęć Ludwika Igielskiego).
Relacja z dnia 3 listopada 2018 roku.
96
Relacja z dnia 12 listopada 2018 roku.
97
AP Gdańsk, sygn. 141/66, b.p. (Odpis dyplomu, wyd. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu w dniu 5 maja 1938 roku, przyznającego
Ludwikowi Igielskiemu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę).
94
95
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Przedstawione tu informacje o wojennych potyczkach Igielskiego pochodzą
z relacji ppor. rez. Józefa Gazdowicza, dowódcy oddziału piechoty Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, patrz: J. Gazdowicz, Mój wrzesień 1939, [w:] Ostatnia reduta. Sprawozdania z walk i relacje obrońców Helu, oprac. R. Witkowski,
Gdańsk 1973, s. 210–215.
99
[N. Kozłowski, ZNP w powiecie…], s. 18.
100
Woldenberg to obecnie miasto Dobiegniew w północnej części woj. lubuskiego.
101
KSP, [s. 2–3].
102
150 lat SP, s. 4–5.
103
Tamże, s. 23.
104
K.A. Kunowski, Genealogia Wesołowskich z Somonina, [w:] tenże, Genealogia
Plichtów ze Sławek, Gdynia–Nowa Wieś–Somonino 2016–2017, s. 29.
98

31

Karol Bieszka

Nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej w Somoninie…

związku urodziła się jedna córka, której imienia nie wymieniono
w aktach personalnych nauczyciela 105. Związek z Matyldą okazał
się nietrwały, gdyż po podjęciu przez Igielskiego pracy w Somoninie, żona pozostała w Ciążeniu. W 1927 roku złożył on w sądzie
wniosek o zmniejszenie zasądzonej wobec niego stawki alimentów
z 80 do 40 zł miesięcznie. W tym czasie jego miesięczna pensja wynosiła 210,93 zł, pobierał także dodatek stanowiący 10 proc. jego
dochodów 106. Drugą żoną Ludwika Igielskiego była Agnieszka Wesołowska z Somonina (1911–1986). Miał z nią dwoje dzieci, które przyszły na świat już po II wojnie światowej: Andrzeja Ludwika
(ur. 8 czerwca 1951 roku w Somoninie), późniejszego nauczyciela
wychowania fizycznego w szkole somonińskiej oraz Elżbietę Marię
(ur. 21 lutego 1953 roku w Kartuzach) 107.

on był ostatnim przed II wojną światową nauczycielem goręczyńskiej
szkoły powszechnej. Jednak najtrwalej w środowisko Somonina wpisał się bez wątpienia Ludwik Igielski. To on spisał po II wojnie światowej nową kronikę szkolną, gdyż starszą Niemcy spalili na początku kampanii wrześniowej. Jako jej kierownik brał też czynny udział
w odbudowie powojennej szkoły. Był także pierwszym powojennym
komisarzem spisowym. W monografii 150 lat Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie, wydanej z okazji
150-lecia istnienia tejże placówki, tak napisano o Igielskim:
Postać Ludwika Igielskiego zasługuje na szczególną uwagę każdego, kto choć
trochę jest związany z historią tej szkoły oraz nie są mu obojętne sprawy środowiska lokalnego. Być może gdyby nie osoba Ludwika Igielskiego, nie doszłoby
do tak szybkiej reorganizacji szkoły i podjęcia tam zajęć lekcyjnych. Zapiski
kronikarskie pana Ludwika przesiąknięte są patriotyzmem, a przede wszystkim duszą nauczyciela109.

Podsumowanie
Publiczna Szkoła Powszechna w Somoninie, które w 1925 roku
zamieszkiwało 430 osób108, miała w latach 1920–1939 trzech nauczycieli. Każdy z nich wywodził się z innego regionu Polski: Igielski
pochodził z Podkarpacia, Witosławski urodził się w Wielkopolsce,
zaś Dąbrowski jako jedyny był kaszubskiego pochodzenia. Józefa
Witosławskiego zapewne bardziej znali mieszkańcy Kartuz niż Somonina, ponieważ w kartuskich szkołach przez niemal 17 lat był
nauczycielem i w tym mieście dał się poznać jako dyrygent, redaktor
i działacz społeczny (jako jedyny z tej nauczycielskiej trójcy otrzymał przed wybuchem II wojny światowej „Srebrny Krzyż Zasługi”).
Władysława Dąbrowskiego bardziej kojarzono z Goręczynem, gdyż to
AP Gdańsk, sygn. 141/66, b.p. (Odpis ze świadectwa zawarcia małżeństwa przez
Ludwika Igielskiego z Matyldą Gonerkówną, wyd. 9 stycznia 1932 roku w Ciążeniu).
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AP Gdańsk, sygn. 141/66, b.p. (Odpis wyroku, ogłoszonego przez Izbę Cywilną
Sądu Okręgowego w Starogardzie w dniu 9 lutego 1927 roku i wygotowanego 16
marca 1927 roku, oddalający pozew Ludwika Igielskiego).
107
J. Gliwa, A. Igielski, Sport szkolny, [w:] Wartości kaszubskich pokoleń…, s. 129;
K.A. Kunowski, dz. cyt., s. 29–30.
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KSP, [s. 1].
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150 lat SP, s. 17. W tej skromnej broszurce Igielski ma swój krótki biogram, nie
mają go z kolei ani Witosławski, ani Dąbrowski.
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JÓZEF MACHOLL A , KARTUZY I TAKSÓWKI
Józef Macholla, w czasach wielkiego światowego kryzysu, wykorzystał rodzącą się koniunkturę na nowy rodzaj indywidualnego
transportu zarobkowego i przeszedł do historii jako pierwszy taksówkarz w Kartuzach.
Przeglądając fora internetowe o tematyce historycznej, łatwo
zauważyć, że ich bywalcy chętniej niż do zdjęć motocykli, ciężarówek
czy nawet zwykłych samochodów osobowych, sięgają do starych fotografii taksówek. Są one tylko trochę mniej popularne od fotografii
samochodów sportowych, czy luksusowych kabrioletów.
Powodem takiego stanu rzeczy nie była z pewnością wyjątkowość taksówkarskich samochodów, ale ich wszechobecność w najbardziej reprezentacyjnych miejscach miejscowości, na najważniejszych
uroczystościach – tak państwowych, jak i rodzinnych – oraz fakt,
że bliższe spotkanie z taksówką było przed II Wojną Światową dla
większej części społeczeństwa jedyną okazją do dłuższego obcowania
z najnowocześniejszą wówczas techniką.
Historia taksówek na obszarze najbliższym obecnej Aglomeracji
Trójmiejskiej, której centralna część to Gdańsk, Sopot i Gdynia, a zewnętrzna obejmuje obszar od Tczewa, do Kartuz i Władysławowa1,
zaczęła się w połowie XIX wieku w Gdańsku. Pierwsze taksówki były
Feliks Pankau, Obszar Metropolitalny Trójmiasta – doświadczenia w integracji planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, Obszar Metropolitalny Warszawa,
Warszawa 2011, [w:] Polityka miejska w dokumentach strategicznych i operacyjnych
województwa pomorskiego (dostęp: 26.12.2019).
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specyficznej konstrukcji powozami, które już w 1889 roku wyposażono w taksometry. Około roku 1908 firma „Stielow&Förster” , będąca
jedną pierwszych kompleksowych i całkowicie profesjonalnych firm
sektora motoryzacyjnego tak w Gdańsku, jak i w całych ówczesnych
Prusach Zachodnich.
Dwa lata później (1910) na Targu Węglowym, funkcjonowała
już zatoczka dla dorożek samochodowych. W ciągu kolejnych czterech lat autodorożki pojawiły się przed dworcem głównym i na rynku we Wrzeszczu. W 1928 roku na terytorium całego Wolnego Miasta Gdańska (Gdańsk, Oliwa, Sopot, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór
Gdański, Nowy Staw) funkcjonowało łącznie 200 taksówek samochodowych. W 1936 roku ich liczba spadła do poziomu 1232.
Jedne z najbardziej znanych, pomorskich zdjęć przedwojennych
taksówek, pochodzą z Gdyni. Widzimy tutaj samochody, wyposażone
w charakterystyczną lampę – koguta, zaparkowane na Placu Kaszubskim,
pod dworcem kolejowym, przy molo w Orłowie, w sąsiedztwie Bulwaru,
czy pod Dworcem Morskim. Na fotografiach rozpoznajemy duże samochody amerykańskiej produkcji, citroeny AC4, polskie fiaty i chevrolety.
W 1924 roku Gdyński magistrat opublikował cennik autodorożek. Dwa lata później ich funkcjonowanie uregulowało odpowiednie
rozporządzenie policyjne. Już w 1927 roku w 12-tysięcznej Gdyni
powstał Związek Właścicieli Dorożek Samochodowych. W następnym roku miejski magistrat wydał rozporządzenie, mocą którego
ustanowiono postoje autodorożek przy dworcu kolejowym, na Placu
Kaszubskim obok domu Sióstr Miłosierdzia, koło pomnika Sienkiewicza na Kamiennej Górze, obok przejazdu w porcie i przy „Polskiej
Riwierze”. Rok przed wojną w Gdyni zarejestrowanych było 618 samochodów, w tym 102 taksówki3.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zbieżność dat. Największy
rozkwit branży taksówkowej w WMG, jak i pojawienie się pierwszego stowarzyszenia właścicieli dorożek samochodowych w Gdyni, to

koniec lat 20. XX wieku. Było to tożsame z procesem mającym miejsce
na terenie całego obszaru celnego II RP (należało do niego także Wolne Miasto Gdańsk), w którym od połowy lat 20. XX wieku, notowano
gwałtowny przyrost rejestracji działalności polegających na indywidualnym przewozie osób.
Rejestrując taksówkę, trzeba było spełnić wymagania ministerialne oraz uregulowania wygenerowane przez radnych danego samorządu, co miało miejsce z reguły w przypadku większych ośrodków.
Komisja magistracka wytyczała, o czym była już mowa, miejsca do
parkowania autodorożek, legalizowała taksometr, zatwierdzała cennik opłat oraz, bardzo często, sprawdzała prawidłowość wyglądu
zewnętrznego kierowcy i pojazdu według obowiązującego wzoru.
W Warszawie kierowca przechodził dodatkowy egzamin z ze znajomości miasta, najkrótszych dojazdów do różnych miejsc i zachowania się wobec pasażerów4. Powstające w tym czasie regulacje, często
bardzo rygorystyczne, oraz gorliwość ich stosowania w „ograniczaniu wolności” szoferów autodorożek przez policję sprawiała, że był to
też czas częstych protestów tej nowej grupy zawodowej. Inna rzecz,
że na „uliczne harce” bagatelizujących przepisy taksówkarzy zwracała mocno uwagę cała ówczesna prasa. Roczna składka ubezpieczeniowa dla właściciela autodorożki wynosiła (w 1937 roku) 120 złotych
i płatna była w ratach. Ubezpieczenie można było zawiesić na czas
niekorzystania z pojazdu5.
W roku 1928 w Polsce zarejestrowanych było 21,8 tysiąca samochodów osobowych. W 1931 już 38,8 tysiąca6. W roku 1932 liczba ta
spada do 28,7 tysiąca, a rok później już do 26,015 tysiąca, aby powoli
wznieść się w 1934 roku do 26,969 tysiąca pojazdów i ostatecznie,
w roku 1939, osiągnąć liczbę 41 948 pojazdów. W województwie pomorskim zarejestrowane były w 1939 roku ogółem 3732 samochody
osobowe, w tym 481 taksówek7.
W. Rychter, Moje Dwa i Cztery Kółka, Warszawa 1985, s. 116.
Notatnik informator Właściciela Dorożki Samochodowej 1937, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych właścicieli dorożek samochodowych, Poznań 1936, s. 114.
6
Mały Rocznik Statystyczny 1934, Warszawa 1934, s. 70.
7
Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 198.
4

J. Daniluk, Z dziejów taksówek w dawnym Gdańsku, www.trojmiasto.pl, 25 wrześ
nia 2016, (dostęp: 25.12.2019).
3
M. Gotard, Przedwojenna motoryzacyjna stolica Polski, www.trojmiasto.pl, 10 lipca 2012 (dostep: 31.12.2019).
2
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Spadek liczby rejestracji od 1931 do 1934 roku wiąże się z tak
zwanym „polskim przesunięciem” wielkiego kryzysu, którego skutki
najbardziej odczuwalne były na świecie w latach 1929 – 1933 a w Polsce od 1930 do nawet roku 1935. W tych niezwykle trudnych warunkach gospodarczych, pewien zdolny mechanik z Kartuz stworzył
w swoim mieście pierwsze przedsiębiorstwo taksówkowe.
Józef Macholla urodził się 2 grudnia 1903 roku w Kosowie koło
Kartuz. Od dziecka interesował się mechaniką. Jego pasją były motocykle i samochody. W tym też kierunku odbywał nauki (mechanik samochodowy). W czasie zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał
w Bydgoszczy, brał udział w wyścigach na amerykańskich motocyklach Harley-Davidson. Po powrocie do rodzinnego miasta zatrudnił
się jako kierowca autobusu na trasie Kartuzy – Gdańsk.
Po zgromadzeniu gotówki zakupił samochód i kupił pierwszą
taksówkę, a wkrótce drugą. Jak można wywnioskować z rodzinnej
relacji opatrzonej fotografiami, zdeponowanej w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach, przez córkę, Panią Krystynę Kliszewską, miało to miejsce na przełomie lat 20. i 30. XX wieku.
Na pewno przed rokiem 1931, ponieważ na znajdującym się w domowym archiwum zdjęciu widzimy Józefa Machollę pozującego obok
siedziby firmy, przy pierwszym pojeździe (najprawdopodobniej
chevrolecie). W tym czasie przedsiębiorstwo nie mieściło się już przy
ulicy Gdańskiej, lecz przy ulicy Marszałka Piłsudskiego.
Zdjęcie drugiej taksówki Józefa Macholli pochodzi z 1933 roku
i zostało wykonane wiosną tego roku. Na fotografii widać trzech
młodych, odświętnie ubranych mężczyzn, co może wskazywać na
ważną imprezę: chrzest, komunię, ślub. Mężczyźni ujęci na zdjęciu siedzą na długim i szerokim jak ławka progu samochodu osobowego dużych rozmiarów. Pierwotnie podejrzewano, że może to
być ford, który w roku 1933 poruszał się po ulicach Kartuz, a jego
właścicielem był bliski krewny niejakiego p. Lappe, lub – jak głosiła
rodzinna tradycja, mercedes.
Trudność w dokładnej identyfikacji marek pierwszych kartuskich taksówek wynika z ogólnej specyfiki motoryzacji tamtego
okresu. Producenci pierwszych samochodów oferowali jako wariant

standardowy ramę z kołami, silnikiem, chłodnicą, maskami, przegrodą czołową i kierownicą, a oferta opcjonalnych „fabrycznych”
nadwozi była nader skromna. Z tego powodu większość klientów
nabywała ramę z silnikiem, karosując ją indywidualnie w firmach
specjalizujących się, często od dziesiątków lat, w zabudowie powozów. Zunifikowane fabryczne nadwozia drewniano-stalowe pojawiły się jako wypadkowa masowej produkcji Forda, Citroena i Chevroleta dopiero w latach 20. XX wieku. Choć szybko upowszechniły się
u większości, zwłaszcza amerykańskich producentów, w zasadzie
do połowy lat 30., współistniały razem z indywidualnymi kreacjami
na oddzielnie zakupionej ramie.
W polskim obszarze celnym trend ten dodatkowo umacniały
krajowe przepisy, udzielające ulgi na import samych nadwozi i następnie karosowanie ich w rodzimych firmach nadwoziowych. To
tłumaczy dlaczego bardzo często określoną markę można było zidentyfikować tylko na podstawie charakterystycznej chłodnicy,
czy nawet tylko znaczka. Szczęśliwie podczas identyfikacji przez
autora tego tekstu, drugiej taksówki Józefa Macholli okazało się,
że samochód ze zdjęcia wyposażony był w standardowe, fabryczne
nadwozie, co znacznie ułatwiło określenie marki. Mamy oto przed
sobą dużego, sześciocylindrowego, sześciosobowego dodge-a victory, model z 1929 roku. Fabryczne oznaczenie pojazdu to Dodge Serie 130/131. Pod jego maską krył się 3,4 litrowy, benzynowy silnik
sześciocylindrowy o mocy 58 koni mechanicznych. Osadzony na
solidnej ramie pojazd produkowany był w dwóch długościach. Krótsza nosiła przydomek „Standard” a dłuższa, prezentowana na zdjęciu – „Senior” 8. Samochód był na swoje czasy bogato wyposażony.
Mimo że należał do klasy średniej, podobnie jak dziś, w przypadku
pojazdów amerykańskich, dwa razy większych od ich europejskich
odpowiedników, miał już na przykład hydrauliczne hamulce. Tutaj
warto nadmienić, że hydrauliczny układ hamulcowy był wówczas
w Europie rozwiązaniem niezwykłym nawet w klasie wyższej średniej, w której ciągle montowano hamulce mechaniczne.
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www.wikipedia.com, Dodge 130/131 Victory (dostęp: 02.01.2020).
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W wyściełanymi eleganckimi materiałami wnętrzu wygodnie mieściły się cztery osoby. Jeżeli zachodziła konieczność zabrania na pokład kolejnych dwóch, wysuwało się z podłogi tak zwane „straponteny”,
czyli małe, chowane siedzonka. Dziś raczej już niespotykane. Szkoda,
bo ich historia zaczęła się jeszcze, kiedy na świecie królowały powozy.
Samochód na zdjęciu ma tylko cztery lata. Ma też polską rejestrację z województwa pomorskiego, co wykluczało zarobkowe poruszanie się po drogach Wolnego Miasta Gdańska, w którym był zapewne
serwisowany. Od 1928 roku na Targu Węglowym, pod numerem 12
działało przedstawicielstwo Dodge’a, które prowadził S. Zmigrod.
Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku amerykańskie auta cieszyły się,
ze względu na korzystną cenę, solidność i wymiary, sporym wzięciem
także w Polsce. Nie bez powodu właśnie w tym czasie w Wolnym Mieście Gdańsku działało przedstawicielstwo Chevroleta, Dodge’a i Hudson
Essexa, który był tam nawet montowany, przy ulicy Retergasse 12/15.
Wróćmy do naszego dodge’a. Pasy na nadwoziu i charakterystyczna boczna lampka ze strzałką wyraźnie wskazują, że mamy tutaj do czynienia z taksówką. Takie zajęcie musiało być dla właściciela
pojazdu całkiem dochodowe, ponieważ zakup dużego i całkiem nowego dodge’a wiązał się ze sporym wysiłkiem finansowym. Zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego.
Latem 1939 roku oba samochody spotkał los większości prywatnego taboru samochodowego w Polsce. Auta, z pełnymi zbiornikami
benzyny, zostały zarekwirowane na potrzeby wojska, zaś Józefa Machollę powołano do służby.
Pod Kutnem dostał się do niemieckiej niewoli. Przywieziono go do
kartuskiego Gestapo i został osadzony w więzieniu przy ulicy Ceynowy,
gdzie oczekiwał na wywózkę do obozu. Po interwencji znanego mieszkańcom Kartuz człowieka zwanego Gadau, który przekonał, kogo
trzeba, że tak dobrego fachowca, który posiadł wszystkie tajemnice
dotyczące mechaniki samochodowej, do najmniejszej śrubki, potrafi
usunąć każdą awarię w samochodzie, nie należy wywozić do obozu, lecz
wykorzystać jako przydatnego w inny sposób, tj. w pracy przy samochodach. Na wniosek landrata Herberta Buscha Józef Macholla został
skreślony z listy przeznaczonych do podobozu. Skierowano go do pra-

cy w Gdańsku, do dużej firmy transportowej usytuowanej przy Kamiennej Grobli nad Motławą, której właścicielem był Niemiec o nazwisku Perlich. Pod koniec wojny, kiedy rozpoczynała się bitwa o Gdańsk,
a Armia Czerwona okrążała miasto, Józef Macholla z rodziną przez
tydzień przebywał w prowizorycznym schronie w Oliwie.
Tutaj oddajmy głos Pani Krystynie Kliszewskiej, dzięki której
możemy dokładnie zrekonstruować losy pierwszego kartuskiego
taksówkarza 9.
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Były to przerażające chwile, gdyż znajdowaliśmy się w samym centrum walk
pod Oliwą. Siódmego dnia Rosjanie zdobyli teren, na którym znajdował się
schron i wygnali całą naszą rodzinę, która zmuszona była uciekać pod ostrzałem lądowym i powietrznym w kierunku pobliskiego lasu, gdzie umocnili się
już Rosjanie. Wspomnienia moje są straszne. Uciekając, padaliśmy co chwila
do lejów po bombach, wokół paliły się domy, leżały trupy, dogorywały konie,
samoloty przelatywały nad nami, a wszystko pośród strzałów padających
z jednej i drugiej strony. To był cud, że nikomu z nas nic się nie stało. Czwórka dzieci, ja druga po bracie według starszeństwa, najmłodsza siostra lat pięć
na rękach ojca. Do dzisiaj jesteśmy przekonani, że modlitwa czyni cuda, bo
brat przez cały ten czas odmawiał „Ojcze nasz” i to po niemiecku – „Vater
Unser”. Wracając wspomnieniami do tamtych czasów, zawsze mam przed
oczami te okropne chwile w moim życiu i zawsze płaczę.
W tak dramatycznych okolicznościach uciekaliśmy w stronę Kartuz. Po drodze Józef Macholla został zatrzymany przez czerwonoarmistów do wyjaśnienia, ponieważ wydał im się podejrzany. Zabrali go z powrotem do Gdańska
w celu dokładnego sprawdzenia wiarygodności jego zeznań dotyczących
ucieczki z miasta. My razem z mamą oczekiwaliśmy na powrót ojca w rosyjskim sztabie polowym w miejscowości, której nazwy nie pamiętam. Rosjanie
częstowali nas cukrem i słoniną. Dla mamy i dla nas – dzieci – byli dobrzy
(byli to oficerowie wyższej rangi).
Po przybyciu do Kartuz, Józef Macholla razem z miejscowymi kolejarzami
(jedno z nazwisk, które utrwaliło mi się w pamięci, to Franciszek Benkowski z ul. Sambora) uruchamiali parowozownię, która mieściła się przy moście
prowadzącym do Grzybna (ul. 3 Maja). Obecnie obiekt nie istnieje. Dzienną
zapłatą za pracę był bochen czarnego chleba.

Relacja Krystyny Kliszewskiej, córki Józefa Macholli, zdeponowana w Muzeum
Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach.
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Po zakończeniu wojny Józef, wraz z kolegami, złożyli z wypalonego wraku i porzuconych części pierwszy autobus, utrzymujący
komunikację pomiędzy Gdynią, Gowidlinem i Kartuzami. Linia nazywała się „Ptak”. Warsztaty i biuro mieściły się przy ul. Kościuszki. Zatrudnionych było około 13 osób oraz uczniowie. Po likwidacji przedsiębiorstwa „Ptak” powstał PKS, którego baza mieściła się
dokładnie w tym samym miejscu, to jest przy ulicy Kościuszki. Dziś
w tym miejscu znajduje się parking. Józef Macholla wrócił do swego poprzedniego zajęcia – uruchomił usługi taksówkarskie, składając kolejne pojazdy z wraków porzuconych podczas wojny. Były to
bardzo trudne czasy dla kogokolwiek, kto chciał pracować na własną
rękę. Państwo starało się zlikwidować działalność prywatną. Nękało
kontrolami, dokładało domiary. Mimo to Józef Macholla trwał, starając się o przyznanie mu emerytury, potem renty kombatanckiej,
jako uczestnikowi walk we wrześniu 1939 roku. Co ciekawe, emerytury jednak nigdy nie otrzymał. Jedynie krótko przed śmiercią, w ramach wyjątku, władze najwyższe w Warszawie przyznały mu rentę
po usilnych staraniach córki Krystyny Kliszewskiej.
Dwadzieścia lat po zarekwirowaniu przez polskie wojsko Józefowi Macholli pierwszego taboru taksówkowego, w 1959 roku,
w mieście było osiem taksówek. Nazwiska ówczesnych taksówkarzy
to m.in.: Bazyli Buszman, (samochód Warszawa) Zygmunt Pepliński
(samochód Ford), Jan Potraca (samochód Warszawa). Do 1989 roku
wszyscy taksówkarze należeli do Zrzeszenia Prywatnego Handlu
i Usług, którego wieloletnim prezesem był Jan Potraca, właściciel
kartuskiej taksówki nr 8, a najpopularniejsze postoje znajdowały się
przy dworcu i na rynku10.
10

Il. 1. Józef Macholla z małżonką Anastazją
w 1938 roku w kartuskim parku. W głębi
figura Matki Boskiej Królowej Polski

Relacja Jana Potracy, udostępniona przez red. Filipa Stankowskiego z Kartuz.

Il. 2. Józef Macholla na tle swojej taksówki
przy ulicy Gdańskiej 15 w Kartuzach
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WYBRANE POLSKIE, KASZUBSKIE
I NIEMIECKIE NAZWY MIEJSCOWE
W DZISIEJSZEJ GMINIE CEWICE

Il. 3. Reklama, która ukazywała się w Gazecie Kartuskiej
oraz spisach reklamujących usługi

Kaszubskimi nazwami miejscowymi w dzisiejszej (2019 r.) gminie Cewice, a zatem z terenu Kaszub1 i Pojezierza Kaszubskiego, zainteresowany był dr Cenôva, który wymienił m.in.: Bukòviné, Cevjce,
Kamjenc, Krępkowo, Krępkòjce, Lébuno (Labuhn), Maszewo, Pjeskj,
Przétoczéno, Szémrovjce, Wòneszéno, vj. é méłè, Wòsowo i Zelonidwór (Grünhoff)2. Współdziałał z nim Hilferding3, który stwierdził,
że w 1856 roku. Kaszubi mieszkali w: Bùkòwinie, Lëbùniu, Òskòwie,
Òsowie, Pòpòwie i Szëmerowicach (Schimmerwitz), jak chodzi o ten
teren. Pewnie byli oni też w Okalicach, ale ten autor tego nie odnotował. Jego rosyjska pisownia była inna od podanej kaszubskiej. Kaszubska relacja pisarska o Siemirowicach (Szëmrejcach) i Cewicach
jest stosunkowo nowa4. Starszych tego typu danych o Sierakowicach,
Geograficzny atlas świata. 2, red. Z. Cukierska i in., Paańst. Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im Eugeniusza Romera, Warszawa–Wrocław: Państ. Przedsiębiorstwo Wydaw. Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1991, s. 81.
2
F. Cenôva, Skôrb Kaszébskosłovjnskjè mòvé. Pjrszè xęgi, pjrszi seszét, 1866, s. 39–
40, https://books.google.cz/books?vid=NKP:3186219665&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false (dostęp: 18.10.2019).
3
A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, tłum.
Nina Perczyńska, oprac. Jerzy Treder, Gdańsk 1989, s. 9.
4
M. Jeliński, Moje Kaszëbë, [w:] J. Drzeżdżon: Współczesna literatura kaszubska
1945–1980, LSW, Warszawa 1986, s. 315–320.
1

Il. 4. Załoga pierwszej powojennej linii autobusowej:
Kartuzy – Gowidlino – Kartuzy – Gdynia pod nazwą „Ptak”

[44]

45

Marian Jeliński

Wybrane polskie, kaszubskie i niemieckie nazwy miejscowe…

a m.in. kaszubskich nazw w tej gminie dotyczy nowy artykuł5. Zapewne pierwszy na kaszubską nazwę miejscową (cassubische name) zwrócił
uwagę Hirsch, pisząc rzekomo „Jelliń” o Jeleńczu6.

Nazwy w języku kaszubskim w tabeli nr 1 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. z 2017, poz. 823), do Rejestru gmin, na
których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości8.
Ciekawe jest to, że Okalice z dzisiejszej gminy Cewice były
w XVII wieku w powiecie mirachowskim9. Polska nazwa Kamieniec
została nadana przez leśniczego Gajdusa po II wojnie światowej. Był
on leśniczym leśnictwa o takiej nazwie w rejonie Cewic i tak mówił.
Sugerował przy tym, że powodem była znaczna liczba kamieni w okolicznych lasach. Potwierdza to była nazwa leśnictwa – Kamieniec,
którego leśniczówka była w tej miejscowości. Polskie nazwy: Leśnik,
Osowiec, Roztopczyn, są zapewne nowe i nie zawiera ich opracowanie z 2006 roku10. Natomiat Oskowo – Wutzkow11, było od dawna
w powiecie słupskim, a zatem na Pomorzu Zachodnim.
Niektóre nazwy kaszubskie miejscowości w gminie Cewice,
jak np. Bùkòwina i wiele innych, wprowadzono oficjalnie 18 lipca
2016 roku, a niektóre, jak np. Céwice i Lëbùń, 9 kwietnia 2019 roku12.

.7

Polski
Bukowina
Cewice
Dziechno
Kamieniec
Karwica
Krępkowice
Krępkowo
Lesiaki
Leśnik
Łebunia
Malczyce
Maszewo Lęborskie
Okalice
Oskowo
Osowiec
Osowo Lęborskie
Pieski
Popowo
Roztopczyn
Siemirowice
Unieszyniec
Unieszynko
Unieszyno

Kaszubski
Bùkòwina
Céwice
Dzechno
Kamiéńc
Karwica
Krãpkòjce
Krãpkòwò
Lesôczi
Lesnik
Lëbùń
Malczëce
Maszewò Lãbòrsczé
Òkalëce
Òskòwò
Òsówc
Òsowò Lãbòrsczé
Piesczi
Pòpòwò
Roztopczëno
Szemrejce
Ùnieszińc
Ùnieszënkò
Ùnieszëno

Niemiecki7
Buckowin
Zewitz
Dzech
Gerhardshöhe
Krampkewitz
Vorposten
Lessaken
Labuhn
Henriettenthal
Groß Massow
Ockalitz
Wutzkow
Wussow
Paulinenhof
Poppow
Schimmerwitz
Neu Wunneschin
Klein Wunneschin
Groß Wunneschin

Tabela nr 1. Nazwy wybranych miejscowości w gminie Cewice w językach: polskim,
kaszubskim i niemieckim. Objaśnienie: nazwy, o ile ona istniała, autor nie ustalił.

Tenże, Germanizacja wybranych nazw miejscowości w gminie Sierakowice w latach
II wojny światowej z dodaniem ich polskich i kaszubskich odpowiedników, Kartuskie
Zeszyty Muzealne 3/2018, s. 79–83.
6
R. Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, t. 1, E.J. Dalkowski, Königsberg 1858, s. 306; https://archive.org/details/bub_gb_Cc8AAAAAcAAJ/page/n315
(dostęp: 18.10.2019).
7
F. Schultz, Geschichte des Kreises Lauenburg in Pommern, Lauenburg i. Pom. 1912
(Karte des Kreises Lauenburg, s. 492); http://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/fullscreen/PPN733599435/492/ (dostęp:18.10.2019).
5
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Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U.
z 2017, poz. 823), do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, s. 53; http://web.archive.org/web/20190624093236/http://
mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/13576/stan09042019ost.pdf
(dostęp: 18.10.2019).
9
A. Groth, Rejestr pogłównego generalnego z 1662 roku dla powiatów mirachowskiego, tucholskiego i człuchowskiego, „Acta Cassubiana”, 2013, t. XV, s. 220.
10
Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych = Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión, red. A. Chludziński, oprac. E. Breza i in., Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2006.
11
R. Cramer, dz. cyt., s. 39; F. Schultz: dz. cyt., s. 492).
12
Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U.
z 2017, poz. 823) do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, s. 53; http://web.archive.org/web/20190624093236/http://
mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/13576/stan09042019ost.pdf
(dostęp: 18.10.2019).
8
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Jest też kwestia, na ile te nazwy funkcjonowały w praktyce, np.
zapisy „Siemirowice” oficjalnie od 1947 roku13, a „Samurowice” w załączonym dokumencie z 1963 roku (kopia nr 1) wskazują, że bywało
różnie. Może ktoś z Czytelników doda uzupełnienia z dokumentów z lat
1945–1989? Autor chodził tam do starej i nowej siemirowickiej szkoły
podstawowej i wiadomo mu o licznych tamtejszych wybudowaniach14.
Jedno z nich zwano po niemiecku Grünhof, ale według starej mapy była
to nazwa – Grünau15. Swego czasu miała miejsce nieudana próba nazwania go Przytoczyno, może od nazwy Przétoczéno Cenôvy16. Aktualnie
funkcjonuje tu jednak nazwa ulicy Zielony Dwór, nawiązująca zapewne
do dworu, który tu był i pozostały po nim resztki parku z rosnącymi
w nim m.in. robiniami białymi.
Autor dodałby do powyższego spisu w gminie Cewice np. Święte/
Swiãté, które nie ma oficjalnej nazwy kaszubskiej, a wymienił go Chludziński i inni17. Nawiasem mówiąc, brak w tym opracowaniu z 2006
roku. Malczyc i Unieszyńca, a Łebunia w nim to po kaszubsku Łebùńiô.
Okalice18 to nazwa pochodząca od lewego dopływu Łeby zwanego
Òkalëca19, a òkalëc znaczy po kaszubsku obłocić20.
Unieszyno21 pochodzi od nazwy osobowej Uniesz, a wymieniono
go w 1313 roku22. Siemirowice to nazwa pochodząca od imienia Siemir23.

10 października 2019 roku stały mieszkaniec tej gminy
ur. w 1955 roku, mówiący po kaszubsku i stale przebywający na jej
terenie były radny gminny w Cewicach wymienił poniższe nazwy:
Bùkòwina, Céwice, Dzechno, Karwica, Krãpkòwice, Lesaczi, Lëbùń,
Maszewò. Òkalëce, Òsowò, Òsówc, Piesczi, Pòpòwò, Ùnieszino, Ùnieszinkò, Ùnieszińc i, co znamienne, Wuckòwò dla Oskowa – Wutzkow, może dlatego, że było ono na Pomorzu, a nazwa jego jest bardziej zgermanizowana? Widoczne są zatem tylko niewielkie różnice
przy porównaniu ich z oficjalnymi, np. Krãpkòwice.
W powiecie lęborskim położonym głównie na terenie historycznej ziemi lęborsko-bytowskiej24 Cewice to pierwsza gmina z takimi
nazwami miejscowymi, ale mają je niektóre sąsiednie gminy: Linia
i Sierakowice. W wielu szkołach tej gminy dzieci uczą się języka kaszubskiego, ale nie wiadomo, czy wiedzą, że w okręgu bytowskim
i lęborskim takie miejscowości jak: Bukowina, Cewice, Krępkowice, Łebunia, Maszewo, Osowo, Popowo, Siemirowice, Unieszynko
i Unieszyno istniały w drugiej połowie XVI w25.
Zdaniem autora stosowanie obok polskich nazw kaszubskich,
np. w aktach notarialnych czy adresach poczty tradycyjnej, jest bardzo wskazane. Istnieje potrzeba założenia polsko-kaszubskich tablic
z nazwami miejscowymi na terenie gminy Cewice, na terenie Kaszub
etnicznych w powiecie lęborskim26, gdyż do tej pory (2019) brak tam
dwujęzycznych tablic przy drogach. Tak uczyniła to np. sąsiednia
gmina Czarna Dąbrówka, w której odsetek Kaszubów był mniejszy
przy porównaniu z gminą Cewice27.

13
Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia
15 marca 1947 roku o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości
(Monitor Polski 1947, nr 37, poz. 297).
14
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa
1889, t. X, s. 550.
15
R.Cramer r., dz. cyt., s. 39; F. Schultz, dz. cyt., s. 492.
16
F. Cenôva F, Skôrb Kaszébskosłovjnskjè mòvé. Pjrszè xęgi, pjrszi seszét, 1866, s. 40.
17
Polsko-kaszubski słownik…, dz. cyt., s. 92.
18
E. Breza, Nazwy geograficzne, [w:] Pojezierze Kaszubskie, red. B. Augustowski,
GTN, Gdańsk 1979, s. 305.
19
Polsko-kaszubski słownik…, dz. cyt., s. 113.
20
J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gduńsk 1994, t. 1, s. 396.
21
E. Breza, dz.cyt., s. 314, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 12, nakł. F. Sulimierski i W. Walewski, Warszawa 1892, s. 805.
22
R. dz.cyt., t. 1, E.J. Dalkowski, Königsberg 1858, s. 38–39.
23
E. Breza, Nazwy geograficzne, dz.cyt. s . 317.
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J. Borzyszkowski, J. Mordawski., J. Treder, Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów; J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder: Historia, geògrafia, jãzëk
i pismienizna Kaszëbów; red. J. Mòrdawsczégò, tołmaczënk J. Tréder, M. Wëdowizna,
Rôżok przë wespółrobòce z Institutã Kaszëbsczim, Gduńsk 1999, s. 38–39.
25
M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w.,
I. Rozmieszczenie własności ziemskiej, II. Sieć parafialna, Toruń 1955, s. 133–136.
26
J. Mordawski, Geografia Kaszub = Geògrafia Kaszëb, , tłum. I. Czaja i in., Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk–Gduńsk 2008, s. 7.
27
Tamże, s. 69.
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STANISŁAW ESTKOWSKI, NACZELNIK
POCZTY POLSKIEJ W KARTUZACH – OFIARA
POMORSKIEJ „KRWAWEJ JESIENI” 1939 ROKU

Il. 1. Pismo z 1963 r. z zapisem „Samurowice”, zaś prawidłowa nazwa
wsi to Siemirowice

W roku 2019 mija 80. rocznica śmierci Stanisława Estkowskiego,
naczelnika Poczty Polskiej w Kartuzach. Jest on jedną z wielu ofiar
szalejącego terroru i eksterminacji społeczeństwa polskiego w pierwszych dniach września 1939 roku.
O historii lat okupacyjnych wiemy dużo. Wciąż jednak nie
znamy losów wielu osób, które zginęły w czasie II wojny światowej. Jedną z nich jest Stanisław Estkowski. Pocztowcy byli zaliczani przez Niemców do polskich elit, które według nich należy
wyeliminować. W okresie międzywojennym Poczta wyróżniała się
także szczególnym etosem służby. Jej pracowników cechowała troska o losy ojczyzny. To przecież pocztowcy jako jedni z pierwszych
podjęli walkę z najeźdźcą. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku pracownicy
placówek pocztowo-telegraficznych mieli być na wypadek wybuchu
wojny, zmilitaryzowani i podporządkowani dowództwom jednostek wojskowych 1.
Ten zapis był szczególnie ważny w przypadku obrony Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku Większość pracowników (obrońców) Poczty Polskiej w Gdańsku
pochodziła z Kaszub i Pomorza – Alfons Flyskowki, Franciszek Mionskowski,
Władysław Mielewczyk, Franciszek Mielewczyk i inni. Z obrońców poczty przeżyli Andrzej Górski, Augustyn Młyński, Franciszek Mielewczyk i Władysław

1
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Stanisław Estkowski urodził się 10 grudnia 1892 roku w Łążku, w powiecie świeckim (niem. Lonsk). Był synem Jana Nepomucena Estkowskiego i Julianny z domu Skwierawskiej z Wiela2. Ojciec
Stanisława zajmował się rymarstwem. Stanisław Estkowski od 1899
do 1911 roku mieszkał w Lipach w powiecie kościerskim3. Wynika
z tego, że Estkowscy przeprowadzili się w rodzinne strony Pauliny.
Do elementarnej szkoły podstawowej uczęszczał w Lipach i Zblewie
(powiat starogardzki). Po ukończeniu szkoły w 1906 roku, przed dwa
lata przebywał w domu rodzicielskim. Pragnąc zostać kupcem, rozpoczął naukę w trzyletniej szkole ludowej w Chełmnie. Podjął pracę
jako dysponent w jednej z firm kupieckich w Grudziądzu. Po wybuchu I wojny światowej, 25 września 1914 roku, został wcielony do
armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim i wschodnim. Był
trzy razy ranny. Od 1 stycznia 1919 roku do 6 maja 1919 roku przebywał w szpitalu i kadrze formacji, z której został zwolniony4. Wrócił w rodzinne strony. 15 lutego 1920 roku podjął pracę jako pomoc
w urzędzie pocztowym w Grudziądzu, który podlegał Dyrekcji Poczt
i Telegrafów w Gdańsku5. Dlatego też korespondencja Stanisława
Estkowskiego kierowana jest do tej dyrekcji.
3 listopada 1920 roku zawarł związek małżeński z Pauliną Domachowską6. Mieli dwoje dzieci, syna Stanisława i córkę Stefanię.

Z dokumentów wynika, że były to bliźnięta – oboje przyszli na świat
25 września 1921 roku7.
Estkowski fakt poślubienia Pauliny zgłosił do Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Gdańsku, gdyż przepisy pocztowe ograniczały zawieranie
związków małżeńskich. Zapis ten szczególnie dotyczył kobiet i nieetatowych męskich sił pomocniczych8. Zawarcie małżeństwa groziło
nawet utratą pracy. 4 maja 1921 roku w piśmie do Dyrekcji wyjaśniał
powód swojej decyzji:

Mielewczyk. Ten ostatni był dziadkiem Ryszarda Mielewczyka, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego.
2
https://www.geni.com/search?names=estkowski&page=2&search_advanced=open&search_events=closed&search_extended=closed&search_type=people
(dostęp: 14.10.2019)
3
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (APB), Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów
w Bydgoszczy z lat 1926–1939, sygn. 46.
4
Tamże.
5
Z istniejących na początku 1921 roku ośmiu dyrekcji poczt i telegrafów w Warszawie, Lublinie, Wilnie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Bydgoszczy i na Pomorze
w Gdańsku, ta ostatnia została zlikwidowana 1 października 1921 roku. Okręg
pomorski przydzielono do Dyrekcji w Bydgoszczy.
6
Archiwum Parafialne parafii WNPM w Kartuzach, księga Liber Mortuorum
1946–1982.
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Odnośnie Okólnika Nr I/236 z 9 kwietnia 1921 r. w sprawie zawarcia mego
związku małżeńskiego oświadczam, że mając kilka lat narzeczoną, a będąc chorym na katar żołądka bez opieki domowej mając lat 28, i ze względów materialnych z konieczności ożeniłem się 3 listopada 1920 r. zawiadamiając o tym
miejscowy urząd pocztowy, który mi w tym celu udzielił trzydniowego urlopu.
Dalej nadmieniam, że posiadając wstępny egzamin złożony z dobrym wynikiem,
prawie roczną praktykę pocztową na mocy rozporządzenia Ministerstwa spodziewałem się upragnionej nominacji asystenta i na tej podstawie ożeniłem się9.

Prośbę Estkowskiego poparł kierownik referatu urzędu pocztowego w Grudziądzu, dając do zrozumienia, że zwolnienie siły pomocniczej spowoduje osłabienie urzędu. Najwyraźniej Dyrekcja przychyliła
się do tych próśb, gdyż 24 września 1921 roku. Stanisław Estkowski
został zaprzysiężony na urzędnika poczty w Grudziądzu10.
Należy nadmienić, że po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, pocztowcy stali się również funkcjonariuszami państwowymi,
których powoływano do służby pocztowej po złożeniu przysięgi na
równi z żołnierzami zawodowymi i pracownikami administracji państwowej. W 1922 roku Stanisław zapisał się na kurs pocztowy, który
APB, Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z lat 1926–1939, wykaz
stanu służby, sygn. 46.
8
XX Dwadzieścia lat poczty i telekomunikacji w Polsce niepodległej, Warszawa
1939, s. 42. Jak różne było traktowanie niektórych kategorii pracowników może
świadczyć fakt, że dopiero rozporządzenie Ministra z 29.11.1927 r. uchylało ograniczenie dotyczące zawieranie związków małżeńskich.
9
APB, Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z lat 1926–1939, wykaz
stanu służby, sygn. 46.
10
Tamże.
7
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kończył się egzaminem pocztowo-telegraficznym w Dyrekcji Poczt
i Telegrafów w Bydgoszczy. Ukończył go z wynikiem dobrym. Dzięki
temu zyskał awans na upragnionego asystenta pocztowego. Szybko
piął się po szczeblach kariery pocztowej. W 1923 roku został sekretarzem pocztowym.
W ramach okręgów dyrekcyjnych organizowana była sieć urzędów i agencji oraz pośrednictw pocztowych. Urzędy stanowiły podstawę sieci placówek pocztowych. Były one podzielone na sześć klas.
Klasyfikacja urzędów była uzależniona od zakresu świadczonych
usług, rozmiarów eksploatacji, wielkości wpływów za usługi, roli danej placówki w sieci pocztowej, a także od wielkości obsługiwanego
ośrodka. Wynikała również z konieczności dostosowania poszczególnych placówek do rozmiarów i natężenia wykonywanych czynności
usługowych poczty. W zależności od rodzaju wykonywanych usług
dokonano podziału urzędów na: urząd pocztowy, urząd telegraficzny,
urząd telefoniczny oraz urząd pocztowo-telegraficzny.
Stanisław Estkowski 1 marca 1924 roku został przeniesiony do
urzędu pocztowego w Lubiczu (obecnie powiat toruński). Pełnił tam,
przez sześć lat, funkcję naczelnika urzędu pocztowego IV kl. Na jego
prośbę został dopuszczony do konkursu na stanowisko naczelnika
poczty w Kartuzach.
29 stycznia 1930 roku został mianowany naczelnikiem tego
urzędu11. W opinii inspektora L. Pleśniaka
Naczelnik up III kl. Kartuzy Stanisław Estkowski jest urzędnikiem pilnym,
dość zdolnym, – …12 służbowych – organizacji i administracji urzędem kieruje
dość dobrze,- obowiązki swoje na stanowisku naczelnika up. wykonuje bez zarzutu. Do podwładnego …13 i publiczności odnosi się poprawnie. Zachowanie
się jego poza służbą jest również bez zarzutu. Do egzaminu na stanowisko kierownicze (…) jest dobrze przygotowany i zasługuje na uwzględnienie prośby
o dopuszczenie go do tegoż egzaminu14.

11
12
13
14

Tamże.
Odczyt nieczytelny.
Odczyt nieczytelny.
APB, Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z lat 1926–1939, sygn. 46.
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Il. 1. Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość Stanisława Estkowskiego
Źródło: APB, Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy
z lat 1926–1939, sygn. 46
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Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy ponownie mianowała
Estkowskiego z dniem 28 kwietnia 1932 roku naczelnikiem urzędu
pocztowego w Kartuzach III kl. Tym samym informowała, iż przejście do wyższego stopnia służbowego, to jest nadanie kierownictwa
oddziału urzędu II. kl., uzależnia się od złożenia z pomyślnym wynikiem egzaminu. Trzeba wyjaśnić, że w ramach rozwoju poczty zwrócono uwagę na odpowiednie przygotowanie pracowników do pracy.
Stąd w 1925 roku wprowadzono egzaminy na stanowiska I, II i III
kategorii. W 1927 roku ustalono egzaminy, które dawały możliwość
zwiększenia wyposażenia.
25 stycznia 1933 roku. Stanisław Estkowski zdał egzamin na stanowisko kierownicze i kontrolne przed Komisją Egzaminacyjną przy
Ministerstwie Poczt i Telegrafów.
Stanisław Estkowski był aktywny politycznie. W 1933 roku kandydował z list Narodowego Bloku Społeczno-Gospodarczego (BBWR)
do Rady Miejskiej w Kartuzach15. BBWR – ugrupowanie prorządowe –
uzyskała w Kartuzach 51,7%, zdobywając 8 mandatów. Czy Estkowski
został radnym? W radzie zasiadło trzech urzędników.
Stanisław Estkowski przeszedł także specjalne wyszkolenie wojskowe techniczne, kurs radiotelegraficzny i łączności. W celu przygotowania do obsługi łączności wojskowej pracowników cywilnych
Poczty Polskiej Telegrafu i Telefonu powołano w 1935 roku. Pocztowe Przysposobienie Wojskowe. Obok zajęć szkoleniowych zarządy
okręgowe Pocztowego Przysposobienia Wojskowego oraz większych
placówek pocztowych prowadziły działalność sportową, oświatową
i kulturalną16.
Estkowski wiadomo, że organizował na terenie powiatu kartuskiego ćwiczenia wojskowe. 6 maja 1934 roku naczelnik wraz
z podległymi mu pocztowcami wymaszerowali rano z Kartuz do
Ręboszewa, gdzie kształcili się w zakresie obrony. Ponieważ była to
niedziela, fakt ten oburzył redakcję pisma religijnego „Pielgrzym”,

która stwierdziła, że pocztowcy nie mogli uczestniczyć w mszy
świętej, gdyż w Ręboszewie nie ma kościoła 17.
Poza szkoleniem pocztowców naczelnik organizował dla pracowników poczty i ich rodzin spotkania wigilijne. Cieszyły się one
ogromną sympatią wśród jego współpracowników. Teresa Śliwińska-
Zarucka, córka zastępcy naczelnika Hieronima Śliwińskiego 18, wspominała na łamach Gazety Kartuskiej, że ojciec bardzo je lubił. Pocztowcy na tę okoliczność zebrali się w budynku telekomunikacji (nie
istniejącym już dzisiaj), który znajdował się w miejscu obecnego
Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Były tam biura i mieszkania pocztowców. Między innymi mieszkali tam Buchholzowie. Spotkanie
utrwalone zostało na fotografii 19.
11 maja 1938 roku został odznaczony Brązowym Medalem za
Długoletnią Służbę 20.
14 września 1938 roku nadano Stanisławowi Estkowskiemu
Srebrny Krzyż Zasługi po raz pierwszy za zasługi na polu podniesienia stanu sanitarno-porządkowego. Dekret podpisał prezes Rady Ministrów Felicjan Sławoj-Składkowski21.
Najbardziej intrygujący fragment w odniesieniu do Estkowskiego znaleźć można u Stefana Lewandowskiego i Piotra Matusaka
w publikacji Pocztowcy i łącznościowcy w walce z okupantem hitlerowskim 1939–1945:

Narodowy Blok Gospodarczo-Społeczny do społeczeństwa pomorskiego!, „Dziennik
Bydgoski” R. IV, nr 24 9, 29 października 1933, s. 3.
16
S. Lewandowski, Piotr Matusak, Pocztowcy i łącznościowcy w walce z okupantem
hitlerowskim 1939–1945, Siedlce 1996, s. 9.
15
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Hitlerowskie organizacje usiłowały również wykorzystać do celów wywiadowczych polskie środki łączności, przekazując zaszyfrowane telegramy oraz prowadziły zakodowane rozmowy telefoniczne. W tym procederze starali się im
„Pielgrzym, pismo religijne dla ludu”, R. 6, nr 56 z 10 maja 1934 roku, s. 3.
Hieronim Śliwiński urodził się 25 września 1907 roku Został aresztowany przez
gestapo we wrześniu 1939 r. Więziony w barakach w Borowie, zginał w masowej egzekucji w Kaliskach pod koniec października 1939 roku AIPN Gd sygn. 39/8/1, s. 395.
19
A. Kistowska, Świąteczne wspomnienie. Z kolędą u kartuskich pocztowców w 1938 r.,
„Gazeta Kartuska”, nr 1, 1997, s. 10.
20
APB, Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z lat 1926–1939; wykaz
stanu służby Stanisława Estkowskiego, sygn. 46.
21
Felicjan Sławoj-Składkowski zasłynął z upowszechniania na wsi najprostszych
toalet – nazwanych na jego „cześć” sławojkami. Chodzi oczywiście o małe drewniane wychodki – budki, które na polskiej wsi 90 lat temu jeszcze były rzadkością.
17
18
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przeszkodzić doręczyciele, naczelnicy, ekspedienci i telegrafiści. W dekonspirowaniu hitlerowskich siatek wywiadowczych wyróżniali się: doręczyciel Franciszek Wierzba z Tucholi, naczelnik Jan Ochocki z Działdowa, inżynier Marian
Gociner z Bydgoszczy, monter Bolesław Doman z Aleksandrowa Kujawskiego,
pocztylion Konrad Mlodzik z Chełmna, Franciszek Gutkowski – naczelnik
z Chojnic, asystent Florian Barylslo z Gdyni i Stanisław Estkowski – naczelnik poczty w Kartuzach. Większość z nich poległa lub została zamordowana
przez Niemców w czasie okupacji22.

Z drugiej strony, władze polskie pokładały duże nadzieje w łączności pocztowej. Dekret z 1939 roku o współpracy resortu Ministerstwa Poczt i Telegrafów z Ministerstwem Spraw Wojskowych dawał
Dowództwu Łączności uprawnienia do zainstalowania urządzeń
pocztowych i pozyskania do ich obsługi między innymi pracowników
poczty. Niestety Ministerstwo Poczt i Telegrafów nie zdążyło w odpowiednim czasie wydać zarządzeń wykonawczych wynikających
z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mobilizacji powszechnej. Mimo to większość pracowników poczty nie uległa
panice ewakuacyjnej i pozostała na miejscu, prawdopodobnie także
Stanisław Estkowski. Niemcy zajęli Kartuzy już 4 września. Trzeba
pamiętać, że w czasie wojny system łączności wojskowej zawiódł, natomiast cywilna łączność telefoniczna funkcjonowała niemal w każdym mieście do chwili kapitulacji.
We wspomnieniach Stanisławy Grajczyk zamieszkałej przed wojną w Pałubinie (gmina Stara Kiszewa, pogranicze kaszubsko-kociewskie) odnajdujemy kilka ważnych informacji nie tyle o Stanisławie
Estkowskim, co o jego żonie i dzieciach. Matka Stanisławy Grajczyk
była siostrą Stanisława Estkowskiego. Prowadziła wraz z mężem sklep
w Pałubinie. W czasie drugiej wojny światowej Grajczykowie byli jednymi z pierwszych, których wywłaszczono z własnego domu. Zabrano
im dom, sklep, a także cały inwentarz żywy; konia, dziesięć świń i trzy
krowy. Mogli zamieszkać w innym skromniejszym mieszkaniu. Paulina, żona naczelnika, wraz z dwójką dzieci w wieku 17 lat23 na początku
S. Lewandowski, P. Matusak, dz. cyt., Siedlce 1996, s. 20.
Z dokumentów archiwalnych wynika, że dzieci Estkowskiego w dniu wybuchu
II wojny światowej miały niespełna 18 lat.

Il. 2. Kopia pisma informującego o przeniesieniu Stanisława Estkowskiego
na stanowisko naczelnika urzędu pocztowego w Kartuzach
Źródło: APB, Akta Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z lat 1926–1939, sygn. 46

wojny przebywała u krewnych. Problemy aprowizacyjne, brak środków
do życia spowodowały, że Estkowska była w bardzo trudnej sytuacji
życiowej. Grajczykowie, na ile tylko mogli, pomagali swoim krewnym.
Stanisława Grajczyk wraca pamięcią do tych strasznych dni:
Ile to z początku pozabijali! Mojej mamy brat był naczelnikiem poczty w Kartuzach i miał takie jeszcze mniejsze poczty na wioskach pod sobą (…) jego żona
miała dwoje dzieci, takich równiaków jak my. Wprost jeść nie mieli co. Jak my
z początku świniaka zabilim, to skwarki mama posyłała im, to się cieszyli, że
mieli coś do okraszenia (…)24.

22
23
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Roland Borchers, Katarzyna Madoń-Mitzner, Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków, Gdańsk 2014, s. 205.
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Grajczykowie przeprowadzili się pod Strzelki. Niestety nic nie
wiemy o dalszych losach Pauliny i dwójki dzieci Estkowskich. Należy przypuszczać, że w pierwszych dniach września 1939 roku rodzina naczelnika Poczty Polskiej w Kartuzach została ewakuowana lub
sama na własną rękę opuściła Kartuzy.
Stanisław Estkowski raczej pozostał w Kartuzach. W czasie mobilizacji ogłoszonej 31 sierpnia 1939 roku pocztowców rezerwistów
przydzielano do poszczególnych jednostek operacyjnych Wojska Polskiego. Ze względu na fachowe przygotowanie i patriotyczne zaangażowanie pocztowcy odegrali szczególną rolę w początkowym okresie
okupacji, wypracowując formy łączności. Byli traktowani niezwykle
poważnie, gdyż w przededniu II wojny światowej w polskich planach
strategicznych coraz większą rolę zaczęła odgrywać łączność jako
ważny czynnik koordynacji działań wojskowych.
Po zajęciu Kartuz przez wojsko niemieckie Estkowski mógł także, tak jak prezydent Bydgoszczy, Leon Barciszewski, ewakuować się,
a potem powrócić, kiedy dowiedział się o podłych oszczerstwach
rzucanych w kierunku jego osoby. Niemcy zarzucili mu, podobnie
jak Barciszewskiemu, malwersacje finansowe i kradzież mienia. Barciszewski jako człowiek nadzwyczaj uczciwy, mimo ostrzeżeń przyjaciół wrócił do Bydgoszczy, chcąc oczyścić się z podejrzeń. Został
aresztowany przez gestapo po zaledwie kilku godzinach od pojawienia się w mieście. Estkowskiego Niemcy zatrzymali w pierwszych
dniach września 1939 roku.
Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby Estkowski opuścił
miasto. Pozostał na posterunku do końca. Angażował się w obronę
chociażby poprzez swoje członkostwo w Powiatowym Komitecie Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej w Kartuzach25.
Wysoko cenił honor osobisty, honor urzędnika państwowego,
a zwłaszcza obowiązek społecznej powinności. Wszak ciążyły na
nim ważne zadania, obrona Polski. Zresztą 28 maja 1939 roku delegaci na zjazd Pocztowego Przysposobienia Wojskowego, w imieniu

wszystkich członków (52 000) deklarowali, iż całe swoje życie podporządkują sprawom ogólnonarodowym26.
Prawdziwym powodem aresztowania Estkowskiego była jego
patriotyczna postawa, działalność społeczno-polityczna, a przede
wszystkim skuteczność w rozszyfrowywaniu niemieckich telegramów27. Już w 1937 roku pracownicy poczty na Pomorzu wielokrotnie
sygnalizowali władzom polskim o nasilających się próbach prowokacji
wrogiej niemieckiej propagandy. Pocztowcy na pograniczu polsko-niemieckim niszczyli przesyłki zawierające wydawnictwa hitlerowskie, niejednokrotnie zapraszające do wstępowania do organizacji
paramilitarnych28. Jak groźne były to organizacje, pokazał wrzesień
1939 roku. Na Kaszubach w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji organizacja paramilitarna Selbstschutz aktywnie uczestniczyła
w działaniach eksterminacyjnych wymierzonych w polską inteligencję. Członkowie tej organizacji byli dla Polaków szczególnie niebezpieczni ze względu na doskonałą znajomość lokalnych stosunków
i uwarunkowań społecznych. Ponadto działając w szeregach Selbstschutzu, mogli uregulować wiele zadawnionych sąsiedzkich sporów
i porachunków, jak również zagarnąć mienie należące do aresztowanych i mordowanych Polaków. Już z początkiem września 1939 roku
w Kartuzach rozpoczęły się masowe aresztowania. Jako pierwszych
ujęto dwudziestu członków Polskiego Związku Zachodniego, których
wskazali Niemcy z miejscowego Selbstschutzu29.

Gazeta Kartuska, bezpartyjne pismo katolicko-polskie dla powiatu kartuskiego,
R.18, nr 48 z 22 kwietnia 1939 roku.
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S. Lewandowski, P. Matusak, dz. cyt., Siedlce 1996, s. 9.
Patriotyczna postawa i obrona interesów państwa polskiego przez pocztowców
pomorskich spowodowała liczne akty zemsty, których ofiarą padli najbardziej zaangażowani pocztowcy. We wrześniu 1939 roku hitlerowcy aresztowali pracowników placówek pocztowo-telegraficznych z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Stargardu,
Tucholi, Kartuz, Kościerzyny, Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza, Chojnic, Świecia, Inowrocławia, Włocławka, Nakła, Nowego Miasta Lubawskiego oraz wielu innych miast Pomorza. Por. S. Lewandowski, P. Matusak, dz. cyt., Siedlce 1996, s. 20.
28
Akcje te nie odnosiły wielkiego skutku, do organizacji paramilitarnej Selbschutz
należeli przede wszystkim etniczni Niemcy – Volksdeutsche.
29
M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce,
Warszawa 2009, s. 107.
26
27

61

Barbara Kąkol
Pierwsza publiczna egzekucja w Kartuzach została wykonana
przez gestapowców na sześciu osobach 14 września 1939 roku w lasku w pobliżu Wzgórza Wolności. Zginęli z rąk oprawców: Leon Cichosz, Robert Gransicki, Nikodem Klucz (naczelnik stacji PKP), Leon
Litwin, Jan Majewski (pracownik sądu), Paweł Nacel i niektóre źródła podają Stanisława Estkowskiego30 – jest to błąd.
Stanisław Estkowski z początkiem września 1939 roku został
aresztowany przez gestapo w Kartuzach 31. W pamiętniku Anny
Dziewiątkowskiej odnajdujemy informację o naczelniku poczty, który wraz z nią i innymi przebywał w więzieniu w Kartuzach. Wspomina:
Już tej niedzieli (8–10 września) zaczęły się aresztowania. Mogliśmy to dobrze
obserwować, bo niedaleko dworca i głównej ulicy chodzili tylko cywile z opaską
swastyki i niemiecki żołnierz. Byłam, widziałam jak na Rynku koło kościoła
zakatrupili polskiego policjanta. To ludność, kobiety wejherowskie, wytykały
mu. „A ty gnoju, to a to, żeś nam zrobił”. Jak nieborak podniósł się z ziemi to
go kopali, bili i pokrwawiony upadał znowu. (…) Bo już w szkole było pełno
aresztowanych Polaków. I chcieli podać żywność tym biednym aresztowanym.
(…) Jednak, gdy więzienie było pełne, tak wszyscy zostali wywiezieni. Około
400 mieściło się w celach, na dole 5 cel, a u góry chyba 6. W każdej celi od
dwóch do czterech łóżek, reszta musiała stać lub na ziemi leżeć. W pierwszych
dniach wywozili około 1200 i w otwartych samochodach. Ze znanych był Cyganek, starszy pan, ksiądz z Przodkowa, Roszkowski (dom własny Kościuszki),
Estkowski (podkr. B.K) naczelnik poczty, Turzyński nauczyciel, dr Remelski,
Grandzicki nauczyciel, dużo twarzy znajomych. (…) Wieczorka i jeszcze dużo
innych, wywieźli. Mówiono, że do Borkowa. Już teraz autobusem, który na-

B. Hajduk, Kartuzy i powiat w latach 1939–1945, [w:] Dzieje Kartuz, t. II, Kartuzy 2001, s. 164. Być może autor podał informację za dokumentami archiwalnymi znajdującymi się w Oddziałowym Archiwum IPN w Gdańsku. Wykaz osób
narodowości polskiej, które przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945 zostały pozbawione życia, zesłane do obozów koncentracyjnych itp., wywiezione do pracy
przymusowej lub w związku z wycofaniem na terenie powiatu kartuskiego sygn. IPN
Gk 172/9, s. 176. Natomiast w innym zespole akt o sygn. IPN Gd 39/16 są już
prawidłowe informacje dotyczące zamordowania Estkowskiego w miejscowości
Borowo w pobliżu jeziora Karlikowo
31
Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Ankiety. Egzekucje ludności polskiej w latach 1939-1945 w powiatach Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, akta sygn. IPN Gd 39/8/1, s. 395.
30
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leżał do Leona Kruszyńskiego Niemcy wywozili więźniów – okna zawieszone
firanami i tak 3 razy dziennie pełen autobus co pół godziny obracał. I tak przez
tydzień. I tak liczę 100 osób na raz zabrali 3 razy czyli 300 osób dziennie to
900 osób, uważam około 2500 do 3000 wywieźli przez tydzień. Tydzień tak
więzienie 3 razy było puste32.

Z więzienia kartuskiego, aresztowanych wywożono do obozu w Borowie33, stamtąd trafiali do Stutthofu lub byli mordowani w masowych
egzekucjach w lesie kaliskim. Koleje życia Stanisława Estkowskiego były
nieco inne. W obozie w Borowie przebywał do końca października. Los,
jaki czekał tam osadzonych, był różnorodny. Stanisław Estkowski poddawany był ciągłym przesłuchaniom i torturom. Więźniów zmuszano
także do pracy w okolicznych gospodarstwach. To właśnie od współwięźniów wracających z pracy z majątku Małkowo koło Żukowa, oraz
naocznego świadka znany jest nam los naczelnika kartuskiej poczty.
Według jednej z zachowanych relacji Stanisława Estkowskiego
powieszono za ręce, najpierw przestrzelono mu dłonie, kolana, kostki
u nóg, a potem zawołano dra Ramelskiego, aby zaopatrzył mu rany. Tak
zamęczonego zrzucono na podłogę. Ktoś w zielonym mundurze i z zieloną opaską strzelił Estkowskiemu z karabinu Mauser 98 w głowę i ruchem nogi wrzucił do uprzednio wykopanego dołu34. Jednak w protokole
z ekshumacji, o czym poniżej, nie ma zapisu o przestrzeleniu czaszki.
Pamiętnik Anny Dziewiątkowskiej, muzealia artystyczno-historyczne, sygn.
AH 277 MKK.
33
Obóz dla internowanych w Borowie założono tuż po zajęciu Kartuz przez
207. dywizję Wermachtu gen. Karla von Thiedemana 4 września 1939 roku. Na początku mieścił się w Kartuzach w budynkach przy ul. Przy Wodociągach. Umieszczono w nim osoby cywilne i wojskowe z Kartuz i okolic. Obóz przemieszczono
do Borowa między 15 a 20 września. Ulokowano go w byłym obozie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, nazywanego „Stanicą Harcerską”
a następnie rozbudowano o kolejne baraki, ogrodzenie i punkty obserwacyjne dla
strażników. Decyzją władz placówki internowane osoby były zwalniane, zabijane
lub przekierowywane do innych obozów, między innymi do Stutthofu, czy też do
Dzierżążna, gdzie ostatecznie przeniesiono obóz z Borowa. Wielu zostało zamordowanych na terenie samego obozu. Tak było w przypadku Estkowskiego.
34
B. Dompke, Śmierć byłego naczelnika poczty w Kartuzach, „Głos Kaszub”, 27–28
maja 1995 roku.
32
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W obozie w Borowie wraz ze Stanisławem Estkowskim więziono kilku innych mieszkańców Kartuz, między innymi doktora
Ramelskiego, Wieczorkiewicza35, Jankowskiego z ulicy Parkowej. Te
informacje znajdują odzwierciedlenie w dokumentach archiwalnych.
Z nich też dowiadujemy się, że odnaleziono pojedynczy grób naczelnika poczty w Kartuzach, którego zamordowano przypuszczalnie
29 października 1939 roku w miejscowości Borowo przy jeziorze
Karlikowskim, na posiadłości Franciszki Formelowej.
Józefat Jankowski, kupiec, przeżył wojnę. Mieszkał w Kartuzach
przy ulicy Parkowej nr 536. Wywiad z nim przeprowadził Tadeusz Kur,
który ukazał się na łamach czasopisma „Perspektywy”.
Józefat Jankowski, więziony w obozie w Borowie, wspominał,
że Estkowski był potwornie bity przez dwóch gestapowców z Gdańska. Znęcano się nad nim, stosując okropne metody śledcze. Wiązano go do pryczy za ręce i nogi. Następnie członkowie Selbstschutz
wynieśli go wraz z pryczą na drugi koniec obozu, skąd było słychać
strzały37. Tam też nad brzegiem jeziora Karlikowskiego jego ciało
zostało zakopane (pochowane)38. Józefat Jankowski wyjaśniał także przyczyny śmierci Estkowskiego. W obiegowej opinii podawanej
przez Niemców w obozie, naczelnik poczty polskiej w Kartuzach
ukradł kasę pocztową. Jak może być ambiwalentna historia, można się przekonać chociażby na przykładzie losów naczelnika poczty,
który nie zdefraudował, a sprzeciwił się wydaniu okupantom mienia
państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Tuż przed wybuchem wojny
w 1939 roku. Stanisław Estkowski zdążył wywieźć polskie pieniądze
znajdujące się na poczcie. Niestety nie udało mi się ustalić, jaka była

to suma39. Podobne poświęcenie w służbie pocztowej w tragicznych
dniach września wykazał naczelnik Urzędu Pocztowego Warszawa
28, który otrzymał polecenie przewiezienia do Lublina w zaplombowanych workach większej sumy pieniędzy.
W dniu, w którym zastrzelono Estkowskiego, zabito także dziewięciu oficerów Wojska Polskiego. Na polecenie Niemców wykopali oni dwa
doły, jeden dla Estkowskiego, drugi, o czym się mieli za chwilę przekonać, dla siebie. Inni więźniowie obozu, którzy wracali z pracy w Małkowie, zauważyli na terenie obozu dwa groby zasypane ziemią40. Po wojnie
groby zostały odkopane, zwłoki ekshumowane i pochowane na cmentarzu w Kartuzach. W skład komisji ekshumacyjnej wchodzili przedstawiciele Sądu Okręgowego w Gdańsku, lekarz powiatowy, przedstawiciel
oddziału PCK oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
W Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku znajdują się dokumenty sporządzone przez Okręgową Komisję
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku. W protokole z oględzin
zwłok zamordowanych przez Niemców nad jeziorem Karlikowo koło
wsi Borowo, z 13 listopada 1946 roku czytamy:

Wieczorkiewicz – być może chodzi o Feliksa Wieczorka zamordowanego w lesie
kaliskim.
36
AIPN Gdańsk, Ankiety. Egzekucje ludności polskiej w latach 1939–1945 w powiatach Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, sygn. IPN Gd 39/8 s. 190.
37
T. Kur, Fotografie zrobione przez kata, „Perspektywy”, s. 32, brak numeru i roku.
38
AIPN Gdańsk, Ankiety dot. Prześladowania i eksterminacji inteligencji polskiej
oraz więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień z lat 1939–1945
pochodzących z województwa gdańskiego, sygn. IPN Gd 39/16, s. 82.

Nad jeziorem Karlikowym w odległości 3 m od brzegu odkopano grób na głębokości 1,1/2 m. W grobie tym stwierdzono zwłoki ludzkie w stanie daleko posuniętym rozkładzie pochowane bez trumny. W czasie okupacji zwłoki wydawano fragmentami i w całości wydobyto tylko tułów. Oględziny czaszki wykazały,
że cała pokrywa czaszki jest rozbita na kilkanaście drobnych fragmentów. Uzębienie zwłok dobrze utrzymane, zęby dolnej szczęki drobne gęste bez zmian
chorobliwych, śladów leczenia, w górnej szczęce po stronie lewej brak drugiego
siekacza górnego. Po stronie prawej na drugim siekaczu żelazna złota korona. Na skórze, która resztkami pokrywa twarz wyraźnie widać zarost męski.
W okolicy części płciowej stwierdza się narządy męskie płciowe. Przybliżona
długość zwłok wynosi 170 cm . Ze względu na daleko posunięty rozkład innych
bliższych cech tożsamości ustalić się nie dało. Dowody rzeczowe znalezione
przy zwłokach są następujące:

35
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E. Niziński, Śmierć naczelnika kartuskiej poczty, „Express kaszubski”, brak daty
i numeru gazety z końca sierpnia 2004 roku, s. 8.
40
Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (AMK). Akta personalne, Stanisław Estkowski, sygn. Z.113/5.
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1. Kawałki płaszcza sukiennego przypominającego płaszcz funkcjonariuszy pocztowych polskich z roku 1939.
2. Buty z krótkimi cholewkami sznurowane, brązowe zamiast sznurowadeł wąskie rzemyki.
3. Pasek do spodni wąski długi zawinięty w rolkę.
4. Wieczne pióro firmy ,,Ibys’’ z złotą stalówką.
5. Szklana cygarniczka.
6. Legitymacja oprawiona w czarną skórkę (tekstu w całości odczytać nie można), fragmenty tekstu zgadzają się z układem legitymacji pocztowców polskich
z roku 1939.
7. Portmonetka skórzana zamykana na zameczek, w której znaleziono monety
polskie pięciu groszówki, dwa guziki na sznurku z wyglądu od teczki lub walizki i obrączkę. Na wewnętrznej stronie litery P.D. 4.4.90. Litery i cyfry z trudem
daje się odczytać.
Obecny przy ekshumacji zwłok syn byłego Obwodowego Naczelnika Urzędu
Pocztowego w Kartuzach Estkowskiego Stanisława na podstawie dowodów
rzeczowych znalezionych przy zwłokach, przypuszcza że są to zwłoki jego ojca
zamordowanego przez Niemców w roku 1939.
Dowody rzeczowe przedstawił Stanisławowi Estkowskiemu – synowi, Komendant Posterunku Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej sierż. Ossowski.
Wyjęty jeden ząb z górnej szczęki z złotą koroną poddany został badaniu dentystycznemu. Oględzin zwłok dokonał powiatowy lekarz dr Miaszkowki41.

15 listopada 1946 roku odbył się w Kartuzach uroczysty pogrzeb
byłego naczelnika poczty śp. Stanisława Estkowskiego. Na uroczystości pogrzebowe przybyły liczne delegacje z okolicznych urzędów,
organizacji społecznych oraz mieszkańcy Kartuz.
Nad grobem przemawiali dyrektor Tomasik z Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji, a jako ostatni pożegnał go naczelnik
poczty, Stanisław Smagłowski, dzięki którego zaangażowaniu udało
się odnaleźć miejsce pochówku Stanisława Estkowskiego42. Niestety
AIPN Gdańsk, Protokoły oględzin zwłok Polaków zamordowanych przez Niemców
we wsi Zawory pow. Kartuzy, nad j. Karlikowo koło wsi Borowo pow. Kartuzy oraz w lesie koło wsi Kiełpino pow. Kartuzy, sygn. IPN Gd 43/48/1. Por. J. Matynia, Na szlakach
walki i męczeństwa województwa gdańskiego w latach 1939–1945, Gdynia 1967, s. 81.
42
Eugeniusz Niziński, Śmierć naczelnika kartuskiej poczty, „Express kaszubski”,
brak daty i numeru gazety z końca sierpnia 2004 r., s. 8.
41
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w księgach cmentarnych nie ma żadnych informacji o Stanisławie
Estkowskim. Należy przypuszczać, że jego ciało zostało pochowane na kartuskim, górnym cmentarzu w zbiorowej mogile, w której
znajduje się ponad 300 osób pomordowanych podczas drugiej wojny
światowej z terenu powiatu kartuskiego. W 1947 roku społeczność
kartuska ufundowała pomnik i płytę nagrobkową z napisem: „1939–
1945 – w hołdzie pomordowanym bohaterom Kartuz i powiatu”.
Umieszczono tam także dodatkową płytę z 34 nazwiskami znanych
imiennie ofiar, w tym Estkowskiego.
Aneks
Protokół przesłuchania świadka
Źródło: AIPN Gdańsk, Akta w sprawie oskarżenia Alberta Forstera,
tom X, sygn. GK 196/225 s. 6–8.
Dnia 14.02.1947 w Kartuzach przewodniczący składu w Gdańsku – Oliwie sędzia A. Zacharasiewicz na podst. art. 4 dekretu z dnia
10 listopada 1946 przesłuchania niżej wymienionego w charakterze
świadka, który zeznał co następuje:
Józef Jankowski, 49 lat, imiona rodziców Kazimierz i Jadwiga,
kupiec zam. Parkowa, Nr 4.
„W momencie wkroczenia okupanta niemieckiego do Kartuz,
znajdowałem się w Gdyni, skąd powróciłem 17 IX 1939 r. Wtedy dowiedziałem się, że kilkadziesiąt osób spośród miejscowej inteligencji aresztowano a w tej liczbie burmistrz Feliks Lewiński. Dnia 6 X
1939 r. w godzinach przedpołudniowych zostałem zabrany z mieszkania przez żandarma i zawieziony samochodem do więzienia.
W tym dniu zgromadzono nas dwudziestu czterech Polaków spośród miejscowej inteligencji i kupiectwa zamożniejszego. Aresztowani byli to przeważnie członkowie organizacji społecznych. Żadnemu
z nas nie wskazano jaki powód. Dnia następnego po aresztowaniu,
przewieziono nas samochodami do Borowa, gm. Żukowo, pow. kartuski, gdzie umieszczono nas w schronisku P.WiW.F. Ulokowano nas
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tam w jednej sali zasłanej słomą. Śniadanie składało się z 1 l. czarnej
niesłodzonej kawy z kawałkiem chleba, obiad zaś i kolacja około 1 l.
zupy bezwartościowej z soczewicy (…).
Następny transport przybył tam po upływie około 2 tyg. Byli to
inteligenci z miasta i okolicy. W ich liczbie znajdował się miejscowy…
Kajetan Józefowicz, ówczesny notariusz? Po upływie około tygodnia
wybrano resztę liczny 18 lub 19 osób i odwieziono samochodem bez
walizek w kierunku Kartuz. Wyboru dokonywali przyjezdni gestapowcy, mówiący dialektem gdańskim. Oni to oświadczyli wybranym, że
zabierają ich do sądu w Kartuzach na przesłuchanie. Dnia następnego,
a raczej już tego samego dozorujący nas Selbschutz dzielił się rzeczami wywiezionych pozostałych w walizkach. W kilka dni później mówiło się nam, iż mamy szczęście, żeśmy pozostali na miejscu, bo nie
wraca się już stamtąd, dokąd wywieziono współtowarzyszy niedoli.
W grupie tak wywiezionych znajdowali się: Stefan Skoracki,
dentysta; Józef Dzięcioł, kier. szkoły; Feliks Wieczorek, drogerzysta; Franciszek Kuczkowski, rzeźnik; Feliks Drążkowski, sekr. Wydz.
Pow.; Czesław Ćwikliński, kasjer Urzędu Służbowego; Józef Sienkiewicz; Feliks Ritter, rejestrator; Jan Jakusz-Gostomski kupiec i inni,
których nazwisk w tej chwili nie przypominam sobie.
Przed tą wywózką pastwiono się w sposób szczególnie nad Mieczysławem? Estkowskim naczelnikiem Urzędu Pocztowego. Zaznaczono
nam, że skradł kasę pocztową”. Jego to uwiązanego do pryczy za ręce
i nogi bili dwaj gestapowcy gdańscy. Obecny był przy tym dr Franciszek
Remelski obecnie zamieszkały Szczecin Ośrodek Zdrowia. On to musiał
dawać bitemu zastrzyki na wzmocnienie oraz opatrywać rany. Gdy Estkowski był kompletnie zbity wynieśli pryczę przykrytego kocem na drugi
koniec…43 [obozu – przyp. B.K], skąd następnie odgłos strzału usłyszałem.
Jesienią 1946 r. zwłoki Estkowskiego ekshumowano sądownie.
Miejsce wskazałem, bowiem za świeże widziałem ślady kopania. Na
przełomie października/listopada 1939 r. przybyło do nas dokładnie czterystu polskich żołnierzy w mundurach. Ja byłem wyznaczony dla nich tłumaczem. Po około 10 dniach pobytu żołnierzy, w tym

obozie, polecono mi, bym zapowiedział jeńcom, aby zgłosili się Żydzi. Tych zgłosiło się 16. Odwieziono ich samochodem do lasku odległego ok. 500 do 700 metrów od naszego obozu. Niebawem powoli dochodziły z lasku odgłosy pojedynczych strzałów. Po upływie
około godziny samochód powrócił z lasku. Eskorta, którą stanowili
gestapowcy gdańscy, wyrwała mi mundury ofiar, które następnie
rozdzieliłem pomiędzy pozostałych jeńców. Miejsce pogrzebania
tych 16 jeńców ustalił Stefan Ptach właściciel lasku. Ekshumacji
nie było. W pierwszych dniach listopada 1939 r. przywieziono do
obozu około sześciu więźniów w tej liczbie karczmarza z Kameli,
gm. Goręczyno pow. kart., który był inwalidą wojennym. Nazwiska
jego nie pamiętam. Ich wywieziono po upływie kilku godzin do tego
lasku co i tych 16-tu jeńców, skąd niebawem poczęły dochodzić odgłosy wystrzałów. Pogrzebano ich w mogile, gdzie leżą wspomniani jeńcy. Tak nam osobom cywilnym, jako też i jeńcom wojennym,
odebrano wszystkie wartościowe rzeczy. Po 20.11.1939 r. jeńców
wojennych wywieziono.
Tak…44 do Torunia.
Dnia 24.11.1939 nas pozostałych przy życiu więźniów cywilnych
w liczbie 3, tj. prócz mnie dr Remelskiego i Borawskiego obecnie pracownika Starostwa Powiatowego wypuszczono na wolność i z tym
dniem obóz w Borowie przestał istnieć. W czasie trwania obozu kilkukrotnie różne grupy były kierowane do różnych więzień i obozów. Z tej
liczby umiem wskazać żyjących obecnie:
Macha z Kamienicy Szlacheckiej, gm. Stężyca, pow. kartuskiego,
Telesfora Szawelskiego zam. pow. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa.
Zeznałem wszystko. Z rozmów ze wspomnianymi jeńcami dowiedziałem się, że wzięci zostali do niewoli w Warszawie.
O dalszym losie jeńców, nie miałem wiadomości. Nazwisk ich nie
pamiętam. Odesłano!

43

Fragment tekstu nieczytelny.

J. Jankowski
Sędzia Zacharasiewicz
44
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UZUPEŁNIENIE LISTY OFICERÓW
POCHODZĄCYCH Z KASZUB LUB
PEŁNIĄCYCH NA TYM TERENIE SŁUŻBĘ –
ZAMORDOWANI W KATYNIU
W 80. rocznicę sowieckiego najazdu na Polskę, w 2019 roku rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał” przypomniało o zbrodni katyńskiej. Zaprezentowano liczącą ponad 2000 stron księgę pamięci ofiar
obozu NKWD w Ostaszkowie. To ponad 6 tysięcy zamordowanych
przez NKWD, w większości polskich policjantów. Ich ciała pogrzebano
w Miednoje.
Wśród nich spoczywa Franciszek Pepliński, którego biogram
ukazał się w trzecim numerze Kartuskich Zeszytów Muzealnych. Był
starszym przodownikiem Policji Państwowej, funkcjonariuszem Policji Państwowej Komendy Powiatowej w Kartuzach1.
W niniejszym numerze publikujemy fotografię Franciszka Peplińskiego w mundurze policyjnym. Zdjęcie udostępnili Lucyna i Ryszard Peplińscy z Kartuz. W opowieściach rodzinnych zachował się
obraz Franciszka jako dumnego, zdyscyplinowanego, postawnego
mężczyzny, dbającego o rodzinę. Pepliński miał dwóch synów: Henryka i Zygmunta. Niestety los nie oszczędził Henryka. Walcząc na
froncie wschodnim, zginął pod Stalingradem. Młodszy Zygmunt
jako żywiciel rodziny, uniknął wcielenia do Wehrmachtu i pracował
jako piekarz. Żyją jego dzieci, które dbają o pamięć o dziadku.
1

Pomorska Lista Katyńska (3), „Pomerania” 1990, nr 1, s. 23.
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Pośmiertnie – 5 października 2007 roku Franciszek Pepliński został mianowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lecha
Kaczyńskiego na stopień aspiranta Policji Państwowej. W 2011 roku.
Franciszek Pepliński został upamiętniony Dębem Pamięci posadzonym przy Szkole w Piecach w gminie Kaliska2. Ryszard Pepliński, wnuk
Franciszka, jest członkiem Rodzin Katyńskich. Bierze udział w uroczystościach upamiętniających zbrodnię katyńską. Jemu ani jego żonie
nie udało się jeszcze pojechać na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje nieopodal Tweru, gdzie obok ich dziadka spoczywa około 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowanych wiosną 1940 roku przez
NKWD. Każdego z nich upamiętnia nagrobna tabliczka epitafijna.
Przypomnijmy, że w obozie ostaszkowskim byli więzieni policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierze
Korpusu Ochrony Pogranicza, a także niewielkie grupy kapelanów wojskowych, lekarzy, sędziów, żandarmów, pracowników wywiadu oraz
osadników. Ofiarami masowych egzekucji, przeprowadzanych wiosną
1940 roku na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) ZSRR z 5 marca tegoż roku, stało się około 22 tysięcy obywateli polskich. Więzieni byli
w trzech obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więzieniach utworzonych na zagarniętych po 17 września 1939 roku terenach wschodnich Polski. Mord ten powszechnie
nazywamy Zbrodnią Katyńską. W 2000 roku uroczyście odsłonięto
trzy polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
W obozie ostaszkowskim przetrzymywany był także Leon Roszkowski ze Staniszewa.
Leon Roszkowski urodził się 15 września 1903 roku w Staniszewie z ojca Józefa i Rozalii z Kąkolów. Był funkcjonariuszem Policji
Państwowej w stopniu starszego posterunkowego. Służbę w policji
rozpoczął 1 grudnia 1928 roku.
Przed wybuchem II wojny światowej został skierowany do służby na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej – najpierw do
Włodzimierza Wołyńskiego (1929), następnie do Kostopola koło Łucka. W Kostopolu pracował w referacie śledczym Komendy Powiatowej

do 1939 roku – do momentu ataku ZSRR na Polskę. W opinii syna był
człowiekiem twardych zasad, traktującym służbę państwową niezwykle poważnie. Przed wojną służył w 18. Pułku Ułanów w Grudziądzu,
później w policji. Przed 1 września 1939 roku, jak i po wybuchu wojny polsko-niemieckiej Leon Roszkowski niemal nieprzerwanie pełnił
służbę w komendzie policji, zarówno w dzień, jak i w nocy. Przychodził
sporadycznie do domu, jedynie na posiłki i krótki wypoczynek – wspominał
jego syn Stanisław3. Na wieść o napaści ZSRR na Polskę jego koledzy
z policji namawiali go, aby w wyniku zajęcia wschodnich terenów Polski
przez sowietów, podjął ryzyko ucieczki w rodzinne strony na Kaszuby.
Zdecydowanie te sugestie odrzucił. 17 września 1939 roku żołnierze
radzieccy otoczyli kordonem posterunek policji, w którym pełnił służbę
Leon Roszkowski. Policjantów polskich w Kostopolu obległa kawaleria
radziecka, która wzięła ich do niewoli. Był to ostatni raz, kiedy żona
Anna widziała męża, synowie zaś ojca. Dopiero w 1956 roku po odwilży
w Polsce zaczęto mówić o Katyniu. Wówczas rodzina nie miała już wątpliwości, jaki los spotkał ich ojca. Tak jak wszyscy jeńcy obozu w Ostaszkowie został zamordowany w Twerze. W tym samym czasie, kiedy mordowano polskich oficerów w Katyniu, trwały masowe deportacje ich
rodzin w głąb ZSRR. Żonę Leona Roszkowskiego – Annę, wraz z dwoma
synami, Stanisławem i Alojzym, wywieziono do Kazachstanu. Po długiej
podróży pociągiem towarowym, w bydlęcych wagonach, w nieludzkich
warunkach, dotarli do Arszalińskij Sowchozu. Przebywali tam do wiosny
1946 roku, to jest do wyjazdu do Polski. Podróż do Polski trwała około
dwóch miesięcy. Stacją końcową były Gryfice nad Odrą. Stamtąd udali
się do Torunia, gdzie mieszkał brat Leona. Żona Anna z dwoma synami
wróciła na Kaszuby do Kartuz. Pamięć o Leonie i gehennie obozowej
została utrwalona we wspomnieniach syna Stanisława opublikowanych
w książce Eugeniusza Pryczkowskiego Wspomnienia kaszubskich sybiraków4. Stanisław Roszkowski5 napisał je na konkurs na wspomnienia

2

http://www.kaliska.pl/dab-pamieci-w-piecach (dostęp: 16.12.2018).
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E. Pryczkowski, Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, Banino 2006, s. 166.
Tamże.
5
Stanisław Roszkowski urodził się 27 lipca 1927 roku w Sianowie. Po powrocie
z zesłania ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku. Przez 19 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach.
3
4
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Pomorzan i Kaszubów represjonowanych w latach 1939–1946 przez
władze radzieckie. W konkursie tym otrzymał drugą nagrodę. Został
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

dyscypliny. Wręcz pojawiły się sugestie, by jako lekkomyślnego, mało
obowiązkowego i niezdyscyplinowanego pozbyć się go z szeregów
Straży Granicznej. Jednego, czego mu nie odmawiano, to inteligencji.
1 lutego 1930 roku został skierowany na Placówkę Żukowo Komisariatu
SG Kartuzy (podkr. B.K) (Inspektorat Graniczny Tczew), gdyż kolejna
opinia, tym razem komendanta Komisariatu Kartuzy, oprócz inteligencji
wskazywała na jego zdolności instruktorskie i możliwości awansowania.
Awans oficerski otrzymał 20 kwietnia 1932 roku, tego dnia został
aspirantem Straży Granicznej. W okresie od 12 czerwca do 23 lipca
1932 roku odbył ćwiczenia wojskowe. W dniach 10 sierpnia – 7 września 1932 roku, na czas urlopu komendanta Komisariatu w Tarnowskich Górach, pełnił jego obowiązki. 24 września 1932 roku rozpoczął szkolenie na II kursie w CSSG w Górze Kalwarii, który ukończył
3 stycznia 1933 roku .
14 kwietnia 1933 roku został przeniesiony do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej. 19 kwietnia 1933 roku
ożenił się z Heleną Martą Kłoss. W 1934 roku urodził się mu pierwszy
syn, a rok później drugi. 24 kwietnia 1933 roku zameldował się w Inspektoracie Granicznym Chojnice.
25 kwietnia 1933 roku został pełniącym obowiązki komendanta
Komisariatu Brzeźno Szlacheckie. Podlegały mu placówki Straży Granicznej I Linii: Łąkie, Brzeźno, Brzozowo, Wierzchocina, i II Linii: Brzeźno (zlikwidowana w 1938 roku). W 1935 roku ponownie wyznaczono go
na p.o. komendanta Komisariatu SG Brzeźno. Żyjących skromnie mieszkańców Brzeźna raziło zachowanie strażników, bawiących się i korzystających, często w mundurach, ze swego statusu finansowego. Miał w tym
swój udział także Chludziński, który zamiast łagodzić, potrafił pogorszyć
atmosferę. Na szczęście jego przełożeni potrafili ostro zareagować, tak
jak w 1935 roku, gdy wywołał awanturę z miejscowymi mieszkańcami,
naruszając ich godność osobistą, za co surowo go ukarano.
Od 28 września do 20 października 1936 roku odbywał kolejne
ćwiczenia wojskowe w 73. pp. Rok później, 14 września 1937 roku,
rozpoczął kurs kierowników komisariatu, który ukończył 19 grudnia
1937 roku. Rok 1938 był na granicy przebiegającej przez Gochy dość
niespokojny. Duże bezrobocie powodowało, że wzrosło nielegalne

Leon Cherek urodził się 11 listopada 1895 roku w Lubikach (powiat starogardzki). Był synem Franciszka i Marii z Wąsów, właścicieli
gospodarstwa rolnego. Leon pomagał rodzicom w jego prowadzeniu.
Od 20 sierpnia 1915 roku do 1 marca 1918 roku walczył na froncie rosyjskim przy 243. Pułku Piechoty, a od 1 marca 1918 roku do
10 stycznia 1919 roku na froncie ukraińskim w 75. Pułku Piechoty armii niemieckiej. Otrzymał Krzyż Żelazny II klasy. 12 marca 1920 roku
wstąpił jako ochotnik do 8. Dywizjonu Żandarmerii Wojskowej w Toruniu. W 1922 roku ukończył 2-miesięczny kurs przeszkolenia w jeździe konnej6. W 1923 roku został zwolniony do rezerwy. We wrześniu
1939 roku pełnił służbę na stanowisku komendanta Policji w Brzeźnie
(powiat chojnicki). Został zamordowany w Twerze7.
Czesław Chludziński urodził się 22 czerwca 1905 roku we wsi
Pniewo (gmina Puchały, powiat Łomża, województwo białostockie).
Był synem Aleksandra i Marii z Kozłowskich. Ukończył ośmioklasową średnią szkołę handlową. Służbę wojskową odbywał od 1 kwietnia
1927 roku do 20 września 1928 roku w Szkole Podchorążych nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, po której ukończeniu jako kapral podchorąży
trafił do 33. pułku piechoty z Łomży. 1 stycznia 1931 roku został podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego ze starszeństwem. Do Straży
Granicznej (SG) wstąpił 10 października 1928 roku. Otrzymał stopień
strażnika granicznego (grupa uposażenia XIII „a”) i przydział do Placówki I Linii Praszka. Przysięgę Straży Granicznej złożył 10 października
1928 roku w Poznaniu. W 1929 roku zapisał się na szkolenie do Centralnej Szkoły Straży Granicznej (CSSG) w Górze Kalwarii. Okres ten,
pozytywny w sensie zdobywania wiedzy, okazał się fatalny w zakresie
Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), teczka personalna Cherek Leon, sygn.
I.481.C.1011.
7
Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 1, A-Ł, Rada Ochro
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2006, s. 93.
6
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przekraczanie granicy w celach zarobkowych. Niestety na granicy nierzadko rozlegały się ostrzegawcze strzały strażników. W 1939 roku
Chludziński znalazł się na południu Polski i brał udział w budowie
pasa umocnień, m.in. bunkrów. Służył w 2. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, stał się jednym z czterech dowódców ostróg
fortecznych na Węgierskiej Górce, czyli dowódcą schronu bojowego
„Wąwóz”. 2 września oddziały bawarskie podeszły pod Węgierską Górkę. Nie jest pewne, czy Chludzińskiemu udało się wydostać ze schronu, czy dostał się do niewoli. Przez wiele lat podejrzewano nawet, że
podobnie jak jego podwładni, po opuszczeniu schronu udał się w rodzinne strony. Po ujawnieniu list katyńskich okazało się, że dostał się
do radzieckiej niewoli. Był więziony w obozie jenieckim w Starobielsku. Został rozstrzelany w Charkowie w kwietniu 1940 roku8.

16 listopada 1918 roku. W czasie walk został ranny w prawą stopę i lewą
nogę. W stopniu podporucznika wstąpił do 14. Pułku Piechoty10 i walczył na froncie ukraińskim. Dostał się do niewoli ukraińskiej (19 czerwca 1919 do 25 czerwca 1919). 1 grudnia 1918 roku został mianowany
porucznikiem. W 1920 roku podjął naukę w Szkole Politechnicznej we
Lwowie na wydziale budowy maszyn11. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 29 października 1922 roku przeniesiony z 14. Pułku Piechoty
do 63. Pułku Piechoty12, w 1924 roku został oficerem sztabowym 4 Dywizji Piechoty. W 1926 roku ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy w Jägendorfie. Dwa lata później został przeniesiony do 15. Pułku Piechoty.

Józef Dróbka urodził się 15 sierpnia 1895 roku w Walentynowie. Był synem Antoniego i Marianny ze Skierów. Podczas I wojny
światowej służył w armii niemieckiej. Zgłosił się do Wojska Polskiego
w maju 1920 roku i pełnił w nim służbę do 12 grudnia 1920. Brał
udział w wojnie z bolszewikami. Od 23 października 1921 roku służył w baonach celnych wojskowej Straży Granicznej w Komis. W 1928
roku pracował w Inspektoracie Policji w Chojnicach. W 1939 roku
pełnił służbę w stopniu starszego sierżanta w Komendzie Policji Powiatowej w Chojnicach. Odznaczony między innymi Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Zginął w Twerze, pochowany na cmentarzu
w Miednoje9.

– pisał o Janiszu w rocznej liście kwalifikacyjnej w 1929 roku
płk piech. Romuald Żurakowski. Dowódca nie mylił się w swojej ocenie. W 1932 roku. Aleksander dowodził 2. kompanią w 1. Batalionie
Strzelców, który w 1929 roku włączony został w skład 15. Wielkopolskiej
Dywizji Piechoty. W tym czasie Janisz jest już żonaty, ma córkę i syna.
Generał brygady Wiktor Thommée, dowódca 15. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej w opinii służbowej w 1932 roku o Janiszu napisał:
Inteligentny i zdolny. W rozwiązywaniu zagadnień konsekwentny, logiczny, jednak nieco uparty13.
W 1932 roku ppłk. dypl. Łunkiewicz złożył wniosek do awansu
Aleksandra Janisza do stopnia majora.

Charakter niepozbawiony temperamentu, dłuższa praca w sztabie pozostawia
pewne luki w usposobieniu taktycznym, lecz przy swojej inteligencji i szybkiej
orientacji – łatwo takowe uzupełnia. Oficer wartościowy i z czasami nada się
na dowódcę baonu, bardzo dobry

14. Pułk Piechoty Ziemi Kujawskiej.
Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), teczka personalna Janisz Aleksander,
Karta immatrykulacji, sygn. akt. AP 3104.
12
63. Pułk Piechoty powstał z ochotników z Pomorza. 30 maja 1919 roku głównodowodzący Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim generał piechoty Józef
Dowbor-Muśnicki rozkazał przystąpić do formowania w Inowrocławiu Toruńskiego Pułku Strzelców. Pułk został obsadzony na Pomorze w tym Kaszuby do
obrony granic przed możliwym atakiem niemieckim, którego się spodziewano
w czasie puczu Kappa. Pułk zmienił też nazwę na 63. Pułk Piechoty. W połowie
kwietnia 1920 roku pułk wyruszył z Kaszub na front rosyjski.
13
CAW, teczka personalna Janisz Aleksander, sygn. AP 3104.
10

Aleksander Janisz urodził się 2 marca 1896 roku we Lwowie, był
synem Jana i Anny z Bojków. W 1914 roku zdał maturę i w sierpniu
1914 roku wyruszył na front z Legionem Wschodnim. Zachorował na zapalenie płuc i trafił do szpitala w Zakopanem. Po wyjściu ze szpitala, w lutym 1915 roku został wcielony do armii austriackiej, w której służył do
Za: Andrzej Szutowicz, Czesław Chludziński, Kmicic z Brzeźna Szlacheckiego – niezwykła historia komendanta, http://brzeznoszlacheckie.cba.pl/ (dostęp: 22.11.2019).
9
Miednoje Księga Cmentarna, dz.cyt., s. 155.
8
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Bardzo dobry oficer bojowy i liniowy. Posiada duże doświadczenie praktyczne.
Staranny, pracowity, zdolności dostateczne. Wiadomości fachowe i taktyczne
dostateczne. Po roku studjów w Szkole został odkomenderowany do pułku. Ze
względu na swoje bardzo dobre kwalifikacje jako oficera bojowego i linjowego
nadaje się do awansu na majora

– tak umotywował wniosek dowódca pułku. Na złożenie wniosku
zgodził się sam gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba. Pisał o nim następująco:
Bardzo dobry. Charakter ustalony, trochę zarozumiały. Za mało wrodzonej
żołnierskiej dyscypliny i karności, życiowo wyrobiony, trochę nonszalancki, na
ogół koleżeński. Entuzjastą pracy nie jest. Gdyby chciał, mógłby być oficerem
o wysokich walorach. Zdrowie trochę szwankuje, jednak trzyma się dobrze. Inteligencją i wykształceniem wyróżnia się. (…) Duży zmysł taktyczny i poczucie
rzeczywistości14.

Nie wiemy, dlaczego ostatecznie nie otrzymał stopnia majora. Kapitan Janisz służył w wojsku polskim do 1936 roku 1 lipca 1936 roku
przeniósł się do policji w randze nadkomisarza. Od czerwca 1937 do
września 1939 roku był Komendantem Powiatowym Policji w Chojnicach. Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku znalazł się w niewoli radzieckiej w specjalnym obozie NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany
przez NKWD wiosną 1940 roku jako jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.
Pochowany w Miednoje. Odznaczony Krzyżem Walecznych (1921),
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem
Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyżem Legionowym, Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojskowego Virtuti Militari (pośmiertnie), Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 roku (pośmiertnie).
Pierwszy dąb upamiętniający nadkomisarza Aleksandra Janisza –
komendanta Policji Państwowej w Chojnicach – posadził komendant
mł. insp. Janusz Gierszewski. Wzdłuż alei rosną dęby: przod. Janusza
Witczaka (opiek. Jerzy Żmuda i Janusz Witczak), przod. Andrzeja Wituckiego (opiek. Arseniusz Finster), przod. Edmunda Gliszczyńskiego (opiek. Piotr Stanke), post. Zygmunta Matyjasa (opiek. Zbigniew
Szczepański), post. Jana Brydaka (opiek. Stanisław Lamczyk), st. post.
Władysława Flaka (opiek. Leszek Popowski), przod. Józefa Sandeckiego
14

Tamże.
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(opiek. Mirosław Janowski), post. Jana Rykowskiego (opiekunowie Andrzej Stanke, Robert Wajlonis, Tadeusz Porożyński), st. post. Jana Kuicha (opiek. ks. prał. Zdzisław Wirwicki), przod. Leona Cherka (opiek.
ks. Jacek Dawidowski), str. Józefa Dróbki (opiek. ppłk Zbigniew Perzyna i kpt. Jacek Knuth) oraz str. Jana Majchrzaka (opiek. Stanisław Skaja i Stefan Kwiatkowski). W niedługim czasie w Chojnicach, przy krzyżu
wieńczącym dębową aleję, stanie pomnik z tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej.
Teofil Krefft urodził się 21 kwietnia 1885 roku w Skorzewie.
W policji służył od 8 października 1920 roku. Początkowo pełnił służbę w Wydziale Śledczym w Grudziądzu, następnie w Chojnicach. Do
30 listopada 1936 roku kierował tam Wydziałem Śledczym. Stamtąd
został przeniesiony na stanowisko kierownika Wydziału Śledczego
w Tczewie. Od 14 maja 1938 roku ponownie kierownikiem wydziału śledczego w Chojnicach. 1 kwietnia 1938 roku został mianowany
podkomisarzem Komendy Policji Powiatowej w Chojnicach. Zginął
w Kalininie (Twer)15.
Józef Maciejewski urodził się 16 stycznia 1889 roku w Żukowie. Jego rodzicami byli Jan i Józefa z Wargułów. W policji pełnił
służbę od 1920 roku. W 1923 roku w czasie ataku wsi Lipnicy Lejpnicy… przez…16 bardzo odważnie posuwał się do przodu pod silnym
ostrzałem karabinowym nieprzyjaciela. Został ranny w prawą dłoń.
Mimo to dalej dawał wskazówki kolegom, w jaki sposób odbić wioskę.
Świadkami tego wydarzenia byli: dowódca 3. Kampanii III Baonu P.P.
(Policji Państwowej), komisarz Józef Kąkolewski, starszy przodownik
instruktor szkoły policyjnej w Lublinie Henryk Rożniacki…17 i przodownik policji miasta Lublina Jap Roman18. Na podstawie tych wydarzeń przełożeni Maciejewskiego złożyli wniosek o uhonorowanie go
Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 1, A-Ł, Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2006, s. 439.
16
Odczyt nieczytelny.
17
Odczyt nieczytelny.
18
CAW, Maciejewski Józef, akta personalne, sygn. KW 72/113.
15
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odznaczeniem – Krzyżem Walecznych. Ostatnią służbę pełnił w pow.
kościerskim. W sierpniu 1938 roku został przeniesiony z posterunku
policji w Dziemianach na posterunek w Kościerzynie i tam służył we
wrześniu 1939 roku. Zginął w Kalininie (Twer).

stępnie na Posterunku w Grucznie (powiat świecki). Od 1937 roku do
pierwszych dni wojny 1939 pełnił służbę na posterunku w Tucholi22.

Jan Majchrzak urodził się 12 sierpnia 1896 roku w Chłądowie.
Jego rodzicami byli Wawrzyniec i Katarzyna. W służbie od 1923 roku. Pracował w Straży Granicznej. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w placówce w Charzykowach, powiat chojnicki. Zamordowany w Kalininie19.
Stanisław Marciniak urodził się w 1905 roku w Borowie. Jego
rodzicami byli Józef i Magdalena z Przybylskich. Do policji został
przyjęty 20 maja 1930 roku w charakterze kandydata kontraktowego na szeregowego. Po ukończeniu 5 listopada 1930 roku normalnej szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach
Wielkich (powiat żółkiewski) przydzielono go do województwa pomorskiego. W kwietniu 1938 roku przeniesiony został z II komisariatu w Gdyni na Posterunek w Kartuzach i tam pełnił służbę we wrześniu 1939 roku. Zginął w Kalininie20.

Jan Rykowski urodził się 26 grudnia 1908 roku w Kościelnej.
Jego rodzicami byli Kazimierz i Katarzyna z Hajdzionych. W policji rozpoczął służbę od 1 stycznia 1932 roku. Początkowo służbę pełnił w Grudziądzu, w 1934 roku w Komisariacie Głównym, zaś w 1938 w I Komisariacie. We wrześniu 1939 na Posterunku w Karsinie (pow. chojnicki)23.
Andrzej Witucki urodził się 19 listopada 1890 roku w Winnej
(dawne województwo poznańskie). Jego rodzicami byli Jan i Józefa
z Mądrych. W latach 1897–1905 uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w powiecie średzkim. Za używanie języka polskiego nie raz
wymierzano Wituckiemu karę cielesną. Od 1909 roku pracował w Hamburgu i jego obecnej dzielnicy Wilhelmsburgu, gdzie należał do polskiej
organizacji – Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 1912 roku został
wcielony do armii niemieckiej, w której służył do końca wojny (1918).
16 grudnia 1918 roku powrócił do Poznania. Jak pisze w swym
życiorysie:
Wspólnie z p. Bilskim Józefem któremu pomagałem organizować powstanie
wlkp., a w dniu 28.12.1918 po rozbrojeniu żandarmów niemieckich…24 w Powidzu pełniłem służbę żandarma polskiego. W czasie tej służby rozbroiłem
wielu Niemców kolonistów z okolicy Powidza i aresztowałem wielu uciekinierów. Odbierając im broń, karabiny wojskowe, amunicję i inną broń25.

Zygmunt Matyjas urodził się w 1903 roku w Warszawie z ojca
Aleksandra, posterunkowy Policji Państwowej. W policji od 1925 roku.
We wrześniu 1939 służbę pełnił na posterunku policji w Chojnicach21.
Andrzej Rembacz urodził się 25 listopada 1898 roku w Koninie. Był synem Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów. W policji pełnił służbę
od 1919 roku. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na posterunku
w powiecie tucholskim.
Ignacy Rękoś urodził się 18 lipca 1888 roku w Górku. W policji
rozpoczął służbę od 1921 roku. Początkowo pełnił ją w Tarnopolu, na-

Był nie tylko uczestnikiem powstania wielkopolskiego, ale walczył
w wojnie 1920. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na stanowisku
zastępcy komendanta Posterunku w Chojnicach. Przetrzymywany
w obozie w Ostaszkowie, podzielił losy współwięźniów. Zamordowany
strzałem w tył głowy w Kalininie (Twer)26.
Tamże, s. 753.
Tamże, s. 777.
24
Odczyt nieczytelny.
25
CAW, teczka personalna Witucki Andrzej sygn. Odrzuc, 21.06.1938.
26
http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/Ksiega_Cmentarna_Miednoje_
Tom2.pdf (dostęp 11.11.2019).
22
23

19
20
21

Miednoje…, dz. cyt., t. 2., s. 531.
Tamże, s. 545.
Tamże, 560.
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NAUCZYCIEL IGNACY ANDRZEJ
KOWALKOWSKI (1811–1880)
Ignacy Andrzej Kowalkowski urodził się w Maleninie (dziś wieś
w parafii Miłobądz w powiecie tczewskim) 27 lipca 1811 roku. Jego
rodzicami byli rolnik Ignacy (1773–1812) i Justyna (1780–?) z domu
Billang (Bylang). Chrztu Ignacemu Andrzejowi udzielił 30 lipca
1811 roku w kościele parafialnym w Miłobądzu komendarz (Comendarius) ks. Wojciech Adalbertus Lakomecki. Rodzicami chrzestnymi
Ignacego Andrzeja byli Andrzej Halba i Katarzyna Kowalkowska1.
Należy tu dodać, że Ignacy (ojciec Ignacego Andrzeja) był synem Michała, który w 1772 roku, gdy nastąpił I rozbiór Polski, gospodarzył
na ok. 16,4 ha (1 włóka) ziemi ornej i 2 ha łąk. W tymże 1772 roku
miał też 4 konie, 3 krowy, 2 świnie. Miał także do pomocy parobka
w gospodarstwie2. Był więc bogatym gospodarzem. Ponieważ Ignacy, ojciec Ignacego Andrzeja, był pierwszym męskim potomkiem Michała, należy sądzić, że to on przejął po ojcu to gospodarstwo.
Wiadomo, że Ignacy Andrzej miał jedynie starszą siostrę Mariannę urodzoną w 1808 roku w Maleninie3, która, co wynika z dalszych jej
losów, wyszła za mąż za Michała Wygodzkiego. Śmierć ich ojca w 1812
roku na pewno utrudniła życie rodzinie. Brak ksiąg ślubów sprzed
1821 roku nie pozwala na ustalenie, czy Justyna (ich matka) ponownie
Il. 1. Franciszek Pepliński
Źródło: ze zbiorów Lucyny i Ryszarda Peplińskich

1
2
3

Księga chrztów parafii Miłobądz 1801–1819, APG sygn. 1254.
Kataster kontrybucji Prus Królewskich 1772–1773, APT.
Księga chrztów parafii Miłobądz 1801–1819, APG sygn. 1254.
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Il. 1. Akt chrztu Ignacego Kowalkowskiego, par. Miłobądz. AD Pelplin

zawarła związek małżeński – w chwili śmierci męża miała 32 lata. Jeśli
tak nie było, to samotnej matce z dwójką dzieci musiał ktoś pomagać.
Wykształcenie Ignacego Andrzeja na nauczyciela przecież kosztowało. No i pytanie, kto został na ojcowiźnie, gdy Ignacy Andrzej poszedł
pracować jako nauczyciel? Niestety te i inne niewiadome nie znajdą
wyjaśnienia z uwagi na brak dokumentów z tamtych czasów.
Szkołę ludową Ignacy Andrzej ukończył zapewne w Miłobądzu,
bo, jak zapisano w kronice szkoły w Maleninie, w jego rodzinnej
wsi pierwsza szkoła powstała dopiero w 1842 roku, a do tego czasu
dzieci chodziły do Miłobądza. Szkoła w Miłobądzu wymieniana była
już w Opisie królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim
i malborskim w 1664 roku. Na zachowanym żeliwnym krzyżu na miłobądzkim cmentarzu zapisano, że od stycznia 1817 roku do października 1871 roku nauczycielem, a zarazem organistą w Miłobądzu był
Stanisław Jastrzębski i to on był nauczycielem Ignacego Andrzeja4.
Nie udało się jednak ustalić, w jakich latach i gdzie Ignacy Andrzej kontynuował naukę przysposabiającą do zawodu nauczyciela.
Być może było to w Grudziądzu, gdzie od 1816 roku istniało najstarsze na Pomorzu grudziądzkie seminarium kształcące nauczycieli.
Jeśli tak, to miał szansę odbywać tam naukę w języku polskim. Istniały też preparandy przygotowujące nauczycieli przy seminariach
duchownych oraz kursy przygotowujące do zawodu nauczyciela,
na których w większości prowadzono naukę w języku niemieckim.
Kształcenie takie trwało 2–3 lata i obejmowało: religię, język polski,
Więcej o historii szkół w Maleninie i Miłobądzu zob. K. Kowalkowski, Miłobądz.
Historia wsi i parafii 1250–2000, Miłobądz 2000.
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język niemiecki, rachunki, geografię, śpiew i muzykę. Zakres ten
pokrywał się z planem nauki w szkole ludowej. Dodać należy, że system ten nie przewidywał prezentowania literatury ojczystej 5.
Nie wiadomo, czy Ignacy Andrzej miał wcześniejsze wzorce nauczycielskie w rodzinie. Nie udało się także ustalić, gdzie i kiedy po
ukończeniu seminarium rozpoczął pracę nauczyciela. Przed podjęciem
samodzielnej pracy musiał przecież jakiś czas pracować pod nadzorem
doświadczonego nauczyciela. Wiadomo, że pracę samodzielnego już
nauczyciela podjął w Chmielnie (pow. Kartuzy) w 1836 roku, o czym
w dalszej części tego artykułu.
Pierwsza szkoła w Chmielnie wymieniana była już w 1597 roku,
a w latach 1686–1687 w Chmielnie był dom z ogrodem dla bakałarza (nauczyciela) 6, jednak z czasem szkoła przestała istnieć. Gdy
proboszczem był Michał Witk Niepoczołowski, w 1780 roku została
przeprowadzona wizytacja generalna Archidiakonatu Pomorskiego,
w tym oczywiście parafii Chmielno wchodzącej w skład dekanatu
Mirachowo. Do parafii należało wówczas. 21 wsi, majątków i osad,
w których mieszkało 1421 katolików, z czego 1130 przyjętych do
komunii oraz 80 akatolików (mieszkańców innej wiary). Wówczas
to wizytator opisujący całą parafię o szkole w Chmielnie napisał:
Nulla Schola Parochialis, vel publica…, co można przetłumaczyć, że
w Chmielnie nie było żadnej szkoły parafialnej lub publicznej. Wynika z tego, że dzieci z terenu parafii Chmielno były pozbawione
możliwości nauki 7.
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku obowiązki nauczania w znacznej części przejęło na siebie państwo pruskie, przede wszystkim
w zakresie mianowania i wynagradzania nauczycieli, a w następnych
latach budowy szkół. Istotą instrukcji wydanej w sprawie nauczania
w dniu 21 września 1773 roku, dla rejencji Prus Zachodnich, była
zgoda na zakładanie szkół we wsiach na koszt ich mieszkańców, w zależności od wiary w danej wsi, z zastrzeżeniem, że np. koszt tworze5
L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–
1907, Gdańsk 2009, s. 34.
6
K. Krynicka, Z dziejów parafii i kościoła w Chmielnie, Chmielno 2017, s. 93.
7
Visitatio Generalis Ecclesia Parochialis Chmielnienis Ibris. 1780 Anno Expedia, ADP.
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nia szkoły katolickiej nie może obciążać protestantów i odwrotnie8.
Na gminie spoczywał natomiast obowiązek utrzymania szkoły
i mieszkania dla nauczyciela. W dalszym jednak ciągu nadzór nad
szkolnictwem powszechnym spoczywał na duchownych. Pod koniec
XVIII wieku protektorem szkół na Prusy wschodnie i zachodnie był
opat oliwskich cystersów książę Karol Hohenzollern9.
Dopiero na skutek kongresu wiedeńskiego, który niejako „zatwierdził” rozbiory Polski, co powodowało, że Polska zniknęła na
123 lata z map świata, władze pruskie zdecydowanie przystąpiły do
germanizacji zajętych terenów. Na zagarniętych ziemiach władze
pruskie wprowadziły obowiązującą w ich kraju organizację szkolnictwa publicznego, w której językiem nauczania był niemiecki, a jedynie
religia była nauczana (do czasu) w języku polskim. Pozostawiono jednak sprawowanie funkcji inspektorów szkolnych dla szkół katolickich
duchownym katolickim. Byli oni co prawda mianowani przez władze
rejencji, ale po uzgodnieniu z biskupem. Nauka religii odbywała się,
w zależności od ilości uczniów i nauczycieli, w macierzystej szkole
lub w szkole najbliższej, w której była religia danego wyznania10.
W 1825 roku w prowincji pruskiej wprowadzono obowiązek
szkolny, obciążając jednocześnie kosztami utrzymania szkoły wyłącznie mieszkańców wsi. Od zamożności mieszkańców zależało, jak będzie wyglądała szkoła. Co prawda szkoły mogły otrzymywać od władz
rejencji pomoc, ale była ona niewielka, przy ogromnych potrzebach.
Relacje potrzeb do stanu istniejącego pokazuje np. zaopatrzenie dzieci w powiecie kartuskim w podręczniki szkolne. 700 dzieci ze szkół
wiejskich miało 230 czytanek i elementarzy oraz 120 tabliczek do pisania11. Następnym krokiem zmieniającym system szkolnictwa było
wprowadzenie, rozkazem gabinetowym króla Fryderyka Wilhelma III,
podziału na szkoły ewangelickie i katolickie, z zaleceniem likwidacji

szkół symultannych, w których uczyły się razem dzieci ewangelickie
i katolickie12. Nie wszędzie jednak szkoły symultanne zlikwidowano i działały one jeszcze do XX w. W 1834 roku wprowadzono język
niemiecki jako obowiązkowy w szkołach, choć jeszcze zarządzenie
z 29 maja 1842 roku mówiło, że język wykładowy w szkole uzależniony był od tego, jaka narodowość stanowiła większość w szkole13.
Pierwszą informację o objęciu przez Ignacego Andrzeja Kowalkowskiego samodzielnej posady nauczyciela w Chmielnie, co nastąpiło gdy miał on już 25 lat, znajdujemy w książce Krystyny Krynickiej
Z dziejów parafii i kościoła w Chmielnie, która na podstawie zachowanej
kroniki szkoły w Chmielnie, założonej w 1881 roku i przechowywanej
w Chmielnie, pisze, że nowa szkoła powstała w 1818 roku. Pierwszym
nauczycielem był Bielicki, po nim w latach 1820–1836 Jan Keller, a następnie od 1836 roku przez ponad 40 lat Ignacy Kowalkowski. Po nim
nauczycielem został Robert Berenth. Jak pisze Krynicka:

A. Hildebrandt, Wiadomości niektóre o dawniejszym archidiakonacie pomorskim,
wyd. II, Pelplin 1865, s. 82.
9
Ks. P. Czaplewski, Wykaz oficjałów gdańskich i pruskich, TNT, t.19. 1919 r., s. 117.
10
Zob. M. Niedzielska, Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata, [w:] Historia
Pomorza, red. G. Labudy, t. III, cz. 3.
11
M. Niedzielska, Szkolnictwo powszechne…, cyt. dz. s. 135–136.
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Z zapisów w kronice szkoły, którą założył w 1881 roku nauczyciel Berenth, wynika, że mieściła się ona przy wjeździe do wsi od strony Garcza i Łapalic. Do
obwodu szkoły należały wsie: Chmielno, Chmieleński Dwór, Lampa, Lipowiec,
Zawory, Łapalice, Garcz, Kożyczkowo. Od pierwszych lat jej istnienia liczba
uczniów przekraczała sto. Nauka odbywała się na dwie zmiany, bo w szkole
była tylko jedna izba lekcyjna14.

Utworzenie szkoły w Chmielnie było zapewne wynikiem wprowadzonych na przełomie XVIII i XIX wieku reform agrarnych. Jak
już wcześniej napisano, uwłaszczeni chłopi mieli obowiązek utrzymania szkoły. W myśl dekretu Fryderyka Wilhelma II z 3 listopada
1817 roku, tworzącego Ministerstwo Wyznań Religijnych, Spraw
Szkolnych i Medycznych, szkolnictwo elementarne podlegało rejencjom. Nad sprawami szkolnymi w poszczególnych powiatach czuwał
landrat, a nadzór pedagogiczny i dydaktyczny powierzono inspektorom szkolnym. Dalszym krokiem było wprowadzenie na terenie Prus
obowiązku szkolnego15.
12
13
14
15

M. Niedzielska, Szkolnictwo powszechne…, cyt. dz., s. 137.
A. Hildebrandt, Wiadomości niektóre…, dz. cyt., s. 112.
K. Krynicka, Z dziejów parafii…, dz. cyt., s. 93–94.
L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne…, dz. cyt., s. 31–32.
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Brak informacji na temat konstrukcji i wielkości budynku szkolnego
wówczas postawionego. Był zapewne drewniany lub szachulcowy. Brak
też jednoznacznej informacji na temat tego, gdzie zamieszkał nauczyciel
Kowalkowski. Czy w budynku szkoły znajdowało się dla niego mieszkanie, czy też mieszkał w odrębnym budynku? Budynek szkoły, w którym
wówczas odbywały się lekcje, nie dotrwał do naszych czasów. Ignacy
Andrzej był pierwszym nauczycielem w rodzinie Kowalkowskich, ale
nie ostatnim, o czym w dalszej części tego tekstu. Pracując od 1836 roku
w Chmielnie jako nauczyciel, poznał tu swoją przyszłą żonę, mieszkankę
tejże wsi, Józefinę Konkol, z którą zawarł 11 lutego 1839 roku związek małżeński16. Józefina Konkol lub też Kenkoll, Konkel, Kunkel (tak
zapisane jest jej nazwisko w metrykach urodzeń ich kolejnych dzieci)
urodziła się 13 maja 1820 roku w Chmielnie z rodziców Marcina Kenkolla (Konkola) i Marianny Kobiellow (Kobiela). Świadkami na ślubie
Ignacego i Józefiny byli: Michał Kobiella i Jan Gilmeister17. Małżeństwo
to doczekało się 11 potomków, wszyscy urodzeni w Chmielnie. Dziećmi Ignacego Andrzeja i Józefiny byli: Edmund (1839–1880), Justyna
Barbara (1840–1886?), Antonina Józefa 1842–1842), Roman Laurenty
(1843–1844), Franciszek Mikołaj (1845–1922?), Barbara (1847–1863),
Anastazja (1849–1853), Ignacy Tadeusz (1851–1851), Onufry Piotr
(1853–1855), Helena Magdalena (1856–?) i Balbina (1858–1940). Wiadomo, że Edmund i Franciszek mieli rodziny i pozostawili potomków.
Podobnie Justyna i Balbina miały mężów. Balbina była żoną nauczyciela
Franciszka Reinholza. Opracowana genealogia rodziny Kowalkowskich
pokazuje, że pozostali potomkowie Ignacego Andrzeja i Józefiny tj. Antonina, Roman, Anastazja, Ignacy, Onufry i Helena na pewno zmarli jako
dzieci. Wspomniane tu informacje i wszelkie inne dotyczące rodziny
Kowalkowskich, a nie opatrzone przypisem, pochodzą z opracowania
Rodzina Kowalkowskich18.
Powróćmy jednak do nauczyciela Ignacego Andrzeja Kowalkowskiego i jego pracy w szkole. Zapewne zmuszony rozporządzeniem ministe-
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Il. 2. Ślub Ignacego i Józefiny. Zapis w księdze ślubów parafii Chmielno. AD Pelplin

rialnym z 1834 roku musiał nauczać w języku niemieckim, choć w dalszym ciągu pozostawiono obowiązek 7 godzin nauki czytania w języku
polskim. Rozporządzenie ministra Jana Albrechta Eichorna z 29 maja
1842 roku uzależniło język wykładowy od tego, która narodowość stanowiła większość w szkole, przy czym język niemiecki był obowiązkowym
przedmiotem nauczania19. 25 lutego 1843 roku wprowadzono kolejne
rozporządzenie, które nakładało obowiązek nauki dzieci polskich przez
7 godzin w tygodniu w języku polskim katechizmu, w szerszym niż
dziś znaczeniu. Wprowadzona przez władze pruskie Ordynacja szkolna
dla szkół elementarnych w Prowincji Prus Wschodnich i Zachodnich z dnia
11 grudnia 1845 roku nakładała rygorystyczny obowiązek uczęszczania
dzieci w wieku od 6 do 14 lat do szkoły elementarnej. Przyniosło to pożądany skutek i już w 1858 roku szkolnictwem na tym poziomie objętych
było 87 % chłopców i 79% dziewcząt20.
Brak sprawdzonych informacji na temat ilości uczniów uczęszczających do szkoły w Chmielnie w pierwszym okresie pracy Ignacego
Kowalkowskiego. Krystyna Krynicka pisze, że od początku istnienia
szkoły było ich zawsze ponad sto21. Wiadomo na podstawie schematyzmu z 1848 roku, że do parafii w Chmielnie należało wówczas.
19 wsi, w których mieszkało 3756 katolików22. Z których wsi dzieci
uczęszczały wówczas do szkoły w Chmielnie, trudno jednoznacznie
powiedzieć. Być może w dalszym ciągu uczęszczały do szkoły z tych
19

16
17
18

Księga chrztów parafii Chmielno 1825–1860, APG sygn. 1254.
Księga ślubów parafii Chmielno 1825–1874, APG sygn. 1254.
K. Kowalkowski, Rodzina Kowalkowskich, Gdańsk 1999.
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21
22

L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne…, dz. cyt., s. 33.
A. Hildebrandt, Wiadomości niektóre…, dz. cyt., s. 105–112.
K. Krynicka, Z dziejów parafii…, dz. cyt., s. 95.
Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums von Culm, Culm 1848, s. 50.
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samych wsi, co zapisano już na wcześniejszych stronach, na podstawie
zapisu z kroniki, tj. Chmielno, Chmieleński Dwór, Lampa, Lipowiec,
Zawory, Łapalice, Garcz, Kożyczkowo. Przy czym nie wszystkie dzieci,
których dotyczył obowiązek szkolny, do szkoły uczęszczały. Np. w rejencji gdańskiej do szkół w 1849 roku nie uczęszczało 11% dzieci23.
Frekwencja w szkole w trakcie roku szkolnego uzależniona była od
warunków pogodowych, wszak dzieci uczęszczały do szkół pieszo,
a także od intensywności prac polowych, w których dzieci, szczególnie te starsze, musiały uczestniczyć.
W 1854 roku w szkolnictwie pruskim wydano trzy zarządzenia
określające cele nauczania. Były nimi wpojenie uczniom poszanowania
istniejącego porządku państwowego i społecznego, wyrobienie poczucia
miłości do Boga króla. Zawężono także program nauczania w szkole
elementarnej, zwiększając nacisk na język niemiecki i tematykę religijną.
Kolejne obostrzenia nastąpiły po 1862 roku, gdy premierem Prus, ostał
Otto von Bismarck, który był wrogiem wszystkiego co polskie. W 1865
roku ograniczono nauczanie w języku polskim do klas najniższych.
W klasach średnich i wyższych nauka musiała odbywać się w języku
niemieckim. Następne ograniczenia wprowadzano systematycznie po
zjednoczeniu w 1871 roku państw niemieckich pod przewodnictwem
Prus24. Jak widać z powyższego, polscy nauczyciele, a wśród nich Ignacy
Andrzej Kowalkowski, musieli stale dostosowywać swoje umiejętności
do zmieniających się przepisów pruskiego państwa. Takie ograniczenie nauki polskiego miało negatywny wpływ także na wykształcenie
polskich księży. Skarżył się wówczas ks. sufragan Bernard Bogedain
z Pelplina na stan nauki języka polskiego, twierdząc, że wstępujący do
seminarium nie umieją po polsku składnie mówić, a w dyktandach robią 60,
70, 80 błędów ortograficznych w dziewięciu rządkach dyktowanych25.
Pierwsze publikowane informacje dotyczące liczby dzieci
uczęszczających do chmieleńskiej szkoły, w której stale pracował jeden nauczyciel Ignacy Kowalkowski, pochodzą dopiero z 1867 roku.
23
24
25

L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne …, dz. cyt., s. 33.
L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne …, dz. cyt., s. 34–35.
A. Hildebrandt, Wiadomości niektóre…, dz. cyt., s. 105.
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Il. 3. Chmielno na pocztówce sprzed 1908 roku
Źródło: ze zbiorów GOK Chmielno

Do parafii w Chmielnie należało 19 wsi, w których mieszkało 4460
katolików, z czego 2861 przyjętych do komunii. Do katolickiej szkoły w Chmielnie uczęszczało 110 katolickich dzieci z Chmielna, Garcza i Kożyczkowa. Ponadto katolickie szkoły działały w Brodnicy
Dolnej (86 dzieci), Borzestowie (100), Miechucinie (92), Prokowie
(83) i Smętowie (102). Do szkoły w Smętowie uczęszczały m.in. dzieci z nieodległej od Chmielna wsi Zawory26. Prowadzenie lekcji dla
110 dzieci musiało stanowić nie lada trudność, tym bardziej, że zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Przy czym na każdej ze zmian
równolegle uczyły się dzieci na kilku poziomach wiedzy. Szkoła ludowa podzielona była na trzy szczeble: niższy, średni i wyższy. Każdy z tych szczebli mógł obejmować kilka roczników. W szkole jed26

Schematismus des Bisthums Culm, Pelplin 1867, s. 160–161.
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noklasowej, jaką była szkoła w Chmielnie, szczebel niższy trwał 3
lata, średni i wyższy – po 2 lata27. Inspektorem szkolnym dla sześciu
szkół na terenie parafii Chmielno był ks. Marcin Meier. Podana wyżej liczba dzieci dotyczyła zimy 1866/6728. Niestety w cytowanym tu
opracowaniu nie zapisano innych informacji, np. nazwisk nauczycieli, ich wynagrodzenia, patronatu itp., co miało często miejsce w przypadku innych szkół.
Wzrastała stale liczba mieszkańców Chmielna i okolicznych wsi.
Gdy 3 grudnia 1867 roku w samym Chmielnie mieszkało 612 osób, to
1 grudnia 1871 roku było to już 741 osób, z czego poniżej 10 roku życia
było to 231 dzieci. Warto tu dodać, że kształcenie zaprowadzone przez
zaborcę, bez względu na jego cel doprowadziło do tego, iż coraz więcej
osób umiało czytać i pisać. We wspomnianym 1871 roku czytać i pisać
w Chmielnie umiało 306 osób, choć odnotowano jeszcze 203 analfabetów, zapewne pośród najstarszych mieszkańców wsi i dzieci robotników, które zmuszano do pracy kosztem uczęszczania do szkoły29.
Dalszym działaniem germanizacyjnym było wprowadzenie
8 marca 1872 roku ustawy o objęciu przez państwo nadzoru nad
wszystkimi szkołami publicznymi i prywatnymi, odsuwając tym
samym od nadzoru pedagogicznego nad szkołami duchowieństwo
katolickie. Jednocześnie w organizację szkół elementarnych ustalono m.in., że w placówce jednooddziałowej jeden nauczyciel uczył
wszystkie klasy, przy czym uczniów nie mogło być więcej niż 80. Jeżeli będzie więcej, należy zorganizować dwie odrębne klasy i zatrudnić dwóch nauczycieli, a przy przekroczeniu liczby 120 dzieci trzeba
zorganizować trzecią klasę 30. Jak pisze w cytowanej tu wielokrotnie książce Krystyna Krynicka, system ten w Chmielnie nie został
wprowadzony przez wiele lat. Pomimo 110 dzieci w szkole w roku
1866/67 (w następnych latach liczba ta rosła), Ignacy Kowalkowski

L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne…, dz. cyt., s. 32.
L. Rzepecki, Obraz katolickich szkół elementarnych objętych archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską oraz diecezjami chełmińską i warmińską, Poznań 1867, s. 80.
29
Die Gemeinden und Gutsbezike des Preussischen Staates, Berlin 1874, s. 378–379.
30
L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne…, dz. cyt., s. 38.
27
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Il. 4. Kościół w Chmielnie początek XX wieku
Źródło: zbiory GOK Chmielno

do końca swej pracy pozostawał jedynym nauczycielem w szkole.
Podobnie było w przypadku jego następców 31.
Następnym elementem germanizacji było uchwalenie w dniu 24
lipca 1873 roku w prowincji pruskiej ustawy wprowadzającej język
niemiecki jako wykładowy na wszystkich szczeblach nauczania. Język
polski pozostał w nauczaniu lekcji religii i śpiewu w szkołach elementarnych na pierwszym stopniu nauczania. Język polski mógł służyć
tylko jako pomocniczy przy nauczaniu na szczeblu pierwszym i drugim. Na drugim i trzecim stopniu nauki religii i śpiewu kościelnego nauczało się w języku niemieckim, a języka polskiego wolno było używać
tylko pomocniczo. Na trzecim stopniu nauczania można uczyć pisania i czytania w języku ojczystym, aby dzieci zrozumiały Pismo Święte
i katechizm32. W czasach zaborów rok szkolny rozpoczynał się w dniu
1 kwietnia, a kończył się w marcu roku następnego. Po każdym semestrze szkołę opuszczali 14-letni uczniowie. Termin wakacji wiosennych,
letnich, jesiennych i zimowych, choć w przybliżeniu stały, był każdorazowo ustalany odrębnymi rozporządzeniami. Przy zatrudnieniu

28
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31
32

K. Krynicka, Z dziejów parafii…, dz. cyt., s. 93.
L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne…, dz. cyt., s. 37.
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Il. 5. Budynek szkoły postawionej w 1888 roku, stan z 2019 roku
Fot. K. Kowalkowski.

nauczycieli preferowani byli nauczyciele pochodzenia niemieckiego
i wyznania ewangelickiego. Jak kształtowało się to w Prusach Zachodnich, pokazuje poniższa informacja: „w 1880 roku było 1805 szkół
ludowych, w tym 1378 jednoklasowych. W tych wszystkich szkołach
zatrudnionych było 1003 nauczycieli ewangelickich, 709 katolickich”33.
Liczba dzieci w Chmielnie, a więc także tych uczących się w chmieleńskiej szkole, rosła tak znacznie, że niezbędne było wybudowanie nowej szkoły. Wg Schul Schematismus der Prowinz Westpreusen z kwietnia
1887 roku do 1-klasowej szkoły katolickiej w Chmielnie uczęszczało
151 uczniów. Uczył ich jeden katolicki nauczyciel, którym był Teofil
Stanisławski, a inspektorem szkolnym był proboszcz Augustyn Bober34.
Pierwotnie nowy budynek miał stanąć koło starego, ale R. Neubauer
w ramach zamiany przekazał gminie 5 mórg gruntu w centrum wsi.
W 1888 roku oddano do użytku nowy budynek murowany z czerwonej cegły w centrum wsi. Oprócz dwóch izb lekcyjnych miał on kance33
34

Wiadomości potoczne, „Pielgrzym” nr 90, Pelplin 5 sierpnia 1880.
B. Pompecki, Schul Schematismus der Prowinz Westpreusen, Danzig 1887, s. 13.
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larię i mieszkanie dla nauczyciela35. Budynek stoi do dziś i mieści się
w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Niestety, poza faktem, że Ignacy Kowalkowski pracował w szkole
w Chmielnie w latach 1836–1880, brak o nim innych informacji. Nie
wiadomo, czy angażował się w życie społeczne Chmielna. Jeśli tak, to
co robił? Czy należał do organizacji społecznych do czasu, gdy uczestnictwo w nich nauczycieli zostało w Prusach Zachodnich zakazane
w 1877 roku36? Działało np. w tym czasie w Chmielnie Towarzystwo
Rolnicze37, które nie tylko służyło rolnikom radą w ich pracy, ale też
krzewiło polskość wsi pod pruskim zaborem. Czy należał do bractw
parafialnych w Chmielnie? Działały wówczas: Bractwo Trzeźwości (od
1855 roku) i Bractwo Różańcowe (od 1861 roku)38. Niestety do chwili
obecnej nie udało się odnaleźć jakichkolwiek dokumentów czy informacji, poza tymi, które znajdują się w księgach parafialnych i USC.
Józefina, żona Ignacego Andrzeja Kowalkowskiego, zmarła
31 października 1861 roku i pochowana została 4 listopada 1861 roku
w Chmielnie39. Ignacy Andrzej przeżył swoją żonę o prawie 20 lat,
zmarł 16 lipca 1880 roku i pochowany został również w Chmielnie.
Zgon w USC Łapalice, właściwym dla Chmielna, zgłosiła najmłodsza
córka Ignacego Balbina w dniu 18 lipca 1880 roku. W akcie zgonu
zapisano, że zmarł nauczyciel Ignacy Kowalkowski, co oznacza, że
do ostatnich swych dni pracował jako nauczyciel40. Czy to wraz z nim
mieszkała w tym czasie Balbina? A może on mieszkał u córki? Tego
nie udało się ustalić. Niestety nie zachowały się także ich nagrobki.
Kończąc informację o nauczycielu Ignacym Andrzeju Kowalkowskim warto dodać, że jego najstarszy syn Edmund, który urodził się 16 listopada 1839 roku w Chmielnie 41, idąc w ślady ojca zoK. Krynicka, Z dziejów parafii…, dz. cyt., s. 93–95.
L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne…, dz. cyt., s. 37.
37
Rozmaitości, „Pielgrzym” nr 23, Pelplin 10 czerwca 1975; Listy do przyjaciół,
„Pielgrzym” nr 14, 6 lutego1877.
38
Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 366.
39
Księga zgonów parafii Chmielno 1861–1871, ADP.
40
Księga zgonów 1880, USC Łapalice, APG sygn. 1986.
41
Księga chrztów parafii Chmielno 1825–1860, APG sygn. 1254.
35
36
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stał także nauczycielem. Nieznane jest miejsce jego pierwszej pracy.
Na pewno będąc nauczycielem w Mirachowie, 22 lutego 1865 roku
Edmund zawarł w Chmielnie związek małżeński z Pauliną Meier lat
17 i pół 42. Paulina urodziła się 20 maja 1848 roku w Rzeczenicy koło
Człuchowa i była siostrą ks. Marcina Meiera, który od 1859 roku
był proboszczem parafii w Chmielnie. Z daty urodzenia trzeciego
dziecka (zmarło przy porodzie 17 sierpnia 1868 roku) wynika, że
Edmund był już przed tym dniem nauczycielem w Goręczynie. Pozostał tu do swojej przedwczesnej śmierci 18 czerwca 1880 roku 43.
Z małżeństwa Edmunda i Pauliny urodziło się dziewięcioro dzieci,
z których dorosłości dożyło pięcioro:
1. Antoni Ignacy – ks. proboszcz parafii w Rytlu, autor pieśni kościelnych, m.in. Kiedyś o Jezu chodził po świecie i Pan Jezus już
się zbliża44.
2. Jacek (Hiacenty) – zakonnik redemptorysta.
3. Bonifacy Adalbert – nauczyciel, kierownik szkoły w Mirotkach,
zamordowany przez Niemców w 1940 roku w KL Sachsenhausen.
4. Edmund Jan – malarz, dekorator kościołów, m.in. autor obrazu Matki Boskiej Sianowskiej w Sianowie45, ojciec ks. Alojzego
Kowalkowskiego, wykładowcy WSD w Pelplinie46.
5. Józef Serwacy – nauczyciel, wójt gminy Starogard, zamordowany przez Niemców w 1940 roku w KL Sachsenhausen, dziadek
autora niniejszego tekstu47.
Ponieważ postać Edmunda Jana Kowalkowskiego została przybliżona w przywoływanym już tu artykule Edmund Jan Kowalkowski
Księga ślubów parafii Chmielno 1825–1874, ADP.
Księga zgonów 1880 rok, USC Goręczyno, APG sygn. 2008.
44
Zob. K. Kowalkowski, Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy, autor pieśni, Pelplin 2016.
45
Zob. K. Kowalkowski, Edmund Jan Kowalkowski (1876–1936), dekorator kościołów, w Kartuzach i Sianowie, „Kartuskie Zeszyty Muzealne” 3/2018, Kartuzy 2018.
46
Zob. K. Kowalkowski, Ks. Alojzy F. Kowalkowski – historyk, polonista, bibliofil, kapelan RAF, „Pomorzanie znani i nieznani”, Pruszcz Gdański 2019, s. 19–50.
47
Zob. K. Kowalkowski, Józef Serwacy Kowalkowski (1880–1940) – ostatni przedwojenny wójt gminy Starogard wieś, „RYDWAN” nr 6/2011, Starogard Gd. 2011, s. 51–56.
42
43

Il. 6. Akt zgonu Ignacego Kowalkowskiego, USC Chmielno
Źródło: AP w Gdańsku, zespół 1986, sygn. 18
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Il. 7. Kościół w Chmielnie 2019 rok
Fot. K. Kowalkowski

(1876–1936), dekorator kościołów, w Kartuzach i Sianowie, to w tym miejscu warto jedynie dodać, że tradycje nauczycielskie w rodzinie kontynuują potomkowie Bonifacego Adalberta – jego syn Antoni (1901–1983)
nauczyciel w Parchowie i Bączu, wnuki: Marian (1929–2007), nauczyciel w Mirachowie i Prokowie, oraz Andrzej (1941–1994), nauczyciel
w Bożym Polu i Bączu, prawnuki: Elżbieta (1954–2005) w Kamienicy
Królewskiej, Andrzej (ur. 1959), wykładowca ART w Olsztynie, oraz
Ewelina (ur. 1965) w Prokowie.

Położona w powiecie kartuskim wieś Szymbark znana jest ze swoich atrakcji turystycznych, natomiast wciąż niedostatecznie wiele wiadomo o jej przeszłości. Pierwsze zapisy źródłowe dotyczące najbliższych
okolic pochodzą ze średniowiecza. W dokumencie księcia gdańskiego
Mściwoja II z 1284 roku, w którym przekazał swej siostrze stryjecznej
ks. Gertrudzie tzw. ziemię Pirsna2, znalazło się również Manecevo. Osadę tę, pod uwspółcześnioną nazwą Mączewo bądź Mańkowo, niektórzy
badacze identyfikują z „wsią-poprzedniczką” dzisiejszego Szymbarku3.
W 1312 roku ks. Gertruda sprzedała swoje posiadłości Krzyżakom, którzy przekształcili je następnie w tzw. okręg kościerski4. Kres istnieniu
Tekst jest poprawioną i uzupełnioną wersją pracy proseminaryjnej napisanej w roku akademickim 2018/2019 pod kierunkiem dr. Tomasza Rembalskiego
w Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
2
Biogram ks. Gertrudy podaje: B. Śliwiński, Poczet książąt gdańskich. Dynastia Sobiesławiców XII–XIII wieku, Gdańsk 1997, s. 67–68.
3
E. Breza, Kącik onomastyczny profesora Brezy, „Gazeta Kartuska”, nr 25,
z 30 czerwca 1991, s. 9. Niemiecki badacz Willy Heidn (Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westproku in der Vergangenheit, Marburg/Lahn 1965, s. 503) jako
poprzedniczkę Szymbarku widział osadę o nazwie Scorewo, położoną również
na ziemi Pirsna.
4
J. Spors, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko–Słupskiego od
XII do początku XIV w., Słupsk 1983, s. 101.
1

99

Maria Kołakowska

Epigrafy na cmentarzu protestanckim we wsi Szymbark…

Mączewa przyniosła wojna trzynastoletnia (1454–1466), kiedy zostało
ono całkowite zniszczone5.
Na początku XVII wieku na terenie dzisiejszej parafii Szymbark istniały dwie wsie: Patuły i Pierszczewko, resztę terenów porastały lasy 6. Ich ówcześni właściciele, chcąc powiększyć swoje dochody, zaczęli sprowadzać na te tereny kolonistów. Ks. Romuald
Frydrychowicz pisał w 1892 roku, iż z początkiem XVII stulecia
niejaki Knibawski sprowadził „22 familii luterańskich z Pomeranii, celem osadzenia ich w Kłobuc[zy]nie. Zabrali oni ze sobą
predykanta i wystawili roku 1605 drewniany kościółek”. Z kolei
starosta kościerski Dymitr Wejher w 1610 roku założył i zasiedlił Szymbark i Bukowo „niemieckimi kolonistami”, którzy także
zbudowali swój kościół w tej pierwszej wsi 7. Niemiecki historyk
Willy Heidn zasiedlenie Szymbarku i wzniesienie w nim kościoła
przesuwał na 1607 rok 8. Natomiast w zawartych w 1618 roku kolejnych dwóch kontraktach starosty Wejhera z sołtysem i mieszkańcami Szymbarku napisano, że rok wcześniej skończył się im
9-letni okres tzw. wolnizny, typowy dla osadników zakładających
wieś na surowym korzeniu. Stąd z dużo większą dokładnością
można ustalić datę zasiedlenia wsi na 1608 rok 9.
Początkowo liczba wiernych była niewielka, lecz kiedy w pobliskim Kłobuczynie jego właściciele kartuzi, nie zezwolili na założenie własnej gminy z pastorem, cała wieś przeszła do parafii
w Szymbarku. Z czasem zaczęły do niej przynależeć kolejne osady,
jak: Kaliska, Krzeszna, Rybaki, Patuły, Piotrowo, Grabowska Huta,
Grabówko, Sztofrowa Huta, Jasiowa Huta, Szpon i Nowe Czaple.
Protestantów zamieszkujących te tereny nie zmuszano do przejścia

na katolicyzm, jednak winni oni byli szanować święta katolickie
i na równi z katolikami uiszczać opłaty zwyczajowe miejscowemu
proboszczowi 10.
Nowopowstała osada została nazwana Schönberg, co znaczy
tyle co Piękna Góra. Tak brzmiącej polskiej nazwy nigdy jednak ta
wieś nie otrzymała. Z czasem miejscowi Kaszubi, a za nimi Polacy,
zaczęli niemiecką nazwę przekształcać w Schönbarg (1686) 11, Szynbark (1710) 12, Szembark (1765)13, który dał początek współczesnemu Szymbarkowi.
Pierwszym znanym sołtysem wsi był Christian Ebel (Cerbell), który w 1611 roku otrzymał przywilej na sołectwo od starosty kościerskiego Dymitra Wejhera14. Tak samo nazywał się również pierwszy znany
tutejszy pastor, o którym zachowała się wiadomość z 1641 roku15 Nazwiska pozostałych mieszkańców Szymbarku pierwszy raz poznajemy
z inwentarza starostwa kościerskiego z 1686 roku. Uprzywilejowane
sołectwo posiadali wówczas wspólnie Gergen Stenke i Krystyan Kalina,
karczmarzem był Hertman Hoffman, zaś gburami: Joachim Rebiske,
Hertman Wolph, Michael Hoffman, Hans Janke, wdowa po kołodzieju Michale Hoffmanie „drugim” oraz Michael Szwichtemberg 16. Część
z tych nazwisk spotykamy także w katastrze kontrybucyjnym dla
Szymbarku, który został sporządzony przez Prusaków w 1773 roku.
Sołtysami byli w ten czas Michel Hertz i Peter Lenke, karczmarzem
Christian Hoffmann, gburami Christian Hoffmann i Georg Gyde, zaś
gburami szarwarkowymi: Christian Hrosin, Peter Hoffmann, Michel
Steinke, Johann Schmode, Michel Hoffmann oraz Michel Grunett, który był także nauczycielem. Kataster wymieniał również kowala Joachima Schultza, krawca Samuela Gottmanna oraz gburskich chałupników:

Ł. Grzędzicki, Dzieje parafii Szymbark, Kartuzy 1999, s. 27.
Tamżę, s. 17.
7
[Ks. R. Frydrychowicz], Szymbark, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski,
Warszawa 1892, s. 115.
8
W. Heidn, Die Ortschaften, s. 503.
9
Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, wyd. G. Labuda, Toruń
1954, s. 143–145.

P. Czaplewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966, s. 45–46; Ł. Grzędzicki, Dzieje, s. 28.
Inwentarze starostw, s. 118–119.
12
[Ks. R. Frydrychowicz], Szymbark, s. 115.
13
Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I, Województwo pomorskie, cz. 2.
Powiaty tczewski, gdański i nowski, wyd. J. Dygdała, Toruń 2003, s. 22.
14
Inwentarze starostw, s. 141–142; W. Heidn, Die Ortschaften, s. 504.
15
Tamże, s. 509.
16
Inwentarze starostw, s. 118.
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Erdmanna Klamera, Christiana Buschke oraz pastora Johanna Christina Lietzena17.
Kilka miesięcy wcześniej, 27 września 1772 roku, na zamku
w Malborku, w związku z pierwszym rozbiorem Polski, szymbarski
pastor Johann Christian Wilhelm Lietzen został zobligowany do
złożenia hołdu lennego nowemu władcy, królowi pruskiemu Fryderykowi II 18. Wkrótce zaistniała też potrzeba wybudowania nowego
kościoła w Szymbarku, gdyż XVII-wieczny drewniany obiekt był już
za mały. Budowę nowego kościoła, w technice pruskiego muru, rozpoczęto w 1785, a ukończono w 1789 roku 19.
Wiek XIX był dla Szymbarku, podobnie jak dla całego państwa pruskiego, okresem wielkich reform i przemian. W 1820 roku
uwłaszczono we wsi pierwsze gospodarstwa: Gottlieba Hoffmanna,
Christiana Hoffmanna, Gottlieba Steinke, Michaela Schmude, Johanna Hoffmanna i Christiana Hertza20. Stopniowo, choć nie bez
problemów i okresowych kryzysów, zaczęła się poprawiać sytuacja
gospodarcza, a tym samym poziom życia mieszkańców Kaszub,
w tym Szymbarku. Zagęszczała się też sieć szkół elementarnych
oraz poprawiał stan głównych dróg komunikacyjnych oraz stale
wzrastała liczba ludności. Pod koniec XIX w. ewangelicka gmina
Szymbark liczyła prawie 5000 wiernych i była tym samym największą gminą protestancką na środkowych Kaszubach. Od początku
swego istnienia, kościół w Szymbarku był otoczony cmentarzem,
który zamknięto dla kolejnych pochówków wraz z budową trzeciego, murowanego z cegieł, kościoła. Poprzednia świątynia, wystawiona pod koniec XVIII wieku, była w złym stanie technicznym.
Nowy kościół wzniesiono w 1883 roku, a rok później wyświęcono.
W 1882 roku otwarto nowy cmentarz, który założono na północno-wschodnim skraju wsi. W związku z budową nowego kościoła

przypuszczalnie przeniesiono na niego też część mogił ze starego
cmentarza21.
Od drugiej połowy XIX wieku w Szymbarku kosztem ewangelików,
zaczął rosnąć odsetek ludności katolickiej. Proces ten przybrał na sile
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, co było związane z tzw.
optacją, czyli wyjazdem ludności niemieckiej do Niemiec i odwrotnie, Polaków z Niemiec do Polski. Zmiana struktury wyznaniowej pozwoliła na
utworzenie w 1927 roku Towarzystwa Budowy Kościoła, którego celem
było wzniesienie kościoła katolickiego w Szymbarku na działce odkupionej od gospodarza Gwozdeckiego. Decyzją ordynariusza chełmińskiego
ks. bp. Stanisława Okoniewskiego z 1 kwietnia 1928 roku w Szymbarku
powstała kuracja, obejmująca kilka sąsiednich wsi. Duszpasterzem, tej
liczącej wówczas 471 wiernych kuracji został mianowany ks. wikariusz
Antoni Priss. W 1937 roku w Szymbarku mieszkało 350 osób, w tym
110 (31,4 proc.) ewangelików i aż 240 (68,6 proc.) katolików, zaś liczba
wiernych w całej kuracji zbliżała się do 1000. Tym niemniej Szymbark
nadal był traktowany jako „bastion niemczyzny na Kaszubach”22.
Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku postanowień aliantów, ludność niemiecka zmuszona została opuścić tereny państwa polskiego. Przyniosło to kres istnieniu gminy ewangelickiej w Szymbarku.
Decyzją starosty kartuskiego z 27 kwietnia 1945 roku dawny kościół
ewangelicki w Szymbarku został przekazany katolikom23. Wkrótce
uzyskał nowe wezwanie, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Ponieważ katolicy posiadali w Szymbarku swoje osobne miejsce pochówków, cmentarz ewangelicki został skazany na zapomnienie i stopniowe niszczenie. Tym niemniej do dzisiaj przetrwało na
nim zadziwiająco dużo i nieźle zachowanych nagrobków, głównie
w formie żeliwnych krzyży i tablic montowanych na ogrodzeniach
grobów.
Cmentarz obejmuje powierzchnię 46 arów. Położony jest na skraju
wsi, w lesie, przy drodze do Szymbarka, po jej północnej stronie. Jego

Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773, cz. M–Z, wyd. A. Groth,
Kościerzyna 2017, s. 157–158.
18
M. Bär, Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, Bd. 2, Leipzig 1909, s. 759; Ł.
Grzędzicki, Dzieje, s. 23.
19
W. Heidn, Die Ortschaften, s. 510; Ł. Grzędzicki, Dzieje, s. 35.
20
W. Heidn, Die Ortschaften, s. 506.
17

102

21
22
23

Tamżę, s. 510; Ł. Grzędzicki, Dzieje, s. 35.
Tamże, s. 52.
Tamże, s. 77.
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Il. 1. Brama wjazdowa na cmentarz ewangelicki w Szymbarku
Fot. Maria Kołakowska, 2018 rok

zachodnia granica sąsiaduje z zabudowaniami24. Pośród wysokich traw
i krzaków, co bardzo utrudniło dotarcie do zabytków, na cmentarzu
wciąż można doliczyć się ponad setki pozostałości po nagrobkach oraz
otoczonych płotkami grobowców rodzinnych. Ponieważ zapomniany
przez wszystkich i zaniedbany cmentarz padł już ofiarą „złomiarzy”,
do dziś zachowały się niestety jednie nieliczne tablice i krzyże. Tablic
oraz krzyży nagrobnych z epigrafami możliwymi do oczytania (czasami częściowego) pozostało zaledwie 22. Dodatkową trudnością w odczycie napisów na części z nich jest mocno skorodowana neogotycka
czcionka, którą sporządzono większość epigrafów. Mimo iż cmentarz
od kwietnia 1945 roku jest nieużywany, w środku cmentarza znaleźć
można jedną mogiłę, którą ktoś w ostatnim czasie się zaopiekował.
Posiada współczesny metalowy krzyż i szablonową tabliczkę z danymi zmarłej osoby oraz sentencją „Ave Maria”! To oczywiście paradoks,
gdyż ewangelicy nigdy nie stosowali takich napisów na nagrobkach
swych zmarłych.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku (dalej cyt. WUOZ Gdańsk),
Karta cmentarza. Szymbark, oprac. arch. G. Olszewska-Hellmann i K. Perucka, 30
września 1985 rok.

24
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Il. 2. Plan cmentarza ewangelickiego w Szymbarku Il. 3. Stan zachowania grobowców (przykład)
WUOZ Gdańsk, Karta cmentarza. Szymbark,
Fot. Maria Kołakowska, 2018 rok
oprac. arch. G. Olszewska-Hellmann i K. Perucka,
30.09.1985 r., b. sygn.

Całkowite zniszczenie szymbarskiego ewangelickiego cmentarza w jakieś dalszej perspektywie czasu wydaje się przesądzone, więc
aby choć w pewnym stopniu uchronić pamięć o pochowanych na nim
osobach, w drugiej części artykułu przedstawiono epigrafy (inskrypcje) widniejące na zachowanych jeszcze nagrobkach.
Istniejące epigrafy na cmentarzu protestanckim
w Szymbarku
1. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhen in Gott:/Clara Rebischke,/geb[oren] 4. Jan[uar] 1877,
gest[orben] 30 Nov[em]b[e]r 1884. /
Therese Rebischke,/geb[oren] 16 Juli 1880, gest[orben] 19. Nov[em]
b[e]r 1884./Lasset die Kindlein zu/mir kommen.
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2. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhet in Gott/Herm[ann] Hoffmann,/geb[oren] 27 Febr[uar]
1863, gest[orben] 25 März 1885./Ruhe sanft.

9. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruht in Gott/Clara Melzner,/geb[oren] d[en] 27. August 1884,/
gest[orben] d[en] 4 November 1889./[…]26.

3. Krzyż żeliwny (uszkodzony)
Hier ruhet in Gott/Alwine Karnath geb[orene] Pinzki/geb[oren] 27.
März 1856, gest[orben] 2. April 1886.

10. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhet in Gott/Auguste Pochert,/geb[oren] d[en] 25. Februar
1860/gest[orben] d[en] 6 Juni 1891./Ruhe sanft!

4. Krzyż żeliwny (uszkodzony)
Hier ruchet/in Gott/der Altsitzer Friedrich Kowalki,
geb[oren] 28. Oct[o]b[e]r 1806/gest[orben] 21. April 1886,
dessen Ehefrau Eva Kowalki,/geb[orene] Hoffmann geb[oren]
27 D[e]c[em]b[e]r 1814 zu Beck, gest[orben]17. Febr[uar] 1886.

11. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhen in Gott/Therese Kowalke/geb[oren] 6. Dez[em]b[e]r
1875, gest[orben] 18 Aug[ust] 1892./Gretha Kowalke/
geb[oren] 17 Sept[em]b[e]r 1888, gest[orben] 27 Sept[em]b[e]r/
1889 zu Kresin.

5. Krzyż żeliwny (uszkodzony)
Hier ruhen/in Gott/Carl Wolfschen/Ehe[l]eute aus Klein Pierczewo/
Carl Wolf * d[en] 9 Octob[er] 1821 † d[en] 7 Febr[uar] 1888/
Johanna Wolf geb[orene] Rebischke/*: d[en] 19 October 1850/†
d[en] 20 Jan[ua]r 1883/Und in/Schoeneberg/beerdigt.

12. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Adam Rebischke/geb[oren] 10. April 1815, gest[orben] 20. Mai
1890/und dessen Ehefrau/Karoline Rebischke/geb[oren] 20. März
1815, gest[orben] 18. Juni 1899./Gott ruft, sein Wille muß
geschehen/einst werden wir uns wiedersehen.

6. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhet in Gott/Frau Caroline Hoffmann/geb[orene] Kowalke
aus Schönberg/geb. 14 Octob[er] 1823, gest[orben] 18 Febr[uar]
1888/Jesus lebt, […]25.

13. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhet in Gott/mein […] geliebter27 Mann der Gasthof-/und
Mühlenbesitzer Julius Hoffmann/geb. 3. November 1853, gest. […]28
September 1903./[…]29.

7. Krzyż żeliwny z napisem dwustronnym
Hier ruhet Herr Rentier/Julius Fehser/geb[oren] 1 März 1832,
gest[orben] 21 April 1888. // Ich weiß da mein Erlöser lebt.

14. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu grobowca
Hier ruhen in Gott/Carl Hoffmann,/geb[oren] 1820, gest[orben]
1889./Henriette Hoffmann geb[orene] Pachur/geb[oren] 1835,
gest[orben] 1908 zu Ostritz./Auf Wiederseh[e]n!

8. Tablica żeliwna na kutym ogrodzeniu grobowca.
Hier ruht in Gott,/Albert Hoffmann/* 13.11.1860 † 18.5.1936/
Ruhe sanft!
26
27
28
25

Dalsza część napisu nieczytelna.

29
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Dwuwierszowa sentencja nieczytelna.
Pierwsza część wyrazu nieczytelna.
Dzień nieczytelny.
Ośmiowierszowa sentencja nieczytelna.
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15. Tablica żeliwna na kutym ogrodzeniu grobowca
Ruhestätte/unserer lieben Eltern/Ferdinand Klatt/geb[oren] d[en]
[…]30 Sept[ember] 1833, gest[orben] d[en] […]31 1908/Anna Klatt/
geb[oren] […]32 Dez[ember] 1839, gest[orben] […]33/[…]34.

21. Tablica żeliwna
Hier ruhet in Gott/unsere geliebten Eltern/der Pfarrer/
Rudolf Hampf/Marie Hampf/geb. Alböck./Den Augen fern,
dem Herzen ewig nah.

16. Tablica żeliwna na kutym ogrodzeniu grobowca
Hier ruhet in Gott/unsere liebe Schwerster/Clara Klawitter/
geb. 27.5.1875,/gest. 12.12.1912./Du warst und lieb und bleibst/
uns unvergesslich.

22. Tabliczka blaszana na metalowym krzyżu (współczesnym)
Ś.P./Rudolf Pirch/* 20.07.1908/† 08.03.1945/AVE MARIA.
Nieistniejące epigrafy na cmentarzu protestanckim
w Szymbarku (odnotowane przez konserwatorów
zabytków w 1985 roku)

17. Krzyż żeliwny z napisem dwustronnym
Hier ruhet Frau Rentier/Juliane Fehser geb[orene] Dahms/
geb[oren] 29 Sept[em]b[e]r 1813. gest[orben] 7 Januar 1889. //
Christi Blut und Gerechtigkeit,/ist mein Schmuck und Ehrenkleid.
18. Tablica żeliwna na kutym ogrodzeniu grobowca
Hier ruhen in Gott,/Johann Guse/*23.6.1857 † 16.2.1935./
Auguste Guse geb[orene] Hoffmann/* 30.8.1863 † 35/ Ruhet sanft.
19. Tablica żeliwna na kutym ogrodzeniu grobowca
Hier ruht in Gott/der Rentner/Heinrich Hoffmann/* 5.3.1848 †
27.2.1931/aus Schönberg./Ich lebe und ihr sollt auch leben/Joh. 14,18.
20. Tablica żeliwna na kutym ogrodzeniu grobowca
Hier ruhen in Gott,/Rudolf Hoffmann/* 13.9.1855. † 23.5.1936./
Amalie Hoffmann geb[orene] Pirch/* 6.4.1862. † 27.1.1935./
Jesus lebt, nun ist der Tod mir/der Eingang in das Leben.

30
31
32
33
34
35

Dzień nieczytelny.
Dzień i miesiąc nieczytelny.
Dzień nieczytelny.
Data nieczytelna.
Dwa wiersze nieczytelne.
Brak daty, wolna przestrzeń.
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1. Stela kamienna
[odnotowano jedynie datę zgonu: 26.08.1882].
2. Tablica żeliwna na takimż ogrodzeniu
Hier ruhet in Gott/der Gastwirt/Friedr[ich] Hoffmann/
aus Schönberg./geb[oren] 12. Mai 1815, gest[orben] 23. […]36 1884/
Ich weiß/daß mein […]37.

36
37

Miesiąc nieczytelny.
Dwa wyrazy nieczytelne.
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LISTA (NIEPEŁNA) OSÓB
Z GMINY KARTUZY ZAMORDOWANYCH
I WYWIEZIONYCH DO NIEMIECKICH
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH, OBOZÓW
PRACY CZY TEŻ NA ROBOTY PRZYMUSOWE
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
o p ra c o w a ł a B a r b a ra K ą k o l
Na polskich terenach znajdowało się 167 miejsc, w których często, wielokrotnie, siły niemieckiej policji, SS i Selbstschutzu dokonywały zbiorowych mordów na obywatelach państwa polskiego. Z tego
najwięcej, bo aż 691, w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, w skład
którego wchodził powiat kartuski. W ostatnim czasie w wyniku prowadzonych badań naukowych pojawiło się nowe pojęcie historyczne: Zbrodnia Pomorska 1939. Termin ten został stworzony w celu
całościowego określenia eksterminacji ludności cywilnej w ponad
400 miejscowościach przedwojennego województwa pomorskiego,
w tym w powiecie kartuskim. Każdego roku mieszkańcy, kombatanci,
nauczyciele, uczniowie i władze samorządowe Kartuz upamiętniają
kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana Walk
o Niepodległość na Kaliskach – miejscu stracenia i pomordowania
mieszkańców powiatu kartuskiego.
Znajdują się tam pomnik i tablica z napisem: „Miejsce bohaterskiej śmierci 329 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w latach
1939–1945. Cześć ich pamięci”. W 2017 roku władze samorządowe
Dariusz Kaliński, Bilans krzywd. Jak naprawdę wyglądała niemiecka okupacja Polski,
Kraków 2018, s. 58.
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Kartuz pragnęły uhonorować wszystkie ofiary mordu kaliskiego imiennymi tablicami. Niestety brak źródeł, a także zakończonego śledztwa
prowadzonego przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej uniemożliwił to zadanie. W 2009 roku. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
wydało drukiem książkę Kartuzy 1939. Wspomnienia. Opublikowano
w niej nieprecyzyjnie – za Rejestrem miejsc i faktów zbrodni popełnionych
przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945
województwo gdańskie2, opracowanym przez Główną Komisję Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – listy z nazwiskami osób zgładzonych
w lasach kaliskich. W rzeczywistości na spisach znajdują się ofiary zamordowane w Sarnim Dworze, obok tzw. Szadego Buku w okolicach
Egiertowa. W miejscu tym 11 listopada 1939 roku okupanci hitlerowscy zamordowali 43 więźniów z więzieniua kartuskiego. Być może byli
z tego miejsca ekshumowani do lasów kaliskich i stąd ten zapis? W książce3
znajduje się także drugie zestawienie osób – Polaków i Żydów przywiezionych z więzienia w Kartuzach i z obozu w Borowie – rozstrzelanych
przez hitlerowców 26 września 1939 roku. Bobowo, pow. Starogard Gd.,
miejsce Lasy Kaliskie, gmina Somonino4. Czy istnieje tutaj podobny błąd
jak w przypadku Sarniego Dworu? Na liście są nazwiska Żydów z Kartuz,
Staniszewa, Żukowa. Nie można przesądzać, że podana informacja jest
nieprawdziwa. Dariusz Dolatowski:

Dzisiaj, z perspektywy upływającego czasu, coraz trudniej jest
odtworzyć pełną listę ofiar, gdyż wiele osób, świadków tamtych wydarzeń, już nie żyje, ponadto zacierają się fakty i zdarzenia. Poza
tym Niemcy przed ucieczką z tych terenów, chcąc zatrzeć ślady
swych zbrodni, sprowadzili z obozu w Borkowie angielskich jeńców wojennych, którzy musieli wydobyć zwłoki zamordowanych
w lasach kaliskich i spalić 6. Zachowały się także zeznania Ignacego
Werochowskiego, który znajdował się w lesie kaliskim w momencie,
gdy więźniowie na polecenie Niemców wydobywali zwłoki zamordowanych ofiar w celu spalenia. Potem zauważył na swojej ziemi
masę popiołu wrzuconego do wody 7.
Z informacji pojawiających się w wielu publikacjach wiemy, że 26
października 1939 roku gestapo przewiozło do lasu kaliskiego zwłoki zamordowanych ponad 48 Polaków z obozu w Borowie8. Zwłoki
pochowano na zboczu pagórka. W późniejszym czasie stwierdzono
niżej obecność drugiego masowego grobu ze szczątkami 50 osób rozstrzelanych przez hitlerowców w roku 1944. Ekshumowane zwłoki
przeniesiono na cmentarz komunalny w Kartuzach.
27 października 1939 roku, Niemcy rozstrzelali w lesie kaliskim
136 mieszkańców ziemi kartuskiej, w tym 82 przywiezionych z więzienia w Kartuzach. 25 listopada zbrodniarze hitlerowscy dokonali w tym
miejscu kolejnej masowej egzekucji, w której zginęło najwięcej księży
z powiatu kartuskiego: ks. Bernard Szuta, kuratus z Brodnicy Górnej,
ks. Bernard Gołomski, proboszcz z Żukowa, ks. Franciszek Antoni Bork,
proboszcz z Pomieczyna, ks. Ludwik Rosiak, wikariusz z Chmielna, ks.
Sylwester Frost, proboszcz Parchowa, ks. Maksymilian Krzewiński,
proboszcz z Gowidlina, ks. Tadeusz Zapałowski proboszcz z Sulęczyna,
ks. Wacław Kuca, wikariusz z Goręczyna9. Śmierć ponieśli także Jan

według różnych informacji, często sprzecznych ze sobą, wszyscy Żydzi kartuscy zostali aresztowani. Kilku z nich wywieziono do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a pozostałych 14 rozstrzelano w podkartuskich lasach. Podaje
się też, że w obozie w Borkowie uwięziono 13 Żydów cywilów i 19 w mundurach wojskowych 5.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na
ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo gdańskie, Warszawa 1987,
s. 65–66 Por. Bogdan Dittmer, Zbrodnia w Sarnim Dworze, „Gazeta Kartuska”,
z 31 października 2005 roku, s. 30.
3
Tamże, s. 65–66. Zob. też Kartuzy 1939. Wspomnienia zebrał, przedmową i wstępem opatrzył Norbert Maczulis, Kartuzy 2009, s. 281–282.
4
Lasy Kaliskie znajdują się w gminie Kartuzy, Sarni Dwór w gminie Somonino.
5
Cyt. za: R. Leszkowski, Pamięci kartuskich Żydów, „Kartuskie Zeszyty Muzealne”,
2/2017, Kartuzy 2017, s. 72.
2
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J. Matynia, Na szlakach walki i męczeństwa województwa gdańskiego 1939–1945,
Gdynia 1967, s. 85.
7
AIPN Gdańsk, Akta w sprawie oskarżenia Alberta Forstera, t. X, sygn. akt IPN
GK 196/225, s. 10.
8
AIPN Gdańsk, obozy, sygn. IPN BU 2448/164.
9
J. Walkusz, Wojenne losy duchowieństwa katolickiego ziemi kartuskiej 1939–1945,
Kartuzy 1999, s. 29–31.
6
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Zaremba, Stefan Skoracki, Jan Cyganek, Jan Dzięcioł, Feliks Drążkowski10. Bolesław Hajduk dokonując niepełnej oceny funkcjonowania
niemieckiego aparatu terroru, uważa, iż w wyniku działań eksterminacyjnych życie straciło 459 osób w tym 28 nauczycieli i 15 duchownych.
Hitlerowcy zamordowali w bestialski sposób ks. Arasmusa
z Kiełpina. W wykazie osób zamordowanych z Kiełpina opublikowanym poniżej nie ma jego nazwiska, co nie znaczy, że w innych dokumentach archiwalnych nie odnotowano tego faktu. Okręgowa Komisja Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku, ustaliła, że ks. Arasmus po
otrzymaniu postrzału w głowę trzymał się jeszcze drzwi samochodu,
a hitlerowcy dobili go kolbami.
Rzecz ma się podobnie w przypadku sporządzenia wykazu osób
z innych miejscowości. Brakuje tam często danych na temat osób, które
zginęły czy też trafiły do niemieckich obozów. Autorzy wykazów posiedli
tę wiedzę od świadków, mieszkańców, ale pamięć ludzka bywa zawodna.
Ponadto penetrując akta Instytutu Pamięci Narodowej, można
spotkać się ze sprzecznymi relacjami, faktami, które trudno dzisiaj już
zweryfikować. Stąd publikując niniejsze wykazy, należy mieć na uwadze,
że mogą pojawiać się błędne informacje. Tak jest w przypadku Stanisława Estkowskiego w jednym zespole znajdziemy informacje, że zginął
w Kartuzach przy ulicy Wzgórze Wolności11, w innym, że zamordowany został nad jeziorem Karlikowskim w Borowie12, co jest prawdziwe.
Podobnie z Leonem Słyszewskim, nauczycielem szkoły powszechnej
w Nowych Łosienicach w powiecie kartuskim. W aktach archiwalnych

gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej znajdziemy informację, że
zginął z rąk hitlerowskich, w rzeczywistości zginął w Katyniu.
Wykazy te często są niekompletne i zawierają ze zrozumiałych
różnych zawirowań liczne błędne informacje.
Niemniej dokumenty te są cennym źródłem wiedzy dla wielu osób,
które interesują się losami swoich przodków lub zgłębiają historię.

Bolesław Hajduk, Kartuzy i powiat w latach 1939–1945, [w:] Dzieje Kartuz, t. 2,
Kartuzy 2001, s. 165. Por. AIPN Gdańsk, Akta w sprawie oskarżenia Alberta
Forstera, t. X, sygn. akt IPN GK 196/225, s. 6–8. Józefat Jankowski podaje datę
śmierci Józefa Dzięcioła 26 października 1939 roku.
11
AIPN Gdańsk, Wykaz osób narodowości polskiej, które przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945 zostały pozbawione życia, zesłane do obozów
koncentracyjnych itp., wywiezione do pracy przymusowej lub w związku z wycofaniem na terenie powiatu kartuskiego, sygn. IPN Gk 172/9, s. 176.
12
AIPN Gdańsk, Ankiety dot. Prześladowania i eksterminacji inteligencji polskiej oraz więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień z lat 1939–
1945 pochodzących z województwa gdańskiego, sygn. IPN Gd 39/16, s. 82, sygn.
IPN BU 2448/164.
10
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Źródło: AIPN Gdańsk, Ankiety. Egzekucje ludności polskiej w latach
1939–1945 w powiatach Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna,
sygn. IPN Gd 39/8.
1. Grób zbiorowy pomordowanych „nieznanych bliżej 24 Polaków
w dniu 31 X 1939 roku w miejscowości Borowo, gm. Dzierżążno, pow. Kartuzy na posiadłości ob. Antoniego Trowskiego.
2. Grób pojedynczy zamordowanego b. naczelnika Poczty
w Kartuzach Estkowskiego, zamordowanego przypuszczalnie
w dniu 29 X 1939 roku w miejscowości wieś Borowo przy jeziorze Kanikowkim13 na posiadłości ob. Franciszki Formelowej.
Bliższych danych co do personalii i okoliczności w jakich ponieśli
śmierć może podać ob. Jankowski Józefat, kupiec zamieszkały
w Kartuzach, ul. Parkowa nr 5.
3. Dwa groby zbiorowe, zamordowanych około 100 osób bliżej nieznanych Polaków w miesiącu październiku 1939 roku
w miejscowości Kaliska, pow. Kartuzy. Zamordowani zostali
prawdopodobnie spaleni a reszta kości zakopano.
4. Grób zbiorowy zamordowanych w lesie Bilowo (nad szosą Łapalicką) około połowy września 1939roku sześciu polaków:
a. Majewski b. woźny Sądy Grodzkiego w Kartuzach;
b. Klucz Nikodem b. kierownik parowozowni w Kartuzach;
c. Netzel z Kartuz;
d. Grandzicki, nauczyciel z Grzybna oraz 2 nieznanych (bliższych danych udzielić może ob. Marek leśniczy z Kartuz).

13

Chodzi oczywiście o jezioro Karlikowskie.
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Spośród inteligencji miasta Kartuz, zginęły w czasie okupacji następujące osoby:
1. Cyganek Jan – urzędnik, zginął w Kaliskach 26 października
1939 roku.
2. Ćwikliński Czesław – urzędnik, zginął w Kaliskach 26 października 1939 roku.
3. Dąbrowski Stefan – policjant, zginął w Kaliskach 29 października
4. Drążkowski Feliks – urzędnik, zginął w Kaliskach 25 października 1939 roku.
5. Dzięcioł Józef – kierownik szkoły, zginął w Kaliskach 25 października 1939 roku.
6. Ritter Antoni – policjant, zginął w Borowie.
7. Skoracki Stefan – dentysta, zginął w Kaliskach 27 października
1939 roku.
8. Wieczorek Feliks – drogista, zginął w Kaliskach 27 października
1939 roku.
Wyżej wymienieni zabrani zostali z Kartuz i rozstrzelani w lesie
w Kaliskach powiat Kartuzy. Spośród inteligencji miasta Kartuz, zginęły w czasie okupacji następujące osoby:
9. Brall Jan – urzędnik, zginął w obozie w Mathausen.
10. Cyganek Jan – urzędnik, zginął w Kaliskach 26 października
1939 roku.
11. Ćwikliński Czesław – urzędnik, zginął w Kaliskach 26 października 1939 roku.
12. Dąbrowski Stefan – policjant, zginął w Kaliskach 29 października 1939 roku.
13. Drążkowski Feliks – urzędnik, zginął w Kaliskach 25 października 1939 roku.
14. Dzięcioł Józef – kierownik szkoły, zginął w Kaliskach 25 października 1939 roku.
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15. Estkowski Stanisław – naczelnik poczty, zginął w Kaliskach
14 września 1939 roku14.
16. Guzowski Walentyn – urzędnik, zginął w obozie Mauthausen-Gusen 12 marca 1941 roku.
17. Gransicki Robert – nauczyciel, zginął w Kartuzach 14 września
1939 roku.
18. Hein Leon drukarz – zginął w Mathausen dnia 17 września
1941 roku.
19. Hening Bernard – nauczyciel, zginął w Wejherowie 11 listopada
193915 roku.
20. Jeliński Brunon – urzędnik, zginął w obozie Mathausen- Gusen
dnia 14 marca 1941 roku.
21. Januszewski Erwin – urzędnik, zginął w obozie w Dachau
13 sierpnia 1942 roku.
22. Kuchta Leon – urzędnik, zginął w obozie Stutthof 8 marca
1940 roku.
23. Klucz Nikodem – naczelnik PKP, zginął w Kartuzach dnia
14 września 1939 roku.
24. Książczyk Józef – inżynier Leśnik, brak danych o jego śmierci.
25. Krefta Leon – urzędnik zginął w obozie Oświęcim 9 października 1941 roku.
26. Majewski Jan – urzędnik, zginął w Kartuzach dnia 14 września 1939 roku.
27. Pośpieszyński Franciszek – urzędnik, zginął w Stutthofie
11 listopada 1940 roku.
28. Puzdrowski Aleksander – urzędnik, zginął w Wejherowie
11 listopada 1939 roku.
29. Połomski Leon – ksiądz, zginął w obozie Stutthof 5 sierpnia
1940 roku16.
Błędna data.
Niektóre źródła podają Lasy Kaliskie.
16
Ks. L. Połomski w Stutthofie tak jak inni więźniowie musiał ciężko pracować.
Przy tej pracy został ciężko pobity i zmarł (siostra ks. Połomskiego przekazała
w relacji datę 3 sierpnia). Zob. J. Walkusz, Wojenne losy duchowieństwa katolickiego
ziemi kartuskiej 1939–1945, Kartuzy 1999, s. 44.
14
15
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świadkowie
gestapo
rozstrzelany
26.10.1939
urzędnik

Powinno być Nacel Paweł.
18

Cyganek Jan
9

1887

świadkowie
gestapo
15.11.1939
Zimmermann Jan
8

1895

urzędnik
kolejowy

rozstrzelany

świadkowie
gestapo
rozstrzelany
29.10.1939
policjant
Dąbrowski Stefan
7

1893

metryka obozu koncentracyjnego
Stutthof
gestapo
zmarł
8.03.1940
urzędnik
Kuchta Leon
6

1895

świadkowie
gestapo
rozstrzelany
26.10.1936
kupiec
Jakusz Gostomski
5

1908

przez publiczne ogłoszenie na rynku
gestapo
rozstrzelany
zaw. parow. 14.09.1939
1908
Klucz Nikodem
4

przez publiczne ogłoszenie na rynku
gestapo
rozstrzelany
ślusarz
Necel Paweł18
3

1907

14.09.1939

przez publiczne ogłoszenie na rynku
gestapo
rozstrzelany
14.09.1939
nauczyciel
Gransicki Robert
2

1900

przez publiczne ogłoszenie na rynku
gestapo
rozstrzelany
14.09.1939
urzędnik
Majewski Jan
1

1890

Na czyich informacjach oparto treść
zapisów
Kto wykonał
egzekucję
Charakter zgonu
Data zgonu
Zawód
Wiek/data
urodzenia

Źródło informacji podanych na następnych stronach: AIPN Gdańsk,
Wykazy osób narodowości polskiej, które przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945 roku zostały pozbawione życia, zesłane do obozów koncentracyjnych itp. oraz wywiezione do pracy przymusowej lub w związku
z wycofaniem na terenie powiatu kartuskiego, sygn. IPN GK 172/9.

Nazwisko i imię

Inne źródła podają Lasy Kaliskie.

Nr

17

osób narodowości polskiej z gminy Kartuzy – pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945

30. Ranachowski Józef – urzędnik, zginął w Gdyni 10 listopada
1939 roku.
31. Ritter Antoni – policjant, zginął w Borkowie.
32. Śliwiński Hieronim – urzędnik, zginął w Borkowie 25 października 1939 roku 17.
33. Skorocki Stefan – dentysta, zginął w Kaliskach 25 października 1939 roku.
34. Witosławski Józef – nauczyciel, zginął w Wejherowie 10 listopada 1939 roku.
35. Walaszewski Antoni – urzędnik, zginął w Wejherowie 10 listopada 1939 roku.
36. Wieczorek Feliks – drogista, zginął w Kaliskach 27 października 1939 roku.
37. Zimmermann Jan – urzędnik, zginął w Wejherowie 15 listopada 1939 roku.
38. Zaborowski Antoni – nauczyciel, zginał w obozie Oranienburg
25 lutego 1941 roku.
39. Walaszkowski Jan – urzędnik, zginął w Wejherowie 10 listopada 1939 roku.
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119

120
121

1891
1898
1893

Walaszkowski Antoni
Puzdrowski Aleksander
Zaremba Jan
Ranachowski Józef
Wiśniewski Jan
Hennig Bernard
Wieczorek Feliks
Paszke Franciszek
Drążkowski Feliks

Zybko Edward
Skoracki Stefan
Dzięcioł Józef
Estkowski Stanisław
Brall Jan
Ritter Antoni
Rajski Feliks
Ksiąszczyk Józef lub
Książczyk
Sienkiewicz

Świetlik Franciszek

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32 Jeliński Brunon
Pospieszyński Franciszek

14

33
34

Błędna data.

1904

Ćwikliński Czesław

13

19

1899

Witosławski Józef

12

1893

1892

1898

1898

1900

1899

1906

1895

1879

1893

1908

1909

1897

1905

1889

1899

1896

1899

1889

Kuczkowski Franciszek

11

1907

Śliwiński Heronim

10

robotnik

urzędnik

urzędnik

kupiec

urzędnik

drukarz

policjant

7.09.1940

11.11.1940

14.03.1941

1939

1939

25.01.1939

1939

zmarł

zmarł

zmarł

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

1940

zmarł w obozie
Manthausen
urzędnik

gestapo

rozstrzelany
14.09.193919

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

naczelnik
poczty

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

powieszony

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

rozstrzelany

25.10.1939

27.09.1941

25.10.1939

1942

27.10.1939

11.11.1939

19.10.1939

11.11.1939

26.10.1939

10.11.1939

26.10.1939

26.10.1939

kierownik
szkoły

dentysta

urzędnik

urzędnik

kupiec

drogowiec

nauczyciel

rzeźnik

urzędnik

kupiec

urzędnik

urzędnik

urzędnik

nauczyciel

rzeźnik

urzędnik

metryka śmierci z obozu koncentracyjnego Manthausen-Gusen

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof

metryka śmierci z obozu koncentracyjnego Manthausen

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie i członkowie rodziny

świadkowie

świadkowie

świadkowie

świadkowie
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1905
1916

37 Januszewski Erwin
Stępień Alfons
Zaborowski Antoni
Hein Leon
Połomski Leon
Ciechelski Leon
Kurkowski Antoni
Jakusz Teofil
Hoga Jan
Krefta Leon

38
39
40
41
42

122
43
44
45
46

urzędnik

kupiec

szofer

9.10.1941

1942

11.09.1940

12.06.1942

15.06.1942

1941

ksiądz
proboszcz
ślusarz

17.04.1941

25.02.1941

13.08.1942

13.06.1940

12.03.1941

drukarz

nauczyciel

rzemieślnik

urzędnik

murarz

urzędnik

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

zmarł

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Oświęcim

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Oranienburg

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Dachau

więzienie Wejherowo

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Auschwitz (Oświęcim)

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof

metryka śmierci z obozu koncentracyjnego Manthausen gusen

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Oranienburg

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Dachau

metryka śmierci obozu koncentracyjnego Dachau

oranienburg

metryka śmierci z obozu kereent.
Manthausen-Gusen

Gurski Franciszek
Zloch Józef
Zloch Marianna
Kwidzinski Józef

4
5
6
7

Piwka Józef

2

Cirocki Leon

Gadowski Józef

1

3

Nazwisko i imię

Nr

123

57

69

63

43

40

41

Wiek

robotnik

rolnik

rolnik

robotnik

rolnik

robotnik

sekretarz

Zawód

15.12.1944

3.10.1942

9.10.1942

4.10.1942

10.02.1945

15.01.1944

15.09.1942

Data zgonu

zmarł

zmarł

zmarł

Charakter zgonu

gestapo

w Potulicach

w Potulicach

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

Kto wykonał egzekucję

na piśmie z lagru

telegram z lagru

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

osób narodowości polskiej w Staniszewie pow. Kartuzy pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945

Wykaz

Kartuzy, 23 grudnia 1946 roku, Burmistrz Lewiński

1887

55 lat

1874

1891

71 lat

1911

1912

1899

Radler Władysław

36

1899

Guzowski Walentyn

35
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124
125

Ptach Hubert
Nastaly Jan
Labuda Bolesław
Malszyski Józef
Zloch Józef

Gurska Apolonia
Zloch Agnieszka
Elwart Jan
Machola Klemens
Cirocki Antoni
Stenka Alojzy
Kruszynski Leon
Kaszuba Apolonia

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

38

49

43

47

50

47

29

61

46

40

55

44

32

44

39

66

49

44

Wiek

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

robotnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

robotnik

rolnik

rolnik

robotnik

rolnik

Zawód

5.11.1943

31.03.1942

8.06.1942

31.03.1942

31.03.1942

10.04.1942

10.04.1942

31.03.1942

11.04.1942

11.04.1942

11.04.1942

11.04.1942

6.02.1941

11.04.1942

6.06.1942

11.04.1942

31.03.1942

31.03.1942

Data zesłania

Wykaz

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Gdansk

Potulice

Potulice

Potulice

Koronowo

Koronowo

Dokąd?

8.08.1944

Data ostatniej wiadomości

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

Hinc

1

22

Wiek

robotnik

Zawód

Dzierżążno, 30 grudnia 1946 roku

Nazwisko

Nr

1945

Data
wywiezienia

Dokąd?

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów
rodzice Franciszek i Aniela

Data ostatniej wiadomości
przy wycofaniu wojsk
niemieckich

osób narodowości polskiej z Dzierżążna (gmina Kartuzy, pow. Kartuzy) wywiezionych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945 na prace przymusowe lub w związku z wycofaniem wojsk niemieckich

Cirocka Aniela

Okroj Robert

3

5

Gruba Józef

2

Sikora Bolesław

Gruba Teofil

1

4

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej ze Staniszewa (pow. Kartuzy) zesłanych przez okupanta niemieckiego w latach
1939–1945 do obozów koncentracyjnych, karnych, pracy przymusowej itp.

Wykaz
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
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Wesolowska Teresa
Malinowska Stefania
Ks. Szuta Bernard

8
9
10

40

1

9.

7

49

2

3

37

43

54

Wiek

ksiądz

bez zawodu

bez zawodu

bez zawodu

rolnik

bez zawodu

bez zawodu

rolnik

rolnik

robotnik

Zawód

11.06.1939

11.06.1942

11.06.1942

11.06.1942

11.06.1942

11.06.1942

11.06.1942

11.06.1942

4.04.1941

14.05.1941

Data zesłania

nie wiadomo

20

Toruń Mokre

Toruń Mokre

Toruń Mokre

Toruń Mokre

Toruń Mokre

Toruń Mokre

Toruń Mokre

Stutthof

Stutthof

Dokąd?

sołtys
sołtys

dotąd żadnej wiadomości

sołtys

sołtys

sołtys

sołtys

sołtys

sołtys

sołtys

sołtys

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

zmarła 7.04.1943

zmarła 5.07.1942

zmarł 10.11.1942

zmarł 26.09.1942

zmarła 21.03.1943

zmarła 21.03.1943

zmarła 15.03.1943

zmarł 12.06.1942

zmarł 15.01.1942

Data ostatniej wiadomości

Wykaz

127

47

71

34

40

23

Wiek

robotnik

rolnik

robotnik

robotnik

kupiec

Zawód

Wykaz

kwiecień 1942

6.07.1941

25.12.1942

3.01.1940

31.01.1945

Data zesłania

zamordowany w Stutthofie

zmarł w Stutthofie

zmarł w Koronowie

zmarł

rozstrzelany

Charakter zgonu

policja

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

Kto wykonał egzekucję

Plichta Jan

1

29

Wiek

rolnik

Zawód

Prokowo, 30 grudnia 1946 roku

Nazwisko
i imię
Nr

16.04.1944

Data zesłania

Stutthof

Dokąd?

styczeń 1945

Data ostatniej
wiadomości

Plichta Zuzanna, matka

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

osób narodowości polskiej z Prokowa, gmina Kartuzy (pow. Kartuzy), pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945

Rybakowski Jan

Stefanowski Jan

3

5

Okroj Augustyn

2

Gołąbek Michał

Zadurski Leon

1

4

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej, gmina Kartuzy, powiat Kartuzy, zesłanych przez okupanta w latach 1939–1945 do
obozu koncentracyjnego.

20

Ks. Bernard Szuta po odbyciu kilkudniowego aresztu w więzieniu kartuskim został zamordowany w Lesie Kaliskim 25.11.1939 roku.
Zob. J. Walkusz, dz. cyt., s. 28 .

Wesolowski Zygmunt

7

Kunowska Anna

4

Kuchta Piotr

Kunowska Leokadia

3

6

Recław Brunon

2

Kunowska Teresa

Kowalkowski Klemens

1

5

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej w Brodnicy (pow. Kartuzy) zesłanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–
1945 do obozu koncentracyjnego, karnego lub pracy przymusowej

Wykaz
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…

Lademann Aleksander

1

1883

Data
urodzenia
rolnik

Zawód
16.06.1943r.

Stutthof

Dokąd?

Wykaz

Data wywiezienia
18.12.1944

Data ostatniej wiadomości

Marta Lademan, żona

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

128
Nazwisko i imię
Kuberna Wojciech
Kuberna Franciszka
Kuberna Bernard
Kuberna Władysław

Kuberna Augustyn
Kuberna Aniela
Gołąbek Feliks
Gołąbek Helena
Gołąbek Jan
Gołąbek Władysław
Gołąbek Władysław
Gołąbek Antoni
Gołąbek Bronisław
Gołąbek Stefania
Szwaba Leon
Szwaba Elżbieta
Szwaba Władysław

Nr
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

129

13
14
15
16
17

22

49

58

8

9

10

16

17

19

56

58

29

32

33

35

69

72

Wiek

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

Zawód

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

19.06.1942

Data wywiezienia

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

Dokąd?

Data ostatniej
wiadomości

Na czyich informacjach oparto treść zapisów

osób narodowości polskiej w Pomieczyńskiej Hucie (pow. Kartuzy) wywiezionych przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945 na prace przymusowe lub w związku z wycofaniem wojsk niemieckich

Grzybno, 30 grudnia 1946 roku.

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej w Grzybnie, gmina Kartuzy (pow. Kartuzy), zesłanych przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945 do obozów koncentracyjnych , karnych, pracy przymusowej itp.

Wykaz
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…

Szwaba Urszula
Szwaba Czesław
Szwaba Gerard
Szwaba Aurelia
Szwaba Bogumiła

20
21
22
23
24

130
7

6

10

12

14

17

18

19

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

2.03.1943

Wykaz

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

do prac przymusowych

Konkol Leon

1

1897

Wiek
robotnik

Zawód
6.10.1939

Data zesłania

26.10.1939

Kartuzy, później do
Borkowa

Wykaz

Data ostatniej
wiadomości
Dokąd?

Konkol Marta, żona
zaginionego

Na czyich informacjach oparto treść zapisów

Szymichowski Klemens

1

37

Wiek

robotnik

Zawód

4.12.1942

Data zgonu

Kto wykonał
egzekucję

Wykaz

zagazowany w Mauthausen gestapo

Charakter zgonu

Apolonia Szymichowska, żona

Na czyich informacjach oparto treść zapisów

131

Cirocki/Cierocki Jan

1

51

Wiek

rolnik

Zawód

Mirachowo, 23 grudnia 1946 roku

Nazwisko i imię

Nr

6.09.1939

Data zgonu

zabity

Charakter zgonu

gestapo

Kto wykonał
egzekucję

policja

Na czyich informacjach oparto treść zapisów

osób narodowości polskiej z Mirachowa (pow. Kartuzy) pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945

Łapalice, 30 grudnia 1946 roku

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej z Łapalic, gmina Kartuzy (pow. Kartuzy), pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1945

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej z Kolonii (pow. Kartuzy) zesłanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–
1945 do obozów koncentracyjnych, karnych, pracy przymusowej itp.

Pomieczyńska Huta, 24 grudnia 1946 roku

Szwaba Florian

Szwaba Pelagia

19

25

Szwaba Zenon

18

Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
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Kaizer Teofil
Jowiński Antoni
Sypion Józef

1
2
3

32

72

46

Wiek

rolnik

rolnik

rolnik

Zawód

kwiecień 1941

kwiecień 1941

kwiecień 1941

Data zesłania

Wykaz

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Dokąd?

Data ostatniej wiadomości

ojciec

córka

żona

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

Lewiński Józef

1

29

wiek
robotnik

zawód
kwiecień 1942

Data zgonu

Wykaz

powieszony

Charakter zgonu

gestapo

Kto wykonał egzekucję

siostra

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

Cierocki Józef
Konkel Brunon
Marciński Jan

1
2
3

37

36

58

Wiek

robotnik

rolnik

rolnik

Zawód

133

10.03.1944

7.08.1941

27.08.1943

Data zgonu

Wykaz

rozstrzelany

zmarł w Stutthofie

zmarł

Określenie zgonu

wojsko

wywieziony przez gestapo

wywieziony przez gestapo

Charakter zgonu

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

Sikora Albin

1

22

Wiek

robotnik

Zawód

Kiełpino, 30 grudnia 1946 roku

Nazwisko i imię

Nr

25.03.1944

Data zgonu

zmarł w szpitalu
w Stutthofie

Charakter zgonu

osób narodowości polskiej z Kiełpina (pow. Kartuzy) pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945

Sianowo, 27 grudnia 1946 roku

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej z Sianowa, powiat Kartuzy pozbawionych życia przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945

Sianowo, 27 grudnia 1946 roku

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej z Sianowskiej Huty (pow. Kartuzy) pozbawionych życia przez okupant niemieckiego
w latach 1939–1945

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej z Sianowskiej Huty (pow. Kartuzy) zesłanych przez okupanta niemieckiego w latach
1939–1945 do obozów koncentracyjnych, karnych, pracy przymusowej itp.

Wykaz
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
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40
31
23

Nagel
Bernard
Konkol Józef
Konkol
Kazimierz

1
2
3

Data wywiezienia

rolnik

rolnik
1942

1942

robotnik 1942

Zawód

Wykaz

nie wiadomo

nie wiadomo

nie wiadomo

Dokąd?

1946

żadnej wiadomości

styczeń 1945

Data ostatniej wiadomości

brat

brat

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

Nazwisko i imię
Radzimski Franciszek
Radzimska Bolesława

Labuda Jan
Langa Jan
Szmydka Alfons
Studzińska Paulina
Kotłowski Alojzy
Bobkowski Jan
Mejna Walerian
Witka Robert
Mejna Walerian
Mejna Otylia
Mejna Anna
Mejna Jan
Mejna Edmund
Mejna Gertruda
Mejna Elżbieta

Nr
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

135

12
13
14
15
16
17

10

18

15

17

19

52

45

42

45

50

45

39

28

40

59

31

33

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

rolnik

robotnik

rolnik

rolnik

żona leśniczego

leśniczy

Wiek Zawód/zajęcie

5.11.43

5.11.1943

5.11.1943

5.11.1943

5.11.1943

5.11.1943

31.01.1945

10.06.1944

20.06.1944

20.06.1944

5.10.1944

5.10.1944

14.04.1942

5.05.1943

8.10.1939

23.04.1939

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Potulice

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Stutthof

Potulice

Gdańsk-Rathaus

Data wywiezienia Dokąd?

5.3.1945

5.03.1945

5.03.1945

5.03.1945

5.03.1945

5.03.1945

5.03.1945

30.03.1944

10.03.1945

styczeń 1945

styczeń 1945

5.02.1945

5.02.1945

20.09.1943

6.02.1945

29.03.1945

9.06.1945

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

Na czyich informaData ostatniej wiadomości cjach oparto treść
zapisów

osób narodowości polskiej w Sianowie powiat Kartuzy zesłanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–
1945 do obozów koncentracyjnych, karnych, pracy przymusowej itp.

Wiek

Nazwisko i imię

Nr

osób narodowości polskiej z Sianowskiej Huty (pow. Kartuzy) wywiezionych przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945 na prace przymusowe lub w związku z wycofaniem wojsk niemieckich

Wykaz
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
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Damps Matylda
Damps Jan
Damps Antoni
Damps Anna
Damps Władysław
Damps Józefa
Foemla Leon
Formela Julianna
Formela Helena
Formela Gertruda
FormelaStefania
Formela Augustyn
Kwidzińska Małgorzata
Kwidzińska Małgorzata

Kwidziński Franciszek
Kwidziński Antoni
Kwidzińska Elżbieta
Kwidzińska Irena
Kwidzińska Helena

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

5

8

9

17

23

25

48

9

13

16

19

50

49

13

16

20

23

26

53

52

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

10.06.1942

Wykaz

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

Jabłonowo

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

23.08.1942

25.06.1942

25.06.1942

25.06.1942

2.08.1946

10.08.1942

25.08.1942

25.08.1942

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

gestapo

137

Lejkowski Robert
Cierocki Bronisław
Okroj
Lejkowski Stefan
Cierocki Bolesław

1
2
3
4
5

20

21

24

Wiek

robotnik

robotnik

robotnik

stolarz

rolnik

Zawód

24.02.44

24.03.44

24.03.44

25.06.44

20.06.44?

Data wywiezienia

Pomieczyńska Huta, 24 grudnia 1946 roku

Nazwisko i imię

Nr

Stutthof

Stutthof

Dokąd i na jakie prace

gestapo

gestapo

Na czyich informacjach oparto treść zapisów

osób narodowości polskiej z Pomieczyńskiej Huty (pow.t Kartuzy) zesłanych przez okupanta niemieckiego
w latach 1939–1945 do obozów koncentracyjnych, karnych, pracy przymusowej itp.

Sianowo, 27 grudnia 1946 roku

Damps Jan

18

Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
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Lewiński Juliusz
Damps Jan
Stenka Jan
Komkowski Jan
Hinca Edmund
Labuda Franciszek

Wardyn Leon
Król Leon
Klejna Brunon

6
7
8
9
10
11

12
13
14

52

25

50

25

25

25

48

52

60

42

33

30

2.01.1924

9.02.1921

Wiek /data
urodzenia

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

robotnik

szewc

robotnik

szewc

robotnik

robotnik

robotnik

Zawód

Mirachowo, 23 grudnia 1945 roku

Stenka Józef

Frankiewicz Bernard

3

5

Damps Antoni

2

Lewiński Paweł

Damps Stefan

1

4

Nazwisko i imię

Nr

11.08.1944

11.08.1944

11.08.1944

11.8.1944

11.8.1944

11.8.1044

11.8.1944

11.8.1944

11.8.1944

11.11.1939

11.11.1939

30.8.1943

10.6.1942

10.6.1942

Data wywiezienia

15.04.1946

2.03.1946

10.03.1945

Data ostatniej
wiadomości

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

Chełmno, przy okopach

10.12.1944

19.12.1944

12.12.1944

5.08.1945

5.08.1945

5.08.1945

12.12.1944

12.12.1944

17.1,1944

Wangerin, naprawa torów
10.06.1945
kolejowych
Wangerin, naprawa torów
20.10.1945
kolejowych

Bohun?

Fabryka Detmold

Fabryka Detmold

Dokąd i na jakie prace

partia SA

partia SA

partia SA

partia SA

partia SA

partia SA

partia SA

partia SA

partia SA

urząd pracy

urząd pracy

gestapo

gestapo

gestapo

Na czyich informacjach
oparto treść zapisów

osób narodowości polskiej z Mirachowa (pow. Kartuzy) wywiezionych przez okupanta niemieckiego w latach
1939–1945 na prace przymusowe lub w związku z wycofaniem wojsk niemieckich

Wykaz
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
Lista (niepełna) osób z gminy Kartuzy zamordowanych…
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K A RT U SK IE Z E SZ Y T Y MU Z E A LN E
N R 4/2019
M A T E R I A Ł Y

Ź R Ó D Ł O W E

Szymon Świątkowski

ZABYTKOWE NAGROBKI NA CMENTARZACH
W SIANOWIE SPRZED 1945 ROKU 1
Do naszych czasów na Pomorzu przetrwało niewiele zabytkowych nekropolii z licznie zachowaną i wyjątkową sztuką sepulkralną.
Najczęściej występują one w miastach, rzadziej na wsiach. W ostatnim przypadku są nimi zasadniczo, o ile się zachowały, cmentarze
ewangelickie, zwłaszcza menonickie na Żuławach. Kaszuby, mimo
swego pięknego krajobrazu i ciekawej historii, nie mają tak wielu
cmentarzy z nagrobkami o wysokich walorach artystycznych i statusie zabytkowym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była różnica
w stanie zamożności między ewangelikami – w domyśle Niemcami –
a katolikami – Polakami i Kaszubami. Ubóstwo Kaszubów powodowało, iż nagrobki na ich cmentarzach miały skromną formę, najczęściej w postaci drewnianego krzyża, który z czasem ulegał destrukcji.
Nie oznacza to jednak, że na kaszubskich nekropoliach nie znajdziemy czasami starych nagrobków wykonanych z trwałych materiałów,
niekiedy o walorach artystycznych. Niestety wciąż nie dysponujemy
odpowiednimi wynikami badań czy choćby aktualnymi inwentarzami konserwatorskimi. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw niniejszy
artykuł poświęcony dwóm cmentarzom we wsi Sianowo, który spróbuje wypełnić tę lukę jedynie w niewielkim stopniu.
Tekst jest poprawioną i skróconą wersją pracy proseminaryjnej napisanej w roku akademickim 2018/2019 pod kierunkiem dr. Tomasza Rembalskiego
w Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
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Sianowo to niewielka wieś2 letniskowa, administracyjnie podległa
gminie i powiatowi z siedzibą w Kartuzach, położona nad Jeziorem Sianowskim, na Pojezierzu Kaszubskim oraz w Kaszubskim Parku Krajobrazowym3. Wieś jest siedzibą parafii, w której znajduje się zabytkowy kościół
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który od kilku dziesięcioleci
pełni funkcję Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub4, ze względu
na przechowywaną w nim i słynącą cudami gotycką figurkę Madonny5.
Sianowo doczekało się już kilku opracowań historiograficznych,
a do najważniejszych należą m.in.: Strzepcz. Dzieje wsi i parafii Józefa Belgraua6, Dzieje ziemi mirachowskiej od XII do XVII wieku Marka
Dzięcielskiego7, oraz dwie publikacje Eugeniusza Pryczkowskiego8,
a także obszerne hasła w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego
autorstwa ks. Romualda Frydrychowicza9 i w Słowniku historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego Maksymiliana Grzegorza10.

Zdaniem językoznawców nazwa wsi miałaby wywodzić się od założyciela wsi o skandynawskim imieniu Swen, bądź też Świan. Inna
teoria głosi, że nazwa Sianowa była związana z imieniem rycerza
Dziwana, nazywanym także Sywan11. Przywilej prawa chełmińskiego
Sianowo otrzymało w 1343 roku12. Znany jest również przywilej na
karczmę w Sianowie, którą niejakiemu Wojciechowi nadał na prawie
chełmińskim komtur gdański w 1424 roku13. Po wojnie trzynastoletniej i likwidacji władztwa krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim,
Sianowo przeszło na pewien czas w posiadanie gdańskich mieszczan,
by w 1571 roku stać się własnością królewską14. W 1664 roku wieś
obejmowała 16,5 włóki roli, z których 2 należały do plebana, tyleż do
sołtysa, 12 do gburów, zaś pół włóki posiadali wspólnie zagrodnicy15.
Po I rozbiorze Rzeczpospolitej, w 1772 roku wieś znalazła się pod
panowaniem pruskim. W sporządzonym wówczas katastrze kontrybucyjnym wymieniono sołtysa Tomasza Grzenię, gburów Michała
Grzenię, Macieja Ryskę i Tomasza Browarczyka oraz półgbura Marcina Kobiellę, a także dzierżawcę gruntu kościelnego, którego nazwiska nie wymieniono. Łącznie wieś zamieszkiwały 42 osoby, ponad
wiek później, w 1885 roku było tu już 266 mieszkańców16.
Według źródeł kościelnych, które trudno obecnie zweryfikować,
pierwsza wzmianka o kościele w Sianowie pochodzi z 1343 roku,

W 2011 r. liczyła 333 mieszkańców. Zob. Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/wies_Sianowo (dostęp: 12.04.2019).
3
J. Skupowa, Sianowo, [w:] Kaszuby, leksykon geograficzny, red. W. Kiedrowski,
Gdańsk 2002, s. 105.
4
Diecezja Pelplińska, https://www.diecezja-pelplin.pl/parafie/sanktuaria/720-sanktuarium-matki-bozej-krolowej-kaszub (dostęp: 12.04.2019).
5
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk 1974, s. 381–382.
6
J. Belgrau, Strzepcz. Dzieje wsi i parafii, Pelplin 2013.
7
M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej od XII do XVII wieku, Gdańsk 2000. Nota
bibliograficzna zob. C. Obracht-Prondzyński, „Acta Cassubiana”, t. II, 2000, s. 419.
8
E. Pryczkowski, Królowa Kaszub, Sianowo–Banino 2002; tenże, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, Banino 2016.
Krytyczne uwagi na temat ostatniej publikacji zob.: Z. Szultka, Zapiski Historyczne,
R. 83, 2018, z. 3, s. 208–228; T. Lipski, „Acta Cassubiana”, t. XX, 2018, s. 356–361.
Przyp. red.: Odpowiedź na recenzję E. Pryczkowski zamieścił na http://www.szwajcaria-kaszubska.pl/item/2044-odpowiedz-na-recenzje-prof-zygmunta-szultkidotyczacej-ksiazki-swionowsko-nasza-matinko-dzieje-parafii-i-sanktuarium-orazcuda-krolowej-kaszub (dostęp: 10.01.2020).
9
R. Frydrychowicz, Sianowo, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, t. X, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego i F. Sulimierskiego, Warszawa 1889, s. 473–474.
10
M. Grzegorz, Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa
gdańskiego w średniowieczu, Bydgoszcz 2014.
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E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Kartuzy, Kartuzy 1999, s. 39.
W 1765 roku lustratorzy królewscy zapisali: W tej wsi zastaliśmy szałtysa ućciwego
Tomasza Grzonkowskiego, który reprodukował przed nami przywilej krzyżacki a[nno]
1343 nadany, stary, od myszów powygryziony, trudny do przeczytania, który przez Najjaśn. Jana Kazimierza króla konfirmowany w Gdańsku 30 Aprilis. 1660 a.; Lustracja
województw Prus Królewskich 1765, t. I. Województwo pomorskie, cz. 1. Powiaty pucki i mirachowski, wyd. J. Dygdała, Toruń 2000, s. 125. Według starszej literatury
dokument lokacyjny miał być wystawiony w 1393 roku. K. Kasiske, Das deutsche
Siedelwerk des Mittelalters in Pommerellen, Königsberg 1938, s. 149.
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Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Poznań–Toruń 1985, s. 142–143; W. Heidn, Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpr. in der Vergangenheit, Marburg/Lahn 1965, s. 547.
14
M. Grzegorz, dz. cyt., s. 61.
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11
12

143

Szymon Świątkowski
jednak jego początki niektórzy historycy przesuwają na koniec
XIII wieku17. Niewątpliwie z 1388 roku pochodzi pierwsza wiadomość
o dopiero co wybudowanej kaplicy w Sianowie, nad którą opiekę duszpasterską sprawowali norbertanie. Przyłączono wówczas do niej kilka wsi, które jeszcze w 1348 roku należały do parafii chmieleńskiej18.
W 1480 roku spłonęła drewniana kaplica i według legendy wówczas
biskup włocławski miał ogłosić odpust dla wszystkich, którzy odbędą pielgrzymkę do Sianowa i złożą ofiarę na odbudowę świątyni19.
W 1811 roku na skutek uderzenia pioruna spłonął sianowski drewniany kościółek. Tym razem na jego miejscu wybudowano świątynię
murowaną z pruskiego muru. Od 1864 roku parafia posiada swojego
miejscowego proboszcza20. Zapewne od średniowiecza przy samym
kościele funkcjonował najstarszy cmentarz, na którym grzebano
zmarłych parafian. Obecnie w Sianowie znajdują się dwa cmentarze.
Jako pierwszy zostanie omówiony cmentarz położony na obrzeżu
wsi, co prawda młodszy, lecz z większą liczbą zachowanych zabytkowych
nagrobków. Cmentarz ów znajduje się na północno-wschodnim skraju wsi, przy szosie Sianowo–Kartuzy. Jego teren o powierzchni 1,18 ha,
opada w kierunku zachodnio-południowym, a od strony wschodniej
znajduje się skarpa, która wyraźnie go ogranicza. W 1985 roku konserwator zabytków ustalił, iż najstarszy zachowany na nim nagrobek
pochodził z 1897 roku. Posiadał stelę w kształcie marmurowego krzyża, która otoczona była kutym ogrodzeniem21. Niestety nie odnotowano, czyja była to mogiła, a dziś już nie istnieje. Stąd można wywnioskować, iż cmentarz powstał zapewne w końcu XIX stulecia. Konserwator zabytków, prócz tego najstarszego, dostrzegł jeszcze cztery inne
nagrobki warte ochrony. Dwa z nich również nie istnieją, zaś jeden
M. Dzięcielski, dz. cyt., s. 55.
M. Grzegorz, Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa
gdańskiego w średniowieczu, Bydgoszcz 2014, s. 61; M. Dzięcielski, dz. cyt., s. 108.
19
J. Belgrau, dz. cyt., s. 158. Więcej na ten temat: E. Pryczkowski, Królowa Kaszub,
s. 17–19 oraz tenże, Swiónowskô nasza Matinkò, passim.
20
J. Belgrau, dz. cyt., s. 159.
21
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku (dalej cyt. WUOZ Gdańsk),
Karta cmentarza. Sianowo, oprac. arch. E. Thrun, 20.09.1985 r., b. sygn.
17
18

144

Il. 1–5. Dokumentacja fotograficzna cmentarza parafialnego w Sianowie
(na skraju wsi) wykonana w 1985 roku przez arch. Ewę Thrun z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku
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pochodził z 1955 roku i nie jest przedmiotem niniejszego artykułu22.
Czwartemu nagrobkowi, na mogile nauczyciela Maksymiliana Szelezińskiego (1893–1930), nadano „znaczenie historyczne” i szczęśliwie
dochował się on do naszych czasów. Do początku 2019 roku na cmentarzu przetrwało 41 mogił sprzed 1945 roku. Większość z nich posiada jednak nagrobki wykonane w okresie Polski Ludowej lub współcześnie. Obecnie nagrobki posiadające czytelne inskrypcje, które wykonano do 1945 roku, przetrwały jedynie na czterech mogiłach, w tym
na mogile Szelezińskiego. Najstarszy z nich opatrzony jest datą śmierci z 1901 roku. Już w 1985 roku stwierdzono, że większości mogił nie
można było zidentyfikować, w jakim okresie powstały. Ogólny stan zachowania cmentarza był zły, a w części północno-wschodniej cmentarz
był zarośnięty krzewami23. Również obecnie, wśród zachowanych nagrobków widocznych jest wiele konstrukcji, także tych, które można by
uznać za zabytkowe, jednak zniszczonych w takim stopniu, że nie jest
możliwe odczytanie ich inskrypcji. Dostrzec można również stare mogiły, na których są obecne elementy z dwóch różnych okresów, przykładowo stara płyta nagrobna i nowa stela. Stanowią one świadectwo dokonywania pewnego rodzaju reparacji.
Pomimo tego w obrębie sianowskiej nekropolii przetrwało do
momentu badania kilka nagrobków o wyjątkowej formie i wartości
historycznej, których położenie określono na załączonej mapie 1.
Natomiast dokładny ich opis i treść widniejących na nich inskrypcji
zamieszczono w drugiej części artykułu. Są to nagrobki Adama Kąkola (nr 1), rodziny Kanków (nr 2), Maksymiliana Szelezińskiego (nr
3) oraz Łucji Konkol (nr 4).
Na cmentarzu przykościelnym, położonym w centrum wsi, który obejmuje teren o powierzchni 0,25 ha po południowej stronie kościoła24, znajduje się obecnie (2019 rok) sześć mogił. Spośród nich
tylko jedna posiada zabytkowy nagrobek w formie żeliwnego krzyża
Chodzi o kamienny nagrobek Antoniego Miotka (1916–1955) z rzeźbioną marmurową tablicą i płaskorzeźbą przedstawiającą Matkę Boską. Tamże.
23
Tamże.
24
WUOZ Gdańsk, Karta cmentarza. Sianowo, oprac. arch. G. Olszewska-Hellmann, 30.10.1985 r., b. sygn.
22
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Mapa 1. Szkic sytuacyjny cmentarza parafialnego w Sianowie (na skraju wsi)
Oprac. Szymon Świątkowski

z datą śmierci 1880 rok. Stan zachowania tej nekropolii z oczywistych
względów jest znacznie lepszy niż poprzedniej. Niestety w ostatnim
czasie na części mogił stare zabytkowe nagrobki zostały zastąpione
współczesnymi. I tak, na starym nagrobku ks. Stanisława Wardyna
(1902–1925) pojawiła się nowa stela z czarnego kamienia, a mogiła
ks. Franciszka Okoniewskiego otrzymała w całości nowy nagrobek granitowy. W trakcie badań ustalono, iż spośród opisanych w 1985 roku
trzy nagrobki już nie istnieją, w tym najstarszy wówczas istniejący
krzyż żeliwny z datą zgonu 16 lipca 185925. Najstarsza nekropolia
w Sianowie obecnie jest miejscem pochówku jedynie tutejszych dusz25

Tamże.
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Mapa 2. Szkic sytuacyjny cmentarza parafialnego w Sianowie (na terenie przykościelnym)
Oprac. Szymon Świątkowski

pasterzy. Wyjątkiem jest najstarszy zachowany nagrobek w formie
krzyża żeliwnego na mogile Antoniny Domskiej (1841–1880), który
pod numerem 5 oznaczony jest na załączonej do artykułu mapie 2.
Pomniki nagrobne niosą ze sobą pewną informację o poczuciu
estetyki ich fundatorów, a inskrypcje na każdym z nich są ważnym
źródłem genealogicznym i kulturowym. Nie inaczej jest w przypadku
zabytkowych nagrobków z Sianowa, wśród których wyróżnia się krzyż
żelazny stanowiący ozdobę grobu Jakuba Kanki i jego żony. Skonstruowany jest z kunsztownie kutych i wyginanych prętów, lecz najbardziej
interesujący jest element wpisany w dolne ramię krzyża, składający się
z serca, kotwicy oraz krzyża, symbolizujących miłość, nadzieję i zbawienie. Jest to jedyny przykład sztuki kowalskiej na cmentarzu parafialnym w Sianowie. Nagrobki Adama Kąkola i Łucji Konkol, wykonane
są z białego kamienia (marmur i granit). Na obu znajdują się inskrypcje
zawierające sentencję oraz prośbę o modlitwę. Najbardziej monumentalny kształt przybrał pomnik nagrobny Maksymiliana Szelezińskiego.
Nie posiada on wprawdzie bogatej inskrypcji, za to warta podkreślenia
jest klasyczna forma steli, która ma postać portalu z dwoma kolumnami. Najstarszym nagrobkiem w Sianowie jest krzyż żeliwny na mogile
Antoniny Domskiej, który znajduje się w pobliżu kościoła.
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Il. 6–12. Dokumentacja fotograficzna cmentarza parafialnego w Sianowie (przykościelnego)
wykonana w 1985 roku przez arch. Grażynę
Olszewską-Hellmann z Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Gdańsku. Na zdjeciu w lewym górnym rogu najstarszy, dziś nieistniejący,
nagrobek z 1859 roku
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Poza kutym krzyżem, jedynym w swoim rodzaju, pozostałe nagrobki na sianowskich nekropoliach nie odbiegają w swym kształcie od
tych występujących na innych kaszubskich cmentarzach. Charakteryzują się skromnością w formie i treści, w której niemal zawsze pojawia
się, typowe dla inskrypcji na cmentarzach katolickich, nawiązanie do
opieki Matki Bożej („Ave Maria” lub „Zdrowaś Maria”). Należy żałować,
iż do naszych czasów przetrwało ich tak niewiele. Niestety nawet te, co
się dochowały, wciąż zagrożone są likwidacją, o czym świadczy porównanie naszych wyników badań ze stanem inwentaryzacji z 1985 roku.

2. Grobowiec rodzinny, składający się z żelaznego kutego krzyża,
steli z wmontowaną tablicą szklaną oraz lastrykowej płyty nagrobnej.
Kuty krzyż pomalowany czarną farbą. Na przecięciu ramion wmontowano owalną tabliczkę metalową pomalowaną również czarną farbą.
Tabliczka zamocowana za pomocą dwóch nitów, pośrodku posiada
wypukły krzyż, na którym zamocowano ceramiczną figurę Chrystusa,
nad nim takiż „zwój” z napisem INRI. Tablica otoczona jest falistymi
promieniami. Ramiona krzyża, wykonane z prętów o prostokątnym
przekroju, posiadają liczne zdobienia. W dolnym ramieniu znajduje

Inskrypcje na zabytkowych nagrobkach wraz z ich opisem
i zdjęciami na cmentarzach w Sianowie
Fotografie wykonał Szymon Świątkowski
1. Stela granitowa zwieńczona krzyżem z białego marmuru, o trzech
górnych ramionach zakończonych jak krzyż trójlistny, z metalową figurką Chrystusa w miejscu przecięcia ramion. Na granitowej steli znajduje
się tablica z białego kamienia z wklęsłym napisem, zakończona u góry
łukiem. Nagrobek nie posiada płyty nagrobnej, a mogiła otoczona jest
niskim murkiem z lastryka, wypełnionym w środku drobnym tłuczniem.

Tu/Spoczywa w Bogu/ś.p./Adam Kąkol/ur. 11. maja 1834./
um. 31. grudnia 1901./[linia pozioma]/W Bogu samym mam tylko/zaufanie./Kto w Bogu umiera, niebieską/koronę odbiera./Prosi o westchnienie.
150

a) Ś.p./Jakob Kanka/s. Pomieczinskej hutti/ur. 5.1.1842
um. 21.6.1915./Prosi o Zdrowaś Marya
b) [gałązka palmowa]/Tu/spoczywa w Bogu/ nasza ukochana matka
i babcia/ś. p./z Pipków/Franciszka Kanka/* 10.V.1846 † 24.I.1935./
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.
c) Żyłem bo chciałeś/umarłem bo kazałeś/zbaw bo możesz.
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się serce z przecinającymi je krzyżem i kotwicą. Na granitowej płycie znajduje się wspomniana stela, wazon o przekroju ośmiokątnym
oraz płasko wmurowana tablica z czarnego granitu.
3. Wysoka stela betonowa w kształcie portalu z pełnym łukiem,
zamknięta zwieńczeniem w formie tympanonu, który opiera się na
dwóch pilastrach o prostokątnych podstawach. Pod łukiem we wgłębieniu wykonano wypukły krzyż z medalionem, w którym znajduje
się głowa Chrystusa. U podstawy tego krzyża ze steli wystaje sześcienny blok, w którego lico wmontowano tablicę z czarnego granitu, na której znajduje się reliefowy napis. Nagrobek nie posiada płyty nagrobnej.
a) Tu spoczywa w Bógu/moja kochana żona/Ś.p./Lucia Konkol/z domu
Mischk/ur. 11. listopada 1892,/um. 13. lutego 1915,/Prośi o Zdrowaś Marya.
b) Za wcześnie/wybiła twoja/godzina/tak wola boża/
zarządziła.
5. Płaski krzyż żeliwny pomalowany czarną farbą, z wypukłą obwódką pomalowaną złotą farbą. Trzy górne ramiona krzyża mają na
końcach wycięcia w kształcie sześciolistnego kwiatu oraz dwóch czterolistnych. Na poprzecznej belce krzyża znajduje się wypukły napis
pomalowany złotą farbą, sam krzyż przytwierdzony jest zaś do granitowego głazu wystającego z ziemi.

Tu spoczywa w Bogu/ś. p./Maksymiljan/Szeleziński/Nauczyciel z Mirachowa/*2.I.1893 r./†27.XII.1930 r./Ave Maria.
4. Stela z białego granitu zwieńczona takimż krzyżem, o trzech
górnych ramionach zakończonych jak krzyż liliowy, z metalową figur
ką Chrystusa w miejscu przecięcia ramion, nad nią zaś umieszczony
jest metalowy „zwój” z napisem „INRI”. W dolnej części steli oraz na
lastrykowej płycie nagrobnej znajdują się wklęsłe napisy.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁ ALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ MUZEUM
KASZUBSKIEGO IM. FRANCISZKA TREDERA
W KARTUZACH ZA 2019 ROK
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach jest
instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Kartuzy.
W roku sprawozdawczym muzeum realizowało zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację
z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano
na działalność statutową muzeum.
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach posiada następujące działy:
artystyczno-historyczny i etnografii. W 2019 roku placówka współpracowała z wieloma muzeami, instytucjami kulturalno-oświatowymi, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi.
Głównymi zadaniami realizowanymi w tym okresie było ponowne przygotowanie i złożenie wniosków do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w zakresie modernizacji wystaw stałych
oraz na inwestycję dot. zmiany sposobu użytkowania budynku muzealnego tzw. gospodarczego na cele ekspozycji. W związku z częściowo wykonanymi pracami w tym obiekcie, znajdująca się w nim
sala wystaw czasowych została wyłączona z użytku. Stąd większość
spotkań, wystaw, prelekcji, odczytów i prezentacji odbywało się na
ekspozycji stałej w budynku głównym muzeum.
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Działalność naukowo-badawcza

Działalność wystawiennicza

W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadziło na
bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych oraz
prezentowało bogate wartości kultury kaszubskiej. Ponadto pracownicy muzeum poszukiwali dokumentów, fotografii dotyczących historii tego regionu.
8 lutego w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wykład
prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego o Feliksie Marszałkowskim
i Aleksandrze Majkowskim. Współorganizatorem wydarzenia był
kartuski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
28 lutego odbył się pokaz filmu dokumentalnego o tytule Zdroje Raduni T. Słomczyńskiego i P.E. Dorosza, którego premiera miała
miejsce w Internecie 30 stycznia 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane między innymi dzięki pomocy finansowej Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
21 lutego w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się
spotkanie O Lechu Bądkowskim raz jeszcze. Współorganizatorem
wydarzenia była Księgarnia Kaszubsko-Pomorska CZEC, zaś partnerami kartuski i gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zebrani goście w kartuskim muzeum mieli okazję zobaczyć
film pt. Kryptonim Inspirator w reżyserii Henryki Dobosz i Maryli
Mrozińskiej.
14 marca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się spotkanie zatytułowane Jan Trepczyk poeta, pieśniarz, nauczyciel. Podczas spotkania otwarta została wystawa o życiu i twórczości Jana
Trepczyka, o którym opowiadał Radosław Kamiński, regionalista
kaszubski z Wejherowa. W tym dniu odbyła się także promocja tomiku wierszy Jana Trepczyka Wiérztë starka dlô dzôtk w opracowaniu
Bożeny Ugowskiej.
1 czerwca Muzeum Kaszubskie w Kartuzach gościło laureatów
Konkursu Wiedzy o Kaszubach – zorganizowanego po raz 23 przez
„Dziennik Bałtycki”. Z tej okazji muzeum przygotowało dla nich
warsztaty rękodzielnicze.

3 kwietnia w Gdyni odbyły się uroczystości związane z postacią
niezwykle zasłużonego dla kultury kaszubskiej, Franciszka Tredera
(1903–1980), patrona muzeum. Rozpoczęły się one od spotkania na
Cmentarzu Witomińskim. Dalsza część uroczystości odbyła się w Kaszubskim Forum Kultury. Po jego zakończeniu odbyła się ciekawa dyskusja z Andrzejem Trederem (synem), Barbarą Kąkol oraz reżyserem
filmu Andrzejem Dudzińskim, prowadzona przez dr. Dariusza Majkowskiego. Spotkanie zakończono otwarciem wystawy przygotowanej
przez dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach o tytule Franciszek
Treder (1903‒1980) i jego dzieło życia – Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.
27 kwietnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wernisaż prac Anny Prill zatytułowany Historia jednej torebki. Partnerami
wydarzenia było: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Pruszczu Gdańskim. Wystawa Historia jednej torebki prezentowała elegancką kopertówkę z haftem wyszytym
szychem złotogłowia kaszubskiego. Torebka została zaprojektowana
i wykonana własnoręcznie przez pruszczańską artystkę Annę Prill.
Czarna kopertówka została podarowana księżnej Kate podczas wizyty w 2017 roku, którą brytyjska para książęca odbywała na Pomorzu.
Torebkę ozdobioną haftem kaszubskim oraz tabakierę wręczył angielskiej parze książęcej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk – 18 lipca 2017 roku. Na wystawie oprócz eleganckiej
kopertówki zaprezentowane zostały także inne prace artystki.
Rok 2019 był też czasem wytężonej pracy niewielkiego zespołu
o szerokim i urozmaiconym zakresie zadań i obowiązków.
Szczególnie dużo pracy było w tzw. sezonie turystycznym, w którym muzeum wykonywało bieżące zadania a dodatkowo realizowało
imprezy plenerowe oraz zajmowało się obsługą grup wycieczkowych
i turystów indywidualnych. W tym okresie muzeum funkcjonuje
w wydłużonych godzinach otwarcia (także w soboty i niedziele). Jak
co roku, w maju odbyła się Europejska Noc Muzeów.
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Na gości przybywających 18 maja do Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły korzystać z wielu zabaw
oferowanych przez firmę Dynamic Event, a dla nieco starszych wielką
atrakcją okazały się rekonstrukcje historyczne w wykonaniu SRH FORT,
które przybliżyły manewry wojskowe oraz życie codzienne 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu
mieszkańcy Kartuz mogli zobaczyć swoje miasto z lotu ptaka, podczas
pokazu na żywo z drona. Panoramę Kartuz 360° można było podziwiać
również w specjalnych okularach 360 Samsung Gear VR. O godzinie
22.30 przybyłych gości zachwycił wyczekany pokaz laserowy, który
mógł odbyć się dopiero, gdy zapadła już ciemność.
W roku sprawozdawczym dyrektor muzeum przygotowała wystawę zatytułowaną 66. Kaszubski Pułk Piechoty im. marszałka Józefa Piłsudskiego w stulecie pułku. Wystawę można oglądać na terenie muzeum.
6 czerwca odbyła się wystawa zatytułowana A może modystka
prezentująca eleganckie nakrycia głowy wykonane przez Joannę Reglińską. W tym dniu kapelusze, fascynatory, czapki zaprojektowane
i wykonane przez Joannę Reglińską można było przymierzać do woli.
13 czerwca w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się wernisaż
prac malarskich Krzysztofa Grebasza. Na wystawie zostało zaprezentowanych kilkadziesiąt prac o tematyce przyrodniczo-łowieckiej wykonanych pastelami. W półroczu sprawozdawczym odbył się także kolejny
Festiwal Nalewki Kaszubskiej wraz z etnoprezentacjami. W ramach tego
wydarzenia 13 lipca wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania
swoich nalewek wykonywanych zgodnie z kaszubską tradycją i wziąć
udział w konkursie na najlepszą z nich. W tym roku konkurs odbył się
w dwóch kategoriach: najwykwintniejsza nalewka i najładniej zaprezentowana. Stąd jury przyznawało odrębne nagrody, biorąc pod uwagę
sposób zaprezentowania trunku, jego klarowność, zapach i smak.
W roku sprawozdawczym zbiory muzeum zostały zaprezentowane na wystawie Historie drewnianej zabawki w Nadbałtyckim
Centrum Kultury.
Poza tym 30 maja na Uniwersytecie Gdańskim odbył się wernisaż wystawy Haft kaszubski szkoły żukowskiej ze zbiorów Fundacji
Skansenu Pszczelarskiego i Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach stworzyło także nową ofertę edukacyjną (malowanie na szkle, warsztaty kulinarne, historyczne: jak chociażby „Z kielicha mnicha”, „Zioła i kwiaty w ogrodach
kaszubskich”). Przez cały okres sprawozdawczy w muzeum odbywały
się zajęcia edukacyjne oraz warsztaty dla dorosłych.
Ponadto muzeum przygotowało półkolonie letnie i zimowe dla
dzieci, a także zajęcia plastyczne w czasie strajku nauczycieli. Nadmienić także należy, że już stałym punktem w ofercie muzeum są
zajęcia i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście spotkań związanych z nauką haftowania
po kaszubsku i filcowania na mokro.
25 października w muzeum miała miejsce uroczysta inauguracja budynku muzealnego tzw. gospodarczego. Odbył się tam także
wernisaż wystawy Wiatr od Morza inspirowanej powieścią Stefana
Żeromskiego.
Do projektu, nad którym patronat honorowy objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zostali zaproszeni pomorscy artyści – zarówno uznani, jak i młodzi twórcy, dopiero rozpoczynający swoją malarską karierę: Janusz Akermann, Kiejstut Bereźnicki,
Beata Ewa Białecka, Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Zbigniew
Gorlak, Kazimierz Kalkowski, Jacek Kornacki, Marek Model, Anna
Orbaczewska-Niedzielska, Anna Reinert-Faleńczyk, Joanna Rusinek,
Ewa Skaper, Maciej Świeszewski, Andrzej Umiastowski, Mariusz
Waras, Sławomir Witkowski, Krzysztof Wróblewski, Anna Wypych�
-Klimkowska, Marcin Zawicki. Spotkanie uświetniły skrzypaczki,
uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – Antonina Łukaszczyk i Michalina
Stolc.
22 listopada w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się
premiera filmu dokumentalnego pt. Scynanié kani w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego. Pomysłodawcą i producentem filmu jest Muzeum
Kaszubskie w Kartuzach. Film opowiada o starodawnym zwyczaju
ścinania kani, znanym na Kaszubach od wielu wieków, choć później
niekultywowanym. Pierwsze próby odtwarzania go „na nowo” nastąpiły w Strzelnie w 1898 roku. Do współpracy przy jego realizacji za-
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proszono wiele instytucji i osób związanych z Kaszubami. Wystąpili
w nim badacze, regionaliści i sami artyści.
27 listopada w muzeum odbyło się spotkanie autorskie oraz promocja książki Mateusza Klebby Pszczoła to dar Boży, wydanej przez
Wydawnictwo Region. Wydarzenie licznie zgromadziło nie tylko miłośników pszczelarstwa, ale także przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego. Po prezentacji książki miała miejsce
również dyskusja na temat pszczelarstwa ludowego na Kaszubach.
Na pytania gości chętnie odpowiadał sam autor oraz znawca tej dziedziny dr Marian Jeliński. Poruszano tematykę dotyczącą wyjątkowej
roli pszczół, produkcji miodu, a także zawodu pszczelarza w czasach
współczesnych.
14 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się koncert Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë swiatowé w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego „We Dwa Kònie”.

W roku sprawozdawczym piętnaście instytucji z województwa
pomorskiego otrzymało łącznie ponad 3 mln zł dofinansowania na
roboty budowlane. Na liście beneficjentów znalazło się także Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach, którego budynek gospodarczy zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (43 tys. zł). Muzeum zrealizowało inwestycję pn. „Zmiana
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele ekspozycji”.
Otoczenie placówki zyskało także kanalizację deszczową.
W związku z planowanym przeznaczeniem pomieszczeń poddasza na cele sal ekspozycyjnych, wykonane zostały następujące prace:
budowa schodów drewnianych, zakup windy dla osób niepełnosprawnych, budowa WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
wymiana okien i drzwi, zamontowanie wywiewek wentylacyjnych,
zainstalowanie nowej sieci CO, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzki na parterze (gres), na poddaszu (podłoga drewniana
z desek 32 mm) oraz w sanitariacie (gres).
Ponadto wykonano izolację termiczną ścian szczytowych od wewnątrz, jak również izolację termiczną poddasza poprzez wykonanie
warstw (od strony zewnętrznej): dachówki ceramicznej, folii dachowej paroprzepuszczalnej, desek, pustki powietrznej, wełny mineralnej, folii paroszczelnej i płyty gipsowo-kartonowej.
Oprócz tego przeprowadzono wzmocnienie stropu pomiędzy
parterem a poddaszem, w elewacji budynku zmieniono okna i drzwi,
zamontowano dodatkowe okna dachowe (po dwa w każdej połaci
dachu), wymieniono dachówkę ceramiczną na nową (identyczną),
rozebrano stary komin i wybudowano nowy spalinowy z przesunięciem w kierunku okapu dachu, zamontowano też podnośnik osobowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
W budynku pojawiła się nowa drewniana klatka schodowa.
W części poddasza zaadaptowano pomieszczenie na WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W tym celu pozostawiono
przestrzeń o średnicy 150 cm jako wolną od zagospodarowania,
umożliwiającą poruszanie się wózkiem. Przeprowadzono montaż
systemu antywłamaniowego.

Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym został wydany drukiem, trzeci numer
Kartuskich Zeszytów Muzealnych oraz składanka Kartuzy na starych
widokówkach. Na stronie internetowej muzeum publikowane są także cykliczne artykuły o zbiorach muzeum.
Ponadto Muzeum Kaszubskie miało swój udział w projekcie Joli
Słomy i Mirosława Trymbulaka dot. wykonania kaszubskich motywów na części krzeseł w hali odlotów Portu Lotniczego Gdańsk oraz
przygotowania tekstu opisującego szkoły haftu kaszubskiego.
Pasażerowie podróżujący z Portu Lotniczego Gdańsk mają teraz
okazję usiąść na jednym z krzeseł, które przedstawiają różne rodzaje
haftu kaszubskiego. Mogą też zapoznać z jego historią. Na części krzeseł wygrawerowano laserowo rożne, kwiatowe motywy hafciane i informacje o nich w trzech językach: polskim, kaszubskim i angielskim.
W roku sprawozdawczym Muzeum zostało uhonorowane nagrodą
w V edycji Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Nagroda została przyznana
za Teatr rzeźby – cykliczne przedstawienia teatralne w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wraz z wystawą rzeźb Świat prywatny Ireny Brzeskiej.
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Etap I inwestycji pochłonął 246 tys. zł. Przeprowadzenie etapu II
kosztowało nieco ponad 339 tys. zł. Kanalizacja deszczowa powstała
dzięki Starostwu Powiatowemu w Kartuzach.
Muzeum każdego roku jest odwiedzane przez turystów z kraju
i z za granicy. Odwiedzili nas goście z całego świata.
Ponadto muzeum jest celem odwiedzin turystów i mieszkańców
w ramach spacerów letnich po Kartuzach, organizowanych przez
Burmistrza Kartuz w lipcu i sierpniu.
W roku sprawozdawczym z oferty edukacyjnej muzeum skorzystało 2600 osób (płatne warsztaty malowania, wykonywania biżuterii, lekcja z instruktorem itp.).
W roku sprawozdawczym w ramach płatnych biletów wstępu
muzeum odwiedziły 13 004 osoby. Bezpłatnie (wystawy, prelekcje,
warsztaty, półkolonie zimowe, półkolonie letnie, Noc Muzeów, imprezy plenerowe, letnie spacery z przewodnikiem, wernisaże, koncerty, premiery filmowe, bezpłatne zwiedzanie) – 5276 osoby.
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SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ MUZEUM KASZUBSKIEGO
IM. F. BRZEZIŃSKIEGO W KARTUZACH
ZA 2019 ROK
W 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego
wspierało działania Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Było koordynatorem wielu inicjatyw związanych z organizacją czasu wolnego
dzieciom i młodzieży. Towarzystwo brało udział w Festiwalu Ludzie
dla Ludzi, a także uczestniczyło w kilku innych spotkaniach organizowanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny w Gdańsku.
W roku sprawozdawczym Towarzystwo realizowało projekt
pn. Tańcowała igła z nitką, który otrzymał dofinansowanie z gminy
Kartuzy. Projekt w formie zajęć warsztatowych upowszechniał stare
techniki rękodzielnicze. Uczestnicy uczyli się filcowania na mokro,
tworzenia biżuterii, zakładek do książek. Uczęszczali także na kurs
haftu kaszubskiego. Każdy z uczestników wykonał serwetkę i zakładkę do książki. Projekt był odpowiedzią na aktualne problemy
i zagrożenia pojawiąjące się w przestrzeni publicznej. Ukształtował
w pewnym stopniu umiejętność właściwego gospodarowania czasem wolnym. Zwieńczeniem przedsięwzięcia była wystawa wykonanych podczas kursu prac. W tym dniu nastąpiło także uroczyste
wręczenie certyfikatów uczestnikom. Prowadzącą kurs była Alicja
Serkowska, obecna wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
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27 września na salach wystawowych Muzeum Kaszubskiego
w Kartuzach odbył się wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Mielewczyka Jesień się zaczyna.
Licznie zgromadzonych gości przywitała dyrektor muzeum, Barbara Kąkol, która krótko zarekomendowała niezwykłą ekspozycję. Następnie głos zabrał Ryszard Mielewczyk, który opowiedział o swojej
przygodzie z fotografią. Goście z zainteresowaniem oglądali prezentowane na wystawie zdjęcia o tematyce jesiennej. Wystawę uświetnił występ zespołu Czinda da, który zachwycił zebraną publiczność. Zespół
powstał w sierpniu 2019 roku i od razu skradł serca słuchaczy.

