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Wstêp

Ukazuje siê kolejny ju¿, XIII tom Tek
Gdañskich; i tym razem wielow¹tkowy,

obejmuj¹cy kilka epok historycznych, zawie-
raj¹cy artyku³y bêd¹ce przyczynkiem do grun-
townych badañ mniej znanych faktów z hi-
storii Pomorza.

Tegoroczny tomik otwiera artyku³ Jana
Tymiñskiego "Konkurencja angielska na Ba³-
tyku w XIV i XV wieku w czasach œwietnoœci
Hanzy", ukazuj¹cy rywalizacjê wkraczaj¹cych
na Ba³tyk kupców angielskich, stanowi¹cych
w tamtym czasie coraz powa¿niejsz¹ konku-
rencjê dla kupców hanzeatyckich. Autor zwra-
ca uwagê, ¿e przez ca³y XV wiek stosunki an-
glo-hanzeatyckie by³y bardzo utrudnione
przez najró¿niejsze spory i konflikty. Ka¿da
ze stron do walki wykorzystywa³a szykany,
reglamentacje, podatki i c³a, coraz czêœciej
wystêpowa³y te¿ akty piractwa.

Tadeusz Linkner przypomina podró¿e
œl¹skiego poety ks. Konstantego Damrota na
Pomorze, opisuj¹c je w artykule "Z ks. Kon-
stantym Damrotem z Oliwy do Gdañska".
Obrazy jakie utrwali³ w swoich szkicach, po-
zwoli³y autorowi nazwaæ go "...poet¹ odleg³ych
pejza¿y i krajobrazów...". Zauwa¿alne by³o to
podczas omawiania nawet najdrobniejszych ar-
chitektonicznych i zabytkowych detali, bu-
dz¹cych u niego zawsze szczególny zachwyt.

Kolejne artyku³y dotycz¹ okresu bu-
dowania rzeczywistoœci powojennej na Pomo-
rzu i ukazuj¹ j¹ w ró¿nych obszarach.
Micha³ Hinc w dwóch artyku³ach omawia dzia-
³ania komunistycznego pañstwa, zmierzaj¹ce
do maksymalnej kontroli gospodarczej wsi

i œwiadomego upodabniania rodzimego rolnic-
twa do wzorców sowieckich.

Artyku³ "Sprawa obiektowa PROWIN-
CJA - przyczyny inwigilacji wsi powiatu puc-
kiego" jest prób¹ zarysowania powy¿szej pro-
blematyki na przyk³adzie powiatu puckiego,
w ówczesnym województwie gdañskim. Na-
tomiast artyku³ "Reperkusje sprawy gryfickiej
w województwie gdañskim", przypomina sil-
ny opór ch³opów i determinacjê w³adzy, obfi-
tuj¹cej w incydenty, które w niczym nie przy-
pomina³y tzw. demokratycznych przemian.
Artyku³ stanowi próbê zarysowania problema-
tyki represji wobec ch³opów województwa
gdañskiego, w pocz¹tkowym okresie kolek-
tywizacji indywidualnych gospodarstw rol-
nych. Podobnie zmuszano rolników do cz³on-
kostwa w rolniczych spó³dzielniach produk-
cyjnych w powiecie gryfickim w wojewódz-
twie szczeciñskim.

Kolejny artyku³ jest prób¹ syntetycz-
nego nakreœlenia portretu zbiorowego sylwe-
tek jedenastu pierwszych sekretarzy Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku z lat
1948-1990. Piotr Brzeziñski umieœci³ syntezê
Ksi¹¿ki pt. "Pierwsi sekretarze Komitetu Wo-
jewódzkiego PPR/PZPR w Gdañsku w latach
1945-1990. Szkice biograficzne", która ukaza-
³a siê nak³adem gdañskiego oddzia³u IPN
w koñcu 2013r.

Z wielu wzglêdów interesuj¹cy jest ar-
tyku³ Krzysztofa Filipa opisuj¹cy powstanie i
pocz¹tki dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej
w Gdañsku-Dolnym Wrzeszczu (kwiecieñ-
wrzesieñ 1945 r.). S³u¿ba milicyjnych pionie-
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rów by³a bardzo niebezpieczna. Czyhali na
nich nie tylko przestêpcy, lecz równie¿ nie-
bezpieczne choroby (m.in. zakaŸne). Trudne
warunki sanitarne i aprowizacyjne sprawia³y, ¿e
niejednokrotnie sami funkcjonariusze scho-
dzili na drogê przestêpstwa, a swoj¹ s³u¿bê
odbywali niejednokrotnie "na g³odniaka".

Podobnie jak w poprzednich numerach,
tak i w obecnym, swoje miejsce znalaz³y arty-
ku³y bêd¹ce przyczynkami do historii Koœcio-
³a na Ziemi Gdañskiej. Ks. dr Wies³aw Mazu-
rowski ukazuje S³ugê Bo¿ego ksiêdza Anto-
niego Arasmusa z Kie³pina k. Kartuz - cz³o-
wieka i kap³ana wiernego Bogu i swym prze-
konaniom. Jest on kandydatem do chwa³y o³-
tarzy w procesie beatyfikacyjnym II grupy
polskich mêczenników z okresu drugiej woj-
ny œwiatowej. Autor przypomina, ¿e ju¿ jesie-
ni¹ 1939 roku hitlerowcy zamordowali 224
kap³anów, co stanowi³o 1/3 stanu duchowieñ-
stwa ca³ej diecezji. By³y to najwiêksze straty

poniesione ze wszystkich diecezji w Polsce.
Natomiast Marta Szag¿dowicz w artyku-

le "Koœció³ rzymskokatolicki jako czynnik inte-
gruj¹cy spo³eczeñstwo Gdañska w latach 1945-
1956", przedstawia rolê Koœcio³a rzymskokatolic-
kiego w procesie tworzenia siê spo³eczeñstwa mia-
sta po II wojnie œwiatowej. Koœció³ ukazany zo-
sta³ jako czynnik integruj¹cy ludnoœæ poprzez
swoj¹ dzia³alnoœæ sakramentaln¹, wspólnoty przy-
koœcielne, dzia³alnoœæ charytatywn¹, organizacjê
rekolekcji, misji, nabo¿eñstw oraz procesji. Ar-
tyku³ przybli¿a ¿ycie codzienne parafii rzymsko-
katolickich na terenie miasta Gdañska, a wiêc die-
cezji gdañskiej.

Mam nadziejê, ¿e bie¿¹cy tom Tek
Gdañskich  zaciekawi czytelnika, sk³oni do na-
pisania artyku³u  ukazuj¹cego ma³o znane fakty
z bogatej historii  Gdañska i Pomorza.

      Do czego jak zwykle bardzo zachêcam.

                                Waldemar Jaroszewicz
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  Konkurencja angielska na Ba³tyku w XIV i XV wieku..........

Konkurencja angielska na Ba³tyku w XIV i XV
wieku w czasach œwietnoœci Hanzy

Oko³o roku 1370, gdy traktat zawarty w
Stralsundzie wykaza³ znaczn¹ przewagê Han-
zy nad Dani¹, Norwegi¹ i Szwecj¹, organiza-
cja hanzeatycka osi¹gnê³a szczyt dominacji w
swych dzia³aniach handlowych na obszarze
Morza Ba³tyckiego1. Miasta hanzeatyckie z
Lubek¹ na czele uprawia³y politykê, która mo-
nopolizowa³a handel w rejonie Ba³tyku i Mo-
rza Pó³nocnego, co objawia³o siê najogólniej
wyra¿aj¹c, w niedopuszczaniu do tych rejo-
nów kupców nie nale¿¹cych do organizacji
hanzeatyckiej2.
     Hanza bêd¹c potêg¹ polityczn¹ dzia³a³a na
korzyœæ interesów kupców, którzy do niej na-
le¿eli. Dziêki swej flocie, sprawnemu dzia³a-
niu kupców i licznym przywilejom w Anglii,
Niderlandach czy te¿ w Skandynawii organi-
zacja hanzeatycka opanowa³a prawie w ca³oœci

rozwijaj¹cy siê handel miêdzy wschodem
a zachodem w pó³nocnej Europie3.
     Jednak od po³owy XIV wieku pañstwa Eu-
ropy zachodniej, g³ównie Anglia zaczê³y sta-
nowiæ coraz powa¿niejsz¹ konkurencjê dla
kupców hanzeatyckich. Hanza zosta³a zmuszo-
na do podjêcia walki o utrzymanie zdobytej
hegemonii. Pocz¹tkowo w XIV wieku, po
okresie du¿ych swobód politycznych okaza³o
siê, i¿ postêpy konkurencji s¹ tak du¿e, ¿e nie
da siê ich powstrzymaæ zasadami wolnej rywa-
lizacji. Dlatego te¿ Hanza zaczê³a wprowadzaæ
coraz to powa¿niejsz¹ reglamentacjê handlow¹,
która utrzymywa³a przywileje dla kupców han-
zeatyckich  na terenie dzia³ania Hanzy4.
      Wtargniêcie Anglików i Holendrów do
hanzeatyckiej strefy wp³ywów gospodarczych
spowodowa³o, ¿e w pierwszej po³owie XV wie-

1 M. Ma³owist, Wschód a zachód Europy, Warszawa 1973, s. 77.
2 J. Schildhauer, Dzieje i kultura Hanzy, Warszawa 1995, s.46.
3 P. Dollinger, Dzieje Hanzy, Warszawa 1997, s.173.
4 Ibidem, s.173, 183 i n.

    Jan Tymiñski
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ku wszystkie wiêksze miasta hanzeatyckie,
a wiêc i Gdañsk wprowadzi³y u siebie prawo
sk³adu5. Zarz¹dzenie to skierowane by³o g³ów-
nie przeciw kupcom angielskim jak równie¿
przeciw kupcom i szlachcie polskiej, która do-
starcza³a towar z zaplecza6.
      Jednak ju¿ od drugiej po³owy XIV wieku
najgroŸniejszymi konkurentami dla Hanzy
byli Anglicy, których aktywnoœæ gospodar-
cza zaczê³a dynamicznie wzrastaæ. G³ówn¹
przyczyn¹ tej sytuacji by³ fakt, i¿ sukno an-
gielskie stawa³o siê coraz bardziej znane i po-
¿¹dane na rynkach wschodnioeuropejskich.
Doprowadzi³o to do za³o¿enia przez kupców
angielskich wspólnoty, zatwierdzonej przez
króla Ryszarda II, w celu prowadzenia handlu
na obszarze Ba³tyku7. Kupcy z Anglii zaczêli
coraz liczniej i czêœciej odwiedzaæ miasta nad-
ba³tyckie. Coraz czêœciej przybywali do Gdañ-
ska gdzie za³o¿yli  w 1391 roku oficjalny kan-
tor. Pojawienie siê Anglików na Ba³tyku, gdzie
rozpoczêli uprawianie handlu bez poœrednic-
twa kupców hanzeatyckich doprowadzi³o do
licznych konfliktów w latach 1377-1380, 1382-
1388, 1399-1404, 1410-1431, które przerodzi³y
siê w wojnê w latach 1431-1434, a nastêpnie spo-
ry z lat 1438-1447, 1449-1453, by wreszcie do-
prowadziæ do otwartej wojny trwaj¹cej w latach
1469-1474, która zakoñczy³a siê pokojem
utrechckim, bêd¹cym jednym z ostatnich zwy-
ciêstw rozbitej od wewn¹trz Hanzy, co stano-
wi³o dowód wzrastaj¹cej przewagi angielskiej.

     Pierwsze powa¿ne zaostrzenie stosunków
miedzy Angli¹ a Hanz¹ nast¹pi³o w latach sie-
demdziesi¹tych XIV wieku, gdy po œmierci
Edwarda III w 1377 roku w³adzê przej¹³ rz¹dz¹-
cy w latach 1377-1399 Ryszard II8. Na³o¿y³ on
na kupców hanzeatyckich handluj¹cych
w Anglii podatki i c³a, spe³niaj¹c w ten sposób
¿¹dania krajowych kupców, którzy domagali
siê ograniczenia przywilejów dla kupców  han-
zeatyckich na terenie Anglii, ponadto angiel-
scy korsarze wyrz¹dzali w owym czasie du¿e
straty ¿eglarzom hanzeatyckim. W 1376 roku
straty kupców gdañskich szacowane by³y na
sumê 3655 grzywien9. Uk³ad z 21 VIII 1388
roku, zawarty w Malborku zatwierdzi³ przywi-
leje hanzeatyckie w Anglii, lecz kupcy hanze-
atyccy zdecydowali siê na podniesienie podat-
ków w handlu angielskim. Natomiast kupcy
angielscy mogli odt¹d swobodnie handlowaæ
w miastach pruskich co da³o siê zauwa¿yæ g³ów-
nie w Gdañsku10. Swoboda ta wkrótce osi¹-
gnê³a taki poziom, ¿e wielki mistrz Konrad
von Jungingen wypowiedzia³ w 1398 roku trak-
tat z roku 1388. Aby ograniczyæ handel an-
gielski w Prusach zakazano wówczas m. in.
brania towarów w komis.
      Wojny i spory Hanzy z Angli¹ przyczynia-
³y siê do rozwoju korsarstwa na Morzu Pó³-
nocnym, kanale La Manche oraz Ba³tyku.
Wiêkszoœæ korsarzy angielskich napadaj¹c na
hanzeatycki statek za³ogê mordowa³a i topi³a.
Takie metody stosowali w odwecie równie¿

5 M. Pelczar, Czy Gdañsk posiada³ prawo sk³adu ? [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckie-
mu w 70 rocznicê urodzin, Warszawa 1960, s.229 i n.

6 M. Ma³owist, Wschód a zachód..., s.81.
7 P. Dollinger, Dzieje..., s.74, 178.
8 J. Schildhauer, Dzieje i kultura..., s.46.
9 M. Magdañski, Handel Torunia na morzu w wiekach œrednich, „Roczniki Historyczne”, R. 11, 1935, s.17.
10M. Biskup, Handel [w:] Historia Gdañska, T. 1, pod red. E. Cieœlaka, Gdañsk 1978, s.408 i n.
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¿eglarze z Prus, gdy uda³o im siê pokonaæ sta-
tek angielski. Spoœród licznych skarg przed-
stawionych przez miasta pruskie królowi an-
gielskiemu w latach 1402-1409 szczególnie
czêsto wystêpowa³o dwóch korsarzy angiel-
skich: William Terry, kapitan okrêtu „Le Geo-
rge” oraz Jan Tutteburg, który dowodzi³ stat-
kiem „Petre”11. Jednak obie strony stara³y siê
nie dopuœciæ  do eskalacji konfliktu. Umo¿li-
wi³o to zawarcie w Londynie 4 XII 1409 roku
ugody, dziêki której kupcy z Prus mieli otrzy-
maæ odszkodowania za zrabowane towary przez
kaprów angielskich u wybrze¿y Anglii, a kup-
cy angielscy otrzymali potwierdzenie prawa do
mo¿liwoœci prowadzenia handlu w miastach
pruskich12.
      Wraz z rozwojem angielskiej konkurencji
w drugiej po³owie XIV wieku Hanza miast
zaczê³a stosowaæ œrodki maj¹ce na celu utrzy-
manie uprzywilejowanej pozycji kupców, któ-
rzy do niej nale¿eli. By³y to tzw. hanzeatyc-
kie ustawy ograniczaj¹ce handel z obcymi
kupcami dotycz¹ce miêdzy innymi zakazu
zak³adania spó³ek handlowych z nie hanzeata-
mi, poœredniczenia w handlu z nimi, organiza-
cji wspólnego frachtu, represji wobec miast
wystêpuj¹cych ze Zwi¹zku, ograniczenia bu-
dowy statków dla obcych czy te¿ prowadzenia
wymiany detalicznej z obcymi kupcami. We-

d³ug nowych badañ przeprowadzonych przez
S. Jenksa czêste powtarzanie tych samych za-
kazów œwiadczy³o o ich nieprzestrzeganiu, a
ich wydawanie przez hanzeatów by³o form¹
nacisku lub groŸby w konkretnych sytuacjach
politycznych i handlowych co mia³o u³atwiæ
negocjacje z konkurentami13.
     Od 1366 roku funkcje kierownicze w kan-
torach pe³nili tylko hanzeaci, wprowadzono
zakaz dla nabywania nieprawdziwego prawa
obywatelstwa danego miasta hanzeatyckiego
oraz zabroniono posiadania równoczeœnie
dwóch obywatelstw miejskich w 1417 roku14.
Niektórzy kupcy hanzeatyccy przyjmowali do
pracy obcych ajentów szczególnie z Anglii,
lecz zjazd hanzeatycki w roku 1447 wyda³ de-
kret mówi¹cy o tym, i¿ obcy ajenci mog¹ ko-
rzystaæ z przywilejów hanzeatyckich w wypad-
ku gdy od siedmiu lat pracowali u kupca
hanzeatyckiego oraz po uzyskaniu obywatel-
stwa hanzeatyckiego miasta15.
     Wczeœniej bo w roku 1412 grupa miast wen-
dyjskich Hanzy wyda³a zakaz  sprzedawania stat-
ków Anglikom16. W rzeczywistoœci postanowie-
nie to uderzy³o w rozwijaj¹cy siê hanzeatycki
przemys³ stoczniowy. Zmusi³o to kraje z zachod-
niej Europy, g³ównie Holendrów, do rozbudo-
wy w³asnej floty, jak siê póŸniej okaza³o lepiej
przystosowanej do masowego przewozu towarów

11 J. Tyszkiewicz, K. Mórawski, Krzy¿acy, Warszawa 1980, s.158 i n.
12 S. Jenks, England, die Hanse und Preuben. Handel und Diplomate 1377-1474, Köln-Wien 1992, s. 500 i n. ; Idem, Die

PreuBischen Hansestädte und Englang [w:] Die preuBischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord – und Ostseera-
rum des Mittelalters, hrsg. v. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruñ 1998, s. 124 i n.

13 Szerzej na ten temat zob. S. Jenks, Zum hansischen Gästerecht, Hansische Geschichtsblätter, Jg. 114:1996, s.3-60.
14Hanserecesse. Die Recesse Und andere Akten der Hasetage von 1256-1430, Abt. I, Bd.6, hrsg. V. K. Koppman,

Leipzig 1870-1897, nr 557 ; P. Dollinger, Dzieje..., s.184 ; E. Cieœlak, Walki ustrojowe w Gdañsku i Toruniu oraz
niektórych miastach hanzeatyckich XV wieku, Gdañsk 1960,  s.114 i n.

15 P. Dollinger, Dzieje..., s.184 ; E. Cieœlak, Walki ustrojowe..., s.115 i n.
16 E. Cieœlak, Ustawodawstwo Zwi¹zku Miast Hanzeatyckich jako wyraz polityki monopolistycznej w handlu

i ¿egludze w XIV i XV wieku, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t.19, 1953 z.1-4, s.124.
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z pó³nocno  wschodniej Europy17.
     Innym narzêdziem wykorzystywanym do walki
z konkurencj¹ angielsk¹ w dziedzinie handlu i ¿eglu-
gi by³y przepisy informuj¹ce o przerwie w ¿eglu-
dze morskiej w okresie zimy18. W 1434 roku wprowa-
dzono przepis zabraniaj¹cy statkom nie hanzeatyckim
przebywania w portach hanzeatyckich w okresie zi-
mowym19. Zmusza³ on kapitanów i kupców angiel-
skich do opuszczania miast hanzeatyckich przed
nastaniem przerwy w ¿egludze w okresie póŸnej
jesieni i zimy. Anglicy bowiem wykorzystywali
czêsto fakt przerwy i handlu w rejonach bêd¹cych
pod wp³ywem dzia³ania Hanzy i nie przerywali ¿eglu-
gi nawet w okresie niesprzyjaj¹cych warunków at-
mosferycznych, co wynika³o po czêœci z faktu, u¿y-
wania przez kupców angielskich statków o wiêkszej
pojemnoœci ni¿ okrêty hanzeatyckie20.
    Motywem przewodnim do wprowadzania tych
zakazów by³a ochrona interesów kupiectwa hanze-
atyckiego przed narastaj¹c¹ konkurencj¹ angielsk¹,
jak równie¿ holendersk¹. W XV wieku hanzeatyc-
ka flota handlowa nie by³a w stanie sprostaæ zapo-
trzebowaniu na zbo¿e na zachodzie Europy, zw³asz-
cza z Prus, dlatego wprowadzono tzw. prawo o
goœciach, które faworyzowa³o handel angielski na
tyle, o ile okazywa³ siê on korzystny dla pruskich
miast hanzeatyckich z Gdañskiem na czele. Przepis
ten zabrania³ powstawania spó³ek handlowych miê-

dzy gdañszczanami a Anglikami21.
     Na prze³omie XIV i XV wieku pojawi³o siê za-
gro¿enie wynikaj¹ce z powierzania towaru przez
kupców hanzeatyckich obcym przewoŸnikom.
W roku 1403 miasta pruskie z Gdañskiem na czele
wyda³y przepis zabraniaj¹cy powierzania ³adunków
do transportu Anglikom22.
     W latach trzydziestych XV wieku dosz³o do
sporu miêdzy kupcami angielskimi a hanzeatycki-
mi, którego przyczyn¹ by³a kwestia wolnoœci han-
dlowej Anglików w Prusach, a zw³aszcza w Gdañ-
sku. Narastanie konfliktu doprowadzi³o do
zamkniêcia kantoru londyñskiego Hanzy. Przewle-
k³e rokowania hanzeatów z Anglikami prowadzone
w Londynie w latach 1436-1437 doprowadzi³y do
zawarcia porozumienia 22 III 1437 roku23. Uk³ad ten
po raz ostatni kierowa³ siê zasad¹ równouprawnienia
w stosunkach anglo-hanzeatyckich. Hanza otrzy-
ma³a potwierdzenie swoich przywilejów na terenie
Anglii, a kupcy angielscy przybywaj¹cy nad Ba³tyk
dostali zapewnienie o mo¿liwoœci wolnego handlu,
swobodzie osiedlania siê, zwolnieniu z nowych po-
datków itp., co stanowi³o maksimum prawnych osi¹-
gniêæ Anglii w stosunkach z Hanz¹ w XV wieku.
Wewn¹trz samej Hanzy w po³owie XV wieku
coraz widoczniejsza by³a rozbie¿noœæ interesów
Gdañska i miast pruskich, a Hanzy wendyjskiej
z Lubek¹ na czele w stosunkach z Angli¹. Do

17B. Zientara, Hanza a kryzys w XV wieku. W zwi¹zku z ksi¹¿k¹ K. Fritze, „Am Wendenpunkt der Hanse”,
„Przegl¹d Historyczny”, t.59, 1968, z.4, s.762.

18 S. Matysik, Zagadnienie zimowej przerwy w ba³tyckiej ¿egludze Hanzy w XIV i XV wieku, „Zapiski Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu”, t.16, 1950 z.1-4, s.119-128 ; por. E. Cieœlak, Z zagadnieñ historii prawa morskiego na Ba³tyku
i Morzu Pó³nocnym, „Przegl¹d Zachodni”, R.7, 1951 nr 1/2, s.89-101 ; Idem, Niektóre zagadnienia hanzeatyckiego handlu
i transportu morskiego, „Przegl¹d Zachodni”, R.8, 1952 nr 5/6, s.432-459.

19 Hanserecesse, Abt. II (1431-1476), Bd.1, nr 321, § 27.
20 Hanserecesse..., Abt. I, Bd.7, nr 576 ; E. Cieœlak, Z zagadnieñ historii prawa morskiego..., s.96.
21 E. Cieœlak, Ustawodawstwo..., s.148.
22 Hanserecesse..., Abt. I, Bd.5, nr 150 ; E. Cieœlak, Ustawodawstwo..., s.118.
23 M. Biskup, Gdañsk a Hanza [w:] Historia Gdañska, T. 1, pod red. E. Cieœlaka, Gdañsk 1978, s.552 ; H. Zins, Anglia

a Ba³tyk w drugiej po³owie XV wieku, Wroc³aw 1967, s.40 ; S. Jenks, England… s. 620.
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zaostrzenia sytuacji dosz³o znowu w roku 1449
w wyniku napaœci kaprów angielskich na flotê
hanzeatyck¹, z³o¿on¹ z 16 statków lubeckich i 14
gdañskich p³yn¹cych  z sol¹ z Baire24. Spowodo-
wa³o to represje na terenie Prus wobec kupców
angielskich. Pod wp³ywem wielkiego mistrza
Paw³a von Rusdorfa, miasta pruskie podjê³y, pod
przewodnictwem burmistrza gdañskiego Rein-
holda Niederhofa, rokowania z Anglikami w 1449
roku w Brugii25. Lubeka bêd¹ca przeciwna roko-
waniom miast pruskich z Anglikami, w 1450 roku
uwiêzi³a na morzu pos³ów Henryka VI udaj¹cych
siê do Prus, nastêpnie zakaza³a u siebie handlu
angielskim suknem26. Dzia³ania te wynika³y z
faktu, i¿ zale¿noœæ handlowa pruskiej grupy miast
hanzeatyckich w kontaktach z Angli¹ by³a znacz-
nie wiêksza ni¿ Lubeki i innych miast wendyj-
skich. Nie wszystkim cz³onkom Hanzy zale¿a³o
w tym samym stopniu na zwalczaniu konkuren-
cji angielskiej na Ba³tyku, co przyczyni³o siê do
roz³amu w Hanzie w po³owie XV wieku. Coraz
to nowe przywileje dla kupców hanzeatyckich i
zakazy dla kupców nie nale¿¹cych do Hanzy nie
wystarcza³y ju¿ w walce z nasilaj¹c¹ siê konku-
rencj¹ angielsk¹, a od po³owy XV wieku przede
wszystkim holendersk¹. Równie¿ czêste zbro-
jenia kaprów przeciw Anglikom nie przynosi³y
po¿¹danych rezultatów i zazwyczaj by³y broni¹

obosieczn¹, bo przyczynia³y siê do wzrostu pi-
ractwa, a to poci¹ga³o za sob¹ ofiary równie¿ w
postaci hanzeatyckich statków27. Prowadzenie
takiej polityki przez miasta wendyjskie z Lu-
bek¹ pozostawa³o w sprzecznoœci z innymi mia-
stami, np. Gdañskiem czy te¿ Ryg¹, które potra-
fi³y znaleŸæ wyjœcie z takiej sytuacji, czego
wyrazem by³a polityka Gdañska wobec Polski28.
     Na arenie miêdzynarodowej w XV wieku
Hanza napotyka³a na coraz to powa¿niejsze trud-
noœci. Pokój zawarty z Dani¹ w Vordingborgu w
1435 roku, a z Holandi¹ w Kopenhadze w 1441
roku, by³y to chwilowe sukcesy, które w rzeczy-
wistoœci ukazywa³y os³abienie wewnêtrzne Han-
zy29. Podczas wojny trzynastoletniej Lubeka nie
popar³a Gdañska, a Hanza zajê³a stanowisko neu-
tralne30. Gdañsk po zrzuceniu w³adzy krzy¿ac-
kiej wiêksze znaczenie przywi¹zywa³ do bezpo-
œrednich kontaktów z zachodem ni¿ Lubeka, co
spowodowa³o pomoc króla Danii Christiana I
dla Krzy¿aków i potwierdzenie przywilejów
dla Lubeki. Jednak mimo wystêpuj¹cych ró¿-
nic interesów Gdañsk i Lubeka w czasie trwa-
nia wojny trzynastoletniej nadal prowadzi³y
wspóln¹ politykê odnoœnie zwalczania na Ba³-
tyku angielskiej konkurencji31.
     Przez ca³y XV wiek stosunki anglo-hanze-
atyckie by³y bardzo utrudnione przez najró¿-

24 M. Biskup, Gdañsk a Hanza..., s.552.
25 Hanserecesse..., Abt. II, Bd.3, nr 487, 503, 504.
26 M. Biskup, Gdañsk a Hanza..., s.553.
27 B. Zientara, Hanza a kryzys..., s.763.
28 M. Ma³owist, Podstawy gospodarcze przywrócenia jednoœci pañstwowej Pomorza Gdañskiego z Polsk¹ w XV

w., „Przegl¹d Historyczny”, t.45, 1954 z.2-3, s.141 i n ; M. Biskup, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polsk¹ w
po³owie XV wieku, Warszawa 1959, s.47 i n.

29 H. Samsonowicz, RozluŸnienie zwi¹zku z Hanz¹ [w:] Historia Gdañska, t.2, pod red. E. Cieœlaka, Gdañsk 1982,
s.314 ; M. Ma³owist, Studia z dziejów rzemios³a w okresie kryzysu feudalizmu w zachodniej Europie w XIV i XV w.,
Warszawa 1954, s.413.

30 E. Cieœlak, Stosunek Zwi¹zku Miast Hanzeatyckich do Polski w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466,
„Zapiski Historyczne”, t.21, 1956 z.1-2, s.22 i n, 27.

31 H. Samsonowicz, RozluŸnienie zwi¹zku..., s.315.
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niejsze spory i konflikty. Ka¿da ze stron do
walki wykorzystywa³a  szykany, reglamenta-
cje, pobierano podatki i c³a, coraz czêœciej
wystêpowa³y akty piractwa.
      Bior¹c pod uwagê ostr¹ konkurencjê ist-
niej¹c¹ pomiêdzy kupcami i ¿eglarzami p³y-
waj¹cymi z Prus do Anglii oraz z Anglii do
Prus, nasuwa siê kwestia dotycz¹ca opiesza³ej
odprawy celnej w angielskich portach, co od-
nosi siê g³ównie do Hull, gdy¿  Sandwich
i Southampton by³y portami pomocniczymi
Londynu, dlatego te¿ dochodzi³o tam do
przed³u¿ania odpraw celnych. Dzia³ania te
mia³y zapewniæ przewagê Anglikom w handlu
z Prusami32. I tak np. zarz¹d celny w Southamp-
ton  potrzebowa³ 10 dni (17 – 27 wrzeœnia 1424)
by wystawiæ kwity celne na towary, które znaj-
dowa³y siê na statku Johna Bigbroke33. Pomi-
mo tak napiêtych stosunków wojna anglo-han-
zeatycka wybuch³a dopiero w 1469 roku co
t³umaczy siê tym, i¿ mimo narastaj¹cego spo-
ru wspólne kontakty by³y bardzo op³acalne
i korzystne dla obu stron34.
      Wojnê przeciw Anglii, która wybuch³a
w 1469 roku, Hanza prowadzi³a razem z Dani¹
przy czynnym udziale Gdañska35. Dzia³ania
wojenne trwa³y cztery lata i mia³y aspekt go-

spodarczy, polityczny oraz militarny. Hanza
podejmowa³a zdecydowane dzia³ania maj¹ce na
celu ograniczenie angielskiego importu suk-
na do miast hanzeatyckich36. Przejêcie w por-
cie gdañskim uszkodzonej francuskiej karaki
„Pierre de la Rochelle” spowodowa³o, i¿ do
konfliktu wci¹gniêta zosta³a Francja. Po wy-
buchu wojny powsta³ nowy uk³ad si³. Anglicy
potwierdzili przywileje hanzeatyckie tylko dla
Kolonii, co spowodowa³o, ¿e 1 IV 1471 roku
miasto to zosta³o wykluczone ze Zwi¹zku
Hanzeatyckiego37. Edward IV, usuniêty przez
Warwicka, po powrocie na tron angielski obie-
cywa³ potwierdzenie dawniejszych przywile-
jów dla hanzeatów, a faktycznie po odzyska-
niu tronu zapomnia³ o obietnicach i przyzna³
przywileje tylko kupcom z Kolonii38.
      Dzia³ania wojenne toczy³y siê na morzu
i by³y w g³ównym stopniu zmaganiami korsarski-
mi, w których to pierwszoplanow¹ rolê odgrywa³
Gdañsk wysy³aj¹c na morze Pó³nocne statki kor-
sarskie, w tym wyremontowan¹ i uzbrojon¹ ka-
rakê „Peter von Danzig” pod dowództwem rajcy
Paula Benkego, która œciga³a statki angielskie39.
      We wszystkich bezpoœrednich starciach
zbrojnych kupcy hanzeatyccy bardzo niechêt-
nie mobilizowali siê do ponoszenia wspólnych

32 S. Jenks, Die Gildhall Cretificates  und ihre Aussage zum Danziger Englandhandel 1463 – 1474 [w:] Kapet uns
were by fydencc, Beiträge zur  hansischen und preuBischen Geschichte Festschrift für W. Stark zum 75. Geburt hrsg.
v. N. Jörn, D. Kattinger, H. Wernicke, 1999, s.162 ; ten¿e, Die PreuBischen…, s.111 – 131.

33 Ten¿e, Die Gildhall..., zob. Anhang I b, s.166.
34 P. Dollinger, Dzieje..., s.271 ; H. Samsonowicz, Dynamiczny oœrodek handlowy [w:] Historia Gdañska, T. 2, pod

red. E. Cieœlaka, Gdañsk 1982, s.141 ; Idem, Handel zagraniczny Gdañska w drugiej po³owie XV wieku. Rejonizacja handlu
na podstawie ksi¹g c³a palowego, „Przegl¹d Historyczny”, t. 47, 1956 nr 2,  s.334.

35 H. Samsonowicz, Dynamiczny oœrodek... s.143 ; Idem, RozluŸnienie zwi¹zku... s.316 i n ; P. Dollinger, Dzieje... s.273-277.
36 P. Dollinger, Dzieje..., s.275.
37 H. Samsonowicz, RozluŸnienie zwi¹zku..., s.317.
38 P. Dollinger, Dzieje…, s. 275 i n.
39 H. Samsonowicz, RozluŸnienie zwi¹zku..., s.316 i n ; O. Lienau, Das grosse Kraweel der Peter von Danzig 1462-

1473, Danzig 1943, s. 2 i n; P. Dollinger, Dzieje..., s.275 i n ; J. Zdrenka, Benke Pawe³ [w:] S³ownik biograficzny Pomorza
Nadwiœlañskiego, t.1, red. S. Gierszewski, Gdañsk 1992, s.87 i n.; Ostatnio na tan temat szerzej B. Mo¿ejko, Dzieje
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kosztów przeznaczonych na dzia³ania zbrojne.
W wiêkszoœci przypadków ograniczano siê do
grabie¿y okrêtów przeciwnika, które dokony-
wane by³y przez jednostki do tego uprawnione,
których to kapitanowie  zaopatrzeni byli w spe-
cjalne listy kaperskie40. Okres wojny by³ sprzy-
jaj¹cy dla rozwoju flot kaperskich poszczegól-
nych miast hanzeatyckich, ale wp³ywa³ hamuj¹co
na rozwój wymiany handlowej. Podczas tej naj-
d³u¿szej i najciê¿szej wojny anglo-hanzeatyckiej
(1469-1474) suma wszystkich strat gdañskich
kupców dosz³a do ponad 2 tysiêcy funtów41.
     Pokój zawarty w Utrechcie w lutym 1474 roku
miêdzy Hanz¹ a Angli¹ powszechnie uznawany
jest za ostatni tak wielki sukces Hanzy w walce z
konkurencj¹ coraz silniej penetruj¹c¹ region
Ba³tycki42. Innego zdania jest S. Jenks, który
dowodzi, i¿ pokój z Angli¹ z roku 1474 by³ za-
pewne sukcesem dyplomatycznym lecz nie sta³
siê ¿adnym prze³omem dla systemu gospodar-
czego Hanzy43. Strona angielska zobowi¹za³a siê
do wyp³acenia odszkodowania za spowodowane
straty wojenne wysokoœci 25 000 funtów oraz
przyrzek³a potwierdzenie wszystkich przywile-
jów hanzeatyckich na terenie Anglii. Hanzeaci
otrzymali na w³asnoœæ swoje kantory w Londy-
nie i Bostonie oraz dom w Lynn, które dotych-
czas dzier¿awili44.  Kupcy angielscy otrzymali

jednak zapewnienie swobodnego wp³ywania na
wody Ba³tyku. Tak wiêc z pozoru Hanza w dru-
giej po³owie XV wieku utrzyma³a swoj¹ domi-
nuj¹c¹ pozycjê, a w rzeczywistoœci uk³ad
utrechcki zacz¹³ stanowiæ podstawê dla handlu
opieraj¹cego siê na wolnej konkurencji45.
     W XIV i XV wieku Anglia rozpoczynaj¹c
handel ze stref¹ ba³tyck¹ sta³a siê pierwszym
powa¿nym konkurentem Hanzy. Dzia³alnoœæ
handlowa anglików przynios³a wiêksze rezul-
taty dopiero w wieku XVI, gdy hanzeaci wy-
parci zostali z wysp angielskich46. Na prze-
strzeni XIV i XV stulecia Anglia uzale¿niona
by³a w pewnym stopniu od surowców ze stre-
fy ba³tyckiej, co zmusza³o Anglików do pew-
nych ustêpstw na rzecz kupców hanzeatyckich,
gdy ci zrywali z nimi stosunki gospodarcze.
W drugiej po³owie XV wieku blokady, szyka-
ny hanzeatyckie mia³y znacznie mniejsz¹ sku-
tecznoœæ w miarê postêpu rozwoju konkuren-
cji angielskiej i holenderskiej. Ujawnia siê to
wyraŸnie na przyk³adzie wy¿ej wspomniane-
go zwyciêstwa nad Angli¹ z roku 147447.  Do-
piero na prze³omie XV i XVI wieku monopol
Hanzy na handel w rejonie Ba³tyku zostaje
przez z³amany przez Holendrów, którzy oka-
zali siê znacznie groŸniejsi od Anglików.

40 M. Ma³owist, Wschód a Zachód..., s.60.
41 H. Fiedler, Danzig und England . Die Handelsbestrebungen der Engländer vom Ende des 14. bis zum Anfang des 17.

Jahrhunderts, “Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, H. 68, 1928, s.63 – 125.,  s.94.
42 H. Samsonowicz, RozluŸnienie zwi¹zku..., s.317 ; Idem, Dynamiczny oœrodek..., s.143 ; P. Dollinger, Dzieje..., s.276 ;

M. Ma³owist, Wschód a Zachód..., s.83.
43 S. Jenks, Der Frieden von Utrecht 1474 [w:] Der Hansische Sonderweg ?: Beiträge zur Sozial-und Wirtschafts-

geschichte der Hanse, hrsg. v. S. Jenks, M. North, Köln-Böhlau 1993, s.59-76.
44 H. Zins, Anglia a Ba³tyk..., s.41 i n.
45 H. Samsonowicz, RozluŸnienie zwi¹zku..., s.317, 143 ; P. Dollinger, Dzieje..., s.276 i n.
46 H. Zins, Geneza angielskiej Kompanii Wschodniej z roku 1579, „Zapiski Historyczne”, t. 33, 1968 z. 1, s. 336 i n.
47 M. Ma³owist, Wschód a Zachód..., s.61.
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Z ks. Konstantym Damrotem....

  Tadeusz Linkner

Z Oliwy do Gdañska wyruszy pieszo i bê-
dzie podziwia³ nie tylko piêkno tamtejszej
przyrody, ale tak¿e morze, którego dzisiaj nie
uda siê ju¿ ujrzeæ wœród domów i wie¿owców.
Wtenczas by³o to jeszcze mo¿liwe i warto
wiedzieæ, jak to z Oliwy wygl¹da³o, kiedy wi-
dzia³o siê Zatokê Puck¹. Ale nie tylko dlate-
go, bo tak¿e z racji artystycznie oddanego
opisu. Wszak w tamtym czasie marynistycz-
ny pejza¿, literackim s³owem malowany, nie
by³ jeszcze tak czêsty, ale tutaj u Damrota ju¿
go mamy, i to bez wielu odczuæ i porównañ z
l¹dem, kiedy to okrêty skojarzy akurat z me-
wami, a jedynie morze z ³¹k¹, co przypomina
Mickiewicza porównanie w „Stepach Aker-
mañskich”, bowiem ten pog³os romantyzmu
u Damrota mo¿na co raz nie tylko w tym miej-
scu odczuæ:
„przed nami roztacza³a siê podobna do czaro-
dziejskiej ³¹ki zielonawa Zatoka Pucka, po niej
ko³ysa³y siê podobne do olbrzymich rybaków
(mewy) z rozpostartymi skrzyd³ami okrêty

Z ks. Konstantym Damrotem z Oliwy do Gdañska1

morskie, a brzegi Nowego Portu i Wis³o-Uj-
œcia i wysokie nagie groble portu gdañskiego z
latarni¹ morsk¹ wrzyna³y siê ostro w fale mor-
skie, gdzieniegdzie zaœ po³yska³ siê srebrzysty
szmat naszej Wis³y, któr¹œmy tu pierwszy raz
choæ z daleka weso³o powitali, wij¹c¹ siê przez
lesiste pagórki i urodzajne niziny, gin¹ce tam
gdzieœ w dalekiej przestrzeni ” (s. 144).

Aby jak najwiêcej zwiedziæ, Damrot poby³
ze swoim towarzystwem w Oliwie kilkanaœcie
dni, a dopiero potem nadszed³ czas na zwie-
dzanie Gdañska. Uda³ siê do miasta pieszo,
starym traktem przez Polanki, przy którym
zwiedzi³ „osadê sk³adaj¹c¹ siê z tak zwanych
Siedmiu Dworów” (s. 145)2. Niegdyœ by³y to
rezydencje mo¿nych gdañszczan, które z cza-
sem podupad³y i, jak powie autor „Szkiców...”,
„zamieni³y siê na garbarnie i tym podobne
œwi¹tynie nowoczesnego wyznania, kultury
i materializmu” (s. 145). Dworów by³o oczy-
wiœcie wiêcej, lecz Damrot zwiedzi³ tylko dwa.
Mówi¹c o „zak³adzie urz¹dzonym do sztucz-

1 Z ksi¹¿ki; T. Linkner, Œl¹ski poeta na Kaszubach, ks. Konstanty Damrot (1870-1884), Pelplin 2011, s. 90-97.
2 Dzisiaj mówi siê o szeœciu dworach, por. J. Samp Gdañskie dwory i pa³ace (Gdañsk 2009, s. 101-119).
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nego rozp³odu ryb” (s. 145), powiedzia³ tylko
tyle, nie konkretyzuj¹c ani bli¿ej okreœla-
j¹c, o jakim dworze myœla³. Poniewa¿
wszystkie dwory mia³y stawy, a tylko przy
jednym by³ „staw rybny”3, wiêc do niego
najpierw zawita³. Zaraz potem zwróci³ uwa-
gê na Dwór III, ale nie dlatego ¿e pod ko-
niec XVIII wieku by³ on w³asnoœci¹ ojca
Artura Schopenhauera, o czym w ogóle nie
wspomnia³, ale mówi¹c za to wiele o miesz-
cz¹cym siê w nim wtenczas sierociñcu. To
oczywiœcie zrozumia³e, bo przecie¿ jako
nauczyciel i katolicki ksi¹dz na sieroty i ich
sytuacjê musia³ zwróciæ uwagê:
„Jest to jedna z najstarszych instytucji do-
broczynnych  tego rodzaju w tych stro-
nach (...), a dopiero kilkanaœcie lat temu ,
jak j¹ z miasta tu dot¹d przeniesiono4 .
Dopóki ten zak³ad by³ katolicki – a zlu-
trzy³ siê wraz z Gdañskiem – nale¿eli kró-
lowie polscy i dygnitarze Rzeczypospoli-
tej  do jego najwiêkszych dobrodziejów;
to przypominaj¹ jeszcze dwa wizerunki,
które po ostatnim zniszczeniu tego zak³a-
du przez wielki po¿ar ocala³y, a mianowicie
Zygmunta III i jego sekretarza Grabowiec-
kiego. W poczet jego dobrodziejów za-
ci¹gn¹³ siê tak¿e Jan Rapp, adiutant Napo-
leona I, bêd¹c komendantem Gdañska i to
w tani i oryginalny sposób. Wszystkie al-
bowiem towary angielskie, skonfiskowane
podczas os³awionej blokady portów euro-
pejskich, przekazywa³ Rapp temu domowi
sierot (...). Adamaszkowe obicia fotelów i
kanapek i piêkny portret Jana Rappa z fran-
cuskim podpisem przypominaj¹ do dziœ
dnia owe „t³uste lata” po których nast¹pi³
wkrótce d³ugi szereg „lat chudych”, tak,

¿e nawet liczbê sierot ograniczono. Pomi-
mo to jest ona jeszcze dosyæ znaczna, bo
wynosi przesz³o 150 ch³opców i dziewcz¹t,
ale w lepszych czasach dochodzi³a piêciu-
set. Obejrzeliœmy ca³y zak³ad od do³u a¿
do góry, podziwiaj¹c wszêdzie porz¹dek,
czystoœæ, karnoœæ i dobre usposobienie sie-
rotek, przy czym nam jeden z tamtejszych
nauczycieli dawa³ z wielk¹ uprzejmoœci¹ po-
trzebne objaœnienia” (s. 145-146).

Poniewa¿ piêkno natury i przyrody za-
wsze Damrota interesowa³o, wiêc nie móg³
przemilczeæ ogrodu przy tym¿e Dworze III,
którego zasilane ze Ÿród³a stawy pozwoli³y
kupcowi Dawidowi Zimmermanowi, kiedy
w 1850 roku kupi³ tê posiad³oœæ od Francisz-
ka Marschalla, urz¹dziæ w niej, zanim jesz-
cze powsta³ sierociniec, wodoleczniczy za-
k³ad5, o czym w „Szkicach...” te¿ mamy,
chocia¿ te cztery stawy by³y tam ju¿ wcze-
œniej, kiedy w ogóle nie myœlano o tej, zy-
skuj¹cej wtenczas w Europie coraz wiêksz¹
popularnoœæ, zdrowotnej instytucji:
„Do domu sierot w Polankach nale¿y obszer-
ny, piêkny ogród, który dawniej s³u¿y³ jako
zak³ad leczniczy w rodzaju Prysnica, co jesz-
cze przypominaj¹ pozosta³e cztery stawy, po-
³o¿one na czterech tarasach, tak ¿e jeden le¿y
znacznie wy¿ej od drugiego, a przez wszyst-
kie przep³ywa jedna i ta sama woda tryskaj¹ca
z Ÿród³a znajduj¹cego siê na samym szczycie
góry” (s. 148).

Kolejnym miejscem, które zainteresowa-
³o Damrota podczas pieszej wêd- rówki do
Gdañska okaza³a siê Jaœkowa Dolina, nazywa-
na wtenczas z niemiecka Jäschkental. To
„prawdziwe lube ustronie” (s. 148), bêd¹ce dla
mieszkañców Gdañska w œwi¹teczne dni do-

3 Por. J. Samp, Gdañskie dwory i pa³ace, s. 119.
4 Czytamy u J. Sampa w Gdañskich dworach i pa³acach, ¿e „autorowi chodzi o sierociniec przy koœciele œw.

El¿biety w Gdañsku” (s. 111).
5 Por. J. Samp, Gdañskie dwory i pa³ace, s. 111.
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skona³ym miejscem spacerów, zabaw i kon-
certów6, najt³umniej zaœ odwiedzane w so-
bótkowy czas wigilii œw. Jana, któr¹ nazwa³ z
wiadomych sobie powodów „uroczystoœci¹
masoñsk¹” (s. 148), nie zrobi³o na nim przy-
jemnego wra¿enia. Nawet tak chêtnie zwie-
dzane przez niego wzgórza, którym nadano
dawniej imiona Heweliusza, Gutenberga czy
Kopernika, a póŸniej przechrzczono na imio-
na pruskich w³odarzy, najpewniej dlatego te¿
niezbyt mu siê spodoba³y. Zachwyci³ go do-
piero widok rozci¹gaj¹cy siê z Johannesbergu,
podobnie jak wczeœniej z oliwskiego Karls-
bergu (obecnie wzgórze Pacho³ek), sk¹d nie
tylko morze móg³ podziwiaæ, ale przede
wszystkim Dolinê Królewsk¹, gdzie zainte-
resowa³ siê, nosz¹c¹ jeszcze wtenczas œlady
dawnej wspania³oœci, XVII-wieczn¹ rezydencj¹
Zachariasza Zappio, w której bywa³ letni¹ por¹
roku 1677 Jan III Sobieski. O tym jednak Dam-
rot ju¿ nie powiedzia³. Znajdziemy jednak na
ten temat doœæ obszern¹ informacjê u Sampa
w „Gdañskich dworach i pa³acach” (2009), któ-
ry m. in. mówi, ¿e kiedy w roku 1717 goœci³ w
tym barokowym dworze August II Mocny,
przyjê³o siê zwaæ to miejsce Dolin¹ Królewsk¹
i zachowa³ siê tam do dzisiaj „wzniesiony
z ceg³y na planie prostok¹ta, dwukondygna-
cyjny dwór z kolumnowym gankiem. Prze-
trwa³y te¿ do naszych czasów elementy daw-
nego wystroju jego wnêtrz: sztukaterie na
suficie, bia³y piec z dat¹ 1742 i zdobionych
kaflach, klasycystyczna  dekoracja w naro¿ach
reprezentacyjnej sieni, zabytkowe kominki,
dwa plafony, klasycystyczne boazerie, jak rów-
nie¿ rokokowe drzwi wewnêtrzne”7.
     Wracaj¹c natomiast do Damrota, mo¿na rze-
czywiœcie zwaæ go poet¹ odleg³ych pejza¿y i kra-
jobrazów, budz¹cych u niego zawsze szczególny
zachwyt. Sprawia to takie wra¿enie, jakby zmê-

czony podczas swoich wêdrówek omawianiem
najdrobniejszych nawet architektonicznych
i zabytkowych detali, stara³ siê odpocz¹æ na otwar-
tej przestrzeni, na ³onie natury. Gdyby Damrot
nie by³ nauczycielem, pragn¹cym stale obja-
œniaæ i uczyæ, i gdyby nie by³ to pozy-tywi-
styczny czas umi³owania nauczania od podstaw,
na pewno takiej wagi by nie przyk³ada³ do
swych dydaktycznych i czêsto moralizator-
skich pogadanek. Dobrze jednak, ¿e osta³a siê
w nim jeszcze dusza romantyka. Aby wiêc
pogodziæ w sobie te dwie przeciwne natury,
musia³ czêsto spogl¹daæ wzrokiem poety na
œwiat przyrody. Dawa³o mu to wytchnienie
i natchnienie do dalszej penetracji zabytko-
wych wnêtrz i wrêcz ich katalogowania, jak
mieliœmy ju¿ tego przyk³ad w oliwskiej kate-
drze i bêdziemy mieli nieraz okazje doœwiad-
czaæ podczas zwiedzania z Damrota „Szkica-
mi...” w rêku gdañskich koœcio³ów. Zreszt¹
zmusza³a go do tego i epistolarna forma prze-
kazu. I je¿eli nawet wynika³a z niej taka skru-
pulatnoœæ, która najpewniej nie zawsze okazy-
wa³a siê przyjemn¹, to przede wszystkim
nakazywa³ mu tak czyniæ patriotyczny obo-
wi¹zek i duchowny stan. By³ przecie¿ ksiê-
dzem i najbardziej interesowa³y go koœcio³y,
naturê tymczasem odbiera³ z iœcie francisz-
kañskim zachwytem. Je¿eli natomiast tak bar-
dzo zachwyci³a go we Wrzeszczu Dolina Kró-
lewska, a potem w dali, sprawiaj¹cy wra¿enie
opuszczonego, ¿ydowski cmentarz , któremu
bawi¹cy siê gdañszczanie nie szczêdzili rado-
snego gwaru (w tym momencie o barokowym
oksymoronie, konceptyzmowi tej epoki tak
czêsto towarzysz¹cym, nie da siê zapomnieæ,
pamiêtaj¹c nadto o œredniowiecznym danse
macabre), umia³ natychmiast skojarzyæ tê sy-
tuacjê z ludzk¹ egzystencj¹, która zawsze siê
w jakimœ tam czasie koñczy. Tak wiêc i tutaj

6 Por. J. Samp, Bedeker gdañski, Gdañsk 1994, s. 190.
7 J. Samp, Gdañskie dwory i pa³ace, s. 83.
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trzeba mu by³o oddaæ siê tym myœlom:
„Dziwne wra¿enie i uczucie wywo³uje rzut oka
z jednego z pagórków na drug¹ stronê góry,
gdzie siê w g³êbi roz³o¿ystych zgrzybia³ych
sosien chowa skromny cmentarz ¿ydowski
(...), a cisza panuj¹ca na tym polu umar³ych,
czyni¹ to miejsce jeszcze wiêcej ponurym i
smutnym, do czego przyczynia siê niema³o
kontrast ha³aœliwej zabawy z drugiej strony
góry. Ale czy inaczej w ca³ym ¿yciu ludzkim?
Czy ta sama czara nie raczy nieraz s³odycz¹ i
gorzkoœci¹, smutkiem i radoœci¹? Czy nieraz
œmieræ nie zaprasza od zabawy do grobu, od
uczt na ³o¿e œmiertelne? Tote¿ nie zgorszy-
³em siê bynajmniej tym widokiem, ale prze-
ciwnie zbudowa³, a gdyby by³o w mojej mocy,
wyda³bym rozkaz, aby wszyscy ile razy przy-
bywaj¹ na zabawê do Jeszkental, zw³aszcza „bra-
cia od kielni” w dzieñ œw. Jana Chrzciciela,
poszli przypatrzeæ siê temu niememu, jednak
tak g³oœnemu: memento mori (pamiêtaj, ¿e
umrzesz!” (s. 150).
     Rych³o jednak min¹ te przygnêbiaj¹ce re-
fleksje, gdy czterorzêdowa aleja lip zawiedzie
go przed „Wysok¹ Bramê”, zwan¹ dzisiaj Wy-
¿ynn¹, która tak bardzo zachwyci go swoim
wygl¹dem, ¿e zapomni o trudach odbytej
w s³oñcu po³udnia pieszej wycieczki. To zro-
zumia³e, je¿eli mia³ okazjê widzieæ j¹ w pe³nej
krasie. Poda wszak w przypisie, ¿e aby mo¿na
by³o siê lepiej po Gdañsku poruszaæ, niedaw-
no j¹ rozebrano i osta³a siê tylko sama „facja-
ta” (s. 151), co nie przyda³o jej uroku. Jak nato-
miast wtedy wygl¹da³a, oddaje jego relacja,
któr¹, poza mylnie podanym czasem budowy,
bêd¹cym raczej dat¹ zapisanych na niej sen-
tencji, trzeba uznaæ za rzeczywist¹:
„Ogromna budowa, sk³adaj¹ca siê w najdaw-
niejszych czasach z trzech bram z dziedziñca-
mi przedzia³owymi, zosta³a w r. 1588 z ciosa-

nych g³azów i bogato przyozdobiona rzeŸba-
mi wklês³ymi i wypuk³ymi, z których mnie
najwiêcej zaj¹³ w samym szczycie umieszczo-
ny orze³ polski i napis:
                                                               1588
     Sapientissime fiunt omnia
     Quae pro Republica fiunt.
     Justitia et pietas duo sunt Regnorum
     omnium fundamenta.
     Civitatibus haec optanda bona maxima:

Pax Libertas, Concordia” (s. 151-152),

i nie k³óc¹c¹ siê z jej opisaniem w „Bedekerze
gdañskim” Sampa8.
     Po zakwaterowaniu siê w „hotelu oliwskim”
przy Targu Wêglowym, najpierw dyrektor
nauczycielskiego seminarium uda siê parow-
cem do Nowego Portu.  Bêdzie to doskona³a
okazja na obszern¹ i oczywiœcie patriotyczn¹
dygresjê o Wiœle i o ¯u³awach oraz o menoni-
tach i drêcz¹cych ich powodziach. ¯e nato-
miast dziêki temu ¿ywio³owi ziemia czyni³a
siê tam coraz bardziej urodzajna, tego Dam-
rot oczywiœcie nie przemilczy:
„P³odnoœæ tej ziemi jest tak wielka, ¿e je¿eli go-
spodarz nie zbierze z jednej morgi pruskiej przy-
najmniej 30 szefli pruskich pszenicy, narzeka na
nieurodzaj. W³aœciciel dziesiêciu w³ók miary
che³miñskiej czyli 625 morgów pruskich trzy-
ma zwykle po sto koni, których jednak przez
ca³e lato nie karmi przy ¿³obie, ale wypêdza na
paszê; zreszt¹ konie te s¹ s³abe i miêkkie do ciê¿-
kiej pracy, a do dalekiej jazdy wcale niezdatne.
G³ównym bogactwem i przedmiotem hodowli
jest byd³o rogate; mierna krowa daje dziennie 20
do 30 kwart mleka, które po wiêkszej czêœci wy-
rabiaj¹ w miejscu na rozmaite sery, które jednak
nie mog¹ siê mierzyæ z serami wyrabianymi
w krajach obfituj¹cych w wonne zio³a i trawy.
Wilgotny klimat i niezdrowa pasza nie pozwalaj¹
tak¿e rozwin¹æ siê hodowli owiec; ten brak wy-

8 Por. J. Samp, Bedeker gdañski, s. 41-43.
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nagradza trzoda chlewna, stanowi¹ca drug¹ wa¿n¹
ga³¹Ÿ gospodarstwa i intratnego handlu” (s. 158).

A poniewa¿ nie zauwa¿y³ na ¯u³awach lasów,
wiêc móg³ powiedzieæ, jak to rolnicy, cierpi¹c
przez to na brak opa³u i budulca, sprowadzaj¹ to
wszystko z dalszych stron Polski, co wiele kosz-
tuje. Bowiem na ¿yznej ¿u³awskiej glebie nawet
drzewa owocowe nie chc¹ rosn¹æ, a poza dosko-
nale udaj¹cymi siê p³odami rolnymi jedynie
wierzb jest tam najwiêcej, których drewna go-
spodarze najchêtniej u¿ywaj¹ na opa³. Natomiast
menonici, bo o nich warto w tym miejscu pamiê-
taæ, radz¹ sobie jeszcze inaczej, wykorzystuj¹c
w tym celu s³omê i „mieszaj¹c ja (sit venia ver-
bo!) z ³ajnem krowim, które na kszta³t torfu wy-
rabiaj¹; ale fetor z tego rodzaju opa³u ma byæ
tylko dla nosa menonickiego znoœnym” (s. 156).
     Damrot zwiedzi³ te¿ kurort w Westerplatte
i wyk¹pa³ siê w morzu, co mu „tym razem nie
zaszkodzi³o” (s. 158). Wszak mia³o znaczyæ, ¿e
nie by³a to jego pierwsza k¹piel, je¿eli wczeœniej
by³ na Helu. To kolejne doœwiadczenie nie przy-
nios³o mu jednak specjalnych wra¿eñ. Podobnie
spacer po kamiennej tamie niespecjalnie go za-
chwyci³, a na zwiedzanie latarni morskiej nie mia³
ju¿ zbytniej ochoty, podobnie jak na zwiedzanie
Wis³oujœcia. Niemniej podczas zapadaj¹cego
zmierzchu powrót do miasta okaza³ siê wielce
romantyczny. Oczywiœcie Damrot rozumia³, ¿e
inaczej wygl¹da³oby to we dnie, kiedy w porcie
i na nabrze¿ach trwa praca. Tymczasem o tej po-
rze wszystko przedstawia³o siê inaczej i trzeba
powiedzieæ, ¿e wieczorny nastrój Gdañska Dam-
rot odda³ bardzo trafnie, korzystaj¹c, póki przy
zapadaj¹cych ciemnoœciach by³o to mo¿liwe, ze
zmys³u wzroku, a potem ju¿ tylko ze s³uchu,
któr¹ to umiejêtnoœæ wrêcz artystycznie wyko-
rzysta³, czego warto dowieœæ jego s³owem, bo
dzisiaj ju¿ do ucha gdañszczan takie dŸwiêki nie
docieraj¹, je¿eli ani konnych wozów teraz ju¿
nie ma, ani tragarzy, gdañskich bówków, katary-

niarzy i flisaków:
„Oba brzegi Wis³y i Nogatu9 iskrzy³y siê od
tysiêcy œwiate³, sprawiaj¹cych mi³e z³udzenie
iluminacji; po szerokiej Wiœle uwija³y siê szyb-
kie czó³na i leniwe statki najrozmaitszego
kszta³tu, zabieraj¹c stanowisko na noc lub na
czas d³u¿szy, czasem przesunê³a siê wystrojo-
na i rzêsiœcie oœwietlona ³ódŸ, obsadzona weso³¹
muzyk¹ i dobranym towarzystwem gdañskim,
dla którego dopiero zaczyna³a siê zabawa na do-
bre, do tego dodaj turkot wozów, trzaskanie z
bicza woŸnic, nawo³ywanie majtków i tragarzy,
którzy tu osobny cech stanowi¹, krzyki kobiet
i uliczników, weso³e rzêpolenie naszych ziom-
ków flisaków na ulubionych skrzypkach, sen-
tymentalne arie katarynek w³oskich i harmoni-
ki i t. d., a tak masz prawdziwy i oryginalny
obraz wielkiego miasta morskiego” (s. 160).

Chocia¿ w dziennym œwietle wygl¹da³o to
zupe³nie inaczej i wcale nie tak zachwycaj¹co,
co oczywiœcie natychmiast Damrot zauwa¿y³,
to pomimo tego tê portow¹ codziennoœæ te¿
zdecydowa³ siê opowiedzieæ. I uczyni³ to rów-
nie trafnie, jak poprzednio, daj¹c w jednym
zdaniu tak przekonuj¹cy XIX-wieczny obraz
gdañskiego portu, jakby ogl¹da³o siê akwafor-
ty czy szkice Daniela Chodowieckiego, albo
czyta³o poemat Sebastiana Klonowica „Flis”,
który portowej scenerii dawnego Gdañska te¿
nie pomija³. Jak natomiast umia³ oddaæ to
Damrot, warto w danej ni¿ej cytacji poznaæ.
Poprzedza³ zaœ j¹ s³owami, odnosz¹cymi siê za-
równo do portowego obrazu, jak i podanej ni-
¿ej relacji o flisakach, kiedy to najpierw pochwa-
la³ romantyczn¹ aurê, jak¹ niesie gdañski port
ogl¹dany wieczorn¹ por¹ o zachodzie s³oñca:
„Wprawdzie szonery, tratwy, pramy, czó³na,
³odzie, dubasy, berlinki, komiêgi, szkuty, ga-
lary, parowce i Bóg wie, jak siê tam te okr¹g³e
i d³ugie statki jeszcze inaczej zowi¹, a miano-
wicie okrêty morskie, z bogatym rynsztun-

9 Powinna tu byæ Mot³awa, a nie Nogat p³yn¹cy przy malborskim zamku.
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kiem w maszty, ¿agle, liny, kosze, chor¹giew-
ki, wprawdzie straganki, wiechy, towary roz-
maite i roj¹ce siê bez ustanku mrowie najroz-
maitszych postaci ludzkich, to wszystko
powiadam, bardzo o¿ywiony daje widok, ale
nie ujmuj¹cy piêknoœci¹, ani zdumiewaj¹cy
wielkoœci¹ i œwietnoœci¹” (s. 161),
by potem wœród k³êbi¹cego siê w tym¿e gdañ-
skim porcie t³umu zwróciæ uwagê na flisaków,
którym poœwiêci³, podobnie jak Sebastian Klo-
nowic, na którego tu bêdzie siê powo³ywa³, wie-
le uwagi. A trzeba chocia¿by dlatego o nich
wiêcej powiedzieæ, bo podobnie jak we wcze-
œniejszym obrazie portu, co z marynistycznym
mo¿na nawet kojarzyæ, tak i tutaj okaza³ siê w
opisaniu flisaków jednym z pierwszych.
     A zaj¹³ siê nimi, poniewa¿ zauwa¿y³, ¿e tyl-
ko flisacy wyró¿niali siê w portowym t³umie
marynarzy. Jak sam potem powiada³, „ci jedy-
nie wygl¹daj¹ prawdziwie oryginalnie i malow-
niczo” (s. 162). Pomimo nêdznego ¿ywota, bo
niewiele zarabiaj¹, s¹ zawsze weseli, nie tyle
popijaj¹c, co s³uchaj¹c najchêtniej „wrzaskli-
wych skrzypiec”. Natomiast mo¿na ich roz-
poznaæ nie tylko po s³usznej postawie, w¹sach i
d³ugich w³osach, jednym s³owie po szczegól-
nej urodzie, ale tak¿e stroju, „sk³adaj¹cego siê
z siermiêgi bia³ej lub ko¿ucha, koszuli spiêtej
pod brod¹ czerwon¹ tasiemk¹ i wypuszczonej
na szarawary, z pasa nabitego æwiekami i z ko-
zikiem na taœmie, do tego szeroki kapelusz
lub barani¹ czapkê i kaletê skórzan¹ lub ko-
bia³kê z ³yka przewieszon¹ przez plecy, a u za-
mo¿niejszych d³ugie buty” (s. 164). I jak by³o
tu z Kaszubami, równie¿ im nie oszczêdzi nie-
sprawiedliwych uwag, które tym razem oka¿¹
siê nazbyt krzywdz¹ce. Nie znaj¹c bowiem ich
trudnej pracy, uzna, ¿e „ich przestawanie na
ma³ym zarobku, na lichej strawie i odzie¿y,
nie opiera siê bynajmniej na pewnych zasadach
religijno-moralnych, ale jest po prostu wyni-

kiem lenistwa”. (s. 165) Mo¿e jednak dlatego
w³aœnie lenistwo tu i tam tak bardzo go dra¿-
ni³o, bo sam nigdy nie ustawa³ w pracy i zawsze
ca³ym sob¹ umia³ oddaæ siê sprawie, co pod-
czas opisania gdañskich koœcio³ów oka¿e siê
te¿ widoczne.

Poniewa¿ wczeœniej w „Gazecie Toruñ-
skiej” ks. Konstanty Damrot pisa³ nie zawsze
tak samo, wiêc warto to uzupe³niæ z rozdzia³u:
Listy z podró¿y... a Szkice z ziemi..10.
     Do Gdañska weszli przez Bramê Wy¿ynn¹,
zwan¹ s³usznie przez Damrota „Wysok¹
Bram¹”, któr¹ w swej pe³nej okaza³oœci mia³
okazje podziwiaæ wczeœniej, kiedy redagowa³
„Listy...”, podaj¹c wtenczas, ¿e zosta³a tak jak
jeszcze dzisiaj nietkniêta stoi (nr 8, 1878).
Natomiast gdy tworzy³ do „Szkiców...” ich
ostateczn¹ redakcjê, tego zdania zabrak³o
i mówi³ tylko, ¿e „Przecie¿ gdym póŸniej ogl¹-
da³, bli¿ej Wysok¹ Bramê i dowiedzia³ siê nie-
których o niej szczegó³ów, nie straci³o nic
pierwsze dobre wra¿enie” (nr 8, 1878; s. 151).
Pozwala siê to zorientowaæ, ¿e w miêdzycza-
sie musia³o siê coœ zmieniæ, o czym informo-
wa³ przydany w „Szkicach...” przypis: „Dla
wygodniejszej komunikacji rozebrano w ostat-
nich latach Wysok¹ Bramê, pozostawiaj¹c sam¹
tylko facjatê, która siê st¹d obecnie dosyæ kuso
przedstawia, i nie pozwala wcale domyœliæ siê
ogromnych rozmiarów i oryginalnoœci daw-
niejszej ca³kowitej budowy” (s. 151).

Opowiadaj¹c w tym miejscu Gdañsk, ni-
czego nie dopisa³ ani nie skasowa³. Dopiero
pisz¹c przyjacielowi o ¯u³awach, wy³¹czy³
z ostatecznej redakcji wstêpne s³owo o meno-
nitach i innych innowiercach, których nigdy
nie móg³ œcierpieæ, a tak¿e o niemieckich ko-
lonistach, jezuitach i naszych gospodarzach tego
regionu, których „garstka” zamieszkiwa³a co
prawda niewielkie obszary nadwiœlañskich ̄ u³aw,
ale z racji swych fortun kszta³ci³a swe córki nie

10 T. Linkner, Œl¹ski poeta na Kaszubach, s. 198-199.
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Z ks. Konstantym Damrotem....

tyle w Koœcierzynie czy Pelplinie co g³ównie
w Gdañsku. Chocia¿ by³o ich na ¯u³awach tak
ma³o i niemal zatracili swój dobry obyczaj, to
w „Gazecie Toruñskiej” mówi³ , ¿e mo¿na siê
cieszyæ, ¿e nie dali siê jeszcze zupe³nie zgerma-
nizowaæ i wykupiæ przez niemieckich koloni-
stów, których z przek¹sem i przeœmiewczo na-
szymi najserdeczniejszymi zwa³:
Do jakiej narodowoœci i religii posiedziciele
tej t³ustej ziemi po wiêkszej czêœci nale¿¹, nie
potrzebuje Ci niestety powiadaæ, domyœlisz
siê sam; chyba  wspomnieæ wypada, ¿e wielka
czêœæ z nich nale¿y do menonitów, braci cze-
skich, anio³ów i Bóg sam  tylko wie, co za roz-
maitych czcicieli tu jeszcze ma, pomiêdzy
mieszkañcami tej ziemi mlekiem i miodem
p³yn¹cej. Nasi wyj¹tkowo tylko wieszaj¹ siê
po krañcach nizin lub zajmuj¹ ma³e osadki,
i to dziêki - Jezuitom, których w³asnoœci¹ nie-
gdyœ te posiad³oœci by³y, dziœ jeszcze polskie
i katolickie; – szkoda widocznie, ¿e okrzycza-
ni Jezuici byli najubo¿szymi z zakonów na zie-
mi, i ¿e nie posiadali ksi¹¿êcych maj¹tków
cysterskich! W tym razie mamy przynajmniej
tê s³ab¹ pociechê, ¿e nasi najserdeczniejsi nie
wykupili Polaków ale mo¿na ich uwa¿aæ za
tubylców, chocia¿ kolonistów, i mamy tê sa-
tysfakcjê, ze ich znaczenie moralne nie odpo-
wiada bynajmniej œwietnym warunkom mate-
rialnym po³o¿enia; niemieccy mieszkañcy nizin
albowiem s³yn¹ z rubasznoœci i rozwi¹z³oœci
obyczajów, i to co nam w tej mierze o nich
opowiadano, traci prawdziwie zwierzêcoœci¹; ma
siê jednak podobno ku lepszemu. Ale i z garst-

ki naszych nie ma tu bodaj wielkiej pociechy,
bo dobrobyt, jak to bywa, wych³odzi³  w nich
szlachetniejsze uczucia i wy¿sze d¹¿noœci i
uczyni³ ich obojêtnymi dla sprawy narodowej,
nie tylko ¿e ich przerobi³ na kosmopolitów, ale
popycha ich do ma³powania obczyzny i zarzuca-
nia jêzyka ojczystego. Zapytaj siê o bli¿sze
szczegó³y w pensjonatach ¿eñskich w Pelplinie
lub Koœcierzynie, w ogóle jednak kszta³c¹ siê
panienki w Gdañsku, a us³yszysz potwierdze-
nie tego, com o nich powiedzia³ (nr 9, 1878).
Poniewa¿ wyrazi³ siê tu zanadto krytycznie,
wiêc mo¿e w³aœnie dlatego z tego akapitu zre-
zygnowa³, przechodz¹c zarówno w „Gazecie
Toruñskiej” jak i „Szkicach...” do opowieœci o
przedziwnych zwyczajach menonitów i na
powodziach, gro¿¹cych stale ¯u³awom, oraz
na statystycznych danych koñcz¹c i przy tej
okazji daj¹c w ostatecznej redakcji przypis, ¿e
„Rok 1876, 77 i 82 pokaza³y ju¿, ¿e wszystkie
w tej mierze podjête œrodki s¹ daremne, i rzad-
ko kiedy zrz¹dzi³y wylewy tyle szkody, co
ostatnie” (s. 157). Zacytowano go tu jednak
nie tylko dlatego, by nie tylko powodzi na
¯u³awach dowieœæ, ale by tym przypisem wska-
zaæ na ostatni¹ z rocznych dat, której w „Ga-
zecie Toruñskiej” zabrak³o, wszak wtenczas ten
odcinek „Listów z podró¿y...” by³ ju¿ w dru-
ku. Je¿eli bowiem o powodzi w roku 1882
Damrot w „Szkicach...” wspomnia³, to zara-
zem siê zdradzi³, ¿e po tym roku ten tekst do
nich redagowa³, i to mo¿e w³aœnie po kolejnej
podró¿y na ¯u³awy.
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  Sprawa obiektowa „PROWINCJA”...........

Sprawa obiektowa „PROWINCJA” - przyczyny
inwigilacji wsi powiatu puckiego. (Prolog)

Micha³ Hinc

„Formy wrogiej i szkodliwej dzia³alnoœci ujawnio-
ne na odcinku wiejskim w minionym 25-leciu w wiêk-
szoœci sprowadza³y siê do propagandy szkaluj¹cej
Zwi¹zek Radziecki i w³adzê ludow¹, a tak¿e do
pojedynczych aktów dywersji”1.

  W jednym z podstawowych podrêczników,
szczegó³owo  charakteryzuj¹cych rolnictwo
Polski Ludowej, autor Franciszek Tomczak
stwierdza, ¿e „Rolnictwo jest jedn¹ z podstaw
socjalistycznego systemu gospodarczego w
Polsce. W pierwszych latach Polski Ludowej
zasz³y w nim g³êbokie przemiany w wyniku
wyeliminowania systemu obszarniczego, upe³-
norolnienia znacznej liczby gospodarstw
ch³opskich w drodze nadzia³u rozparcelowan¹
ziemi¹ obszarnicz¹, osadnictwa na ziemiach
zachodnich oraz stworzenia sektora socjali-
stycznego w postaci pañstwowych gospo-
darstw rolnych i spó³dzielni produkcyjnych.
Jednak¿e na dalszych etapach trzeba by³o okre-
œliæ cele i metody polityki rolnej pañstwa, któ-
rej zadaniem mia³o byæ przekszta³cenie rol-
nictwa w dynamicznie rozwijaj¹cy siê element
gospodarki socjalistycznej”2. W cytowanym
podrêczniku z oczywistych wzglêdów pró¿no

szukaæ konstruktywnej krytyki niekorzyst-
nych aspektów spo³ecznych nowej polityki rol-
nej, choæby dotycz¹cej kolektywizacji indywi-
dualnych gospodarstw rolnych w latach 1948-
1956.  Owszem z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na stwier-
dziæ, ¿e w strukturze powojennego rolnictwa
zasz³y wrêcz rewolucyjne przemiany dotycz¹-
ce przede wszystkim struktury w³asnoœci.

Okres PRL charakteryzowa³ siê trój-
sektorowym modelem gospodarki rolnej tzn.
spó³dzielczym (rolnicze spó³dzielnie produk-
cyjne), pañstwowym (Pañstwowe Gospodar-
stwa Rolne) oraz indywidualnym (prywatne
gospodarstwa). Te trzy sektory, z ró¿nym na-
tê¿eniem, wspó³istnia³y w wiejskiej przestrze-
ni i wzajemnie siê przenika³y. Komunistyczni
politycy, cz³onkowie PPR/PZPR oraz sate-
lickie ZSL z uporem pragnêli podporz¹dko-
waæ rolnictwo planom gospodarczym, z oczy-
wistych wzglêdów faworyzuj¹c spó³dzielczy
i pañstwowy sektor, œwiadomie upoœledzaj¹c

1 Cyt. za: Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku [Dalej AIPN Gd] 003/55, Kontrwywiadowcza
        charakterystyka dot. problematyki rolnictwa w powiecie puckim, Puck 5 IX 1971 r., k. 11.

2 Cyt. za: F. Tomczak, Rolnictwo Polski Ludowej, Warszawa 1972, s. 50.
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prywatne gospodarstwa3.
Ujmuj¹c politykê roln¹ w Polsce pod

wp³ywami ZSRR po 1945 r. w sposób zwiêz³y
nale¿y stwierdziæ, i¿ komunistyczne pañstwo
zmierza³o do maksymalnej kontroli gospodar-
czej wsi i œwiadomego upodabniania rodzime-
go rolnictwa do wzorców sowieckich4. W wa-
runkach powojennej odbudowy pañstwo zain-
teresowane by³o szybkim rozwojem wsi, któ-
rej produkcja wystarczy³aby na wy¿ywienie
spo³eczeñstwa. W czasie wojny ch³opi zobo-
wi¹zani byli dostarczaæ kontyngenty zbo¿o-
we, co w sposób istotny przyczynia³o siê do
stopniowej pauperyzacji gospodarstw rolnych
i rosn¹cej niechêci w stosunku do obecnoœci
obcych wojsk5. Po wojnie komunistyczne pañ-
stwo nie zrezygnowa³o z tego typu œwiadczeñ.
Obowi¹zkowe dostawy produktów rolnych,
choæ w zmniejszonym wymiarze, nadal zmu-
sza³y ch³opów do oddawania pañstwu czêœci
swego dochodu po zani¿onych i nieop³acal-
nych cenach. Zdaniem w³adz obowi¹zkowe
dostawy by³y konieczne ze wzglêdu na zabez-
pieczenie taniej ¿ywnoœci dla mieszkañców
miast i zaopatrzenia wojska6. Etapem wstêp-
nym przebudowy ustroju rolnego by³a refor-
ma rolna PKWN,  wprowadzona  w ¿ycie na
mocy dekretu z 6 IX 1944 r. oraz nowela
z 18 I 1945 r.7. Celem jej by³a „likwidacja ob-

szarnictwa jako klasy” i nadzielenie ch³opów
ziemi¹. PPR odcina³a siê od planów kolekty-
wizacji, której obawia³o siê polskie ch³opstwo,
œwiadome okropnoœci tej polityki w Zwi¹zku
Radzieckim w latach trzydziestych. Jednak ju¿
w 1948 r. pañstwa tzw. demokracji ludowej, w
tym Polska, zosta³y zmuszone przyj¹æ decy-
zjê Biura Informacyjnego Partii Komuni-
stycznych i Robotniczych o przeprowadzeniu
forsownej kolektywizacji indywidualnych
gospodarstw rolnych. W Polsce te decyzje
zaaprobowano podczas sierpniowo-wrzeœnio-
wych posiedzeniach plenarnych KC PPR, uru-
chamiaj¹c tym samym machinê propagandow¹,
której celem by³o ideologiczne zantagonizo-
wanie wsi poprzez podzia³ na ch³opów pracuj¹-
cych (biedniaków i œredniaków) i wyzyskiwa-
czy czyli zamo¿niejszych ch³opów posiadaj¹-
cych maszyny i zatrudniaj¹cych najemników,
w partyjnej terminologii zwanych ku³akami8.
Pomimo jasnej deklaracji w³adz partyjnych,
zapewniaj¹cych o dobrowolnym wstêpowaniu
do rolniczych spó³dzielni produkcyjnych, siê-
gniêto do œrodków represji zmuszaj¹cych ch³o-
pów do oddania w³asnej ziemi na rzecz wspól-
nego maj¹tku. Do œrodków tych nale¿a³y
przede wszystkim progresywne podatki,
grzywny za niewykonywanie obowi¹zków
wobec pañstwa, areszty i zastraszania ze stro-

3 Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 119-127.
4 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000, s. 11-12.
5 W. Jastrzêbski, Dzieñ powszedni na wsi polskiej pod okupacj¹ niemieck¹ [w:] Represje wobec wsi i ruchuludo-

wego (1939-1945) pod red. J. Gryciuk, E. Lenart, Warszawa 2009, t. 3, s. 139-152. W. Wa¿niewski, Dzieñ powszedni na wsi
polskiej pod okupacj¹ sowieck¹, [w:] Ibidem, s. 153-170.

6 Idem, Funkcjonowanie systemu represji wobec ch³opów za niewykonanie obowi¹zkowych dostaw w Polsce w
latach 1951-1955, [w:] „Pamiêæ i Sprawiedliwoœæ Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej”, Warszawa 1997-1998, s.  Dokumentem, który regulowa³ zasady obowi¹zko-
wych dostaw i jednoczeœnie nadawa³ im wybitnie represyjny charakter by³ Dekret z 23 lipca 1951 r. o planowym skupie
zbó¿, w którym stwierdzono: „Kto z³oœliwie uchyla siê od ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku sprzeda¿y zbó¿ w ramach planu,
utrudnia lub udaremnia wykonanie tego obowi¹zku przez inne osoby, albo publicznie nawo³uje do uchylania siê od tego
obowi¹zku – podlega karze wiêzienia do lat 3 lub aresztu”.

7 Patrz te¿ P. Matusak, Reforma rolna PKWN etapem przygotowawczym do kolektywizacji w Polsce, [w:] Opór
ch³opów przeciw kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, pod red. F. Gryciuka, Siedlce 1997, s. 5-16. T. Kowalik, Spory
o ustrój spo³eczno-gospodarczy w Polsce w latach 1944-1948, Warszawa 2006, s. 21-38.

8 A. Dobieszewski, Kolektywizacja wsi polskiej 1948-1956, Warszawa 1993, s. 26-31.
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  Sprawa obiektowa „PROWINCJA”...........

ny aparatu bezpieczeñstwa i Milicji Obywa-
telskiej9. Na zahamowanie procesu kolekty-
wizacji ch³opi musieli czekaæ a¿ do paŸdzier-
nika 1956 r., co wi¹zaæ nale¿y z nominacj¹ W³a-
dys³awa Gomu³ki na I Sekretarza KC PZPR.
Kluczowe dla ch³opów by³y wówczas tezy za-
warte w referacie programowym Gomu³ki,
wyg³oszone podczas VIII Plenum KC10. Za-
wiera³ siê w nich postulat dekolektywizacji,
czyli dobrowolnego opuszczania spó³dziel-
czych gospodarstw przez rolników-cz³onków.
Podobne posiedzenia plenarne mia³y miejsce
równie¿ na szczeblach wojewódzkich i powia-
towych partii. Cz³onkowie partii mówili o
„b³êdach i wypaczeniach”, ch³opi zaœ otwarcie
krytykowali nadu¿ycia w³adzy i masowo wy-
stêpowali ze struktur spó³dzielni produkcyj-
nych powracaj¹c do gospodarki indywidual-
nej11. W epoce Gomu³ki tzn. w latach 1956-
1970 nast¹pi³o gruntowne przeorientowanie
polityki rolnej, choæ nie oznacza³o to rezy-
gnacji ze wsparcia pañstwowego i spó³dziel-
czego sektora. Powrót do kolektywizacji móg³
oznaczaæ jedynie kolejny ch³opski opór, wiêc
przemiany na wsi nie mog³y ju¿ mieæ charak-
teru rewolucyjnego, nadszed³ czas intensyw-
nego rozwoju kó³ek rolniczych, czyli pchniê-
cia rozwoju socjalizmu na wsi na tory ewolu-
cyjne. Mieszkañcy wsi, nauczeni doœwiadcze-
niami stalinizmu, odczytali ten krok jako ko-
lejn¹ próbê kolektywizacji, lecz przeprowadzo-
nej tylnymi drzwiami.

Wieœ, wiele lat po wojnie, poddawana
ci¹g³ej eksploatacji nie pozostawi³a tej rabun-
kowej polityki pañstwa bez echa, czêsto upra-
wiaj¹c sabota¿ gospodarczy w uspo³ecznionych
sektorach rolnictwa. Artyku³ niniejszy jest
prób¹ zarysowania powy¿szej problematyki na
przyk³adzie powiatu puckiego w ówczesnym

województwie gdañskim. Aparat Bezpieczeñ-
stwa ¿ywo zainteresowany kondycj¹ gospo-
darcz¹ sterowanych przez pañstwo przedsiê-
biorstw rolnych w powiecie, w celu eliminacji
przeciwników i sabota¿ystów, 5 IX 1971 r. za-
³o¿y³ sprawê obiektow¹ o kryptonimie „Pro-
wincja”. Cel za³o¿enia sprawy sformu³owano
w nastêpuj¹cy sposób. „Powiat pucki jest po-
wiatem o charakterze rolniczo-przemys³owym
na którym istnieje 26 pañstwowych gospo-
darstw rolnych zrzeszonych w 11 dyrekcjach,
4 spó³dzielnie produkcyjne, 18 leœnictw, 7 miê-
dzykó³kowych baz maszynowych, 52 kó³ka
rolnicze i 4876 gospodarstw indywidualnych.
Sektor pañstwowy rolnictwa rozwija nasiennic-
two i hodowlê zarodow¹. Ponadto na wsi zary-
sowa³ siê pokaŸny ruch osobowy na odcinku
wyjazdów i przyjazdów z zagranicy. W celu
organizowania pracy operacyjnej na tym odcin-
ku i operacyjnego zabezpieczenia problematy-
ki rolnictwa wnoszê o za³o¿enie sprawy obiek-
towej krypt. „Prowincja”12. W dokumencie tym
otwieraj¹cym formalne dzia³ania operacyjne
S³u¿by Bezpieczeñstwa nie zawarto jednak
szczegó³ów i rzeczywistych powodów wszczê-
cia sprawy. Zadania funkcjonariuszy SB powia-
tu puckiego w zakresie zabezpieczenia rolnic-
twa ujêto w 10 podstawowych punktach.
1. Wszystkie zdarzenia i wypadki nosz¹ce cha-
rakter przestêpstwa politycznego bêd¹ przed-
miotem badania S³u¿by Bezpieczeñstwa.
2. Aktualni przeciwnicy polityczni, potencjal-
ni wrogowie naszego ustroju zatrudnieni i za-
mieszkali na wsi bêd¹ zewidencjonowani
w skorowidzu i poddawani systematycznej
kontroli operacyjnej.
3. Operacyjnie rozpoznawaæ grupy i osoby za-
trudnione w pañstwowym sektorze rolnym,
badaæ atmosferê panuj¹c¹ w pracy i ustalaæ przy-

9  D. Jarosz, Polityka w³adz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a ch³opi, Warszawa 1998.
10 Patrz te¿ P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993. R. £oœ, Polska ZSRR 1956, £ódŸ 1999, s. 78 i n.
11 D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000, s. 13.
12 Cyt za: AIPN Gd 003/55 t. 1, Wniosek o wszczêcie sprawy obiektowej „Prowincja”, Puck 5 IX 1971 r., k. 6.
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czyny niezadowolenia i powstawania konflik-
tów. Rozpoznawaæ i demaskowaæ inspiratorów
wrogich wyst¹pieñ.
4. Zapewniæ dop³yw informacji o negatyw-
nych zjawiskach wystêpuj¹cych w gospodarce
rolnej w swerze planowania, projektowania,
inwestowania i produkcji w szczególnoœci w
PGR, MBM i KR. Ustaliæ personaln¹ odpo-
wiedzialnoœæ osób za dopuszczenie do powsta-
nia strat. (pisownia oryginalna)
5. Rozpoznawaæ fakty marnotrawstwa i niego-
spodarnoœci oraz okolicznoœci sprzyjaj¹cej prze-
stêpczoœci gospodarczej. (pisownia oryginalna)
6. Rozpoznawaæ ³apownicze kliki w instytu-
cjach za³atwiaj¹cych ró¿ne, zw³aszcza ekono-
miczno-finansowe sprawy obywateli.
7. Poddaæ kontroli osoby wyje¿d¿aj¹ce i przy-
je¿d¿aj¹ce z zagranicy z odcinka rolnego,
szczególn¹ uwagê zwróciæ na specjalistów
z zak³adów doœwiadczalnych lub instytutów.
8. O nieprawid³owoœciach gospodarczych w
instytucjach zajmuj¹cych siê skupem, zaopa-
trzeniem i kontraktacj¹ oraz o nieprawid³owo-
œciach w kó³kach rolniczych informowaæ pion
MO w celu rozpoznania przyczyn i skutków
tych nieprawid³owoœci.
9. W zak³adach doœwiadczalnych i niektórych
SHR-ach przeprowadzaæ ochrony tajemnicy
pañstwowej i s³u¿bowej, inicjowaæ przeprowa-
dzenie kontroli p/po¿arowej przez Stra¿ Po-
¿arn¹ wspólnie z pionem Milicji Obywatelskiej.
10. W szerszym stopniu ni¿ dotychczas pisem-
nie informowaæ instancjê partyjn¹ i organa
administracyjne o pracy S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa z zakresu ochrony odcinka rolnego
w powiecie puckim”13.
   Oprócz przedstawionych powy¿ej zadañ za-
pobiegania i wykrywania niegospodarnoœci, SB

musia³a rozpoznawaæ potencjalnych przeciw-
ników i inicjatorów ewentualnych wyst¹pieñ.
Zgodnie z instrukcj¹ w „ka¿dym gospodar-
stwie rolnym sektoru pañstwowego i spó³-
dzielczego pozyskaæ w charakterze kontaktu
operacyjnego przynajmniej jedn¹ osobê celem
zapewnienia dop³ywu informacji o negatyw-
nych zjawiskach wystêpuj¹cych w gospodarce
rolnej a tak¿e do informowania o atmosferze
panuj¹cej w pracy i przyczynach powstawania
ewentualnych konfliktów”14. Kolejne zadania
operacyjne dla funkcjonariuszy, których przy-
toczenie autor uzna³ za konieczne sformu³o-
wano w nastêpuj¹cy sposób. (pisownia orygi-
nalna)
   3. Po zewidencjonowaniu aktualnych prze-
ciwników politycznych zapewniæ dop³yw in-
formacji o ich dzia³alnoœci, postawie politycz-
nej i zachowaniu w okresie wa¿niejszych wy-
darzeñ politycznych. Do rozpoznania tej dzia-
³alnoœci wykorzystywaæ posiadan¹ sieæ agen-
turaln¹, kontakty obywatelskie, a tak¿e spo-
³ecznych dzia³aczy wiejskich jak:
   -aktyw rad narodowych, so³tysów, agrono-
mów, prezesów kó³ek rolniczych.
   4. Poprzez posiadan¹ i pozyskan¹ sieæ infor-
macyjn¹ rozpoznawaæ fakty marnotrawstwa i
niegospodarnoœci w sektorze pañstwowym i
spó³dzielczym, o faktach tych informowaæ
organa administracji pañstwowej i instancjê
partyjn¹. Kontrolowaæ wykonawstwo sugero-
wanych zaleceñ, b¹dŸ wniosków kierownictwu
poszczególnych gospodarstw
   5. Na bie¿¹co rozpoznawaæ i ustalaæ perso-
naln¹ odpowiedzialnoœæ osób dopuszczaj¹cych
siê z³ej organizacji pracy w swerze planowania,
projektowania i inwestowania w produkcji rol-
nej w poszczególnych zjednoczeniach pañ-

3 Cyt za: AIPN Gd 003/55 t. 1, Kontrwywiadowcza charakterystyka dot. problematyki rolnictwa w powiecie
puckim, Puck 5 IX 1971 r., k. 12-13.

14 Cyt za: Ibidem, k.13.
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stwowych gospodarstw rolnych i miêdzykó³-
kowych bazach maszynowych. O zjawiskach
tych informowaæ organa administracyjne
i instancjê partyjn¹. (pisownia oryginalna)
   6. Poprzez posiadan¹ sieæ informacyjn¹ w
zagadnieniu rozpoznawaæ w SHR- ch i MBM-
ach przyczyny narastaj¹cych konfliktów po-
miêdzy za³og¹ a kierownictwem bior¹c pod
uwagê wielkoœæ uposa¿enia, premii, sprawy so-
cjalno – bytowe robotników, troskê o powie-
rzone mienie, z³¹ gospodarnoœæ kierownictwa,
b¹dŸ stworzenia warunków do ogólnego cha-
osu, tendencji do kradzie¿y itp. W wypadku
ujawnienia takich zaniedbañ prowadziæ rozmo-
wy ostrzegawcze z osobami odpowiedzialny-
mi za powierzony stan gospodarki rolnej, zle-
ciæ konkretne wnioski i kontrolowaæ ich wy-
konawstwo.
   7. Przeprowadziæ kontrolê zabezpieczenia
tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej a przede
wszystkim sprawdziæ sposób przechowywania
dokumentacji z prowadzonych doœwiadczeñ w
ni¿ej wymienionych instytucjach:
   a/ w stacji hodowli ziemniaka w £ebczu
i Krokowie
   b/ w stacji hodowli zbo¿a w Celbowie
   c/ w stacji hodowli buraka w Os³oninie
   d/ w stacji hodowli warzyw w Rekowie
   e/ w POM- ie – biurze projektów urz¹dzeñ
rolnych.
Przy wykonywaniu tych czynnoœci zwróciæ
uwagê na zabezpieczenie p/po¿arowe tych
gospodarstw i w wypadku ustalenia ra¿¹cych
zaniedbañ zleciæ kontrolê kompleksow¹ Stra-
¿y Po¿arnej.
8. Rozpoznaæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw
melioracyjnych na terenie powiatu i Nadle-
œnictwa w Da¿lubiu, zwracaj¹c uwagê na prze-
chowywanie i wykorzystanie sprzêtu, urz¹dzeñ
melioracyjnych i w³aœciwe wykorzystanie

materia³u. (pisownia oryginalna)
9. Ze wszystkimi osobami wyje¿d¿aj¹cymi na
pobyt czasowy do NRF i innych pañstw kapi-
talistycznych z odcinka rolnego, a tak¿e po
ich powrocie do kraju przeprowadzaæ rozmo-
wy operacyjne i poddawaæ je kontroli opera-
cyjnej wykorzystuj¹c do tego posiadan¹ sieæ
informacyjn¹. Szczególn¹ uwagê zwracaæ na
osoby wyje¿d¿aj¹ce ze stacji doœwiadczalnych
wym. W pkt. 7. Kontroli operacyjnej podda-
wane bêd¹ tak¿e osoby przyje¿d¿aj¹ce z zagra-
nicy do wym. stacji doœwiadczalnych.
10. Na terenie gromady Wierzchucino pozy-
skaæ przynajmniej 3 osoby w charakterze kon-
taktów operacyjnych do rozpoznania politycz-
nej dzia³alnoœci miejscowych autochtonów,
ich powi¹zañ z NRF i operacyjnej kontroli
osób wyje¿d¿aj¹cych i przyje¿d¿aj¹cych
z NRF-u”15.

Znaj¹c ju¿ doœæ szczegó³owy podzia³
zadañ aparatu bezpieczeñstwa, warto rozwa¿yæ
jakie by³y rzeczywiste powody rozpoczêcia
sprawy obiektowej „Prowincja”. Próbuj¹c na
to odpowiedzieæ, nale¿y siêgn¹æ do postaw
ch³opów Ziemi Puckiej w minionym dwu-
dziestoleciu PRL. Postaw, które œmia³o mo-
¿emy dziœ nazwaæ biernym oraz czynnym opo-
rem wobec polityki rolnej w³adz. Podobn¹
argumentacj¹ pos³ugiwa³a siê równie¿ SB,
maj¹c na uwadze stosunek mieszkañców wsi
w okresie powojennym i stalinowskim.
Wszystko to by³o istotne, w tym równie¿ za-
chowanie rolników w okresie niemieckiej oku-
pacji16. „Dzia³alnoœæ polityczna na odcinku
wiejskim w zasadzie nie posiada bogatszej hi-
storii. Po wyzwoleniu band reakcyjnych i ter-
rorystycznych na wsiach powiatu puckiego nie
by³o, jedyn¹ dzia³alnoœæ przejawia³a wówczas
miko³ajczykowska PSL, która skupi³a w tym
terenie 30 cz³onków – ch³opów. Formy wro-

15 Cyt. za: Ibidem, k. 14-15.
16 Por. R. Turkowski, Ch³opi wobec kolektywizacji wsi (1944-1957), [w:] Opór ch³opów…, s. 41-62.
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giej i szkodliwej dzia³alnoœci ujawnione na od-
cinku wiejskim w minionym 25 – leciu w wiêk-
szoœci sprowadza³y siê do propagandy szkaluj¹-
cej Zwi¹zek Radziecki i w³adzê ludow¹, a tak¿e
do pojedynczych aktów dywersji w PGR jak:
a/ w 1951 r. dokonano podpalenia budynku
PGR w Starym Ob³u¿u i podpalenia zabudo-
wañ gospodarczych w PGR Po³czyno.
b/ w póŸniejszym okresie zanotowano 3 wypad-
ki celowych podpaleñ stert zbo¿a w PGR-ach.
c/ na prze³omie lat 1963-64 w 2-ch wypadkach
stwierdzono dzia³alnoœæ sabota¿ow¹ wyra¿a-
j¹c¹ siê w formie celowego niszczenia maszyn
rolniczych w sektorze pañstwowym.
d/ w kilku wypadkach notowano fakty wysy-
³ania anonimów pogró¿kowych do dzia³aczy
wiejskich i miejscowych w³adz”17.
      Powy¿sze fakty s¹ jedynie uogólnieniem
i zbiorem najbardziej spektakularnych faktów
dotycz¹cych dzia³alnoœci politycznej i gospo-
darczej dzia³aczy ch³opskich. Nale¿y stwier-
dziæ, ¿e szkody wyrz¹dzone w sektorze socja-
listycznym czêsto mia³y charakter politycz-
ny, jednak w wielu przypadkach rzekomy sa-
bota¿ podyktowany by³ przez takie zjawiska
jak: pijañstwo, rabunek mienia, opuszczanie
miejsca pracy.
      Analizuj¹c powy¿szy tekst Ÿród³owy nale-
¿y wyjaœniæ pewne nieœcis³oœci i niedomówie-

nia. Bezpoœrednio po wyzwoleniu Pomorza,
w tym i terenu o którym mowa, w marcu 1945
r. nie mo¿emy mówiæ o istnieniu powiatu puc-
kiego, a co najwy¿ej o Ziemi Puckiej znajdu-
j¹cej siê w granicach administracyjnych po-
wiatu morskiego,18 wkrótce przemianowane-
go na wejherowski19. O powiecie puckim jako
jednostce administracyjnej mo¿emy mówiæ
dopiero w paŸdzierniku 1954 r., jego obszar
stanowi³a pó³nocna czêœæ powiatu wejherow-
skiego20. Nie jest prawd¹, i¿ band o charakte-
rze rabunkowym lub dzia³aj¹cych z pobudek
politycznych nie by³o. Ich dzia³alnoœæ by³a
doœæ marginalna, co nie znaczy, ¿e nie istnia³a.
Jesieni¹ 1945 r. w kartotekach KPMO odno-
towano na terenie powiatu morskiego przy-
padki kradzie¿y zwierz¹t gospodarskich nale-
¿¹cych do rolników indywidualnych21. We wsi
Werblinia 21.03.1946 r. w godzinach nocnych
10 nieznanych uzbrojonych sprawców wtargnê-
³o na teren gospodarstwa, z którego zrabowa-
no 2 konie oraz wóz22. Szczególnie brutalne
akty terroru o charakterze rabunkowo-poli-
tycznym odnotowano we wsi Kosakowo. Dnia
20.03.1946 r. przyby³o tam 8 uzbrojonych
w broñ krótk¹ mê¿czyzn, którzy wtargnêli do
kilku zagród ch³opskich pod pretekstem po-
szukiwania nielegalnie przetrzymywanej bro-
ni palnej. W rzeczywistoœci ch³opów bito za-

17 Cyt. za: AIPN Gd 003/55 t. 1, Kontrwywiadowcza charakterystyka…, k. 11.
18 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej APG), 37 t. 95, Powierzchnia i podzia³ administracyjny powiatu

morskiego 1949-1950, k. 11. 21 marca 1945 r. utworzono powiat morski z siedzib¹ w Wejherowie. W granicach administra-
cyjnych powiatu morskiego znalaz³o siê tak¿e Puck jako druga gmina miejska. W sk³ad powiatu wesz³o równie¿ 12
gmin wiejskich: Chwaszczyno, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Luzino, Puck-wieœ, Rumia, Strzelno, Strzepcz, Wejhe-
rowo-wieœ, Wierzchucino i Wielki Donimierz.

19 Dziennik Ustaw (dalej Dz. U.) 1951 nr 35 poz. 270. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r.
w sprawie zmiany nazwy powiatu morskiego. „Nazwê powiatu morskiego w województwie gdañskim zmienia siê na
wejherowski”. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 1 lipca 1951 r..

20 Dz. U. 1954 nr 49 poz. 234. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu
puckiego w województwie gdañskim. „Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ od dnia 1 paŸdzier-
nika 1954 r.. W sk³ad powiatu puckiego wesz³y: miasto Puck oraz gromady: Dêbogórze, Hel, Jastarnia, Karlikowo,
Karwia, Krokowa, Leœniewo, Mieroszyno, Mosty, Po³chowo, Po³czyno, Starzyno, Strzelno, Swarzewo, Wierzchuci-
no, W³adys³awowo, ¯elistrzewo, ¯arnowiec.

21 AIPN Gd 0046/635 t. 2, Karta za czyn przestêpczy KWMO, Gdañsk 22 VI 1974 r., k. 51.
22 Ibidem, k. 58.
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rzucaj¹c im przynale¿noœæ do PPR i skradzio-
no cenne przedmioty codziennego u¿ytku23.
Powszechne by³y wówczas kradzie¿e siana z
³¹k maj¹tków pañstwowych, uprowadzenie
koni, czy dewastacja24. Wszystko to wynika³o
z powszechnej pauperyzacji ch³opstwa, chêci
pozyskania œrodków do ¿ycia i chêci poweto-
wania strat wynikaj¹cych z okropieñstw oku-
pacji. Trudnoœæ analizy powy¿szych faktów
polega na tym, ¿e czêsto nie sposób jedno-
znacznie oddzieliæ bandyckie akty terroru od
przestêpstw wynikaj¹cych z g³odu i nêdzy, czy
wreszcie aktów sabota¿u bêd¹cych form¹ wal-
ki z komunistycznym ustrojem. Pewnym
przyk³adem dzia³alnoœci przestêpczej o cha-
rakterze rabunkowym, choæ oficjalnie wystê-
puj¹cej jako niepodleg³oœciowa i patriotyczna
by³a organizacja „Bia³y Orze³”. Zaledwie piê-
cioosobowa organizacja dzia³a³a w latach 1949-
1951 na terenie powiatu lêborskiego, kartuskie-
go i wejherowskiego. Posiada³a broñ paln¹,
bunkry w lesie oraz bunkier w zabudowaniach
gospodarskich. Zgodnie z charakterystyk¹
Aparatu Bezpieczeñstwa grupa ta „mia³a na celu
inspirowanie bogatego ch³opstwa do walki o
zmianê ustroju PRL. Praktycznie podjê³a dzia-
³alnoœæ terrorystyczno-bandyck¹. Dokona³a
napadu rabunkowego na sklep uspo³eczniony
i osoby cywilne, aktu sabota¿u, dwóch aktów
terroru politycznego”25.
      Zdecydowanie bardziej niebezpieczne dla
PPR by³o w latach 1945-1947 Polskie Stron-
nictwo Ludowe, a konkretnie jej powiatowe
struktury z siedzib¹ w Wejherowie. Komuni-

œci wiedzieli, ¿e ta partia bêd¹ca w pe³ni le-
galn¹ organizacj¹ polityczn¹ i ciesz¹ca siê du-
¿ym poparciem spo³ecznym by³a na najlepszej
drodze do przejêcia pe³ni w³adzy w demokra-
tycznych wyborach do Sejmu Ustawodawcze-
go, co oczywiœcie pogrzeba³oby plany PPR
zmierzaj¹ce do sowietyzacji Polski26. ZP PSL
w Wejherowie swój szczyt organizacyjny osi¹-
gnê³a na pocz¹tku 1946 r. osi¹gaj¹c liczbê 900
cz³onków zarejestrowanych w 51 ko³ach par-
tyjnych27. Cz³onków KP PPR niepokojem
napawa³ fakt, i¿ bêd¹ce dotychczas pod wp³y-
wami komunistów Stronnictwo Ludowe zo-
sta³o za zgod¹ jego zarz¹du wch³oniête przez
ZP PSL co w znaczny sposób uszczupli³o
wp³ywy komunistów na wsi. Mia³o to miejsce
4 listopada 1945 r. podczas Powiatowego Zjaz-
du PSL. Tematem tego spotkania by³a kwe-
stia podzia³u ruchu ludowego na zwalczaj¹ce
siê partie- PSL i SL. Tego dnia równie¿ jed-
nog³oœnie przeg³osowano wniosek o zjedno-
czeniu obu partii pod szyldem PSL, przyjmu-
j¹c platformê programow¹ miko³ajczykowskie-
go stronnictwa28. Nie wszyscy dzia³acze SL
zgadzali siê z t¹ decyzj¹, dlatego czêœæ sece-
sjonistów reaktywowa³a dzia³alnoœæ SL29.
W KP PPR zawrza³o na skutek wspomnianej
unifikacji. „Po podaniu obecnym do wiado-
moœci, ¿e na terenie Wejherowo przeistoczy-
³o siê Stronnictwo Ludowe w Polskie Stron-
nictwo Ludowe, a to rzekomo ze wzglêdu na
to aby nie dopuœciæ do rozbicia ruchu ludo-
wego. Po obszernej dyskusji na ten temat
ustalono, ¿e równie dobrze mo¿na by³o nie

23 Ibidem, k. 57.
24 AIPN Gd 101/3 t. 1, Pismo z PUBP sporz¹dzone dla KPMO celem dalszego postêpowania, Wejherowo 27 VIII

1945 r., k. 14, 32.
25 Cyt. za: AIPN Bu 0175/18, Nielegalna organizacja „Bia³y Orze³”. Raport sporz¹dzony przez KWMO, Gdañsk 6

XII 1986, k. 2.
26 L. B³¹dek, Wizja Polski w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945-1947, Warszawa 1996, s. 14-15.
27 Cyt. za: APG 2384/2352, Stefan Ryszkowski, Dzia³alnoœæ Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie woje-

wództwa gdañskiego w latach 1945-1949, Gdañsk 1963, mps pr. mgr, s. 52.
28 APG 2609/6, Protokó³ z Powiatowego Zjazdu PSL, Wejherowo 4 XI 1945 r., k. 38.
29 C. Obracht-Prondzyñski, Kaszubi. Miêdzy dyskryminacj¹ a regionaln¹ podmiotowoœci¹, Gdañsk 2002, s. 658.
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dopuœciæ do rozbicia ruchu ludowego przez
niedopuszczenie do siebie agitatorów z PSL.
W ka¿dym b¹dŸ razie postanowiono zwiêkszyæ
czujnoœæ co do dzia³alnoœci tak ³atwo przeisto-
czonego stronnictwa”30. Komuniœci rozpoczê-
li systematyczny terror, stopniowo wyklucza-
j¹c cz³onków PSL z ¿ycia publicznego i wp³y-
wu na kluczowe decyzje administracyjne. Za-
blokowano im dostêp do prac Miêdzypartyj-
nej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw
Politycznych oraz odebrano partyjny lokal.
Szczególnie silnie atakowa³ ówczesny I Sekre-
tarz KP PPR Kazimierz Kujawa, który otwar-
cie odmawia³ im udzia³u w pracach komisji31.
Szczególnie dotkliwe represje dotknê³y lu-
dowców ze strony Aparatu Bezpieczeñstwa
w okresie zbli¿aj¹cych siê wyborów zaplano-
wanych na 19 stycznia 1947 r.. W tym czasie
PUBP w Wejherowie zanotowa³a „W okresie
sprawozdawczym zatrzymano 50 osób prewen-
cyjnie, cz³onków PSL – i element antypañ-
stwowy”32.  W wyniku dzia³alnoœci UB
w styczniu 1947 r. rozwi¹zaniu uleg³o 5 kó³
gminnych PSL i wyst¹pienie 144 cz³onków,
potem wyst¹pi³o kolejnych kilkadziesi¹t osób,
co spowodowa³o likwidacjê kó³ w gminach:
Reda, Szemud, Wejherowo-wieœ, Karwieñskie
B³ota i ko³o grodzkie w Pucku. Komunistom
uda³o siê zniszczyæ struktury organizacyjne
PSL i sfa³szowaæ wyniki wyborów osi¹gaj¹c
pe³niê w³adzy i podporz¹dkowuj¹c sobie nie-
których politycznych oponentów, którzy
wst¹pili w struktury prokomunistycznego SL
i PPS lub ca³kowicie wycofali siê z ¿ycia pu-
blicznego.

      Po upadku jedynej si³y politycznej zdol-
nej zagroziæ PPR droga do sowietyzacji kraju
okaza³a siê realna i w przypadku wyeliminowa-
nia opozycji nie powinna byæ trudna. Prawd¹
jest, ¿e w przeci¹gu kilku zaledwie lat komu-
niœci ca³kowicie opanowali w³adzê maj¹c prze-
wagê we wszystkich instytucjach publicznych,
zak³adach pracy, maj¹tkach pañstwowych.
Przeciw sobie mieli jednak lwi¹ czêœæ spo³e-
czeñstwa, które nie zgadza³o siê na przemiany
i czêsto ucieka³o siê do sabota¿u gospodar-
czego, czy opinii szkaluj¹cych ustrój. Zjawi-
ska te silnie zaznacza³y siê równie¿ w omawia-
nym socjalistycznym sektorze rolnictwa
w powiecie puckim. W raportach UB odna-
leŸæ mo¿na liczne zapisy mówi¹ce o sabota¿u
gospodarczym w maj¹tkach pañstwowych. „Sy-
tuacja w poszczególnych powiatach na maj¹t-
kach pañstwowych wskazuje, i¿ elementy re-
akcyjne w walce klasowej nie kapituluj¹, a ra-
czej wzmagaj¹ swoj¹ wrog¹ robotê /…/ Wej-
herowo- dokonano kilka wypadków dywersji,
podpalaj¹ stogi ze zbo¿em PNZ”33. W paŸ-
dzierniku 1947 r. aresztowano, na mocy sank-
cji Prokuratora Rejonowego, administratora
klucza maj¹tków pañstwowych w Rzucewie
podejrzanego o sabota¿ za opóŸnienie zbioru
rzepaku34. W zespole PGR Krokowo aparat
bezpieczeñstwa systematycznie notowa³ przy-
padki œwiadomie dokonywanych uszkodzeñ
traktorów35. Do dyrekcji Pañstwowych Nie-
ruchomoœci Ziemskich dotar³ list, którego
autor opisa³ szereg nadu¿yæ pope³nionych
przez zarz¹dcê maj¹tku w Starzyñskim Dwo-
rze, który „sprzeda³ konia bêd¹cego w³asno-

30 Cyt. za: APG 2609/2, Sprawozdanie KP PPR, Wejherowo 9 XI 1945 r., k. 18.
31 APG 2609/23, Protokó³ z posiedzenia Komisji Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w siedzibie

Zarz¹du Miejskiego, Puck, styczeñ 1946 r., k. 43.
32 Cyt. za: AIPN Gd 0046/199 t. 1, Sprawozdanie dekadowe za okres od 14 I do 24 I 1947 r., Wejherowo 24 I 1947 r.,

k. 118.
33 Cyt. za. AIPN Gd 0046/78 t. 1, Sprawozdanie WUBP za listopad, Gdañsk 4 XII 1948 r., k. 98.
34 AIPN Gd 0046/199 t. 1, Raport dekadowy PUBP od 30 IX 47 r. do 15 X 47 r., Wejherowo 15 X 1947 r., k. 161.
35 AIPN Gd 0046/199 t. 3, Sprawozdanie PUBP, Wejherowo 28 V 1949 r., k. 33.
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œci¹ maj¹tku dziel¹c siê nastêpnie zyskami
z fornalami. Wymieni³ za odpowiedni¹ dop³at¹
konia zdrowego na chorego, który po 2 tygo-
dniach pad³. Wymieni³ ponadto na dop³atê ja-
³ówki wysoko cielne na cielaki. Poza tym przy
m³óceniu zbo¿a fa³szuje raporty dziennych
om³otów wraz z w³odarzami bêd¹cymi jego
szwagrami, a nastêpnie nadwy¿ki zbo¿a sprze-
daje”36. Jesieni¹ 1948 r. Powiatowa Komenda
MO ujê³a sprawców celowych podpaleñ stert
zbo¿a oraz stodo³y na maj¹tku w S³awutów-
ku37. W sierpniu 1949 r. PUBP zwerbowa³o na
podstawie materia³ów kompromituj¹cych 7
informatorów. Ich zadanie polegaæ mia³o na
obserwacji przebiegu ¿niw i pracy na maj¹t-
kach pañstwowych oraz dostarczanie informa-
cji o ewentualnych aktach sabota¿u38. W la-
tach piêædziesi¹tych sytuacja zasadniczo nie
uleg³a poprawie, informatorzy nadal donosili
o nepotyzmie, sabota¿u i marnotrawstwie.
Doniesienia na temat „wrogiej dzia³alnoœci”
dotyczy³y niemal ka¿dego maj¹tku. W zespo-
le pañstwowych gospodarstw w Krokowie
KPMO aresztowa³a g³ównego ksiêgowego,
kierownika administracji i agrotechnika. Wy-
mienieni kupowali artyku³y pierwszej potrze-
by rzekomo dla potrzeb sto³ówki w okresie
prac sezonowych, w rzeczywistoœci dzielili
towar miêdzy siebie39.
      Aparat Bezpieczeñstwa zwraca³ szczególn¹
uwagê równie¿ na niew³aœciw¹ obsadê perso-
naln¹ administratorów maj¹tków. W jednym
z raportów czytamy: „Na podstawie uzyska-
nych materia³ów informacyjno-agenturalnych

ujawniono, ¿e na poszczególnych zespo³ach
PGR jest niew³aœciwie prowadzona gospodar-
ka przez dyrektorów tych¿e zespo³ów, gdy¿
ludzie ci s¹ wrogo ustosunkowani obecnej rze-
czywistoœci, w przesz³oœci byli powi¹zani z
obszarnictwem jak te¿ zwi¹zani w czasie oku-
pacji z okupantem i dlatego te¿ nie staraj¹ siê
podnosiæ gospodarki PGR, na w/w postawio-
no agenturê w celu ujawnienia wrogiej roboty
i poci¹gniêcia ich do odpowiedzialnoœci”40. Z³a
organizacja pracy, niew³aœciwie przygotowany
sprzêt, wyci¹ganie osobistych korzyœci z pe³-
nienia stanowisk kierowniczych, wszystko to
mia³o niemal powszechny charakter na wiêk-
szoœci zespo³owych gospodarstw41. Tak¿e w
latach szeœædziesi¹tych nie zlikwidowano tych
problemów, a sprawców podpaleñ czêsto nie
uda³o siê ustaliæ42.
      W³adze powiatu puckiego dobrze pa-
miêta³y tak¿e silny opór spo³eczny w
okresie kolektywizacji indywidualnych
gospodarstw w latach 1948-195643. Ujaw-
nienie realiów tej  brutalnej poli tyki ,
zmuszaj¹cej ch³opów do wstêpowania do
struktur spó³dzielni produkcyjnych, na-
st¹pi³o podczas VIII Plenum KC PZPR
w dniach 19-24 paŸdziernika 1956 r., któ-
re rozpoczyna³o okres czternastoletnich
rz¹dów W³adys³awa Gomu³ki w osobie I
Sekretarza, który stwierdzi³ , ¿e „ idea
spó³dzielczoœci produkcyjnej jest s³usz-
na i sprawiedliwa, ale przez z³¹ politykê,
z³e metody i przez ludzi pozbawionych
zdrowej myœli gospodarczej zosta³a wy-

36  Ibidem, k. 26.
37 AIPN Gd 0046/635 t. 2, Karta za czyn przestêpczy KWMO, Gdañsk 16 IV 1974 r., k. 122, 124.
38 AIPN Gd 0046/199 t. 3, Sprawozdanie PUBP, Wejherowo 31 VIII 1949 r., k. 58.
39 AIPN Gd 0046/199 t. 4, Sprawozdanie PUBP za grudzieñ, Wejherowo 4 I 1952 r., k. 132.
40 Cyt. za: AIPN Gd 0046/199 t. 4, Sprawozdanie Szefa Urzêdu za styczeñ i luty, Wejherowo 2 III 1951 r., k. 14.
41 AIPN Gd 0046/199 t. 4, Sprawozdanie PUBP, Wejherowo 3 I 1953 r., k. 321.
42 AIPN Gd 0046/635 t. 2, Karta za czyn przestêpczy KWMO, Gdañsk 14 V 1974 r., k. 36.
43 Patrz te¿ A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa i wymiar sprawiedliwoœci wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-

1956, Warszawa 2006.
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pacz o na” 4 4 .  W po wi ec i e puck i m
w roku 1954 by³o zarejestrowanych 9 spó³-
dzielni: w B³¹dzikowie, Jeldzinie, Mechowie,
S³awoszynie, S³uchowie, Po³czynie, ̄ elistrze-
wie, Mrzezinie i Bia³ej Górze45. Najwy¿szy
stan organizacyjny w kwestii spó³dzielni osi¹-
gniêto w lipcu 1955 r., ich liczba wynios³a 1446,
a w sk³ad wchodzi³o 161 gospodarstw rolnych
skupiaj¹cych 282 cz³onków47. Po przemianach
paŸdziernikowych pozosta³y jedynie 4 spó³-
dzielnie, które by samodzielnie siê utrzymaæ
potrzebowa³y znacznej pomocy pañstwa. Pod-
czas posiedzenia plenarnego KP PZPR usto-
sunkowano siê do tzw. „b³êdnej polityki” wo-
bec ch³opa i otwarcie przyznano: „Trzeba so-
bie jasno powiedzieæ, ¿e dotychczasowa poli-
tyka jak¹ ¿eœmy prowadzili ju¿ niejednokrot-
nie zmierza³a w kierunku rozwoju produkcji
rolnej, lecz niestety sz³a w kierunku ruiny.
Mamy tu na myœli niew³aœciw¹ politykê po-
datkow¹, która doprowadzi³a do ruiny lepiej
gospodaruj¹ce gospodarstwa: i tak na przyk³ad
gromada Dêbogórze, Karlikowo, Po³czyno
itp., gdzie niew³aœciwe stosowanie polityki fi-
nansowej z roku na rok obni¿a³o produkcjê
roln¹. Drugim momentem os³abienia produk-
cji rolnej to niejednokrotnie nies³uszne usta-
wianie wysokoœci obowi¹zkowych dostaw wy-
nikaj¹cych z niew³aœciwej klasyfikacji i regu-
lacji u¿ytków rolnych”48. Tego typu posiedze-

nia plenarne mia³y charakter podsumowañ
i ocen dotychczasowych posuniêæ w polityce
rolnej. „Sami narobiliœmy ba³aganu w powie-
cie zabieraj¹c ziemiê ch³opom a dawaliœmy
spó³dzielniom /…/ Za du¿o cackaliœmy spó³-
dzielnie produkcyjne, daj¹c im kredyty, co
spowodowa³o brak odpowiedzialnoœci cz³on-
ków spó³dz. prod. za swoj¹ gospodarkê”49. Pod-
czas gdy w³adze dyskutowa³y o gospodarce
spó³dzielczej, ch³opi masowo sk³adali podania
o wyst¹pienie ze spó³dzielni. Przedtem ca³ko-
wicie wstrzymuj¹c œwiadczenie w³asnej pracy
na rzecz zespo³owej gospodarki50.
   „W spó³dzielniach produkcyjnych obecnie
sytuacja jest niespecjalnie dobra, bo szereg
cz³onków nie chce wychodziæ do pracy. S¹ wy-
padki, ¿e nie zebrano jeszcze lnu i ziemnia-
ków”51. Z punktu widzenia ch³opów tego ro-
dzaju bierne ustosunkowanie siê do obowi¹z-
ków wobec spó³dzielni by³o w pe³ni zrozu-
mia³e ze wzglêdu na stosowanie przez dotych-
czasowe w³adze rabunkowej polityki terroru
w³adz pañstwowych i aparatu bezpieczeñstwa.
Gdy w 1948 r. ch³opi po raz pierwszy us³yszeli
o planach kolektywizacji w Polsce byli przera-
¿eni obawiaj¹c siê g³odu i przera¿aj¹cej bie-
dy52. Podobne nastroje nie ominê³y wsi Zie-
mi Puckiej, gdzie powszechnie mówi³o siê
o tym, ¿e „wszyscy otrzymaj¹ po jednym ubra-
niu i nie dostan¹ drugiego, a¿ im siê pierwsze

44 Cyt. za: L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie ³ódzkim, £ódŸ 2003, s. 267.
45 M. Hinc, Proces dekolektywizacji w powiecie puckim, „Zapiski Puckie” 2011, nr 10, s. 113.
46 APG 323/110, Informacje KP dla KW PZPR. Dane liczbowe o spó³dzielniach produkcyjnych, Puck 27 V 1955 r., k. 90.
47 APG, 323/110, Sprawozdanie kwartalne ze spó³dzielñ produkcyjnych, Puck 25 VI 1956 r., k. 202.
48 Cyt. za: APG 323/21, Referat z Plenum KP PZPR, Puck 31 X 1956 r., k. 234-235.
49 Cyt. za: APG 323, Konferencja powiatowa KP PZPR, Puck 11 XII 1956 r., k. 12.
50 M. Hinc, Proces…, s. 121.
51 Cyt. za: APG 323/21, Referat z Plenum KP PZPR, Puck 31 X 1956 r., k. 219.
52 AIPN Gd 0046/78 t. 1, Sprawozdanie roczne WUBP, Gdañsk 6 XII 1950 r., k. 364. „Na odcinku wiejskim /

indywidualnych gospodarstw/ województwa gdañskiego notowano szereg wrogiej propagandy p-ko Spó³dzielniom
Produkcyjnym o maj¹cej wybuchn¹æ III-ej wojnie, co ujemnie wp³ywa³o na powstawanie Spó³dzielñ Produkcyjnych
oraz zniechêca³o niektórych ma³o uœwiadomionych ch³opów do obróbki ziemi. Poprzez te propagandy pewna czêœæ
rolników zrzek³a siê gospodarstw oraz by³y usi³owania defraudacji, wysprzedawania narzêdzi i inwentarza, jak równie¿
nie obrabiano ziemi”.
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nie podrze oraz, ¿e dzieci pójd¹ w jedn¹ kupê
do Oœrodków, a matki musz¹ iœæ robiæ do ko³-
chozów”53. Tego typu interpretacja najbli¿szej
przysz³oœci przenoszona w formie plotek
i pog³osek by³a obecna niemal w ka¿dej wsi
ówczesnego powiatu morskiego. Wed³ug
PUBP by³a przestêpstwem przeciw ustrojowi
zwanym szeptan¹ propagand¹ lub po prostu
szeptank¹54. „Niech diabli wezm¹ tak¹ bolsze-
wick¹ gospodarkê co to zak³ada Sp. Pr. i ¿e on
sam nie da siê namówiæ gdy¿ woli Ÿle obrabiaæ
ziemiê, aby mniej wyda³a plonu, aby tylko nie
pracowaæ dla komunistów”55- wygra¿a³ siê rol-
nik z ¯elistrzewa. Tego typu opinie oznacza³y
dla ich autorów areszt w wiêzieniu UB. W sa-
mym tylko paŸdzierniku 1951 r. za tzw. anty-
propagandê skupu p³odów rolnych w powiecie
morskim aresztowano piêciu ch³opów56.
      Kolektywizacja na terenie powiatu puckie-
go jest tematem znacznie szerszym i wymaga
jeszcze solidnego opracowania. Celem autora
jest jedynie zarysowanie problematyki zarów-

no gospodarki spó³dzielczej, jak i pañstwowej
w sektorze rolnictwa i uwypuklenie form opo-
ru spo³ecznego, o którego skali dok³adnie po-
wiedzieæ nie mo¿na w wyniku nie istnienia
sporej czêœci dokumentacji aparatu represji.
Powy¿sze formy ch³opskiego „nieprzystoso-
wania”, które nie zniknê³y tak¿e w okresie
póŸniejszym sta³y siê powodem wszczêcia spra-
wy obiektowej „Prowincja”. Prawd¹ jest rów-
nie¿ to, ¿e trudno jednoznacznie wskazaæ
i odseparowaæ opór wynikaj¹cy z pobudek ide-
ologicznych od tego, którego celem by³a po
prostu chêæ wzbogacenia siê poprzez kradzie¿
i niesumiennoœæ, podyktowana chêci¹ powe-
towania sobie ¿ycia w permanentnym ubó-
stwie. St¹d te¿ wysi³ki czynione przez SB
„w celu ujawnienia nieprawid³owoœci na odcin-
ku rolnym w sektorze pañstwowym jak: nie-
gospodarnoœci, marnotrawstwa sprzêtu rolni-
czego, surowców i materia³ów oraz ujawnie-
nia wszelkich wypadków i zdarzeñ nosz¹cych
charakter przestêpstw politycznych”57.

53 AIPN Gd 0046/199 t. 3, Raport sprawozdawczy PUBP, Wejherowo 28 V 1949 r., k. 34.
54 Por. M. Hinc, Kolektywizacja w œwietle plotek i pog³osek. Analiza problemu na przyk³adzie powiatu morskie-

go, „Zapiski Puckie” 2011, nr 10, s. 102-109.
` 55 Cyt. za: AIPN Gd 0046/199 t. 4, Sprawozdanie PUBP, Wejherowo 1 XII 1952 r., k. 292.

56 AIPN Gd 0046/78 t. 1, Sprawozdanie WUBP dot. obowi¹zkowych dostaw za wrzesieñ 1951 r., Gdañsk paŸdzier-
nik 1951 r., k. 2.

57 Cyt. za: AIPN Gd 003/55 t. 1, Kierunkowy plan pracy po zagadnieniu rolnictwa na 1972 r., Puck 4 I 1972 r., k. 114.
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 Szefowie KW PZPR w Gdañsku w latach 1948–1990...

         Oficjalnie byli szefami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej w Gdañsku. Faktycznie znaczyli jednak wiêcej ni¿ wojewodowie i prezydenci Gdañska razem
wziêci. To w³aœnie ich partia po dyktatorsku rz¹dzi³a Polsk¹ przez ponad cztery dziesiêciolecia,
a podejmowane przez nich decyzje wp³ywa³y na ¿ycie setek tysiêcy mieszkañców Wybrze¿a. Choæ
do niedawna wspó³tworzyli najnowsz¹ historiê naszego kraju i regionu, dziœ s¹ niemal zupe³nie
zapomniani. Najwy¿szy czas odkurzyæ ich ¿yciorysy i spróbowaæ obiektywnie spojrzeæ na ich do-
konania.

     Czym zajmowali siê pierwsi sekretarze Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR? Przede wszystkim
stali na czele wojewódzkiej organizacji partyjnej2.
W myœl zasady „centralizmu demokratycznego”

Szefowie KW PZPR w Gdañsku w latach 1948–1990:
próba portretu zbiorowego1

Piotr Brzeziñski

Kadry decyduj¹ o wszystkim!
Józef Stalin

nadzorowali te¿ pracê ni¿szych instancji partyj-
nych, pe³ni¹c rolê pasa transmisyjnego ³¹cz¹cego
KC  z „prowincj¹”3. Oprócz struktur terenowych
Komitetowi Wojewódzkiemu podlega³y tak¿e

1 Artyku³ stanowi poprawion¹ i uzupe³nion¹ wersjê artyku³u Pierwsi sekretarze. Próba portretu zbiorowego elity
partyjnej na przyk³adzie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku (1948–1990), opublikowanego w ksi¹¿ce Partia
komunistyczna w Polsce. Struktury, ludzie, dokumentacja, red. D. Magier, Lublin-Radzyñ Podlaski 2012, s. 337–357.
Wiêcej informacji na ten temat znaleŸæ mo¿na tak¿e w najnowszej ksi¹¿ce Piotra Brzeziñskiego, Zapomniani dygnitarze.
Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdañsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne, Gdañsk
2013 (w druku).

2 Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych gdañska PZPR liczy³a blisko 100 tys. cz³onków i kandydatów. Pod wzglêdem
liczebnoœci zajmowa³a jednak „dopiero” dwunaste miejsce w kraju. Choæ dzisiaj brzmi to niewyobra¿alnie, do partii
komunistycznej nale¿a³o wtedy ponad 2 300 tys. doros³ych Polaków. Zob. Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Komitet
Wojewódzki PZPR w Gdañsku [dalej: APG, KW PZPR], sygn. 2384/2519, k. 36, S. Jojczyk, Stan ideologiczny gdañ-
skiej wojewódzkiej organizacji partyjnej w latach szeœædziesi¹tych, [1982?].

3 W latach osiemdziesi¹tych gdañskiemu KW PZPR podlega³o: dziesiêæ komitetów miejskich (Gdynia, Sopot,
Pruszcz Gdañski, Hel, Jastarnia, W³adys³awowo, Tczew, Wejherowo, Reda  i Rumia);  trzy komitety dzielnicowe:

Wstêp
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liczne organizacje zak³adowe oraz uczelniane.
Pierwsi sekretarze koordynowali dzia³ania pod-
leg³ych sobie sekretarzy resortowych i kierow-
ników wydzia³ów merytorycznych KW. Or-
ganizowali pracê plenum, egzekutywy i sekre-
tariatu KW. Reprezentowali wojewódzk¹ orga-
nizacjê partyjn¹ na zewn¹trz. Wspó³pracowali
z Wojewódzk¹ Komisj¹ Rewizyjn¹, Woje-
wódzk¹ Komisj¹ Kontroli Partyjnej, Woje-
wódzkim Zespo³em Poselskim oraz „sojuszni-
czymi” stronnictwami politycznymi (Zjedno-
czone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo
Demokratyczne)4. Wreszcie, co chyba najwa¿-
niejsze, prowadzili aktywn¹ politykê kadrow¹.
Pierwszy sekretarz KW decydowa³ nie tylko
o obsadzie stanowisk partyjnych, lecz tak¿e –
poprzez system tzw. nomenklatury kadr – o ob-
sadzie kluczowych stanowisk w województwie.
W koñcu lat osiemdziesi¹tych „w nomenklatu-
rze” gdañskiego KW znajdowa³y siê a¿ 294 sta-
nowiska5. W myœl partyjnego statutu Komitet
Wojewódzki „inspirowa³” równie¿ dzia³alnoœæ
instytucji pañstwowych, gospodarczych i orga-
nizacji spo³ecznych6.
     Konkluduj¹c, pierwsi sekretarze KW PZPR
nie byli szefami okrêgu partyjnego w dzisiej-
szym znaczeniu tego s³owa. Z uwagi na uzurpo-
wan¹ przez partiê komunistyczn¹ „kierownicz¹
rolê” w systemie ustrojowym PRL ich dzia³al-
noœæ w du¿ym stopniu wp³ywa³a na ¿ycie setek

tysiêcy mieszkañców Pomorza Gdañskiego.
     Jak ³atwo siê domyœliæ zawiadywanie woje-
wódzk¹ organizacj¹ partyjn¹ by³o sporym wy-
zwaniem, a szefem KW nie móg³ zostaæ pierw-
szy lepszy dzia³acz partyjny. Co wiêcej, z po-
ziomu pierwszego sekretarza KW mo¿na by³o
równie szybko awansowaæ, jak i stoczyæ siê
w dó³ – na stanowisko pozbawione znaczenia
politycznego.

     Kim wiêc byli pierwsi sekretarze?
Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ niniejsze-
go tekstu pominê szereg w¹tków i ograniczê siê
do omówienia kilku wybranych kwestii.
W szczególnoœci postaram siê odpowiedzieæ na
pytania:
1. Sk¹d pochodzili pierwsi sekretarze?
2. Z jakich grup spo³ecznych siê wywodzili?
3. Jakie by³o ich wykszta³cenie?
4. Jaki by³ ich wyuczony zawód?
5. Gdzie i kiedy zwi¹zali siê z komunizmem?
6. Jak wygl¹da³a ich droga na szczyt Komitetu
Wojewódzkiego?
7. Jak przebiega³a ich dalsza kariera po opusz-
czeniu gdañskiego KW?
     OdpowiedŸ na te pytania umo¿liwi nam zna-
lezienie cech wspólnych oraz ró¿nic, których
suma sk³ada siê na rys portretu „zawodowego
rewolucjonisty”, jak w pierwszych latach Pol-
ski Ludowej nazywano pracowników partii. Ich

(Wrzeszcz, Œródmieœcie i Portowa); osiem komitetów miejsko-gminnych (Kartuzy, Koœcierzyna, Skarszewy, Puck,
Starogard Gdañski, Skórcz, Gniew i Pelplin) i trzydzieœci cztery komitety gminne (Chmielno, Przodkowo, Sierako-
wice, Somonino, Stê¿yca, Sulêczyno, ¯ukowo, Dziemiany-Lipusz, Karsin, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Cedry Wiel-
kie, Kolbudy, Pruszcz Gdañski, Przywidz, Pszczó³ki, Tr¹bki Wielkie, Kosakowo, Krokowa, Kaliska, Lubichowo, Osiecz-
na, Osiek, Smêtowo Graniczne, Zblewo, Morzeszczyn, Subkowy, Tczew, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, £êczyce
i Szemud). Zob. APG, KW PZPR, sygn. 2384/11226, k. 160–163, Struktura terytorialna organizacji partyjnej PZPR
województwa gdañskiego, 30 VI 1984 r.

4 APG, KW PZPR, sygn. 2384/9965, k. 46–48, Zakres czynnoœci, uprawnieñ i obowi¹zków sekretarzy Komitetu
Wojewódzkiego PZPR (za³¹cznik nr 1 do Regulaminu KW PZPR w Gdañsku), kwiecieñ 1984 r.
      5 APG, KW PZPR, sygn. 2384/13298, k. 11–22, Wykaz stanowisk kierowniczych woj. gdañskiego wymagaj¹cych
akceptacji politycznej Komitetu Wojewódzkiego, Egzekutywy, Sekretariatu KW PZPR w Gdañsku, listopad 1988 r,

6 Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze zmianami i uzupe³nieniami uchwalonymi przez IX Nadzwy-
czajny Zjazd PZPR w lipcu 1981 r., Warszawa 1981, s. 13; APG, KW PZPR, sygn. 2384/9965, k. 2, Regulamin Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Gdañsku, jego organów i aparatu wykonawczego, kwiecieñ 1984 r.
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zestawienie pozwoli nam tak¿e przeœledziæ ewo-
lucjê, jaka zasz³a wœród pracowników aparatu
partyjnego w ci¹gu ponad czterdziestu lat funk-
cjonowania PZPR. Jest to zarazem kolejny
przyczynek do pog³êbienia stanu naszej wiedzy
na temat specyficznej grupy spo³ecznej do nie-
dawna tworz¹cej elitê polityczn¹ Polski7.

                    Karuzela stanowisk
     W latach 1948–1990 gdañskim Komitetem
Wojewódzkim PZPR kierowa³o jedenastu
pierwszych sekretarzy:
1. Witold Konopka (grudzieñ 1948 – czerwiec 1950);
2. Czes³aw Domaga³a (czerwiec 1950 – czerwiec 1951);
3. Jan Trusz (czerwiec 1951 – paŸdziernik 1956);
4. Józef Machno (paŸdziernik 1956 – luty 1960);
5. Jan Ptasiñski (luty 1960 – grudzieñ 1967);
6. Stanis³aw Kocio³ek (grudzieñ 1967 – lipiec 1970);
7. Alojzy Karkoszka (lipiec 1970 – grudzieñ 1971);
8. Tadeusz Bejm (grudzieñ 1971 – maj 1975);
9. Tadeusz Fiszbach (maj 1975 – styczeñ 1982);
10. Stanis³aw Bejger (styczeñ 1982 – lipiec 1988);
11. Marek Ho³dakowski (lipiec 1988 – styczeñ 1990).
     Dla porównania, w Komitecie Centralnym
PZPR zasiada³o w tym czasie „zaledwie” sied-
miu pierwszych sekretarzy. Dodajmy, ¿e W³a-
dys³aw Gomu³ka by³ szefem partii przez po-
nad czternaœcie lat, a Edward Gierek – prawie
dziesiêæ. Tymczasem w Gdañsku œredni czas
urzêdowania pierwszego sekretarza KW nie
przekracza³ czterech lat. Rekordzist¹ by³ Pta-
siñski, sprawuj¹cy t¹ funkcjê przez siedem lat
i dziesiêæ miesiêcy. Tu¿ za nim znaleŸli siê Bej-
ger (szeœæ lat i siedem miesiêcy) i Fiszbach (piêæ
lat i osiem miesiêcy). Dla odmiany najkrócej –
nieca³y rok – trwa³o sekretarzowanie Domaga-

³y. Poni¿ej dwóch lat trwa³y te¿ kadencje Ko-
nopki, Karkoszki i Ho³dakowskiego.
     Jak wynika z powy¿szego zestawienia, czê-
stotliwoœæ zmian na stanowisku szefa gdañskiej
PZPR znacz¹co przewy¿sza³a tempo zmian na
szczycie Komitetu Centralnego. Tak czêste
zmiany sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego
budz¹ przypuszczenie, ¿e by³ to element celo-
wej polityki partii. Niewykluczone, ¿e central-
ne kierownictwo PZPR stara³o siê w ten spo-
sób ograniczyæ pozycjê lokalnych dygnitarzy,
aby nie dopuœciæ do „zasiedzenia”, a co za tym
idzie do nadmiernego ich usamodzielnienia.
Przypuszczenie to zdaje siê potwierdzaæ fakt,
¿e gros gdañskich sekretarzy nie mia³o ¿adnych
zwi¹zków z Wybrze¿em. Swoj¹ pozycjê  za-
wdziêczali oni wy³¹cznie decyzji KC.
     Sk¹d pochodzili pierwsi sekretarze?
 Wbrew pozorom, ¿aden z nich nie urodzi³ siê
w Gdañsku, ani nawet na Wybrze¿u. Bejger po-
chodzi³ z Kujaw; Trusz z Lubelszczyzny; Do-
maga³a z £ódzkiego; Karkoszka z Ma³opolski;
Konopka, Ptasiñski, Kocio³ek i Ho³dakowski
z Mazowsza; Bejm ze Œl¹ska; Machno ze Œwiê-
tokrzyskiego; Fiszbach zaœ urodzi³ siê pod
Lwowem. Dla wiêkszoœci z nich praca w Gdañ-
sku by³a czymœ zupe³nie nowym. Nie znali ani
miasta, ani ludzi. Zapewne o to te¿ chodzi³o ich
warszawskim protektorom.
     Statystyczny wiek pierwszego sekretarza
w momencie obejmowania stanowiska wynosi³
41 lat8. Byli to zatem ludzie doœwiadczeni ¿ycio-
wo, lecz nadal m³odzi. Do potwierdzaj¹cych
regu³ê wyj¹tków nale¿eli 34-letni Kocio³ek
i 53-letni Bejger. W chwili przejmowania ko-
mitetu gdañscy sekretarze nale¿eli do partii ko-

7 Sporz¹dzone przeze mnie biogramy gdañskich I sekretarzy KW PZPR znajd¹ siê w przygotowywanej do druku Encyklo-
pedii Gdañskiej. Wci¹¿ jednak brakuje podobnych opracowañ regionalnych, nie wspominaj¹c ju¿ o spojrzeniu ogólnopolskim.
Jedno z nielicznych dot¹d opublikowanych dotyczy województwa katowickiego, zob. T. Szafron, R. Mi³och, Portret zbioro-
wy sekretarzy KW PZPR w Katowicach w latach 1975–1990, [w] „Przewodnia si³a Narodu”. Z dziejów partii komunistycznej
na Górnym Œl¹sku i w Zag³êbiu D¹browskim 1945–1990, red. T. Kurpierz, Katowice 2010, s. 183–193.

8 Konopka mia³ 37 lat; Domaga³a – 39; Trusz – 38; Machno – 41; Ptasiñski – 39; Kocio³ek – 34; Karkoszka – 41; Bejm
– 42; Fiszbach – 40; Bejger – 53; Ho³dakowski – 50.
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munistycznej od kilkunastu (Kocio³ek) do kil-
kudziesiêciu lat (Bejger). Ka¿dy z nich mia³ za
sob¹ przynajmniej kilka lat pracy na kierowni-
czym stanowisku, czasem na kilku. Wielu z nich
pe³ni³o wczeœniej analogiczne funkcje w innych
województwach, nie wspominaj¹c o pracy na
ni¿szych instancjach partyjnych. Ze sporz¹dzo-
nego przeze mnie zestawienia wynika, ¿e droga
na szczyt gdañskiego KW wiod³a ich trzema
œcie¿kami:
1. Przeniesienie z terenu innego województwa;
2. Przeniesienie z Komitetu Centralnego lub
administracji centralnej;
3. Awans z lokalnych struktur partyjnych.
    Z racji przebytej kariery partyjnej pozwoli-
³em sobie pogrupowaæ gdañskich sekretarzy na
trzy kategorie: „wêdrowców”, „spadochronia-
rzy” i „miejscowych”. Podzia³ ten jest oczywi-
œcie umowny. W praktyce dochodzi³o bowiem
do przecinania siê kilku œcie¿ek awansu. Niektó-
rzy sekretarze nim trafili do Gdañska kr¹¿yli po
ró¿nych województwach, co pewien czas „l¹du-
j¹c” w Komitecie Centralnym lub administracji
pañstwowej (Machno i Ptasiñski).
     Praca w gdañskim KW by³a dla nich kolej-
nym etapem w karierze. Dla jednych by³ to
znaczny krok do przodu, dla innych regres. Nie
inaczej ni¿ w kategoriach degradacji upatrywaæ
mo¿na np. przesuniêcie z kierowniczego stano-
wiska w Komitecie Centralnym lub z które-
goœ z ministerstw. Z drugiej strony, dobrze oce-
niana praca w Gdañsku mog³a staæ siê przepustk¹
do odzyskania zaufania „góry”, a co za tym
idzie do ponownego awansu. Jak wygl¹da³o to
w praktyce?

                       „Wêdrowcy”
Do tej kategorii zaliczam: Konopkê, Trusza,
Kocio³ka i Karkoszkê.
     Na temat Konopki zachowa³o siê niewiele
informacji. Wiemy jednak, ¿e zanim trafi³ na
Wybrze¿e, nale¿a³ do organizatorów sformo-
wanej w ZSRR 1. Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Koœciuszki. By³ te¿ zastêpc¹ dowódcy ds.
politycznych w 1. Brygadzie, a póŸniej w 1. Dy-
wizji Czo³gów im. Bohaterów Westerplatte. W
1944 r. by³ pe³nomocnikiem PKWN ds. refor-
my rolnej na RzeszowszczyŸnie, a w 1945 r. –
I sekretarzem KW PPR w Lublinie (1945)9.
Nale¿a³ te¿ do za³o¿ycieli powsta³ej w 1944 r.
Spó³dzielni Wydawniczej „Czytelnik”10. Jako
szef lubelskiego KW narazi³ siê Gomu³ce, ¿¹da-
j¹c od w³adz centralnych pomocy ze strony
Armii Radzieckiej w walce z  antykomunistycz-
nym podziemiem na LubelszczyŸnie. „Wies³aw”
ostro skrytykowa³ wówczas Konopkê za to, „¿e
nie rozumie [on] koniecznoœci za³atwiania w³a-
snych spraw w³asnymi rêkami”11.
     Trusz zaczyna³ sw¹ karierê w charakterze
instruktora w Komitecie Centralnym PPR
(1946–1948). Nim dotar³ nad Mot³awê zd¹¿y³
te¿ pe³niæ funkcjê sekretarza KW PPR (1948)
i przewodnicz¹cego WKKP przy KW PZPR
w Kielcach (1948–1949)12.
     Kocio³ek nim zacz¹³ karierê partyjn¹, przez
krótki czas pracowa³ jako kierownik Szko³y
Podstawowej w Piotrkowie ko³o I³awy (1951–
1952). Jak ju¿ wspomnia³em, by³ – w chwili
swego mianowania – najm³odszym gdañskim

9 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Komitet Centralny PZPR [dalej: AAN, KC PZPR], sygn. 8531, k. 2, Akta
osobowe Witolda Konopki, passim; „G³os Wybrze¿a”, 29 XII 1948; J. Jakubowski, J. Szczeblewski, PPR-PPS, zjazdy i
kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, w³adze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i prze-
wodnicz¹cy WK PPS 1944–1948, Warszawa 1985, s. 40.
     10 Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1, Niepokorni, red. F. D¹browski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 354.
     11 J. Kisielewicz, Bli¿ej prawdy o cz³owieku. W³adys³aw Gomu³ka (3), „Tygodnik Che³mski” 1982, nr 22, s. 3.
     12 AAN, KC PZPR, sygn. CK/X/2713, Akta osobowe Jana Trusza, passim; tam¿e, sygn. 15193, Akta osobowe Jana
Trusza, passim.
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sekretarzem. Nie brakowa³o mu jednak partyj-
nego doœwiadczenia. Zd¹¿y³ ju¿ byæ I sekreta-
rzem KU PZPR na Uniwersytecie Warszawskim
(1956–1958), sekretarzem Komitetu Centralne-
go Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej (1960–
1963), I sekretarzem KD PZPR Warszawa-Œród-
mieœcie (1963–1964) i I sekretarzem Komitetu
Warszawskiego PZPR (1964–1967). Od roku
1965 by³ tak¿e pos³em na Sejm PRL13. Nale¿a³
do ulubieñców Gomu³ki. Niektórzy upatrywali
w nim nawet kandydata do przejêcia schedy po
„Wies³awie”14.
     Karkoszka zaczyna³ pracê jako kierownik
wydzia³u w Fabryce Samochodów Osobo-
wych na ¯eraniu (1954). Szybko jednak prze-
niós³ siê do pracy w aparacie partyjnym. Zanim
dotar³ na Wybrze¿e by³ kolejno: instruktorem
(1954–1958), zastêpc¹ kierownika wydzia³u
(1958–1960) i sekretarzem ekonomicznym
Komitetu Warszawskiego PZPR (1960–1970)15.
Zapewne wtedy pozna³ Kocio³ka, po którym
mia³ w przysz³oœci obj¹æ kierownictwo gdañ-
skiej organizacji partyjnej.

                     „Spadochroniarze”
     Do tej kategorii zaliczam: Domaga³ê, Mach-
nê, Ptasiñskiego i Ho³dakowskiego.
     Domaga³a przebywa³ na Wybrze¿u nieca³y
rok, a jego sekretarzowanie w Gdañsku stano-
wi³o zaledwie antrakt pomiêdzy pe³nieniem
przez niego funkcji wiceprzewodnicz¹cego Cen-

tralnej Komisji Kontroli Partyjnej (1949–1950)
i kierownika Wydzia³u Ogólnego KC PZPR
(1951–1952). Wczeœniej zd¹¿y³ byæ: instruktorem
Wydzia³u Wojskowego KC PPR (1944–1945),
zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Personalnego KC
PPR (1945–1948)  oraz pierwszym sekretarzem
KW PPR i KW PZPR w £odzi (1948–1949)16.
     Machno nale¿a³ najpierw do Polskiej Partii
Socjalistycznej. W latach 1946–1948 kierowa³
Wojewódzkim Komitetem PPS w Krakowie.
By³ te¿ cz³onkiem w³adz centralnych tej partii.
Po „zjednoczeniu” PPS i PPR pe³ni³ m.in. funk-
cje: sekretarza KW PZPR w Katowicach
(1948–1950), sekretarza KW PZPR w  Szcze-
cinie (1950), sekretarza Warszawskiego Komi-
tetu PZPR (1954–1955), zastêpcy kierownika
Wydzia³u Organizacyjnego KC PZPR (1955)
i kierownika Wydzia³u Socjalnego KC PZPR
(1955–1956)17.
     Ho³dakowski zaczyna³ pracê na stanowisku
starszego radcy w Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów PRL (1961–1965). Do PZPR
wst¹pi³ „dopiero” w 1963 r. Mia³ wtedy 25 lat
 i – w chwili zapisywania siê do partii – by³ naj-
starszym spoœród wszystkich gdañskich sekre-
tarzy. Nastêpnie by³ kierownikiem Wydzia³u
Handlu w Prezydium Rady Narodowej m. st.
Warszawy (1965–1970) i zastêpc¹ przewodnicz¹-
cego Sto³ecznej Komisji Planowania (1971–
1974). W strukturach KC PZPR zacz¹³ pi¹æ siê
od po³owy lat siedemdziesi¹tych. W 1979 r.
zosta³ zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Przemy-

      13 Tam¿e, sygn. 1739 (mf 2897), k. 94,Wyci¹g z akt osobowych Stanis³awa Kocio³ka, 27 XI 1967 r.
       14 J. Eisler, Grudzieñ 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000, s. 20–21; Relacja Stanis³awa Kocio³ka, 12
I 2012 r. (nagranie audio w zbiorach autora).
      15 AAN, KC PZPR, sygn. 1784, k. 442 (mf 2904), Wniosek o zatwierdzenie Alojzego Karkoszki na stanowisko
wiceprezesa Rady Ministrów, 26 V 1975 r.; T. Mo³dawa, Ludzie w³adzy 1944–1991. W³adze pañstwowe i polityczne Pol-
ski wed³ug stanu na dzieñ 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 370.
          16 AAN, KC PZPR, sygn. CK/X/891, Akta osobowe Czes³awa Domaga³y, passim; APG, KW PZPR, sygn. 2384/
2412, G. Adamczewska, J. Dobrowolski, E. Chobot, A. Wojnarowska-Szczêsna, PPR, PPS, PZPR. W³adze instancji
³ódzkich i województwa ³ódzkiego. Delegaci na Zjazdy i Kongresy krajowe. Cz³onkowie centralnych w³adz partyjnych
z £odzi i województwa ³ódzkiego. 1945–1975, £ódŸ 1985, b.p. [s. 23, 170].
       17 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII/811, Akta osobowe Józefa Machny, passim.
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s³u Lekkiego, Handlu i Spo¿ycia, a w 1980 –
zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Handlu i Finan-
sów KC. W latach 1981–1982 by³ podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnêtrz-
nego i Us³ug. PóŸniej pe³ni³ funkcje: zastêpcy
kierownika Wydzia³u Ekonomicznego KC
(1982–1984), kierownika Wydzia³u Ekono-
micznego KC (1984–1987) i kierownika Wy-
dzia³u Polityki Spo³eczno-Ekonomicznej KC
(1987–1988). W lipcu 1988 r. „spad³” na stano-
wisko I sekretarza KW PZPR w Gdañsku18.
     Ptasiñski by³ najd³u¿ej urzêduj¹cym spoœród
gdañskich sekretarzy, mia³ te¿ najbujniejsz¹ prze-
sz³oœæ. Nim trafi³ do Gdañska zd¹¿y³ byæ: po-
s³em na Sejm PRL (1952–1957), wiceministrem
w Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego
(1952–1954), zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Komi-
tetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego (1954–1956)
i zastêpc¹ Komendanta G³ównego Milicji Oby-
watelskiej (1956–1960). Pe³ni³ te¿ szereg funk-
cji partyjnych, m.in. sekretarza KP PPR w P³oñ-
sku (1945–1946), kierownika Wydzia³u Rolne-
go Komitetu Warszawskiego PPR (1946–1947),
kierownika Wydzia³u Organizacyjnego Komi-
tetu Warszawskiego PPR (1947), sekretarza KW
PPR w Rzeszowie (1947–1948), I sekretarza KW
PZPR w Rzeszowie (1948–1952), I sekretarza
KW PZPR w  £odzi (1952) i I sekretarza KW
PZPR w  Bydgoszczy (1956)19. Dodajmy te¿, ¿e
Ptasiñski by³ pu³kownikiem Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa oraz bliskim wspó³pracownikiem Gomu³-
ki i Mieczys³awa Moczara20.

                             „Miejscowi”
     Do tej kategorii zaliczam: Bejma, Fiszbacha
i Bejgera. Co prawda, nie urodzili siê oni na
Wybrze¿u, lecz zwi¹zali siê z nim przez póŸ-
niejsze miejsce zamieszkania, szko³ê i pracê. Dla
przyk³adu, dziesiêcioletni Fiszbach przyjecha³
wraz z rodzin¹ na Kaszuby w 1945 r. Dorasta³
w Kartuzach gdzie skoñczy³ szko³ê podstawow¹
oraz liceum. Tam te¿ podj¹³ pierwsz¹ pracê na
stanowisku referenta w Powiatowym Zak³adzie
Mleczarskim21.
     Wszyscy trzej rozpoczêli dzia³alnoœæ w lo-
kalnych strukturach partyjnych niemal równo-
czeœnie, na prze³omie lat piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych. Bejm by³ I sekretarzem KD
Gdañsk-Portowa (1958–1959)22; Fiszbach –
starszym instruktorem Komitetu Miasta i Po-
wiatu w Elbl¹gu (1963)23; Bejger – I sekreta-
rzem KZ Polskich Linii Oceanicznych w Gdy-
ni (1959–1961)24. Z czasem wspinali siê coraz
wy¿ej. Bejm zosta³ sekretarzem propagandy
KM PZPR w Gdañsku (1959–1963) oraz prze-
wodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej w Gdañsku (1963–1969)25. Fiszbach z
kolei „zaliczy³” stanowiska: instruktora Wy-
dzia³u Rolnego KW PZPR w Gdañsku (1963–
1964), sekretarza rolnego KMiP PZPR w El-
bl¹gu (1964–1968) i I sekretarza KP PZPR
w Tczewie (1968–1971)26. W 1969 r. Bejm zo-
sta³ przewodnicz¹cym Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Gdañsku27. Fiszbach

     18 Tam¿e, sygn. 2074, k. 186 (mf 3243), Wyci¹g z akt osobowych Marka Ho³dakowskiego, 5 VI 1988 r.; T. Mo³dawa,
dz. cyt., s. 360.
     19 AAN, KC PZPR, sygn. CK/VII/1229, Akta osobowe Jana Ptasiñskiego, passim; Aparat bezpieczeñstwa w Polsce.
Kadra kierownicza. 1944–1956, t. 1, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 77, 91.
     20 Relacja Jana Ptasiñskiego, 17–18 X 2011 r. (nagranie audio w zbiorach autora).
     21 Relacja Tadeusza Fiszbacha, 16 X 2012 r. (nagranie audio w zbiorach autora).
     22 AAN, KC PZPR, sygn. 1784, k. 263, (mf 2904), Wyci¹g z akt osobowych Tadeusza Bejma, 8 V 1975 r.
     23 Tam¿e, k. 128, Wyci¹g z akt osobowych Tadeusza Fiszbacha, 2 V 1975 r.
     24 Tam¿e, sygn. 2073, k. 243, (mf 3242), Wyci¹g z akt osobowych Stanis³awa Bejgera, 22 VI 1988 r.
     25 Tam¿e, sygn. 1784, k. 263, (mf 2904), Wyci¹g z akt osobowych Tadeusza Bejma, 8 V 1975 r.
     26 Tam¿e, k. 128, Wyci¹g z akt osobowych Tadeusza Fiszbacha, 2 V 1975 r.
      27 Tam¿e, k. 263, Wyci¹g z akt osobowych Tadeusza Bejma, 8 V 1975 r.
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po Grudniu ’70 pe³ni³ funkcjê sekretarza propa-
gandy, a od 1974 sekretarza organizacyjnego
KW PZPR w Gdañsku28. Z tych stanowisk
mieli oni ju¿ wkrótce przeskoczyæ wprost do
gabinetu pierwszego sekretarza KW. Bejm uczy-
ni³ to w 1971; Fiszbach w 1975 r. Obaj nale¿eli
do zwyciêskiej frakcji Gierka i – podobnie jak
„towarzysz Edward” – doszli do w³adzy w re-
zultacie „pogrudniowego” przetasowania w sze-
regach partii.
     Kariera Bejgera przebiega³a mniej spektaku-
larnie. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e co jakiœ czas
za³amywa³a siê. Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹-
tych Bejger wyjecha³ do Aleksandrii, gdzie
obj¹³ stanowisko wicekonsula (1961–1963). Po
powrocie z Afryki by³ cz³onkiem egzekutywy
KM PZPR w Gdyni (1963–1966) i KW PZPR
w Gdañsku (1967–1971). W latach 1966–1976
by³ dyrektorem naczelnym PLO. W drugiej
po³owie lat siedemdziesi¹tych przeniós³ siê na
stanowisko radcy handlowego przy Ambasa-
dzie PRL w Helsinkach (1976–1980). Po czte-
rech latach zosta³ ministrem w Urzêdzie Go-
spodarki Morskiej w Gdyni (1980–1982)29. Do
czynnej polityki wróci³ jednak dopiero po
wprowadzeniu stanu wojennego, zastêpuj¹c –
uwa¿anego w KC za zbytniego „libera³a” – Fi-
szbacha.
     Warto zauwa¿yæ, ¿e Bejm, Fiszbach i Bej-
ger kierowali gdañsk¹ organizacj¹ partyjn¹ przez
siedemnaœcie lat (1971–1988). W tym czasie
Komitet Centralny zaprzesta³ przysy³ana
„w teczkach” pierwszych sekretarzy. Mog³o to
œwiadczyæ o zatrzymaniu rozbujanej
w latach poprzednich karuzeli stanowisk, a tak-
¿e o wzroœcie znaczenia lokalnych dzia³aczy.
Wydaje siê, i¿ „centrala” zaczê³a wreszcie liczyæ
siê ze zdaniem miejscowego „aktywu”. Ta sta-
bilna sytuacja zmieni³a siê wraz z mianowaniem

Ho³dakowskiego, którego krótkie sekretarzo-
wanie przypad³o na okres postêpuj¹cego rozpa-
du PZPR.

                         Dwie generacje
     Wszyscy gdañscy sekretarze przyszli na œwiat
przed II wojn¹ œwiatow¹. Najstarszego i najm³od-
szego dzieli³a dwudziestosiedmioletnia ró¿nica
wieku, czyli jedno pokolenie. Z racji wieku po-
dzieliæ ich mo¿na na dwie kategorie:
1. „starych”, urodzonych w latach 1911–1921 (Ko-
nopka, Domaga³a, Trusz, Machno i Ptasiñski);
2. „m³odych”, urodzonych w latach 1929–1938
(Kocio³ek, Karkoszka, Bejm, Fiszbach, Bejger
i Ho³dakowski).
    Trzej najstarsi urodzili siê jeszcze przed
I wojn¹ œwiatow¹. Byli to: Konopka (1911),
Domaga³a (1911) i Trusz (1913). Machno uro-
dzi³ siê w 1915, a Ptasiñski w 1921 r. Do grupy
„m³odych”, urodzonych w latach trzydziestych
XX wieku, nale¿eli: Karkoszka (1929) Bejm
(1929), Bejger (1929), Kocio³ek (1933), Fi-
szbach (1935) i Ho³dakowski (1938). Nie mo¿-
na bagatelizowaæ czynnika wieku. „Starzy” se-
kretarze dobrze pamiêtali biedê panuj¹c¹ na
polskiej wsi w latach „wielkiego kryzysu”.
Wszyscy te¿ byli œwiadkami wojennej zawie-
ruchy i biedy pierwszych lat powojennych.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e „m³odzi” se-
kretarze w doros³oœæ wkroczyli ju¿ w okresie
Polski Ludowej.

   Kiedy i gdzie zwi¹zali siê z komunizmem?
 Najstarsi jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹,
w nielegalnych organizacjach partyjnych
i m³odzie¿owych. Czterej pierwsi szefowie
gdañskiej PZPR byli typowymi przedwojen-
nymi komunistami. W swych biografiach mieli
zarówno epizody konspiracyjne, jak

28 Tam¿e, k. 128, Wyci¹g z akt osobowych Tadeusza Fiszbacha, 2 V 1975 r.
29 Tam¿e, sygn. 2073, k. 243, (mf 3242), Wyci¹g z akt osobowych Stanis³awa Bejgera, 22 VI 1988 r.; T. Mo³dawa, dz.

cyt., s. 335.
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i aresztowania. Domaga³a np. spêdzi³ kilka mie-
siêcy w  wiêzieniu w Piotrkowie (1935) oraz
w obozie odosobnienia w Berezie Karuskiej
(1936–1937)30. Z zachowanych Ÿróde³ wynika,
¿e wœród gdañskich sekretarzy by³o trzech by-
³ych cz³onków Komunistycznej Partii Polski
(Konopka, Domaga³a i Trusz) i trzech cz³on-
ków Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie¿y
Polskiej (Konopka, Trusz i Machno). Mach-
no nale¿a³ tak¿e do Miêdzynarodowej Organi-
zacji Pomocy Rewolucjonistom. W czasie II
wojny œwiatowej Konopka, Domaga³a, Trusz
i Ptasiñski wst¹pili do Polskiej Partii Robot-
niczej; Machno do Robotniczej Partii Polskich
Socjalistów i Polskiej Partii Socjalistycznej-
Lewica31.
     Biografia Trusza jest charakterystyczna dla
wielu przedwojennych komunistów. Urodzi³
siê w 1913 r. we wsi Ruda pod Che³mem Lubel-
skim. Jego ojciec Szymon by³ ukraiñskim ch³o-
pem. Trusz zakoñczy³ edukacjê na szkole po-
wszechnej (1929). W wieku lat siedemnastu
wst¹pi³ do KZMP, a rok póŸniej do KPP
(1931). By³ aktywist¹ Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy. W 1937 r. lubelski S¹d
Okrêgowy skaza³ go na karê siedmiu lat wiê-
zienia i dziesiêciu lat pozbawienia praw obywa-
telskich za nielegaln¹ dzia³alnoœæ komuni-
styczn¹. Mia³ wówczas 24 lata. W wiêzieniu
przesiedzia³ do wrzeœnia 1939 r.32

     Zaraz po opuszczeniu wiêzienia podj¹³ wspó³-
pracê z Sowietami. Jak sam wspomina³, bra³
wraz z nimi „aktywny udzia³ w likwidacji zbroj-
nych oddzia³ów maruderów grabi¹cych ludnoœæ
[sic!]”. Wraz z Armi¹ Czerwon¹ w paŸdzierni-

ku 1939 r. przekroczy³ Bug. Pocz¹tkowo pra-
cowa³ w Kowlu, jako agitator i milicjant. Na-
stêpnie zatrudni³ siê przy sp³awie drewna na
Wo³dze. By³ te¿ elektromonterem w stoczni
i œlusarzem w zak³adach wojskowych w mie-
œcie Gorki. Wspomina³, ¿e w lutym 1942 r. zo-
sta³ „zmobilizowany i przes³any, mimo wyraŸ-
nej niechêci z mej strony, do Armii gen. [W³a-
dys³awa] Andersa”. Z oddzia³ów Andersa zde-
zerterowa³ na terenie Uzbekistanu. Wróci³ do
Gorkiego gdzie w 1943 r. wst¹pi³ do organizo-
wanego przez Wandê Wasilewsk¹ Zwi¹zku Pa-
triotów Polskich. Zosta³ wiceprzewodnicz¹cym
Zarz¹du Obwodowego ZPP w Gorkim oraz in-
struktorem w Zarz¹dzie Centralnym ZPP. W
grudniu 1945 r. by³ delegatem na pierwszy zjazd
PPR. Do Polski wróci³ w kwietniu 1946, podej-
muj¹c pracê w Wydziale Organizacyjnym KC
PPR33.
     W latach szeœædziesi¹tych w PZPR dosz³o
do zmiany pokoleniowej. Czas „starych” ko-
munistów koñczy³ siê. Przedwojennych „we-
teranów ruchu robotniczego” zast¹pili „party-
zanci”. Nale¿a³ do nich Ptasiñski, który –
w przeciwieñstwie do swoich poprzedników –
karierê partyjn¹ rozpocz¹³ podczas II wojny
œwiatowej. W koñcu dekady na scenê wkroczy-
li przedstawiciele kolejnej generacji – tzw. po-
kolenia zetempowskiego. Byli to wychowan-
kowie partyjnych m³odzie¿ówek (ZWM,
ZMP, ZMS)34. Ich reprezentantem by³ Kocio-
³ek, który – w przeciwieñstwie do Ptasiñskie-
go – nie wst¹pi³ do partii w czasie wojny, lecz
podczas studiów na UW. Do PZPR zapisa³ siê
w roku œmierci Stalina (1953).

30 AAN, KC PZPR, sygn. 13669, k. 1, Akta osobowe Czes³awa Domaga³y.
31 Tam¿e, sygn. 8531, Akta osobowe Witolda Konopki, passim; tam¿e, sygn. 13669, Akta osobowe Czes³awa Doma-

ga³y, passim; tam¿e, sygn. 15193, Akta osobowe Jana Trusza, passim; tam¿e, sygn. 237/XXIII/811, Akta osobowe Józefa
Machny, passim; tam¿e, sygn. CK/VII/1229, Akta osobowe Jana Ptasiñskiego, passim.

32 Tam¿e, sygn. 15193, Akta osobowe Jana Trusza, passim.
33 Tam¿e, sygn. CK/X/2713, k. 4–5, Akta osobowe Jana Trusza.
34 A. Dudek, Mechanizmy rekrutacji elit oraz kadr PZPR, artyku³ opublikowany na stronie Oœrodka Myœli Poli-

tycznej, zob. http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=103#_ftn1, ostatnie wejœcie – 12 V 2011 r.
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     Pocz¹wszy od koñca lat szeœædziesi¹tych
rówieœnicy Kocio³ka zdominowali kierownic-
two partyjne. Czy byli ideowcami? Nie wie-
my. Z racji „póŸnego” urodzenia wstêpowali od
razu do „partii w³adzy”. Nie grozi³y im nigdy
sanacyjne wiêzienia. Nie brali te¿ udzia³u w II
wojnie œwiatowej. W porównaniu ze swymi star-
szymi kolegami zaczynali kariery w warunkach
wrêcz cieplarnianych. Od ma³ego defilowali
w pochodach i jeŸdzili na obozy m³odzie¿owe.
Jednoczeœnie, dorastali w cieniu totalitarnej pro-
pagandy i „kultu jednostki”.
     W moim odczuciu – wspomina³ Bejger – by³ to
okres wielkich rewolucyjnych przemian, które
zmieni³y oblicze mojego kraju, miasta, wsi. Zmie-
ni³y moje ¿ycie, zapewni³y now¹ wielk¹ przysz³oœæ
ludziom wywodz¹cym siê, tak jak ja, z klasy ro-
botniczej, ze wsi. […] Na pewno w tamtym czasie
nie s³ysza³em o ¿adnych wypaczeniach. Wierzy³em,
¿e wszystko, co robiê s³u¿y jak najlepiej klasie ro-
botniczej, interesom ludzi pracy, narodowi. Kiedy
[w 1956 r. – P.B.] ujawniono niektóre fakty, kiedy
zapozna³em siê z ró¿nymi materia³ami, choæby
z XX Zjazdu KPZR, prze¿y³em wielki wstrz¹s, któ-
ry zosta³ pog³êbiony wydarzeniami w Poznaniu35.

  Czy po 1956 r. nadal wierzy³ w komunizm?
 Trudno powiedzieæ. Rok ten sta³ siê wa¿n¹ cezur¹
dla wielu dzia³aczy partyjnych. Czêœæ z nich straci-
³a wówczas m³odzieñcze z³udzenia.
     Bejger by³ typowym przyk³adem powojennego
komunisty. Urodzi³ siê w Pi¹tkowie ko³o W¹brzeŸ-
na w 1929 r. Jego ojciec Leon by³ kowalem.
Mieszkaliœmy w tak zwanym szeœcioraku. […]
Ojciec by³ synem fornala, dziadek pracowa³
u niemieckiego »bambra«, czyli ku³aka. Jak
czêsto bywa³o w robotniczych rodzinach – oj-
ciec mia³ dziewiêcioro braci i sióstr – przy ¿yciu

pozosta³o tylko siedmioro rodzeñstwa. Wszy-
scy byli robotnikami. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e pochodzê z typowo robotniczej rodziny pra-
cuj¹cej na wsi. […] ¯y³o siê tym co rodzice zdo-
³ali wyhodowaæ. Na ogó³ nie brakowa³o chleba,
choæ bardzo rzadko by³ [on] ok³adany kie³bas¹,
najczêœciej twarogiem i gotowan¹ kapust¹. Nie
czêsto trafia³ na stó³ drób”36

– wspomina³ po latach. Bejger mia³ dwóch bra-
ci i trzy siostry. Jako pierwszy w rodzinie podj¹³
siê dzia³alnoœci politycznej. Pracê zawodow¹
rozpocz¹³ w starostwie powiatowym w W¹-
brzeŸnie, jako goniec. W 1946 r. wyjecha³ na
Wybrze¿e. Tam zda³ maturê w III Pañstwowym
Gimnazjum i Liceum (tzw. Topolówka). W
1948 r. zd¹¿y³ jeszcze wst¹piæ do PPR. W 1951
ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu Morskiego
w Sopocie, a w 1958 r. Wy¿sz¹ Szko³ê Ekono-
miczn¹ w Sopocie. Przez kilka lat pracowa³
w radiu. By³ inspektorem audycji. Sprawdza³
zgodnoœæ radiowych komunikatów z ich – za-
twierdzonym przez cenzurê – tekstem. Zaliczy³
Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Lenini-
zmu i Wy¿sz¹ Szko³ê Nauk Spo³ecznych przy
KC PZPR. W koñcu lat piêædziesi¹tych zna-
laz³ pracê w PLO. Tam te¿ rozpocz¹³ karierê
partyjn¹. Jak sam wspomina³, pracuj¹c w ¿eglu-
dze zwiedzi³ wiêkszoœæ portów œwiata37.

    Jakie by³o wykszta³cenie pierwszych
sekretarzy?

Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e ¿aden
spoœród „starych” nie zdoby³ wy¿szego wy-
kszta³cenia. Trusz mia³ zaledwie podstawo-
we. Konopka, Domaga³a, Machno i Ptasiñski
legitymowali siê wykszta³ceniem œrednim. Zda-
j¹c maturê Ptasiñski mia³ 39 lat38. Oczywiœcie
wykszta³cenie formalne nie zawsze przek³ada

35 APG, KW PZPR, sygn. 2384/16831, k. 8–9, Wywiad udzielony przez Stanis³awa Bejgera Andrzejowi Kêpiñskie-
mu, Gdañsk 30 VIII 1985 r.

 36 Tam¿e, k. 1–2.
 37 Tam¿e, k. 15.
 38 AAN, KC PZPR, sygn. CK/VII/1229, k. 7, Akta osobowe Jana Ptasiñskiego.
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siê na wiedzê praktyczn¹ czy umiejêtnoœci or-
ganizatorskie. Pamiêtajmy te¿, ¿e w czasach II
RP matura nie by³a tak powszechna jak w PRL,
czy obecnie. Œwiadczy³a o przynale¿noœci do
elity. Popularne w okresie budowania Polski
Ludowej has³o („Nie matura, a chêæ szczera…”)
nie by³o wcale pustym sloganem. Sytuacja ule-
g³a zasadniczej zmianie w latach szeœædziesi¹-
tych. Zmiana pokoleniowa przynios³a ze sob¹
poprawê wykszta³cenia pracowników partii.
Wszyscy „m³odzi” sekretarze legitymowali siê
ju¿ wykszta³ceniem wy¿szym (Kocio³ek, Kar-
koszka, Bejm, Fiszbach, Bejger i Ho³dakow-
ski). Dyplom ukoñczenia wy¿szej uczelni sta³
siê wrêcz standardem.

     Jakie uczelnie koñczyli?
Kocio³ek i Ho³dakowski to absolwenci Uni-
wersytetu Warszawskiego; Karkoszka studio-
wa³ na Politechnice Warszawskiej; Bejm i Bej-
ger ukoñczyli Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹
w Sopocie; Fiszbach – Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹
w Olsztynie. Niektórzy uczyli siê równie¿
w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki
(Fiszbach i Ho³dakowski) oraz w Wy¿szej
Szkole Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR
(Fiszbach i Bejger). Dwie ostatnie szko³y by³y
prawdziwymi „kuŸniami” kadr partyjnych.
     Jak widaæ, „m³odzi” sekretarze mieli, w porów-
naniu do swoich starszych kolegów, nie tylko u³a-
twiony start w karierze partyjnej, ale te¿ lepsze
warunki do nauki. WyraŸny skok poziomu wy-
kszta³cenia pracowników PZPR œwiadczy³ tak¿e
o postêpuj¹cej biurokratyzacji partii, wyra¿aj¹cej
siê w staranniejszym doborze kadr. Z nut¹ ironii
mo¿na powiedzieæ, ¿e wspomniana ju¿ „chêæ szcze-
ra” przesta³a wystarczaæ.
                 Kim byli z zawodu?
Z ankiet personalnych wynika, ¿e wœród gdañ-
skich sekretarzy by³o: czterech magistrów eko-

nomii (Bejm, Fiszbach, Bejger i Ho³dakowski),
jeden doktor nauk technicznych (Fiszbach),
jeden magister socjologii (Kocio³ek), jeden
in¿ynier budownictwa l¹dowego (Karkoszka),
jeden nauczyciel (Kocio³ek), jeden murarz (Pta-
siñski) i jeden elektromonter (Trusz). Z partyj-
nych opracowañ mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e
Machno nie mia³ ¿adnego zawodu. Nie uda³o
mi siê natomiast ustaliæ wyuczonego zawodu
Konopki i Domaga³y. W wewn¹trzpartyjnych
opracowaniach zawód Konopki okreœlono mia-
nem „pracownika partyjnego”, a Domaga³ê skla-
syfikowano jako „pracownika umys³owego”39.
     Wróæmy na moment do kwestii pochodze-
nia sekretarzy. Rubryka okreœlaj¹ca tzw. pocho-
dzenie spo³eczne dziœ ju¿ nie funkcjonuje. W
czasach PRL by³a jednak wa¿nym punktem we
wszystkich ankietach personalnych. Pomimo
oficjalnej „bezklasowoœci” spo³eczeñstwo dzie-
lono bowiem na trzy kategorie: „robotników”,
„ch³opów” i tzw. inteligencjê pracuj¹c¹.
Z jakich rodzin pochodzili zatem pierwsi

sekretarze?
Najczêœciej z wiejskich i robotniczych. A¿ sied-
miu z nich pochodzi³o ze wsi (Domaga³a, Trusz,
Ptasiñski, Karkoszka, Bejm, Fiszbach i Bejger).
Jedynie czterech urodzi³o siê w mieœcie (Ko-
nopka, Machno, Kocio³ek i Ho³dakowski).
Dodajmy, ¿e Kocio³ek i Ho³dakowski byli
rodowitymi warszawiakami. Przesz³o po³owa
sekretarzy deklarowa³a siê, jako synowie robot-
ników (Machno, Ptasiñski, Karkoszka, Bejm,
Fiszbach i Bejger). Co pi¹ty podawa³ siê za syna
ch³opa (Domaga³a i Trusz) lub „inteligenta”
(Kocio³ek i Ho³dakowski). Tylko „pochodze-
nie spo³eczne” Konopki wydaje siê niejasne,
gdy¿ w dokumentach partyjnych okreœlone jest
doœæ enigmatycznie, mianem „drobnomiesz-
czañskiego”40. W sumie wiêc oœmiu na jedena-

39 W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Czêœæ II. Cz³onkowie w³adz
centralnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR. 21 XII 1948–31 XII 1982, Warszawa 1983, s. 303.

40 W praktyce terminem tym okreœlano zazwyczaj rzemieœlnika lub drobnego kupca.
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stu pierwszych sekretarzy (73 proc.) okreœla³o
swoje „pochodzenie spo³eczne” jako „robotni-
cze” lub „ch³opskie”.
                                Dalsze losy
     Patrz¹c na losy gdañskich sekretarzy widzi-
my wyraŸnie, ¿e dla czêœci z nich praca na Wy-
brze¿u sta³a siê trampolin¹ do dalszej kariery.
Dla innych – pocz¹tkiem jej schy³ku. Ze wzglê-
du na przebieg karier podzieli³em ich na dwie
kategorie: „wschodz¹ce” i „gasn¹ce gwiazdy”.
Podzia³owi temu wymyka siê Domaga³a, któ-
rego kariera – po pocz¹tkowym awansie – sta-
nê³a w miejscu. Po opuszczeniu Wybrze¿a pe³-
ni³ on funkcje: kierownika Wydzia³u Ogólne-
go KC PZPR (1951–1952), podsekretarza stanu
w ministerstwie rolnictwa (1952–1957), pos³a na
Sejm PRL (1952–1956 i 1965–1972), inspekto-
ra Wydzia³u Rolnego KC PZPR (1957–1958),
cz³onka egzekutywy KW PZPR w Kielcach
i przewodnicz¹cego PWRN w Kielcach (1958–
1965) oraz I sekretarza KW PZPR w Krako-
wie (1965–1971). Zmar³ w 1998 r.41 A teraz
przyjrzyjmy siê nieco bli¿ej losom pozosta³ych
sekretarzy.

                    „Wschodz¹ce gwiazdy”
     W grupie „wschodz¹cych gwiazd” znaleŸli
siê: Kocio³ek, Karkoszka i Bejm.
     Karkoszka i Bejm ³atwo odnaleŸli siê we
w³adzach centralnych. Karkoszka by³ kolejno:
ministrem budownictwa (1971–1975), wicepre-
mierem (1975–1976), sekretarzem KC (1976–
1980), przewodnicz¹cym Rady Narodowej m.
st. Warszawy (1976–1981), cz³onkiem Biura Po-
litycznego KC PZPR (1980) i pos³em na Sejm
PRL (1976–1985). Zmar³ w 2001 r.42

     Bejm przez dziesiêæ lat by³ cz³onkiem KC
(1971–1981). Przez okres jednej kadencji by³

te¿ pos³em na Sejm PRL (1972–1976). Po
opuszczeniu Gdañska pe³ni³ funkcje: wicepre-
zesa Najwy¿szej Izby Kontroli (1975–1985),
ministra administracji, gospodarki terenowej
i ochrony œrodowiska (1975–1976), ministra
komunikacji (1976–1977) i cz³onka Rady Mi-
nistrów (1977–1980). Zmar³ w 1988 r.43

     Nieco inaczej by³o z Kocio³kiem, którego
kariera nabra³a rozpêdu w koñcu lat szeœædzie-
si¹tych. Jako jedyny z gdañskich sekretarzy
zosta³ jednoczeœnie cz³onkiem Biura Politycz-
nego KC PZPR (1968). Po opuszczeniu Wy-
brze¿a obj¹³ funkcjê wicepremiera i sekretarza
Komitetu Centralnego (1970). Mia³ zaledwie
37 lat. Niespodziewany kres jego b³yskotliwej
kariery nast¹pi³ w grudniu 1970 r., gdy – za
spraw¹ niefortunnego przemówienia – sta³ siê
wspó³winnym masakry gdyñskich robotników.
Po obaleniu Gomu³ki straci³ swego protekto-
ra i wszystkie stanowiska (1971). Lata siedem-
dziesi¹te spêdzi³ na swoistym „zes³aniu”, bêd¹c
kolejno: ambasadorem PRL w Belgii (1971–
1978), prezesem Zarz¹du Centralnego Zwi¹zku
Spó³dzielczoœci Pracy (1978–1980) i ambasado-
rem PRL w Tunezji (1980). Oczywiœcie, zna-
j¹c trzy jêzyki obce, nadawa³ siê do pracy w dy-
plomacji lepiej ni¿ wiêkszoœæ jego partyjnych
kolegów. W¹tpliwe jednak, aby wys³ano go tam
jedynie z uwagi na zdolnoœci lingwistyczne. W
rzeczywistoœci zosta³ przeniesiony w stan poli-
tycznej hibernacji. Na drug¹ szansê przysz³o mu
czekaæ a¿ do 1980 r., kiedy to – po raz drugi
w karierze – mianowano go I sekretarzem Ko-
mitetu Warszawskiego PZPR44. Odium „kata
Trójmiasta” okaza³o siê jednak zbyt ciê¿kie. W
1982 r. Kocio³ek poprosi³ o  ponowne przenie-
sienie do dyplomacji. „Czym argumentowa³?
Tym, ¿e atmosfera, jaka powsta³a wokó³ niego

41 AAN, KC PZPR, sygn. CK/VII/235, Akta osobowe Czes³awa Domaga³y, passim; T. Mo³dawa, dz. cyt., s. 205;
Encyklopedia Gdañska, red. J. Mykowski, B. Œliwiñski, Gdañsk 2012, s. 237.

42 Encyklopedia Gdañska, dz. cyt., s. 444.
43 T. Mo³dawa, dz. cyt., s. 335.
44 AAN, KC PZPR, sygn. 1831, k. 115, (mf 3000), Wyci¹g z akt personalnych Stanis³awa Kocio³ka, 29 IV 1982 r.
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w zwi¹zku z wydarzeniami grudniowymi, jest
dla niego trudna. Ataki mno¿y³y siê. Móg³by
czuæ siê Ÿle przychodz¹c do POP, które zacho-
wywa³y siê tak wobec niego, ¿e jest to obrzy-
dliwe wobec niego. Dosta³ ma³o g³osów na Kon-
ferencji Warszawskiej, najmniej g³osów na ZjeŸ-
dzie. Wróci do pracy w dyplomacji i bêdzie ste-
rowa³ z innej pozycji”45 – czytamy w protoko-
le posiedzenia Biura Politycznego KC z maja
1982 r. Na ironiê losu zakrawa³ jedynie fakt, ¿e
s³owa te wypowiedzia³ Wojciech Jaruzelski, któ-
ry w 1970 r. sta³ na czele wojska strzelaj¹cego
do gdyñskich robotników.
     Kocio³ek zosta³ mianowany ambasadorem
w ZSRR (1982). Wydaje siê, ¿e nie by³a to
degradacja. Raczej chwilowe odsuniêcie w
cieñ. Moskwa by³a wówczas najwa¿niejszym
sojusznikiem PRL a nie przechowalni¹ poli-
tycznych emerytów. Pe³ni³ tê funkcjê do 1985
r. W ocenie Antoniego Dudka, odwo³anie go
ze stanowiska ambasadora by³o „logiczn¹ kon-
sekwencj¹” zaanga¿owania siê ekipy Jaruzel-
skiego w poparcie dla rozpoczynaj¹cej siê w
Zwi¹zku Radzieckim pierestrojki46. Po 1985
r. Kocio³ek definitywnie wycofa³ siê z polity-
ki. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³ tak-
¿e – obok Jaruzelskiego – jednym z g³ównych
oskar¿onych w procesie o „sprawstwo kierow-
nicze” grudniowej masakry. W kwietniu 2013 r.
S¹d Okrêgowy w Warszawie, kontrowersyjnym
i nie jednog³oœnym wyrokiem, uniewinni³ go
z zarzutów. Mieszka w Warszawie47.

                     „Gasn¹ce gwiazdy”
     Do tej kategorii zaliczam: Konopkê, Tru-
sza, Machnê, Ptasiñskiego, Fiszbacha, Bejgera
i Ho³dakowskiego.
     Po opuszczeniu Gdañska Konopka zrezygno-
wa³ z pracy w aparacie partyjnym. Przekwalifi-
kowa³ siê na dziennikarstwo. By³ prezesem wy-
dawnictwa „Ksi¹¿ka i Wiedza”, a tak¿e – do czasu
przejœcia na emeryturê – redaktorem naczelnym
miesiêcznika „Wiedza i ¯ycie”. Zmar³ w 1995 r.48

     Brak materia³ów Ÿród³owych nie pozwala
w chwili obecnej na odtworzenie dalszych losów
Trusza. Na podstawie „milczenia Ÿróde³” mo¿na
jednak wnioskowaæ, ¿e po opuszczeniu Gdañska
jesieni¹ 1956 r. nie pe³ni³ on ju¿ ¿adnych wa¿nych
funkcji partyjnych. Zmar³ w 2004 r.49

     Machno ju¿ w trakcie pracy w Gdañsku zo-
sta³ przewodnicz¹cym Sejmowej Komisji Gospo-
darki Morskiej i ̄ eglugi (1957–1961). Po opusz-
czeniu Wybrze¿a piastowa³ stanowiska: podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie ̄ eglugi (1960–1965),
sekretarza Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachod-
nich (1965–1971) i sekretarza Frontu Jednoœci
Narodu (1971–1973). W gruncie rzeczy by³y to
jednak stanowiska fasadowe i pozbawione poli-
tycznego znaczenia. Zmar³ w 1976 r.50

     Ho³dakowski, choæ uczestniczy³ w obra-
dach „okr¹g³ego sto³u”51, po samorozwi¹zaniu
PZPR nie odegra³ ¿adnej roli politycznej. By³
ju¿ wówczas ciê¿ko chory. Zmar³ w 1991 r.52

     Pozostali trzej sekretarze, zaraz po zakoñ-
czeniu swych kadencji, zostali wys³ani na pla-
cówki dyplomatyczne.

     45 Tam¿e, k. 146, Protokó³ z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, 18 V 1982 r.
     46 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozk³ad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2004, s. 23.
     47 M. Mindykowski, Zatrzymany w Peerelu, „Polska Dziennik Ba³tycki”, dodatek „Rejsy”, 2–3 V 2013, s. 12–13.
     48 J. Kisielewicz, dz. cyt., s. 3; Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1, dz. cyt., s. 354; Encyklopedia Gdañska, dz. cyt., s. 480.
     49 Encyklopedia Gdañska, dz. cyt., s. 1059–1060.Wiêcej na temat postaci Trusza i okolicznoœci jego odwo³ania, zob.
Towarzysz Trusz musi odejœæ!, wywiad Barbary Szczepu³y z Piotrem Brzeziñskim, „Polska Dziennik Ba³tycki”, dodatek
„Rejsy”, 28 X 2011, s. 16, a tak¿e K. Filip, K. Filip, PaŸdziernik 1956 r. w Gdañsku, „Teki Gdañskie” 2012, nr 12, s. 63–89.
      50 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII/811, Akta osobowe Józefa Machny, passim; T. Mo³dawa, dz. cyt., s. 212–213.
    51 A. Garlicki, Rycerze Okr¹g³ego Sto³u, Warszawa 2004, s. 9.
     52 Encyklopedia Gdañska, dz. cyt., s. 399.
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     Ptasiñski zosta³ ambasadorem w ZSRR
(1968–1971), a póŸniej wiceprezesem Zarz¹du
Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielczoœci Pracy
(1972–1982)53. Pe³ni³ te¿ – raczej fasadow¹ –
funkcjê cz³onka Rady Naczelnej i Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ
i Demokracjê. O ile praca w spó³dzielczoœci
by³a typow¹ synekur¹, o tyle posada ambasa-
dora w ZSRR stanowiæ mog³a odskoczniê do
dalszej kariery. Podobnie jak w przypadku Ko-
cio³ka, kariera Ptasiñskiego za³ama³a siê wraz
z odsuniêciem od w³adzy Gomu³ki. W³aœnie
wtedy przeniesiono go do CZSP. Ptasiñski zo-
stawi³ po sobie szereg wspomnieñ.Czêœæ z nich
ukaza³a siê drukiem. Mieszka w Warszawie54.
     Fiszbacha zdjêto ze stanowiska pierwszego
sekretarza nieca³y miesi¹c po wprowadzeniu sta-
nu wojennego. Jako sygnatariusz „porozumieñ
gdañskich” nie pasowa³ do „wojennej” rzeczy-
wistoœci. Zosta³ radc¹ Ambasady PRL w Hel-
sinkach (1982–1986), a póŸniej doradc¹ ministra

spraw zagranicznych (1987–1989)55. Jego gwiaz-
da rozb³ysnê³a raz jeszcze w 1989 r., gdy zosta³
wybrany wicemarsza³kiem „sejmu kontrakto-
wego”. W lipcu 1989 r. rozwa¿ano jego kandy-
daturê na stanowisko prezydenta PRL56. Pod-
jêta przez niego próba za³o¿enia Polskiej Unii
Socjaldemokratycznej okaza³a siê niewypa³em
(1990). W latach dziewiêædziesi¹tych Fiszbach
pe³ni³ funkcjê doradcy w ministerstwie spraw za-
granicznych, radcy handlowego w Oslo i amba-
sadora RP na £otwie. Mieszka w Gdañsku57.
     Bejger wkrótce po „zdjêciu” ze stanowiska
pierwszego sekretarza KW mianowany zosta³
ambasadorem PRL w Austrii (1988). Pe³ni³ tê
funkcjê do 1990 r.58 Nastêpnie przeszed³ na
emeryturê. Mieszka w Gdyni59.
     Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e pomimo zdjêcia ze
œwiecznika ludzie ci szybko znajdowali nowe,
„ciep³e” posady. Partia dokonywa³a zmian ka-
drowych, lecz nie zapomina³a o swoich, odsu-
niêtych na boczny tor, dzia³aczach.

53 AAN, KC PZPR, sygn. CK/VII/1229, k. 65–66, Akta osobowe Jana Ptasiñskiego.
54  Relacja Jana Ptasiñskiego, dz. cyt.
55 T. Mo³dawa, dz. cyt., s. 349.
56 Relacja Tadeusza Fiszbacha, dz. cyt.
57 Tam¿e; Kto jest kim w regionie gdañskim, red. J. Zalesiñski i in., Gdañsk 1993, s. 66; Kto jest kim w województwie

pomorskim, Z. Canowiecki i in., Gdañsk 2000, s. 62.
58 T. Mo³dawa, dz. cyt., s. 335.
59 Relacja Stanis³awa Bejgera, 1 VIII 2011 r. (nagranie audio w zbiorach autora).
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                                Wnioski
     Statystyczny pierwszy sekretarz KW PZPR
w Gdañsku urodzi³ siê przed II wojn¹ œwiatow¹.
Nie pochodzi³ z Wybrze¿a, choæ czasem móg³
byæ z nim zwi¹zany poprzez pracê, zamieszka-
nie lub naukê. Urodzi³ siê w ma³ej miejscowo-
œci. W ubogiej, robotniczej lub ch³opskiej, ro-
dzinie. Nim trafi³ do partii by³ najczêœciej
cz³onkiem komunistycznej organizacji m³o-
dzie¿owej. Przez krótki czas pracowa³ w wy-
uczonym zawodzie, po czym przenosi³ siê do
pracy w aparacie partyjnym. W chwili wstêpo-
wania do partii komunistycznej mia³ od 18 do
25 lat. Przesz³o po³owa gdañskich sekretarzy
nale¿a³a do PZPR od samego pocz¹tku jej ist-
nienia. Wszyscy pozostali cz³onkami partii a¿
do œmierci lub do chwili rozwi¹zania PZPR w
styczniu 1990 r.
     W momencie obejmowania stanowiska sze-
fa Komitetu Wojewódzkiego statystyczny se-
kretarz liczy³ ponad 41 lat. Mia³ za sob¹ przy-
najmniej kilka lat pracy na kierowniczych sta-
nowiskach partyjnych w innych wojewódz-
twach lub na ni¿szych stanowiskach w KC.
Zdarza³o siê te¿, ¿e „spada³” do Gdañska z wy-
sokiego stanowiska partyjnego lub ministerial-
nego. W tym przypadku jego „transfer” na
Wybrze¿e móg³ byæ swoist¹ degradacj¹ i zwia-
stunem schy³ku partyjnej kariery.
     Wszyscy sekretarze sprawuj¹cy swe funkcje
przed rokiem 1960 nale¿eli do przedwojennych
organizacji komunistycznych. Mieli na ogó³ œred-
nie wykszta³cenie. Pocz¹wszy od 1967 r. wszyscy
kolejni sekretarze legitymowali siê wykszta³ce-
niem wy¿szym. Czêœæ z nich skoñczy³a dodatko-
wo szko³y partyjne (WUML, WSNS).

     Kadencja statystycznego sekretarza nie prze-
kracza³a czterech lat. Jego rola w partyjnej hie-
rarchii by³a œciœle okreœlona i w du¿ym stop-
niu ograniczona dyrektywami KC. Znamienne
by³o, ¿e tylko Kocio³ek zdo³a³ po³¹czyæ sta-
nowisko szefa gdañskiego KW z funkcj¹ cz³on-
ka Biura Politycznego KC PZPR. Spoœród
pozosta³ych sekretarzy Fiszbach, Bejger i Ho³-
dakowski osi¹gnêli „zaledwie” pozycjê zastêp-
ców cz³onka Biura Politycznego60. Wydaje siê
zatem, ¿e gdañscy sekretarze nie odgrywali zbyt
wa¿nej roli w pracach Komitetu Centralnego.
Tym niemniej kierowali oni du¿¹ organizacj¹
partyjn¹ oraz wa¿nym gospodarczo i politycz-
nie regionem, w którym – co nale¿y podkre-
œliæ – nader czêsto dochodzi³o do wybuchów
spo³ecznego niezadowolenia. Bez w¹tpienia za-
tem, co najmniej od koñca lat szeœædziesi¹tych,
pe³nienie funkcji pierwszego sekretarza KW
PZPR w Gdañsku by³o zadaniem odpowiedzial-
nym i niezwykle trudnym.
     Po zakoñczeniu kadencji na Wybrze¿u –
w zale¿noœci od dalszego rozwoju kariery – do-
tychczasowi pierwsi sekretarze KW przecho-
dzili do pracy w centralnym aparacie partyjnym
i rz¹dowym b¹dŸ „miêkko l¹dowali” w którejœ
ze spó³dzielni lub placówek dyplomatycznych.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e ¿aden spoœród nich –
za wyj¹tkiem Tadeusza Fiszbacha – nie zrobi³
spektakularnej kariery politycznej po 1989 r.
     Byli to zazwyczaj ludzie wywodz¹cy siê
z ubogich rodzin, którzy dopiero w Polsce Lu-
dowej skorzystali z niedostêpnego dla ich ro-
dziców „awansu spo³ecznego”. W ten sposób
rodzi³a siê nowa elita komunistycznej Polski.
Ludzie ci byli zarazem g³ównymi beneficjen-
tami nowego systemu. Trudno siê dziwiæ, ¿epo-
zostali mu wierni do koñca.

60 Fiszbach by³ zastêpc¹ cz³onka BP KC PZPR w latach 1980–1981, Bejger w latach 1982–1988, a Ho³dakowski
w latach 1988–1990, zob. T. Mo³dawia, dz. cyt., s. 335, 349, 360
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                                    ***
Tekst stanowi próbê syntetycznego nakreœlenia
portretu zbiorowego sylwetek jedenastu pierw-
szych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Gdañsku z lat 1948–1990. Autor skon-
centrowa³ siê g³ównie na opisie ich pochodze-
nia, ¿yciowych losów i karier politycznych.
Oprócz literatury przedmiotu opar³ siê na naj-
nowszych ustaleniach badawczych, kwerendach
w Archiwum Akt Nowych i Archiwum Pañ-
stwowym w Gdañsku, a tak¿e na rozmowach
ze wszystkimi ¿yj¹cymi dziœ by³ymi pierwszy-
mi sekretarzami KW PZPR w Gdañsku. Arty-
ku³ stanowi zapowiedŸ szerszej, przygotowy-
wanej w³aœnie do druku, ksi¹¿ki Piotra Brze-
ziñskiego, zatytu³owanej „Zapomniani dygni-
tarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódz-
kiego PPR/PZPR w Gdañsku w latach 1945–
1990. Szkice biograficzne”. Jest to pierwsza tego
rodzaju zbiorowa biografia wojewódzkiej elity
partyjnej z okresu PRL. Ksi¹¿ka uka¿e siê nak³a-
dem gdañskiego oddzia³u IPN w koñcu 2013 r.

***
Autor jest historykiem, pracownikiem nauko-
wym Oddzia³owego Biura Edukacji Publicz-
nej IPN w Gdañsku i doktorantem Uniwersy-
tetu Gdañskiego. Specjalizuje siê w najnowszej
historii Polski i historii regionalnej. Jest m.in.
autorem, wspó³autorem i redaktorem ksi¹¿ek:
„Zbrodnia bez kary. Grudzieñ 1970 w Gdyni.
Przebieg wydarzeñ, represje, walka o prawdê”
(Gdynia 2010); „Stan wojenny na Pomorzu Nad-
wiœlañskim (1981–1983). Szkice historyczne”
(Gdañsk 2012) oraz „Zapomniani dygnitarze.
Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego
PPR/PZPR w Gdañsku w latach 1945–1990.
Szkice biograficzne” (Gdañsk 2013, w druku).
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Imię  
i nazwisko 
 

 
Funkcje pełnione w strukturach PPR/PZPR 

 
Inne pełnione funkcje publiczne 

Witold  
Konopka 

członek egzekutywy KW PPR w Rzeszowie (1944 r.);  
I sekretarz KW PPR w Lublinie (1944–1945);  
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1948–1950) 

pełnomocnik PKWN ds. reformy 
rolnej na Rzeszowszczyźnie (1944 r.);  
generalny inspektor ds. repatriacji Polaków z Zachodu 
(1945–1946);  
dyrektor Instytutu Prasy Spółdzielni Wydawniczej 
„Czytelnik” (1947–1948); 
redaktor pisma „Nowe Drogi” (1950–1951); 
prezes wydawnictwa „Książka i Wiedza” (1952–
1956);  
redaktor pisma „Materiały i Zagadnienia” (1957); 
redaktor naczelny pisma „Chiny” (1958–1960);  
redaktor naczelny „Wiedzy i Życia” (1961–1976) 

 
 
 
Czesław  
Domagała 

instruktor Wydziału Wojskowego KC PPR (1944–1945); 
zastępca kierownika Wydziału Personalnego KC PPR 
(1945–1948); 
I sekretarz KW PPR w Łodzi (1948 r.); 
I sekretarz KW PZPR w Łodzi (1948–1949); 
zastępca przewodniczącego CKKP (1949–1950); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1950–1951); 
kierownik Wydziału Ogólnego KC (1951–1952); 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa (1952–1957); 
inspektor Wydziału Rolnego KC PZPR (1957–1958); 
członek egzekutywy KW PZPR w Kielcach (1958–1965); 
I sekretarz KW PZPR w Krakowie (1965–1971) 

 
 
 
 
przewodniczący PWRN w Kielcach (1958–1965); 
poseł na Sejm PRL I, IV i V kadencji  
(1952–1956, 1965–1969 i 1969–1972)  

Jan  
Trusz 

instruktor Wydziału Organizacyjnego KC PPR (1946–1948); 
sekretarz KW PPR w Kielcach (1948 r.); 
przewodniczący WKKP przy KW PZPR w Kielcach 
(1948–1949); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1951–1956) 

 
poseł na Sejm I kadencji (1952–1956) 

 
 
Józef  
Machno 

sekretarz KW PZPR w Katowicach (1948–1950); 
inspektor Wydziału Organizacyjnego KC PZPR (1950–
1951); 
sekretarz KW PZPR w Szczecinie (1950 r.); 
inspektor Wydziału Organizacyjnego KC PZPR (1953–
1954); 
sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1954–1955); 
zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC 
PZPR (1955 r.); 
kierownik Wydziału Socjalnego KC PZPR (1955–1956); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1956–1960) 

 
I sekretarz WK PPS w Krakowie  
(1946–1948); 
poseł na Sejm II kadencji (1957–1961); 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Żeglugi 
(1960–1965); 
sekretarz TRZZ (1965–1971); 
sekretarz FJN (1971–1973) 

 
 
Alojzy  
Karkoszka 

 
sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1960–1970); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1970–1971); 
sekretarz KC PZPR (1976–1980); 
I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1976–1980); 
członek BP KC PZPR (1980 r.) 

minister budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych (1971–1975); 
wicepremier (1975–1976); 
przewodniczący Rady Narodowej m.st. Warszawy 
(1976–1981); 
poseł na Sejm VII i VIII kadencji (1976–1980 i 1980–
1985) 

Tabela nr 2
Pierwsi sekretarze KW PZPR w Gdañsku (1948-1990): skrótowy przebieg karier
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 Szefowie KW PZPR w Gdañsku w latach 1948–1990...

 
 
Jan  
Ptasiński 

sekretarz KP PPR w Płońsku (1945–1946); 
kierownik Wydziału Rolnego Komitetu Warszawskiego PPR 
(1946–1947); 
kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Warszawskiego 
PPR (1947 r.); 
sekretarz KW PPR w Rzeszowie (1947–1948); 
I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie (1948–1952); 
I sekretarz KW PZPR w Łodzi (1952 r.); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1960–1967) 

 
wiceminister MBP (1952–1954); 
zastępca przewodniczącego KdsBP (1954– 
1956); 
zastępca komendanta głównego MO  
(1956–1960); 
poseł na Sejm I, III i IV kadencji (1952–1956, 1961–
1965 i 1965–1969); 
ambasador PRL w ZSRR (1968–1971); 
wiceprezes zarządu CZSP (1972–1982) 

 
 
 
Stanisław  
Kociołek 

 
 
sekretarz KU PZPR UW (1956–1958); 
I sekretarz KD PZPR Warszawa-Śródmieście (1963–1964); 
I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1964–1967); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1967–1970); 
członek BP KC PZPR (1968–1971); 
sekretarz KC PZPR (1970–1971); 
I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1980–1982) 

I sekretarz Komitetu Warszawskiego ZMS (1958–1960); 
sekretarz KC ZMS (1960–1963); 
poseł na Sejm IV i V kadencji (1965–1969 i 1969–
1972); 
wicepremier PRL (1970 r.); 
ambasador PRL w Belgii i Luksemburgu (1971–1978); 
prezes zarządu CZSP (1978–1980); 
ambasador PRL w Tunezji (1980 r.); 
ambasador PRL w ZSRR (1982–1985) 

 
 
Alojzy  
Karkoszka 

 
sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1960–1970); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1970–1971); 
sekretarz KC PZPR (1976–1980); 
I sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR (1976–1980); 
członek BP KC PZPR (1980 r.) 

minister budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych (1971–1975); 
wicepremier (1975–1976); 
przewodniczący Rady Narodowej m.st. Warszawy 
(1976–1981); 
poseł na Sejm VII i VIII kadencji (1976–1980 i 1980–
1985) 

 
 
Tadeusz  
Bejm 

 
I sekretarz KD PZPR Gdańsk-Portowa (1958–1959); 
sekretarz KM PZPR w Gdańsku (1959–1963); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1971–1975) 
 

przewodniczący PMRN w Gdańsku (1963–1969); 
przewodniczący PWRN w Gdańsku (1969–1972); 
poseł na Sejm VI kadencji (1972–1976); 
minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony 
środowiska (1975–1976); 
minister komunikacji (1976–1977); 
minister-członek RM (1977–1980); 
wiceprezes NIK (1977–1985) 

 
 
Tadeusz  
Fiszbach 

 
starszy instruktor KMiP PZPR w Elblągu (1963 r.), 
instruktor Wydziału Rolnego KW PZPR w Gdańsku (1963–
1964); 
sekretarz KMiP PZPR w Elblągu (1964–1968); 
I sekretarz KP PZPR w Tczewie (1968–1971); 
sekretarz ds. propagandy KW PZPR w Gdańsku (1971–1974); 
sekretarz ds. organizacyjnych KW PZPR w Gdańsku (1974–
1975); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1975–1982); 
zastępca członka BP KC PZPR (1980–1981) 

 
poseł na Sejm VII i VIII kadencji (1976–1980 i 1980–
1985); 
radca Ambasady PRL w Helsinkach (1982–1986); 
doradca w MSZ (1987–1989); 
wicemarszałek Sejmu X kadencji tzw. kontraktowego 
(1989–1991); 
doradca ministra w MSZ (1992 r.); 
radca Ambasady RP w Oslo (1993–1998); 
starszy radca w MSZ (1998–2001);  
ambasador RP na Łotwie (2001–2005) 

 
Stanisław  
Bejger 

 
I sekretarz KZ PZPR PLO w Gdyni (1959–1961); 
członek egzekutywy KM PZPR w Gdyni (1959–1961 i 1963–
1966), 
członek egzekutywy KW PZPR w Gdańsku (1967–1971); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1982–1988); 
zastępca członka BP KC PZPR (1982–1988) 

wicekonsul PRL w Aleksandrii (1961–1963); 
radca Ambasady PRL w Helsinkach (1976–1980); 
minister w Urzędzie Gospodarki Morskiej (1981–1982); 
poseł na Sejm IX kadencji (1985–1989); 
ambasador PRL w Austrii (1988–1990) 

 
 
Marek 
Hołdakowski 

zastępca kierownika Wydziału Przemysłu Lekkiego, 
Handlu i Spożycia KC PZPR (1979–1980); 
zastępca kierownika Wydziału Handlu i Finansów KC 
PZPR (1980–1981); 
zastępca kierownika Wydziału Ekonomicznego KC PZPR 
(1982–1984); 
kierownik Wydziału Ekonomicznego KC PZPR (1984–
1987); 
kierownik Wydziału Polityki Społeczno-Ekonomicznej KC 
PZPR (1987–1988); 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku (1988–1990); 
zastępca członka BP KC PZPR (1988–1990) 

 
 
 
 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Handlu 
Wewnętrznego i Usług (1981–1982) 

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie akt osobowych i literatury przedmiotowej
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 Powstanie i pocz¹tki dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej.......

      Milicja Obywatelska jako powojenna for-
macja policyjna dzia³a³a przez 46 lat. Zosta³a
powo³ana moc¹ dekretu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego opublikowanego
7 paŸdziernika 1944 r. w „Dzienniku Ustaw”.
W artykule 2 Dekretu o Milicji Obywatel-
skiej stwierdzano, i¿ jej zadaniem jest:
a) ochrona bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹d-
ku publicznego;
b) dochodzenie i œciganie przestêpstw;
c) wykonywanie zleceñ w³adz administracyj-
nych, s¹dów i prokuratury w zakresie prawem
przewidzianym”.
      Na czele MO sta³ komendant g³ówny, któ-
ry podlega³ kierownikowi Resortu Bezpieczeñ-
stwa Publicznego1. Zgodnie z podzia³em ad-
ministracyjnym kraju, MO posiada³a swoje
wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne

jednostki. Milicja Obywatelska jako formacja
policyjna przetrwa³a a¿ do 6 kwietnia 1990 r.,
kiedy wesz³a w ¿ycie ustawa o Policji.
      Pierwsze informacje na temat powstania
gdañskiej milicji pojawi³y siê, oprócz doku-
mentacji milicyjnej, w opracowanych w latach
siedemdziesi¹tych wydawnictwach rocznico-
wych MO, znajduj¹cych siê obecnie w archi-
wach Instytutu Pamiêci Narodowej. Jedn¹ z
wa¿niejszych jest Kronika Milicji Obywatel-
skiej i S³u¿by Bezpieczeñstwa województwa
gdañskiego (Warszawa 1974)2. Niestety, zna-
laz³o siê w niej sporo b³êdów merytorycz-
nych. Wartoœciowe pod wzglêdem meryto-
rycznym s¹ powsta³e dekadê póŸniej artyku³y
Micha³a Stryczyñskiego, nale¿y jednak pamiê-
taæ o ich kontekœcie propagandowym3. Podob-
ne zarzuty mo¿na wysun¹æ pod adresem pracy

Powstanie i pocz¹tki dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej
w Gdañsku-Dolnym Wrzeszczu (kwiecieñ-wrzesieñ 1945 r.)

Krzysztof Filip

1 DzU RP 1944, nr 7, poz. 33, s. 67–68.
2 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Gdañsku [dalej: AIPN Gd], 059/13, Kronika Milicji Obywatelskiej i

S³u¿by Bezpieczeñstwa województwa gdañskiego, Warszawa 1974; ibidem, 059/27, t. 1, Powstanie i dzia³alnoœæ Milicji Obywatel-
skiej i S³u¿by Bezpieczeñstwa województwa gdañskiego w okresie XXXV-lecia. Zagadnienia wybrane, Gdañsk 1979.

3 M. Stryczyñski, Powstanie i dzia³alnoœæ Milicji Obywatelskiej na Wybrze¿u Gdañskim, „S³u¿ba MO” 1981, nr 1;
idem, Utworzenie i dzia³alnoœæ Morskiej Milicji Obywatelskiej w Gdañsku w latach 1945–1946, „S³u¿ba MO” 1979, nr
1; idem, W walce o utrwalenie w³adzy ludowej [w:] Kalendarz Gdañski 1985, red. J. Wêsierski, Gdañsk 1984.
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Zenona Jakubowskiego pt. Milicja Obywatel-
ska 1944–1948 (Warszawa 1988)4, która równie¿
zawiera interesuj¹ce informacje na temat gdañ-
skiej milicji. Pojawi³y siê one tak¿e we wspó³cze-
snej literaturze przedmiotu, m.in. w pracach Pio-
tra Majera5 i Krzysztofa Filipa6. Zdarzaj¹ siê
rwnie¿ teksty, które zawieraj¹ kardynalne b³êdy7.
      Wartoœciowym Ÿród³em informacji na ten
temat jest prasa, zw³aszcza codzienna, np.
„Dziennik Ba³tycki”. Pomocne s¹ równie¿ pra-
ce które powsta³y przy opisywaniu organizowa-
nia w³adz na obszarze województwa gdañskie-
go, miasta Gdañska, jak i samego Wrzeszcza8.

              Komenda Wojewódzka MO
      Moc¹ rozkazu nr 5 komendanta wojenne-
go MO z 3 kwietnia 1945 r. kpt. Mieczys³aw
Konwizor9 zosta³ dowódc¹ tzw. gdañskiej mi-
licyjnej grupy operacyjnej. Organizacja KW
MO w Gdañsku rozpoczê³a siê po 4 kwietnia.

Utworzono j¹ w budynku stanowi¹cym dawn¹
siedzibê Gestapo, s¹siaduj¹cym z gmachem
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego, wiêzieniem oraz s¹dem. Komendê
dyslokowano przy Neugarten 27 (ul. Nowe
Ogrody). Jej struktura organizacyjna (m.in.
Wydzia³y) krystalizowa³a siê przez kilka ko-
lejnych miesiêcy10.

                    Komenda Miejska MO
      Twórc¹ Komendy Miejskiej Milicji Oby-
watelskiej w Gdañsku by³ mjr Edward Gron-
czewski ps. Przepiórka11. Przyby³ on 1 kwiet-
nia do Gdañska na czele lubelskiej grupy ope-
racyjnej MO. Pierwsza siedziba KM MO
znajdowa³a siê przy Mirchauerweg 2 (ul. Par-
tyzantów) we Wrzeszczu (Langfuhr). W po-
³owie kwietnia przeniesiono j¹ do budynku
przy Krebsmarkt (od 1945 r. ul. Bojowców,
nastêpnie Kalinowskiego, ob. Targ Rakowy)12.

4 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 1988.
5 P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, dzia³alnoœæ, miejsce w aparacie w³adzy, Olsztyn 2004.
6 K. Filip, Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945-1949, Gdañsk 2011; idem, Komendanci wojewódzcy

Milicji Obywatelskiej w Gdañsku w latach 1945-1949, [w:] Policja gdañska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia,
red. A. G¹siorowski, Gdañsk 2012; K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek
„Rejsy”), 27 IX 2013.

7 Por. m.in.: M. Bakun, Milicja Obywatelska [w:], Encyklopedia Gdañska, Gdañsk 2012, red. B. Œliwiñski, s. 642-644.
Autor np. myli postaci za³o¿ycieli UB i MO na terenie Gdañska, nieszczêœliwie lokalizuje KW MO przy ul. Okopo-
wej 15 ju¿ w 1947 r., czyli o kilka lat za wczeœnie. W tekœcie pojawia siê równie¿ wiêcej b³êdnych informacji, jednak
pojawiaj¹ siê one g³ównie w tej partii has³a, która dotyczy lat 40.

8 Zob. m.in.: R. Wapiñski, Pierwsze lata w³adzy ludowej na Wybrze¿u Gdañskim, Gdañsk 1970; K. Gomó³ka,
Dzia³alnoœæ Komitetów Dzielnicowych PPR i PPS we Wrzeszczu i Oliwie w latach 1945-1948 [w:] Kszta³towanie siê
i utrwalanie w³adzy ludowej na Wybrze¿u Gdañskim 1945-1949, Sesja naukowa Gdañsk, kwiecieñ 1985 r., s. 107-117;M.
Hejger, Polityka narodowoœciowa w³adz polskich w województwie gdañskim w latach 1945-1947, S³upsk 1998; G.
Berendt, ¯ydzi na gdañskim rozdro¿u (1945-1950), Gdañsk 2000; G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu Gdañskim
1945-1947, Warszawa 2003; M. ¯akiewicz, Gdañsk 1945. Kronika wojennej burzy, Gdañsk 2008; S. Bykowska, Rehabilita-
cja i weryfikacja narodowoœciowa polskiej ludnoœci w województwie gdañskim po II wojnie œwiatowej, Gdañsk 2009;
J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz i Zaspa, Gdañsk 2012; W³adze i mieszkañcy Gdañska w 1945 roku w œwietle
sprawozdañ, wstêp i oprac. P. Perkowski, Gdañsk 2013; idem, Gdañsk - miasto od nowa. Kszta³towanie spo³eczeñstwa i
warunki bytowe w latach 1945-1970, Gdañsk 2013.

9 Postaæ Konwizora jest bardzo ciekawa. Jego biogramy pojawi³y siê ju¿ w niektórych publikacjach. Zob. m.in.: Z.
Jakubowski, Milicja Obywatelska…, s. 497-498; K. Filip, Komendanci wojewódzcy…, s. 157 i n.

10 K. Filip, Milicja Obywatelska…, s. 35, 38-39; idem, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The
Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013. Szerzej: idem, Komendanci wojewódzcy…, s. 157-163.

11 Jest to osoba doœæ dobrze opisana w polskiej literaturze historycznej, zob. m.in.: J. Jakubowski, Gronczewski
Edward Antoni, [w:], S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2: E-J, Warszawa 1987, s. 377.

12 K. Filip, Milicja Obywatelska…, s. 38.
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 Powstanie i pocz¹tki dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej.......

Powstanie siedmiu komisariatów MO
w Gdañsku

      7 kwietnia Konwizor zatwierdzi³ kierow-
ników zastanych w Gdañsku siedmiu komisa-
riatów miejskich. Sieæ tych jednostek zosta³a
zorganizowana zgodnie z podzia³em Gdañska
na siedem sowieckich rejonowych komendan-
tur wojennych. System ten zaaprobowa³ na-
czelnik garnizonu Armii Czerwonej gen.
lejtn. Mikulski. Z dokumentów MO wynika,
¿e rejonowi komendanci wojenni przyjmowa-
li za³ogi i kierowników komisariatów z entu-
zjazmem, otaczaj¹c ich opiek¹ i zabezpiecza-
j¹c ich potrzeby bytowe13.
      Zgodnie ze sw¹ nazw¹ I Komisariat stano-

wi³ pierwsz¹ jednostkê Milicji Obywatelskiej
w Gdañsku. Powsta³ po wkroczeniu Sowietów
do Oruni (27 marca).  Komisariat utworzono
przy Horst-Wessel-Strasse 74 (póŸniejsza ul.
Oruñska, nastêpnie Jednoœci Robotniczej,
a obecnie Trakt œw. Wojciecha). Za³o¿ycielem
by³ mat Alfons Gapski14.
      1 kwietnia na Dolnym Mieœcie przy ul.
£¹kowej 4 powsta³ II Komisariat MO. Jego
za³o¿ycielem by³ Czes³aw PrzewoŸny, chocia¿
istniej¹ informacje, ¿e w kwietniu tê funkcjê
sprawowa³ tak¿e milicjant o nazwisku Hoppe15.
      Tego samego dnia w centrum miasta Hen-
ryk Zaborowski utworzy³ III Komisariat MO
w dawnej siedzibie Raiffeisenbank16 przy
Krebsmarkt 6. W po³owie kwietnia budynek

13 Ibidem.
14 Alfons Gapski urodzi³ siê 11 marca 1912 r. w Quinsburgu [nie ustalono prawid³owej nazwy miejscowoœci – KF]

jako syn urzêdnika Alfonsa i Bronis³awy zd. ¯aromiñskiej [nazwisko nieczytelne]. Ukoñczy³ siedem klas szko³y
powszechnej oraz kursy ¿eglarskie. Z zawodu by³ marynarzem. Zna³ biegle jêzyk niemiecki. Deklarowa³ wyznanie
rzymskokatolickie. By³ narodowoœci i obywatelstwa polskiego. By³ ¿onaty, mia³ 3 córki. Pocz¹tkowo pracowa³ w
¿egludze rzecznej jako marynarz. W latach 1933-1936 pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ w Marynarce Wojennej w Gdyni. P³ywa³
m.in. do Niemiec, Rosji, Francji, Szwecji, Norwegii i Danii. Mia³ stopieñ mata. Nastêpnie powróci³ do dawnej pracy,
gdzie zosta³ mianowany sternikiem. W 1938 r. uzyska³ patent kapitana i w tym charakterze pracowa³ a¿ do stycznia 1945
r. w ¿egludze rzecznej na Wiœle dla firmy Johannes Ick. Uczestniczy³ w kampanii polskiej 1939 r. 27 marca 1945 r. zosta³
kierownikiem pierwszej jednostki milicyjnej w Gdañsku – I Komisariacie MO na Oruni, jednak wkrótce przyj¹³
funkcjê kierownika gospodarczego. Zamieszka³ w tej¿e dzielnicy. Nie wiadomo jak d³ugo pracowa³ w tej¿e jednostce.
Byæ mo¿e nale¿y uto¿samiaæ jego osobê z Alfonsem Gapiñskim, który Rozkazem personalnym nr 5 komendanta
wojewódzkiego MO w Gdañsku z 5 lipca 1945 r., zosta³ zatrudniony z dat¹ wsteczn¹ (z dniem 22 kwietnia) jako
funkcjonariusz Sekcji Œledczej KM MO w Gdyni. Nie uda³o siê ustaliæ dalszych losów Gapskiego.
Ibidem; AIPN Gd, 130/1448, Akta osobowe Alfonsa Gapskiego, k. 2-3; ibidem, 121/1, Rozkaz Personalny nr 9 komen-
danta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 5 lipca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 91v.

15 Czes³aw PrzewoŸny urodzi³ siê 7 lipca 1914 r. w Poznaniu jako syn Franciszka i Stanis³awy. Jego zachowane akta
osobowe nie zawieraj¹ informacji o przedwojennych losach. Wiadomo, ¿e od 8 lutego 1945 r. s³u¿y³ jako szeregowy
milicjant w poznañskiej MO. 30 marca zosta³ skierowany do Gdañska na kierownika II Komisariatu MO w Gdañsku
przy ul. £¹kowej (7 kwietnia zosta³ zatwierdzony na tym stanowisku). 8 czerwca zosta³ przeniesiony na zastêpcê
referatu polityczno-wychowawczego KM MO w Gdañsku. 8 paŸdziernika 1945 r. PrzewoŸny zosta³ przydzielony na
komendanta jednego z posterunków MO powiatu kartuskiego. 1 paŸdziernika 1946 r. zosta³ zwolniony na w³asn¹ proœbê
z powodu z³ego stanu zdrowia. Nie ustalono jego dalszych losów. Wiadomo, ¿e póŸniej mieszka³ w Poznaniu. Zmar³ 7
grudnia 1989 r.AIPN Gd, 210/1286, Akta osobowe Czes³awa PrzewoŸnego, k. 2-3, 5; ibidem, 121/1, Rozkaz Personalny
nr 4 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 5 czerwca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 34; ibidem, Rozkaz Personalny
nr 5 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 10 czerwca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 47v; ibidem, Rozkaz Personalny
nr 18 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 10 paŸdziernika 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 268v; ibidem, 05/54, t. 12,
Raport dekadowy sytuacyjny KM MO w Gdañsku za okres 1-10 I 1946 r., 12 I 1946 r., k. 6; M. Bakun, Milicja…, s. 643;
K. Filip, „Komunikat dyslokacyjny jednostek Milicji Obywatelskiej na terenie województwa gdañskiego w 1945 r”
jako Ÿród³o do dziejów MO na tym terenie, mps.

16 Gdañsk 1945. Wspomnienia 50 lat póŸniej, praca zbiorowa, Gdañsk 1997, s. 279.
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zajê³a Komenda Miejska. Komisariat przenie-
siono wówczas za Dyrekcjê PKP. Zaborowski
zaj¹³ trzy kamienice przy Rennerstiftsgasse17

(ul. Czerwonych Kosynierów, póŸniej Gdyñ-
skich Kosynierów). W jednej zorganizowa³
Komisariat, a w nim biura, sto³ówkê, areszt,
warsztaty (krawieckie, czapnicze i obuwnicze)

oraz magazyny. Na podwórzu zbudowano staj-
nie. Drug¹ kamienicê przystosowano do funk-
cji koszar (wstawiono tam ³ó¿ka piêtrowe). Na
parterze budynku znajduj¹cego siê naprzeciw-
ko komisariatu (nr 10) powsta³ punkt sanitarny
oraz mieszkania dla podoficerów, którzy spro-
wadzili swe rodziny18.

17 M. Bakun, Milicja…, s. 643; K. Filip, „Komunikat dyslokacyjny…, mps.
18 Henryk Zaborowski urodzi³ siê 2 paŸdziernika 1921 r. w Poznaniu w rodzinie robotniczej jako syn W³adys³awa.

Ukoñczy³ studia in¿ynierskie na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdañskiej (1955 r.). By³ narodowoœci
i obywatelstwa polskiego. By³ ¿onaty.  Od 1 stycznia 1940 r. pracowa³ jako kierownik robót wodno-melioracyjnych w
niemieckiej firmie in¿. Messesek w Chodzie¿y. Od 1942 do lipca 1944 r. pracowa³ jako kierownik robót pomiarowych
w firmie Siemens w Warszawie. Nastêpnie (w okresie od 12 lutego do 22 marca 1945 r.) Zaborowski s³u¿y³ w I
Komisariacie MO przy ul. Franciszka Ratajczaka 9 w Poznaniu. W miêdzyczasie (22 lutego) bra³ czynny udzia³  w
walkach o Cytadelê. 24 marca zosta³ skierowany do Kompanii Operacyjnej MO, z któr¹ w ci¹gu trzech dni przyjechali
samochodami do Gdañska-Oruni. Tam zostali zatrzymani przez sowieckie w³adze wojskowe, poniewa¿  w Gdañsku
jeszcze trwa³y walki. Zaborowski oczekiwa³ wiêc na oswobodzenie centrum miasta. Po kolejnych 3 dniach wraz z
przydzielonymi mu 20 milicjantami zosta³ przewieziony do centrum Gdañska, do willi przyleg³ej do budynku zajmo-
wanego przez komendanturê sowieck¹ rejonu III. 1 kwietnia Zaborowski zaj¹³ gmach przy ul. Bojowców i utworzy³ III
Komisariat Gdañsk-Œródmieœcie i zosta³ jego kierownikiem. 7 kwietnia zosta³ zatwierdzony na tym stanowisku przez
komendanta wojewódzkiego. W ramach dzia³añ milicyjnych wraz z podw³adnymi oraz milicjantami kompanii opera-
cyjnej KW MO w Gdañsku (m.in. Wac³awem Bernardem) walczyli z niedobitkami armii niemieckiej oraz likwidowali
dywersyjne bandy niemieckie, aktywnie wystêpuj¹ce na terenie Gdañska i ¯u³aw Gdañskich po wkroczeniu Armii
Czerwonej w marcu. Jako kierownik MO w Gdañsku-Œródmieœcie zorganizowa³ 12 tys. Niemców (mieszkañców
WMG) do porz¹dkowania ulic miasta. Zagrzebano wtedy 6 tys. trupów oraz 10 tys. padliny koñskiej i byd³a. Z powodu
licznych po¿arów zorganizowa³ stra¿ po¿arn¹, która je gasi³a. W rejonie III Komisariatu znajdowa³y siê wa¿ne obiekty,
m.in. Akademia Lekarska, Politechnika, ul. Kliniczna, wyspa Ostrów (Holm), Elektrownia, Wyspa Spichrzów i teren
a¿ po Oruniê. Dziêki dzia³aniom Zaborowskiego i podleg³ych mu 300 osób, uratowano od spalenia obecny budynek
Urzêdu Wojewódzkiego, PAN i wiele innych obiektów. Kiedy we wrzeœniu komendant wojewódzki MO kpt.
Mieczys³aw Konwizor podj¹³ decyzjê o likwidacji Komisariatu III, Zaborowski postanowi³ siê zwolniæ, co sta³o siê 17
wrzeœnia. Zaborowski wystawi³ wszystkim milicjantom zaœwiadczenia pracy. Czêœæ z nich zatrudni³a siê w Stra¿y
Terenowej przy Zjednoczeniu Przedsiêbiorstw Portowych, a inni rozjechali siê w ró¿nych kierunkach. Sam Zabo-
rowski 15 paŸdziernika podj¹³ studia na Wydziale In¿ynierii L¹dowo-Wodnej Politechniki Gdañskiej. Od listopada
pracowa³ jako kierownik Dzia³u Zjednoczonych Przedsiêbiorstw Portowych Gdañsk. W okresie od 1  paŸdziernika
1946 do 30 kwietnia 1947 r. by³ zatrudniony jako Naczelnik Wydzia³u w Departamencie  Rybo³ówstwa Morskiego w
Sopocie. Nastêpnie zatrudni³ siê jako mierniczy na terenie województwa gdañskiego. Od 1 paŸdziernika 1949 r. by³
zatrudniony jako kierownik robót Konstrukcji Stalowych ZBM Gdañsk. W okresie od 1 czerwca 1952 do 30 marca
1953 r. pracowa³ jako Inspektor nadzoru budowlanego MZBM Gdañsk. Nastêpnie uzyska³ stanowisko kierownika
technicznego Spó³dzielni Budowlanej Gdañsk. Nastêpnie (od 1 kwietnia 1956 do 31 maja 1957 r.) pracowa³ jako kierow-
nik robót przemys³u CPN „Inco” Sopot-Poznañ. Od 16 sierpnia 1957 r. by³ zatrudniony w charakterze kierownika
Oddzia³u Przedsiêbiorstwa Remontowo-Przemys³owego, Drzewnego i Papierniczego w Sopocie Oddzia³
w Poznaniu. 31 grudnia nast¹pi³a reorganizacja przedsiêbiorstwa, po której pracowa³ do 31 czerwca 1959 r. jako dyrektor
Przedsiêbiorstwa Remontowo-Budowlanego w Poznaniu. W okresie od 15 listopada 1959 do 31 stycznia 1960 by³
zatrudniony jako starszy asystent Katedry Miernictwa WSR Poznañ. Nastêpnie (25 marca 1960 – 31 marca 1963)
pracowa³ jako starszy asystent geodety (póŸniej projektanta),  w Biurze Projektów Wodno-Melioracyjnych w
Poznaniu. Wtedy te¿ wst¹pi³ do PZPR. W póŸniejszym okresie zosta³ zatrudniony jako g³ówny in¿ynier (zastêpca
dyrektora) Rejonowego Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych Konin. 1 maja 1964 r. zosta³ przeniesiony do
Ostrowa Wielkopolskiego na kierownika Robót Wodno-Melioracyjnych w Ostrowie Wielkopolskim. Co wa¿ne, 30
kwietnia Grupa V Wydzia³u V Departamentu II MSW za³o¿y³a na niego sprawê operacyjnego sprawdzenia o krypto
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      IV Komisariat zosta³ za³o¿ony w pierw-
szych dniach kwietnia przez Kazimierza Szym-
czaka. Nie uda³o siê ustaliæ jego personaliów.
Komisariat utworzono przy Karthäuserstras-
se 36 (ul. Kartuska)19.
      V Komisariat, który znajdowa³ siê przy ul.
Rynek 90 (póŸniejszy Pl. Œwierczewskiego,
ob. okolice CentrumHandlowe Manhattan-

przy Al. Grunwaldzkiej 82), zosta³ za³o¿ony
przez niejakiego Zab³ockiego. Nie uda³o siê
ustaliæ jego losów. Z kolei 18 maja zast¹pi³ go
Stefan Prus-Butwi³owicz20.
      W miêdzyczasie za³o¿ono VI Komisariat
MO, co zostanie opisane póŸniej.
      4 kwietnia utworzono VII Komisariat. Jego
siedziba znajdowa³a siê w Nowym Porcie przy

nimie „Poszukuj¹cy” (nr rejestracyjny 7035) „po zagadnieniu wywiadu izraelskiego”. Powodem jej za³o¿enia by³o
doniesienie t.w. „Iskra”, który poinformowa³ SB, ¿e w 1963 r. Zaborowski zwróci³ siê do niego o pomoc
w uzyskaniu kontaktu z jego dawnym prze³o¿onym, tj. by³ym komendantem wojewódzkim MO w Gdañsku, Mieczy-
s³awem Konwizorem, mieszkaj¹cym podówczas w Izraelu. T.w. „Iskra” mia³ go odszukaæ z pomoc¹ swych znajomych
Kacewmanów. Poza tym Grupa V by³a w posiadaniu informacji œwiadcz¹cych o tym, ¿e Konwizor jest kadrowym
pracownikiem wywiadu izraelskiego i penetruje obywateli polskich przebywaj¹cych zagranic¹. Dlatego prowadzono na
niego sprawê agenturalnego sprawdzenia. Rozpracowanie Zaborowskiego mia³o pomóc w rozwi¹zaniu kwestii ewentu-
alnego szpiegostwa Konwizora. W tym celu uzyskano zgodê I sekretarza KW PZPR, aby podj¹æ rozpracowanie
Zaborowskiego. Trwa³o ono jednak bardzo krótko, gdy¿ jedyn¹ jego szans¹ dotarcia do Konwizora stanowi³ t.w. „Iskra”.
Nie ustalono dalszych losów Zaborowskiego.Wiadomo, ¿e zmar³  27 grudnia 1997 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Warszawie [AIPN BU], 01208/1751, Notatka sporz¹dzona z akt personal-
nych dot. Zaborowskiego Henryka, 3 IV 1964 r., 78-79, 81; ibidem, Pismo Naczelnika Wydzia³u II pp³k. R. Szwagierczy-
ka do Naczelnika Wydzia³u V Departamentu II MSW w Warszawie Banasia, 9 V 1964 r., k. 84-85; ibidem, Streszczenie
w sprawie o kryptonimie „Poszukuj¹cy”, XI 1964 r., k. 93-94; AIPN Gd, 250/2075, Akta osobowe Henryka Zaborow-
skiego, k. 3-6, 9-9v; ibidem, 121/1, Rozkaz Personalny nr 4 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 5 czerwca
1945 r., b.d. [1945 r.], k. 35; K. Filip, Milicja Obywatelska…, s. 38.

19 AIPN Gd, 121/1, Rozkaz personalny nr 4 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 6 VI 1945 r., b.d., k. 37;
M. Bakun, Milicja…, s. 643; K. Filip, „Komunikat dyslokacyjny…, mps.

20 Stefan Prus-Butwi³owicz urodzi³ siê 25 stycznia 1915 r. w Bia³obrzegach (kieleckie) jako syn urzêdnika samorz¹-
dowego Jana i Stefanii z d. Niewiadomskiej. Posiada³ wykszta³cenie œrednie. Deklarowa³ wyznanie rzymskokatolickie.
By³ narodowoœci i obywatelstwa polskiego. By³ ¿onaty. Z zawodu by³ urzêdnikiem.
W 1933 r. podj¹³ studia na Wydziale Prawnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1934 r. by³ urzêdnikiem
Zarz¹du Miejskiego w Che³mie. Studia i pracê zawodow¹ przerwa³o powo³anie do s³u¿by zasadniczej. W maju 1939 r.
ukoñczy³ Wo³yñsk¹ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzimierzu. Po odbyciu 3-miesiêcznej praktyki
pu³kowej w 2. Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej w Che³mie uzyska³ stopieñ wojskowy plutonowego podchor¹¿ego. Uczestni-
czy³ w kampanii polskiej w 1939 r. walcz¹c w szeregach 2. PAC. W walkach nad Bugiem za wyprowadzenie trzech dzia³
z niemieckiego okr¹¿enia zosta³ przedstawiony przez dowódcê baterii (por. Chmurê) do awansu na podporucznika i
odznaczenia Krzy¿em Walecznych. Zanim Butwinowicz uzyska³ awans, polskie oddzia³y z³o¿y³y broñ Sowietom pod
W³odzimierzem Wo³yñskim. Wraz z pierwszym oddzia³ami Armii Czerwonej Butwi³owicz powróci³ do Che³ma i
podj¹³ pracê w Zarz¹dzie Miejskim. Po jego zajêciu przez Niemców zosta³ przez ówczesnego komisarza Claasa
wyrzucony z posady za brak us³u¿noœci. W latach 1940-1944 dla utrzymania rodziny (5 osób) zajmowa³ siê handlem
pracuj¹c w bran¿y elektro-technicznej (by³ wspó³w³aœcicielem firmy „Gesta”). W miêdzyczasie (1942- lipiec 1944 r.)
dzia³a³ w konspiracji (ZWZ, AK) pod pseudonimem „Szemar”, pocz¹tkowo jako adiutant Komendy Obwodu Che³m,
a od 1943 r. zastêpca komendanta miasta. Wkrótce zosta³ aresztowany przez policjê niemieck¹ na polecenie Arbeitsamtu
za u³atwianie ucieczki osobom skierowanym na roboty przymusowe do III Rzeszy i za u³atwianie przedostania siê za
Bug przez zielon¹ granicê. W tym samym roku zosta³ wypuszczony wskutek ró¿nych interwencji. W lipcu 1944 r. do
Che³ma wkroczyli Sowieci i Polacy. We wrzeœniu, stosownie do zarz¹dzenia o mobilizacji Butwi³owicz zg³osi³ siê do
RKU Che³m i zosta³ zarejestrowany jako plut. pchor. (nie mia³ dowodu na potwierdzenie awansu na podporucznika).
S³u¿y³ w I Oficerskiej Szkole Artylerii. W styczniu 1945 r. ujawni³ siê przed organami bezpieczeñstwa. Za przynale¿-
noœæ do AK zosta³ aresztowany i osadzony w areszcie PUBP w Che³mie. Po wypuszczeniu wyjecha³ na Wybrze¿e.
Prawdopodobnie by³ cz³onkiem poznañskiej grupy operacyjnej MO dowodzonej przez ppor. Franciszka ¯uraszka,
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Seemannstrasse 9 (ul. Wilków Morskich).
Organizatorem jednostki by³ Józef Strojny21.
      W póŸniejszym czasie (m.in. w maju) powsta-
³y tak¿e inne jednostki, jednak w niniejszym ar-
tykule ich historia nie zostanie omówiona.

        Utworzenie VI Komisariatu MO
      Przed II wojn¹ œiatow¹, od 1929 r. przy He-
eresanger 7 (póŸniejsza ul. M. Niedzia³kowskie-
go, nastêpnie F. Dzier¿yñskiego, a obecnie Al.
Legionów) znajdowa³ siê nowoutorzony VIII

która w kwietniu przyby³a do Gdyni. 18 maja zosta³ zatwierdzony na etacie kierownika V Komisariatu MO Wrzeszcz w
Gdañsku. Zast¹pi³ na tym stanowisku Zab³ockiego, którego przeniesiono do dyspozycji KM MO w Gdañsku. Butwi³o-
wicz mieszka³ we Wrzeszczu. W póŸniejszym okresie pe³ni³ funkcjê kierownika IV Komisariatu. 4 lutego 1946 r. uzyska³
stanowisko zastêpcy komendanta miejskiego MO ds. operacyjnych. Moc¹ uchwa³y nr 5 Prezydenta KRN z 21 maja zosta³
awansowany na podporucznika. 19 lipca zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Posiada³ równie¿ Medal za Odrê,
Nysê i Ba³tyk. Wkrótce jednak w³adze KW MO zaczê³y baczniej przygl¹daæ siê jego przesz³oœci. Stwierdzono, ¿e
Butwi³owicz nie ujawni³ siê przed komisj¹ weryfikacyjn¹. Zapytany, t³umaczy³ siê, ¿e skoro z powodu swej przynale¿noœci
do AK zosta³ osadzony w areszcie UB, to ju¿ nie musi byæ weryfikowany. Prze³o¿eni z MO twierdzili, ¿e jest
sumiennym i obowi¹zkowym milicjantem, jednak z powodu swej przesz³oœci powinien zostaæ zwolniony. Moc¹ rozkazu
personalnego komendanta wojewódzkiego MO nr 34/46 z 29 paŸdziernika Butwi³owicz zosta³ wydalony z szeregów
MO. 12 listopada Szef Wydzia³u Personalnego KW MO chor. Banaszyñski skierowa³ pismo do Szefa Wydzia³u Œledcze-
go, w którym prosi³ o zatwierdzenie wniosku o wysiedlenie Butwi³owicza z terenu Wybrze¿a. Nie uda³o siê ustaliæ jego
dalszych losów. AIPN Gd, 130/641, Akta osobowe Stefana Butwi³owicza, k. 1, 4, 7-7v; ibidem, 210/1279, Akta osobowe
Stefana Prus-Butwi³owicza, k. 2-7, 10-18, 23, 31; ibidem, 121/1, Rozkaz Personalny nr 5 komendanta wojewódzkiego MO w
Gdañsku z 10 czerwca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 41v; M. Bakun, Milicja…, s. 643; K. Filip, „Komunikat dyslokacyjny…, mps..

21 Józef Strojny urodzi³ siê 23 marca 1915 r. w Poznaniu jako syn urzêdnika Kazimierza i Stanis³awy. Deklarowa³ wyznanie
rzymskokatolickie. Mia³ wykszta³cenie œrednie. Posiada³ narodowoœæ i obywatelstwo polskie. By³ ¿onaty.
Po ukoñczeniu szko³y powszechnej podj¹³ naukê w gimnazjum im. œw. Magdaleny, jednak po kilku latach przerwa³ j¹ z braku
pieniêdzy. Z tego samego powodu po trzech latach zrezygnowa³ z dalszej nauki na piêcioletnim konserwatorium muzycznym.
W wieku 17 lat (grudzieñ 1932 r.) wst¹pi³ na praktykê krawieck¹. W paŸdzierniku 1936 r. zda³ egzamin czeladniczy. Od listopada
odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w 13. Dywizjonie Artylerii Konnej w miejscowoœci Kamionka Strumi³owa. Ukoñczy³ szko³ê
podoficersk¹ oraz kurs podoficerski. Strojny uczestniczy³ w kampanii polskiej 1939 r. odnosz¹c rany w trakcie obrony Che³mna
Lubelskiego i uzyskuj¹c stopieñ plutonowego w Miñsku Mazowieckim. Po wkroczeniu Sowietów do Polski powróci³ do
zawodu, prowadz¹c przez dwa miesi¹ce warsztat krawiecki we Lwowie, a nastêpnie w Poznaniu. Nastêpnie pracowa³ na gospodar-
stwie krewnych w Lulkowie (powiat gnieŸnieñski). Od 1942 r. by³ zatrudniony w firmie krawieckiej „¯uk” w GnieŸnie. Nastêpnie
zosta³ skazany przez Niemców na 8-miesiêczny pobyt w lagrze we Wronkach. Nie sposób rozstrzygn¹æ powodu jego osadzenia
– akta osobowe mówi¹ o kupnie (kradzie¿y?) 2 wêdlin, lub o zdradzie pañstwa niemieckiego (Strojny mia³ powiesiæ kota na ga³êzi
i napisaæ: „Tak zginie Hitler”). Nastêpnie pracowa³ jako robotnik komorowy w gnieŸnieñskich koszarach niemieckich.
Po wkroczeniu Sowietów do Poznania wspó³tworzy³ tamtejsz¹ milicjê, organizuj¹c VII Komisariat MO. W okresie od 12
stycznia do 28 marca 1945 r. pe³ni³ funkcjê kierownika, a nastêpnie referenta S³u¿by Zewnêtrznej tego komisariatu. Od 21
marca by³ cz³onkiem tutejszej PPR. 28 marca moc¹ rozkazu komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu zosta³ skierowa-
ny do Gdañska-Nowego Portu na stanowisko kierownika VII Komisariatu. Na miejsce przyby³ 4 kwietnia, a trzy dni póŸniej
zosta³ zatwierdzony na swoim stanowisku. 8 maja zosta³ skierowany do dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO, a 23
czerwca skierowany na III Kurs Przeszkolenia Kierowników Jednostek MO w £odzi z obietnic¹ powrotu na poprzedni
teren. Po ukoñczeniu kursu (15 wrzeœnia) zosta³ wys³any w stopniu sier¿anta podchor¹¿ego do Bia³egostoku. Tam uzyska³
stanowisko referenta S³u¿by Zewnêtrznej KP MO w Bielsku Podlaskim. Ju¿ w paŸdzierniku popsu³y siê jego relacje ze
zwierzchnikami oraz szeregowymi milicjantami. Zosta³ wówczas oskar¿ony o namawianie funkcjonariusza, by z powodu
z³ego stanu obuwia, nie jecha³ ratowaæ swoich kolegów ciê¿ko rannych w wypadku samochodowym. W listopadzie do
zarzutu o demoralizowanie milicjantów dosz³o m.in. oskar¿enie o antysemityzm i podrywanie autorytetu komendantowi
powiatowemu MO por. G. Danielukowi. 7 listopada st. referent Sekcji Dyscyplinarnej Wydzia³u Personalnego KW MO w
Bia³ymstoku, st. sier¿. pchor. Stanis³aw Randzio przes³ucha³ Strojnego, który zezna³, ¿e wszystkie zarzuty by³y bezpodstaw-
ne. Trudno oceniæ czy by³y one prawdziwe. Odpowiedni raport KP MO przes³ano nastêpnie do KW MO. Komendant
wojewódzki MO w Bia³ymstoku w swoim piœmie do komendanta g³ównego wnioskowa³ o wydalenie Strojnego z milicji.
Moc¹ decyzji komendanta g³ównego MO z 14 grudnia sier¿. pchor. Strojny zosta³ trzy dnizosta³ trzy dni póŸniej wydalony
z szeregów MO jako „element szkodliwy na terenie MO”. W jego aktach personalnych znajduje siêjednak informacja,,
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komisariat policji gdañskiej22. 4 kwietnia 1945
r. przy Heeresanger 323 utworzono VI Komisa-
riat Milicji Obywatelskiej. Jego twórc¹ i pierw-
szym kierownikiem by³ Edmund Baranowski,
a jego zastêpc¹ Bogdan Wieczorkowski. Ofi-
cerem ds. polityczno-wychowawczych by³ chor.
Henryk ¯uk, a zastêpc¹ kierownika Referatu
Œledczego – Stefan Nagel24.
      W raporcie milicyjnym z 22 maja znalaz³a
siê wzmianka informuj¹ca o staraniach chor.
¯uka nad ustaleniem i sformalizowaniem re-
jonów VI i nowo powsta³ego IX Komisariatu
MO w BrzeŸnie25 oraz Komisariatu Miejskie-
go MO w Oliwie, z powodu braku odpowied-
nich informacji, które powinny zostaæ przy-
s³ane ze zwierzchnich jednostek26. VI Komi-
sariatowi MO podlega³ posterunek sta³y MO
Letniewo (Lauental). We wrzeœniu w rejonie
obs³ugiwanym przez komisariat (powierzchnia
7,63 km2) mieszka³o 11 937 Polaków i 13 tys.
Niemców, a posterunek – odpowiednio: 507
i 640 osób. Liczby te nie obejmuj¹ osób nieza-
meldowanych oraz wysiedlonych Niemców27.
      Kiedy na pocz¹tku paŸdziernika z powodu

reorganizacji etatów, zlikwidowano m.in. III
Komisariat MO w Gdañsku, moc¹ rozkazu
komendanta wojewódzkiego MO z dniem
3 paŸdziernika czêœæ rejonu obs³ugiwanego do-
tychczas przez tê jednostkê (zapewne chodzi
o Anio³ki) przesz³a pod zwierzchnoœæ VI Ko-
misariatu MO. Rejon komisariatu i podleg³e-
go mu posterunku nieco siê powiêkszy³ (do
8,13 km2). W tym okresie kierownikiem Ko-
misariatu MO zosta³ Henryk Rozynek28.

                    Twórca placówki
      Za³o¿ycielem MO w Dolnym Wrzeszczu
by³ Edmund Baranowski. Urodzi³ siê on 18
marca 1912 r. w GnieŸnie jako syn komornika
s¹dowego Wiktora i Anny zd. Trzeckiej. Po-
siada³ wykszta³cenie œrednie. Z zawodu by³
agronomem. Deklarowa³ wyznanie rzymsko-
katolickie. Posiada³ narodowoœæ i obywatel-
stwo polskie. Zna³ dobrze jêzyk niemiecki.
By³ ¿onaty, mia³ dwóch synów.
      W 1930 r. ukoñczy³ wydzia³ matematycz-
ny gimnazjum im. Boles³awa Chrobrego
w GnieŸnie. Nastêpnie podj¹³ naukê w Wy-

 ¿e 16 styczniu 1946 r. zwolni³ siê z MO na w³asn¹ proœbê, bo chcia³ pracowaæ w MO w województwie gdañskim.
Nastêpnie zatrudni³ siê w Gdañsku jako inspektor ochrony mienia. Z kolei od 1 maja pracowa³ jako starszy stra¿nik w
Stra¿y Morskiej w Szczecinie. Od 15 marca 1947 r. by³ zatrudniony jako starszy stra¿nik w wiêzieniu przy WUBP
Gdañsk, a od 1 kwietnia 1948 r. jako instruktor PW i WF w Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” w Sopocie. By³ te¿
cz³onkiem ko³a PPR przy PO SP w Oliwie. Strojny wielokrotnie wnioskowa³ o ponowne przyjêcie do milicji (m.in. w
1946, 1948 i 1953 r.). Jego proœby, s³ane m.in. do komendanta g³ównego MO nie by³y wys³uchiwane. Na przyk³ad w 1949 r.
nie przyjêto go do milicji, poniewa¿ kierownictwo V Komisariatu oskar¿a³o go o alkoholizm, awanturnictwo i okradanie
obcokrajowców. W tym samym roku jego problemy z prawem znalaz³y fina³ w s¹dzie. Nie uda³o siê ustaliæ jego losów pod
1953 r.  AIPN Gd, 250/653, Akta osobowe Józefa Strojnego; M. Bakun, Milicja…, s. 643; K. Filip, „Komunikat
dyslokacyjny…, mps;.

22 J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 121.
23 K. Filip, „Komunikat dyslokacyjny…, mps.
24 AIPN Gd, 121/1, Rozkaz personalny nr 7 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 23 VI 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 73v.
25 M. Bakun, Milicja…, s. 643; K. Filip, „Komunikat dyslokacyjny jednostek Milicji Obywatelskiej na terenie

województwa gdañskiego w 1945 r” jako Ÿród³o do dziejów MO na tym terenie, mps.
26 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku we Wrzeszczu, 22 V 1945 r., k. 44.
27 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 1-20 IX

1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80.
28 Ibidem, Raport sytuacyjny szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu za czas 1-20 IX 1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80; ibidem,

Raport sytuacyjny szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu za czas 20 X-1 XI 1945 r., 1 XI 1945 r., k. 83; ibidem, Raport
sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81-81v.
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¿szej Szko³y Rolnej w Bydgoszczy. Jednocze-
œnie pracowa³ jako robotnik, a nastêpnie biu-
rowy i ksi¹¿kowy. W 1934 r. ukoñczy³ szko³ê
uzyskuj¹c zawód agronoma. Nastêpnie odby³
s³u¿bê wojskow¹ w 77. Pu³ku Piechoty w Li-
dzie, gdzie ukoñczy³ 9-miesiêczny Kurs Pod-
chor¹¿ych Rezerwy. Nastêpnie zosta³ zwol-
niony do rezerwy. W 1935 r. mia³ otrzymaæ
Krzy¿ Zas³ugi. Powróci³ wówczas do Gnie-
zna. W tym czasie by³ cz³onkiem miejscowej
PPS. W okresie 1935-1938 pracowa³ jako se-
kretarz adwokacki. Z jego akt wynika, ¿e „za
walkê o lepszy los robotnika polskiego” zosta³
osadzony w obozie w Berezie Kartuskiej,
w którym mia³ spêdziæ 16 miesiêcy. W 1939 r.
pracowa³ jako technik budowlany w Fabryce
wytwórni Gumy Erdal w Lidzie. Kiedy wy-
buch³a II wojna œwiatowa, Baranowski przedo-
sta³ siê do Warszawy i uczestniczy³ w jej obro-
nie. Od 1940 r. pracowa³ na kolei w Czêsto-
chowie, a nastêpnie zosta³ wys³any na roboty
przymusowe do III Rzeszy. Uciek³ z nich do
Gniezna, gdzie ukrywa³ siê do chwili jego
wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. (29
czerwca) . Jego akta osobowe informuj¹, ¿e
w tym okresie pracowa³ jednak jako robotnik
w kilku niemieckich firmach budowlanych.
Od 20 lub 21 stycznia 1945 r. r. wspó³organizo-

wa³ gnieŸnieñsk¹ milicjê. Nastêpnie zosta³
skierowany rozkazem do Gdañska, gdzie od
4 kwietnia pe³ni³ funkcjê kierownika VI Ko-
misariatu MO. W po³owie roku awansowa³ na
podporucznika. Moc¹ rozkazu komendanta
wojewódzkiego MO w Gdañsku kpt. Mieczy-
s³awa Konwizora z 19 czerwca zosta³ przenie-
siony na p.o. komendanta miejskiego MO
tam¿e. Ju¿ wkrótce komendant wojewódzki
¿a³owa³ swej decyzji twierdz¹c, ¿e Baranowski
nie nadawa³ siê na komendanta miejskiego.
Nie mia³ pos³uchu u podkomendnych, zarów-
no w Komendzie Miejskiej, jak i w komisaria-
tach. Podczas obchodzonego w Gdañsku Œwiê-
ta Morza (29 czerwca)  panowa³chaos,spowodo-
wany przez Baranowskiego, który nie wywi¹za³
siê z rozkazów Konwizora. Dlatego komendant
wojewódzki wycofa³ z KG MO wniosek o za-
twierdzenie Baranowskiego na stanowisku ko-
mendanta miejskiego i rozkazem z 3 lipca za-
decydowa³, ¿e powróci on na stanowisko kie-
rownika VI Komisariatu. Miesi¹c póŸniej
(17 sierpnia) Baranowski zosta³ przeniesiony
na etat kierownika I Komisariatu MO w Gdañ-
sku-Oruni (mimo to piêæ dni póŸniej otrzy-
ma³ jako kierownik VI Komisariatu naganê

ustn¹ za brak nadzoru nad za³og¹)29.

29 W tym czasie Baranowski cierpia³ na nie¿yt jelit i ¿o³¹dka. 21 sierpnia poprosi³ o przeniesienie do KP MO Gdañsk b¹dŸ
o zwolnienie, uwa¿a³ bowiem, ¿e ci¹g³e przenoszenie go na kolejne stanowiska bez podawania powodów podrywa³o jego
autorytet u podw³adnych. 23 sierpnia zosta³ skierowany na etat komendanta powiatowego MO w Kwidzynie. Swój urz¹d
podj¹³ piêæ dni póŸniej. 30 listopada Baranowski zosta³ aresztowany przez Wydzia³ œledczy KW MO pod zarzutem przyw³asz-
czenia sobie (jeszcze jako komendant miejski MO) depozytu (zegarka i obr¹czki œlubnej) i osadzony w areszcie Komendy.
Po dwóch dniach pobytu w areszcie uciek³ po wyjêciu kraty z okna. Nastêpnie uda³ siê do domu, gdzie ukrywa³ siê do 1 marca
1946 r. W miêdzyczasie (grudzieñ 1945 r.) zosta³ uznany za dezertera i jako taki, miesi¹c póŸniej zwolniony z MO. W marcu
1946 r. uda³o mu siê przedostaæ do Szczecina, gdzie zatrudni³ siê jako urzêdnik w Zarz¹dzie Miejskim. 21 kwietnia 1947 r. ujawni³
siê przed swoj¹ jednostk¹ wojskow¹ w Gdañsku. Tam zezna³, ¿e jego aresztowanie z 1945 r. by³o bezpodstawne, gdy¿
przedmioty z depozytu nie przez niego skradzione, ale sprzedane ¿o³nierzom sowieckich, od których kupi³ konia, który po
zabiciu zosta³ zjedzony przez jego podkomendnych. Baranowski zosta³ amnestionowany przez tutejszy WUBP i powróci³ do
Szczecina, gdzie pracowa³ jako buchalter w Spó³dzielni pracy. Nie ustalono jego dalszych losów.
AIPN Gd, 130/164, Akta osobowe Edmunda Baranowskiego, k. 1-1v, 4, 6-9v, 13, 15, 23-24, 29-31v, 33-35, 39-41, 44; ibidem,
Rozkaz Personalny nr 7 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 23 czerwca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 73v; ibidem, 121/
1, Rozkaz Personalny nr 7 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 23 czerwca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 73v, 75; ibidem,
Rozkaz Personalny nr 10 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 10 lipca 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 113v; ibidem,
Rozkaz Personalny nr 15 komendanta wojewódzkiego MO w Gdañsku z 1 wrzeœnia 1945 r., b.d. [1945 r.], k. 192.
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               Budynek komisariatu
      Pierwsze dwa tygodnie od powstania pla-
cówki poœwiêcono m.in. na porz¹dkowanie
wnêtrza komisariatu, jego dziedziñca oraz
roœlinnoœci  przed gmachem. W tym czasie
naprawiono niektóre szyby oraz dokonano re-
montu  œcian  uszkodzonych przez pociski pan-
cerne. Od po³owy kwietnia trwa³a naprawa da-
chu. Przy reperacji budynku oraz porz¹dko-
waniu jego terenu „zatrudniono” pod przymu-
sem miejscowych Niemców. Za sw¹ pracê
otrzymywali jedynie wy¿ywienie. Kierownic-
two jednostki nie by³o zadowolone z tempa
prac, dlatego 19 kwietnia ukarano  Niemców,
zmniejszaj¹c im aprowizacjê o porcjê zupy(za
oczyszczanie miasta Zarz¹d Miasta przydzie-
la³ talerz zupy i kawa³ek chleba). Co oczywi-
ste, wyposa¿enie budynku w tym okresie by³o
skromne, m.in. za³oga komisariatu pracowa³a
przy czterech stolikach i korzysta³a ze zlewu
cementowego, niedawno wykonanego na dzie-
dziñcu. Reperacja budynku trwa³a do 19 maja.
Zakoñczono te¿ budowê p³otu. Nastêpnego
dnia w trakcie porannej zbiórki dokonano uro-
czystego ods³oniêcia œwie¿o odmalowanego
god³a pañstwowego. Przy wejœciu do komisa-
riatu widnia³ napis: „VI. KOM. Mil. OB.
w GDAÑSKU we WRZESZCZU”.
      Od 21 kwietnia, przez kilka kolejnych ty-
godni trwa³a budowa stajni (zapewne na dzie-
dziñcu). Zatrudnionych przy tym Niemców

nadzorowa³o czterech milicjantów. W miê-
dzyczasie budowano gara¿, organizowano plac
æwiczebny i boisko sportowe. W komisaria-
cie utworzono tak¿e œwietlicê. Wiadomo, ¿e
w 1945 r.  milicjanci zajmowali przejœciowo
tzw. pastorówkê by³ego koœcio³a ewangelic-
kiego Chrystusa przy ul. Mickiewicza (Chri-
stuskirche), przejêtego w kwietniu-maju przez
Jezuitów i zamienionego na œwi¹tyniê rzym-
skokatolick¹ (koœció³ œw. Andrzeja Boboli)30.

                               Obsada
      W interesuj¹cym nas okresie (kwiecieñ-
wrzesieñ 1945 r.) wielkoœæ obsady komisaria-
tu ulega³a ró¿nym zmianom. Pierwsza infor-
macja na ten temat pojawia siê w raporcie mili-
cyjnym z 17 kwietnia. Tego dnia stan za³ogi
wynosi³ 59 osób. Nie podano, czy liczba ta
dotyczy³a tylko milicjantów, czy mo¿e rów-
nie¿ personelu cywilnego, jednak lektura póŸ-
niejszych raportów niezbicie dowodzi, ¿e cho-
dzi³o o funkcjonariuszy MO. Przy okazji
stwierdzono, ¿e ich nastroje by³y dobre, ale
wrogie wobec Niemców31. Trzy dni póŸniej w
komisariacie s³u¿y³o 63 funkcjonariuszy
MO32.
      23 kwietnia podano bardziej szczegó³owe
dane. Za³ogê komisariatu stanowi³o 62 mili-
cjantów (w tym 28 funkcyjnych) i 5 funkcjo-
nariuszy biurowych (tymczasowych). Zatrud-
niano 17 Niemców – pracowników fizycz-

30 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 17
IV 1945 r., k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18
IV 1945 r., k. 67; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 20
IV 1945 r., k. 65; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 21
IV 1945 r., k. 64; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19
IV 1945 r., k. 66; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19
V 1945 r., k. 45; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 22
V 1945 r., k. 44. Od 1957 r. w tym gmachu znajdowa³o siê Pañstwowe Liceum Choreograficzne. Zob. J. Daniluk, J.
Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 92, 105.Szerzej o aprowizacji ówczesnych gdañszczan: P. Perkowski, Gdañsk…, s. 232.

31 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,
17 IV 1945 r., k. 68.

32 AIPN Gd, 144/109, Protokó³ nr 1. Odprawa zastêpców kierowników komisariatów MO w Gdañsku, b.d. [20 IV
1945 r.], k. 3.
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nych33. Ich liczba w póŸniejszym czasie siê
zmieni³a. Na przyk³ad 27 kwietnia w komisa-
riacie pracowa³o 18 Niemców, zatrudnionych
przede wszystkim w kuchni oraz przy napra-
wie dachu i okien. By³o to: 6 kucharek i po-
mocy kuchennych, 6 sprz¹taczek, 3 praczki,
szewc, fryzjer i szklarz34. Zmniejszy³a siê licz-
ba milicjantów sta³ych (54), a nie zmieni³a
tymczasowych (5).
      Z up³ywem czasu liczba funkcjonariuszy
MO nieco wzros³a. 12 maja by³o ich 84, z cze-
go 13 tymczasowych. W tym okresie 2 mili-
cjantów przebywa³o na urlopie, a jeden by³
chory35. Pocz¹tek czerwca charakteryzowa³ siê
niemal codziennym nap³ywem nowych mili-
cjantów skierowanych do VI Komisariatu
MO przez w³adze zwierzchnie na konkretne
stanowiska. Niestety, jako ludzie ca³kowicie
obcy, nie byli oni przyjmowani przez chor.
¯uka, poniewa¿ aby ich zatrudniæ, musia³by
zwolniæ niektórych swoich funkcjonariuszy,
którzy zd¹¿yli ju¿ dok³adnie zapoznaæ siê ze
swoimi obowi¹zkami s³u¿bowymi oraz podle-
g³ym im rejonem36. 5 czerwca za³oga komisa-
riatu liczy³a 72 sta³ych funkcjonariuszy (w tym
21 funkcyjnych) oraz 11 tymczasowych. W tym
czasie siedmiu milicjantów chorowa³o. Nie
podano liczby personelu pomocniczego37.
      Nie wszyscy milicjanci nadawali siê do tej

pracy. Na przyk³ad 7 czerwca chor. ¯uk popro-
si³ w raporcie o przeniesienie dwóch milicjan-
tów Paw³a na inny komisariat, poniewa¿ uzna³
ich za nieodpowiednich38. Rotacja kadr nie
by³a jednak zbyt du¿a – pod koniec za³oga VI
Komisariatu wynosi³a 76 milicjantów, z cze-
go 9 by³o chorych, a jeden przebywa³ na urlo-
pie39. Dwa tygodnie póŸniej liczba funkcjo-
nariuszy by³a podobna, jedynie zmieni³a siê
liczba chorych (szeœciu) i urlopowanych (piê-
ciu)40. Niestety, sierpniowe raporty milicyj-
ne nie zawieraj¹ ¿adnych informacji na ten te-
mat. Istniej¹ jednak dane z kolejnego mie-
si¹ca. Ówczesny etatowy stan komisariatu MO
wynosi³ 53 osoby: 8 oficerów, 8 podoficerów,
34 szeregowych i 3 cywilnych pracowników.
Rzeczywista liczba za³ogi VI komisariatu znacz-
nie odbiega³a od oficjalnego stanu etatowego.
23 wrzeœnia by³o tam zatrudnionych 76 osób:
jeden podoficer (komendant), 61 szeregowych
milicjantów, 9 cywilnych pracowników „umy-
s³owych” i 5 fizycznych. Na posterunku w Let-
niewie s³u¿y³o 3 milicjantów41.

Pod koniec wrzeœnia w sk³ad za³ogi VI
Komisariatu MO wchodzi³o 59 funkcjonariu-
szy MO (2 podoficerów i 57 szeregowych mi-
licjantów), 9 cywilnych pracowników „umys³o-
wych” i jeden cywilny pracownik fizyczny42.

33 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,
23 IV 1945 r., k. 63.34 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy
Wrzeszcz, 27 IV 1945 r., k. 59.

35 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 V 1945 r., k. 50.
36 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 6 VI 1945 r., k. 33.
37 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 6 VI 1945 r., k. 33.
38 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 7 VI 1945 r., k. 32.
39 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO w Gdañsku-Wrzeszczu za okres 16

VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 23v.
40 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 2-16 VII

1945 r., 16 VII 1945 r., k. 19.
41 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 1-20 IX

1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80.
42 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-

1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81.
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  Rejestracja i  aprowizowanie ludnoœci
      Komisariaty MO rejestrowa³y mieszkañ-
ców swoich rejonów. W ca³ym Gdañsku do 30
kwietnia uda³o siê ³¹cznie zarejestrowaæ ok. 100
tys. osób (ok. 2800 Polaków, 1200 eingedeut-
schów i ok. 96 tys. Niemców-gdañszczan)43.
Rejestrowano tak¿e osoby o innej narodowo-
œci (zob. ni¿ej).

43 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.Ein-
gedeutsche, to osoby pochodzenia niemieckiego lub spolonizowane, wpisane do III grupy Volkslisty (Niemieckiej
Listy Narodowoœciowej) w trakcie II wojny œwiatowej.

44 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 V 1945 r., k. 49.
45 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 20.
46 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18 IV 1945 r., k. 67.
47 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53.

      Od 12 maja w VI Komisariacie MO urzê-
dowa³a Komisja Mieszkaniowa, która przejê³a
rejestracjê mieszkañców jego rejonu44. W ra-
porcie z 2 lipca stwierdzono, VI rejon jest jed-
nym z najwiêkszych i najgêœciej zaludnionych
w Gdañsku. Wci¹¿ ok. 70% mieszkañców re-
jonu stanowili Niemcy. Zostali oni zarejestro-
wani w VI Komisariacie MO. Niemal wszy-

Dzień Polacy Niemcy Osoby innej 
narodowości 

17 kwietnia 96 1040 
18 kwietnia 101 1006 
19 kwietnia 90 1387 
20 kwietnia 48 2358 
21 kwietnia 37 1807 
22 kwietnia 81 2471 
23 kwietnia 42 1208 

28 

Razem 495 11277 28 

scy niemieccy rzemieœlnicy byli zatrudnieni,
zaœ pozostali Niemcy pracowali przy oczysz-
czaniu ulic, bloków i cieków wodnych. Na-
p³yw Polaków do VI rejonu by³ powolny45.
      Osobom zarejestrowanym (ludnoœæ pracu-
j¹ca i dzieci) milicja wydawa³a zezwolenia apro-
wizacyjne46, które wykorzystywano w zorga-
nizowanych przez MO punktach aprowizacyj-
nych. Na przyk³ad 8 maja po rozstawieniu i po

przeprowadzeniu inspekcji posterunków
i wart, wydano 250 obiadów z Komitetu Oby-
watelskiego. W kolejnych dniach milicjanci
planowali otworzyæ kolejne dwie sto³ówki.
Henryk ¯uk zarz¹dzi³, ¿e maj¹ w nich praco-
waæ tylko Polacy, zaœ  Niemcy mieli byæ za-
trudnieni do „prac ciê¿szych i brudnych”47.
Pracê sto³ówki nr 1 dzia³aj¹cej przy Komite-

Tabela 1. Rejestracja mieszkañców przez milicjantów VI Komisariatu MO w Gdañsku w okresie od 17 do 23 kwietnia 1945 r.

�ród³o: AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 IV 1945 r., k.61.
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cie Obywatelskim utrudnia³ brak kartofli48.
Z  KO wspó³pracowa³y dwie rzeŸnie. Jedna
wydawa³a codziennie 120 porcji miêsa, zaœ dru-
ga – 180 porcji. Dziêki temu sto³ówka wyda-
wa³a dziennie 80 obiadów i to dobrej jakoœci.
Sto³owali siê w niej milicjanci oraz osoby pra-
cuj¹ce w  s¹siaduj¹cym z komisariatem punk-
cie sanitarnym. Tym, którzy pracowali w te-
renie przy usuwaniu cia³ wydawano suchy pro-
wiant49. Warto dodaæ, ¿e ma³e dzieci, które
czekaj¹c na jedzenie zas³ab³y, by³y czêstowa-
ne kaw¹ przez personel kuchni komisariatu50.

                      Walka z po¿arami
      Wielu Niemców wznieca³o po¿ary ocala-
³ych budynków, które z braku stra¿y po¿ar-
nej gasili sami funkcjonariusze i mieszkañ-
cy51. Na przyk³ad 25 kwietnia pewna kobieta
i jej m¹¿ podpalili jeden z budynków (nie po-
dano adresu) na Dolnym Wrzeszczu. Zosta³
on zauwa¿ony przez milicjanta, który zaalar-
mowa³ okolicznych mieszkañców. Uda³o im
siê ugasiæ po¿ar bez wiêkszych szkód w bu-
dynku. Sprawców aresztowano. Kobieta pod-
ciê³a sobie ¿y³y i zmar³a z wykrwawienia. Jej
m¹¿ równie¿ próbowa³ pope³niæ samobójstwo,
ale zdo³ano go odratowaæ i w stanie ciê¿kim
przewieziono do szpitala. Nastêpnego dnia
rano nieznany sprawca podpali³ budynek by-
³ych koszar (zapewne tych przy ob. Al. Le-
gionów), jednak w ci¹gu godziny uda³o siê
opanowaæ po¿ar. Z kolei 1 maja po rozstawie-
niu posterunków dziennych nadszed³ meldu-
nek o wybuchu po¿aru w jednym z wypalo-
nych budynków usytuowanych nieopodal ko-
misariatu. Ogieñ obj¹³ ³¹cznie 5 piwnic, w któ-

rych pali³y siê meble, drewno i wêgiel. Znaj-
dowa³o siê tam równie¿ kilka niewybuchów.
Dziêki ofiarnoœci dowódcy plutonu Boles³awa
Pe³czyñskiego oraz milicjanta Sylwestra Wi-
nieckiego, po¿ar ugaszono. Zdaniem kierow-
nictwa VI komisariatu, wybuch po¿aru stano-
wi³ akt sabota¿u, skierowany przeciwko œwiêtu
1 Maja. Na kolejny du¿y po¿ar nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ - 9 maja ogieñ zaj¹³ magazyn mun-
durów (nie podano który). W porê zauwa¿ony
przez milicjantów, zosta³ ugaszony jeszcze przez
przybyciem posi³ków. Warto zaznaczyæ, ¿e dziê-
ki milicji uratowano od spalenia wiele obiektów.
      Pod koniec pierwszej dekady maja w rejo-
nie VI Komisariatu rozpoczêto organizowanie
stra¿y po¿arnej. Rejonowa Komenda Wojen-
na52 zobowi¹za³a siê przekazaæ odpowiedni bu-
dynek, w którym milicja mia³a zgromadziæ
sprzêt gaœniczy. Funkcjonariusze MO nie tyl-
ko zbierali inwentarz, lecz tak¿e dostarczali na
potrzeby stra¿y swoje cztery konie. Wkrótce
jednak dwa z nich, nienadaj¹ce siê ju¿ do s³u¿-
by, zosta³y przeznaczone na zabicie. Po ich opra-
wieniu zamierzano sprzedaæ koninê mieszkañ-
com dzielnicy. Raport milicyjny z 24 maja in-
formuje o dyslokowaniu stra¿y po¿arnej
(ogniowej) w budynku s¹siaduj¹cym z gma-
chem komisariatu. Do tego momentu uda³o
siê uporz¹dkowaæ jej lokale oraz zabezpieczyæ
odpowiedni sprzêt stra¿acki53.

48 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 10 V 1945 r., k. 52v.
49 Ibidem, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO, 10 V 1945 r., k. 52.
50 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18 IV 1945

r., k. 67.
51 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.
52 Znajdowa³a siê przy obecnej ul. Mickiewicza. Por. J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 48.
53 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 IV 1945 r., k. 61v;

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


67

 Powstanie i pocz¹tki dzia³alnoœci Milicji Obywatelskiej.......

Oczyszczanie miasta i  praca nad
zapewnieniem dostêpu do mediów

      Jednym z wa¿niejszych zadañ milicji (we
wspó³pracy z Armi¹ Czerwon¹) w owym cza-
sie by³o uchronienie mieszkañców Gdañska
przed epidemi¹ (w mieœcie szala³y tyfus, dur
brzuszny i choroby weneryczne), oczyszcze-
nie i odgruzowywanie miasta oraz zaopatrze-
nie go w media (pr¹d elektryczny, wodê i
gaz)54. Wykorzystywano do tego przymusow¹
pracê niemieckich cywilów, których nadzoro-
wali milicjanci. W samym tylko kwietniu gdañ-
scy i gdyñscy funkcjonariusze nadzorowali
pracê 35 tys. Niemców „zatrudnionych” przy
porz¹dkowaniu ulic miasta. Pogrzebano wów-
czas 5 tys. zw³ok, zakopano 8 tys. koni i byd³a
oraz usuniêto barykady55.
      „Przytrzymywaniem”, czyli wy³apywaniem
i dostarczaniem Niemców na miejsce przymu-
sowej pracy, zajmowa³y siê patrole milicyjne, zaœ
ich nadzorowaniem – milicjanci wolni od s³u¿by
(patrolowej). Pierwsz¹ wiêksz¹ akcjê podjêto 27
kwietnia, kiedy zarz¹dzono zorganizowanie gru-
py 150 Niemców, która mia³a oczyszczaæ dzielni-
cê za pomoc¹ ³opat. Powa¿niejsze prace porz¹dko-
we rozpoczêto jednak  w maju56. W tym okresie

uda³o siê usun¹æ ze zbombardowanych budyn-
ków zw³oki Niemców. Zosta³y one zakopane. Na
przyk³ad 15 maja w policyjnych barakach57 pocho-
wano zw³oki piêciu osób. By³o to dwóch niemiec-
kich cywili, dwóch ¿o³nierzy i jedna kobieta.
      Bardzo wa¿ne by³o równie¿ oczyszczenie re-
jonu ze œmieci,  które zalega³y na podwórzach,
ogrodach i ulicach. Porz¹dkowanie tego rejonu
w znacznej mierze zakoñczyli Niemcy w maju.
Nadzór na t¹ operacj¹ sprawowali tak¿e admini-
stratorzy domów.
      Od po³owy maja codziennie odbywa³o siê
oczyszczanie przep³ywaj¹cej przez ten rejon u
potoku Strzy¿a. Stan jej czystoœci pozosta-
wia³ wiele do ¿yczenia. W wodzie znajdowa³o
siê wiele odpadków oraz zniszczone sprzêty.
26 maja uda³o siê oczyœciæ du¿¹ czêœæ potoku.
Najbardziej zas³u¿eni milicjanci otrzymali od
chor. Henryka ̄ uka kilkugodzinne (od 2 do 4
godzin) przepustki do wykorzystania w nie-
dzielê (27 maja)58. Oczyszczanie potoku kon-
tynuowano w kolejnych tygodniach59.
      6 czerwca szeœciu dzielnicowych VI Ko-
misariatu MO rozpoczê³o regularn¹ s³u¿bê.
Ich g³ównym zadaniem by³o doprowadzenie
danego obwodu do porz¹dku, a w przeci¹gu

Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 60; ibidem, Raport sytuacyjny VI
Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 V 1945 r., k. 57; ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta
Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 10 V 1945 r., k. 52v; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska
dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51-51v; ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu,
24 V 1945 r., k. 42.

54 M. Stryczyñski, Gdañsk w latach 1945-1948. Odbudowa organizmu miejskiego, Gdañsk 1981; Wydarzy³o siê w
Gdañsku 1901-2000. Jeden wiek w jednym mieœcie, red. G. Fortuna, D. Tusk, Gdañsk 1999, s. 102.

55 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.
56 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

17 IV 1945 r., k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy
Wrzeszcz, 18 IV 1945 r., k. 67; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945
r., k. 59; ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 7 V 1945 r., k. 54; ibidem,
Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51.

57 Od 1921 r. przy ul. Legionów 7 mieœci³a siê szko³a gdañskiej policji. Posiada³a ona m.in. magazyny.
Zob. J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 120.

58 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 15 V 1945 r., k. 48; ibidem, Raport
sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 V 1945 r., k. 42; ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO
w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 V 1945 r., k. 41; ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 V
1945 r., k. 40; ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 29 V 1945 r., k. 38.

59 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 6 VI 1945 r., k. 33.
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najbli¿szych dni skompletowanie z niepracu-
j¹cych Niemców kolumn robotniczych, któ-
re mia³y zaj¹æ siê porz¹dkowaniem dzielnic60.
11 czerwca dzielnicowi wy³owili z Martwej
Wis³y trzy trupy w stanie rozk³adu. Zosta³y
one pochowane. Zakopano te¿ zabite konie,
które znajdowa³y siê w silnym stanie rozk³a-
du, co grozi³o wybuchem epidemii chorób
zakaŸnych. Do tego momentu rejon Martwej
Wis³y stanowi³ jeden z najbardziej zaniedba-
nych rejonów, z powodu braku mieszkañców,
którzy mogliby go oczyœciæ, jednak i on by³
z wolna porz¹dkowany61.
      10 czerwca otrzymano polecenie rejonowe-
go komendanta wojennego, by dostarczyæ 300
Niemców do wykonania pewnych robót. Wy-
s³ane w teren patrole obchodowe dostarczy³y
odpowiedni¹ liczbê pracuj¹cych Niemców
przed Rejonow¹ Komendê Wojenn¹, jednak
nie wiedzieæ czemu, zostali oni natychmiast
zwolnieni przez Sowietów62.
      Oczyszczanie ulic, bloków i cieków wod-
nych przez Niemców odbywa³o siê tak¿e w
kolejnych miesi¹cach. W porównaniu do in-
nych, VI rejon by³ stosunkowo ma³o znisz-
czony. Kontrolê stanu sanitarnego sklepów
i zak³adów przemys³owych na tym terenie prze-
prowadzali dzielnicowi VI komisariatu, odpo-
wiedzialni za utrzymanie porz¹dku i czysto-
œci w swoich dzielnicach63.
      Niezwykle wa¿nym i trudnym zadaniem
jakie sta³o przed milicjantami by³a kwestia uru-
chomienia mediów, tj. wody i pr¹du (œwiat³a).

Niestety, w toku dzia³añ wojennych, znisz-
czono wszystkie miejskie elektrownie i linie
przesy³owe. Nie funkcjonowa³y wodoci¹gi, je-
dynie Stacja Pomp i Uzdatniania Wody Zaspa
przetrwa³a wojnê i zosta³a doœæ szybko uru-
chomiona. Nie dzia³a³ równie¿ system kanali-
zacyjny. Uszkodzeniu uleg³a te¿ sieæ gazow-
nicza64. Niezbêdne prace naprawcze zamierza-
no wykonaæ do po³owy maja. Od tego zale¿a-
³o ¿ycie i zdrowie mieszkañców Gdañska, sta-
cjonuj¹cych tu ¿o³nierzy, a tak¿e dzia³alnoœæ
ró¿nych instytucji i zak³adów przemys³o-
wych. 13 maja rozpoczêto zasadnicze prace.
Przed milicjantami piêtrzy³y siê jednak po-
wa¿ne trudnoœci. Brakowa³o œrodków trans-
portu, a tak¿e niezbêdnych materia³ów, tj. s³u-
pów i drutów. W³adze sowieckie wcale nie za-
mierza³y u³atwiaæ zadania milicji. Na nic siê
zda³y wp³ywy przychylnego Polakom p³k.
Soroki (zastêpcy rejonowego komendanta
wojennego). Magazyny w których znajdowa-
³y siê potrzebne materia³y, nadal pozostawa³y
w gestii Armii Czerwonej. Raport milicyjny
z 19 maja zawiera informacjê o funkcjonowa-
niu wodoci¹gów, jednak zanim woda pop³ynê-
³a rurami do mieszkañców, nale¿a³o wykonaæ
jeszcze kilka prac65. Bardzo pracoch³onne by³o
zabezpieczenie rur w rozwalonych budynkach,
jednak milicjanci, wspó³dzia³aj¹c w tym zakre-
sie z Zarz¹dem Miejskim, zdo³ali odnaleŸæ
niemieckiego in¿yniera, który dawniej praco-
wa³ we Wrzeszczu. Dziêki jego pomocy,
w czerwcu zabezpieczono kanalizacjê i pusz-

60 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 7 VI 1945 r., k. 32.
61 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 12 VI 1945 r., k. 28.
62 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 11 VI 1945 r., k. 29.
63 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 20;
ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16v.

64 J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 49, 157-158 .
65 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k.

51; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 V 1945 r., k. 50; ibidem,
Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 17 V 1945 r., k. 46; ibidem, Raport sytuacyjny VI
Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 19 V 1945 r., k. 45.
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czono wodê do rur. Otrzyma³y j¹ najwa¿niej-
sze zak³ady przemys³owe, instytucje, lokale,
a nawet niektóre budynki mieszkalne66.

S³u¿ba prewencyjna i walka z przestêp-
czoœci¹

      Pionierski okres dzia³alnoœci milicji wi¹-
za³ siê wieloma obowi¹zkami. Prócz walki
z po¿arami oraz nadzorem nad oczyszczaniem
miasta, funkcjonariusze dbali o to, by substan-
cja miejska przetrwa³a tak¿e powojenne chwi-
le, co w obecnoœci ¿o³nierzy Armii Czerwo-
nej nie by³o wcale zadaniem ³atwym.
      Milicja wysy³a³a warty (dwie dzienne, dwie
nocne) i dy¿ury na posterunki zabezpieczaj¹ce
wa¿niejsze obiekty w mieœcie, m. in. instytucje
pañstwowe, przedsiêbiorstwa przemys³owe (m.
in. Fabrykê Zapa³ek, magazyn mundurów nie-
mieckich i starszych butów wojskowych). Z
braku dostatecznej liczby milicjantów, wielu z
nich musia³o pe³niæ warty 24-godzinne. Odczu-
wano z tego powodu du¿e przemêczenie. War-
to dodaæ, ¿e mimo tych trudnoœci, inspekcje
dzienne i nocne (godz. 3.30) potwierdza³y obec-
noœæ milicjantów na ich posterunkach67.
      Co oczywiste, g³ównym obowi¹zkiem mi-
licji by³a walka z przestêpstwami kryminalny-
mi, które w tym okresie pope³niali g³ównie
Sowieci. By³y to: morderstwa, demonta¿e
urz¹dzeñ z przedsiêbiorstw, gwa³ty (czêsto
zbiorowe) dokonywane na kobietach (nieza-
le¿nie od narodowoœci), podpalanie budynków

i kradzie¿e. Interwencje milicji w takich wy-
padkach czêsto koñczy³y siê strzelanin¹. Czê-
sto sami czerwonoarmiœci prowokowali mili-
cjantów68. Wysoki stopieñ przestêpczoœci
Sowietów oraz pope³niane przez nich ciê¿kie
zbrodnie, przede wszystkim czystki etnicz-
ne,niew¹tpliwie wp³ywa³y na wzajemne relacje
z MO (problem ten zostanie poruszony w od-
rêbnym akapicie). Poni¿ej zostan¹ przedsta-
wione wybrane przyk³ady z dzia³alnoœci prze-
stêpczej Sowietów, Niemców i Polaków.
      G³ównym rodzajem przestêpczoœci noto-
wanej wœród Polaków (zw³aszcza przyby³ych
z centrum kraju) by³o szabrownictwo, tj. kra-
dzie¿ i wywózka mienia poniemieckiego,
a tak¿e bezprawne zajmowanie mieszkañ. Na
przyk³ad 20 kwietnia do Referatu Œledczego
VI Komisariatu MO doprowadzono Polaka,
który bezprawnie zaj¹³ poniemieckie miesz-
kanie. Œledztwem objêto tak¿e dwójkê Niem-
ców (mê¿czyznê i kobietê)69. Z kolei rano
1 maja z aresztu œledczego komisariatu zbieg³
przez okno mieszkaniec Piotrkowa Trybunal-
skiego, podejrzany o to, ¿e wraz ze swoimi
dwoma kolegami w³ama³ siê do poniemieckie-
go domu, sk¹d wspólnie zabrali ró¿ne rzeczy.
Co ciekawe, prawdopodobnie jeden z jego
kompanów by³ pracownikiem Urzêdu Bezpie-
czeñstwa70.
      Tereny szczególnie niebezpieczne, b¹dŸ
takie, w których znajdowa³y siê cenne obiek-
ty, patrolowano w sposób sta³y. Jednym z ta-

66 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,
2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 21.

67 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 17 IV 1945 r.,
k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 20 IV 1945 r.,
k. 65; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 21 IV 1945 r.,
k. 64; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 30 IV 1945 r., k. 58; ibidem, Raport
sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 4 V 1945 r., k. 56.

68 J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 49; K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska
The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.

69 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 21 IV 1945 r., k. 64.
70 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 21 IV 1945

r., k. 64; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 V 1945 r., k. 57v.
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kich miejsc by³ rejon Martwej Wis³y. Mili-
cjanci przepêdzali stamt¹d wa³êsaj¹cych siê
tam Polaków i Niemców, oraz zabezpieczali
ró¿ne materia³y przed rozkradzeniem. Podob-
nie by³o w innych miejscach. Na przyk³ad 14
maja dzielnicowy zameldowa³ o istnieniu ma-
gazynu przy Brunshöferweg 36 (ob. ul. Wa-
ryñskiego), w którym znajdowa³o siê 200
¿elaznych pieców. Wymaga³y one zabezpiecze-
nia i przekazania pod zarz¹d odpowiednich in-
stytucji71.
      Wsparciem dla milicjantów w walce z prze-
stêpczoœci¹ w rejonie mia³a byæ milicyjna „war-
townia”, czyli zapewne posterunek stanowi¹-
cy filiê komisariatu (nie podano adresu). .
Urz¹dzono go 7 maja. Objêli w niej s³u¿bê
wybrani dy¿urni i wartownicy. Poziom prze-
stêpczoœci w Dolnym Wrzeszczu wci¹¿ by³
jednak wysoki. Zw³aszcza w maju zanotowano
wiele przypadki napaœci w rejonie VI Komisa-
riatu MO. Kierownictwo jednostki widzia³o
ratunek w przeprowadzeniu ³apanki oraz wy-
daniu zarz¹dzenia, by dokonaæ rewizji miesz-
kañ oraz sprawdzenia zau³ków72.
      7 maja na posterunku znaleziono zw³oki
postrzelonego czerwonoarmisty. W raporcie
znalaz³a siê informacja, ¿e na tym terenie od-
g³osy strzelania s³yszy siê przez ca³e noce, dla-
tego ¿o³nierz ten prawdopodobnie by³ ofiar¹
zab³¹kanej kuli wystrzelonej przez nietrzeŸ-
wych osobników.
      Tego samego dnia zanotowano postrzele-

nie dwóch Niemek (ma³a dziewczynka i star-
sza kobieta). Nie ustalono, czy zosta³y trafio-
ne zab³¹kanymi kulami, czy mo¿e postrzelo-
ne przez nietrzeŸwych ¿o³nierzy sowieckich.
Wiadomo natomiast, ¿e w tym czasie milicyj-
ne posterunki nie otwiera³y ognia. Oficer in-
spekcyjny VI komisariatu stwierdzi³, ¿e po-
niesione przez Niemki rany by³y niegroŸne.
Rannym udzielono pomocy. Z kolei w trakcie
patrolowania rejonu st. sier¿. natrafi³ na zw³o-
ki nagiej kobiety. Wskutek braku dokumen-
tów nie zdo³ano ustaliæ jej personaliów. Ze
sprawozdania wynika, ¿e mog³a byæ to m³oda
Niemka w wieku od 26 do 32 lat, która naj-
prawdopodobniej pope³ni³a samobójstwo73.
      9 maja na terenie VI rejonu znaleziono
zw³oki dwóch starszych mê¿czyzn – Niem-
ców. Brak dokumentów uniemo¿liwi³ ustale-
nie personaliów denatów. Wiadomo jednak
by³o, ¿e pierwszy z nich zosta³ zastrzelony
przez ¿o³nierzy sowieckich, zaœ drugi „zgin¹³
te¿ nagle”74.
      Milicjanci uczestniczyli tak¿e w ob³awach
nocnych, które co jakiœ czas organizowali So-
wieci. W trakcie jednej z nich (9 na 10 maja)
zatrzymano 51 osób, w tym kilka bez ¿adnych
dokumentów75.
      W okresie od 16 maja do 28 wrzeœnia 1945
r. do Komendy Miejskiej MO zg³oszono 47
meldunków o dokonaniu du¿ych kradzie¿y na
terenie ca³ego Wrzeszcza (o czêœci prze-
stêpstw milicjanci nie wiedzieli). W owym

71 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v; ibidem,
Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v; ibidem, Raport
sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 V 1945 r., k. 49.

72 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53; ibidem,
Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 V 1945 r., k. 49.

73 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 7 V 1945 r., k. 54; ibidem,
Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53v.

74 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19 IV 1945
r., k. 66; ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 10 V 1945 r., k. 52v.

75 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 29 V 1945 r., k. 38; ibidem,
Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 10 V 1945 r., k. 52v; ibidem, Raport
sytuacyjny, VI Komisariat MO, 10 V 1945 r., k. 52.
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czasie œrodków transportu by³o niewiele, dla-
tego samochody oraz inne pojazdy (motocy-
kle, rowery, wózki rêczne), a tak¿e konie, czê-
sto pada³y ³upem z³odziei. Najczêstsze by³y
jednak grabie¿e dokonywane w mieszkaniach
prywatnych, sk¹d zabierano wszystko to, co
stanowi³o jak¹kolwiek wartoœæ, pocz¹wszy od
gotówki i bi¿uterii, poprzez ubrania (zw³asz-
cza garnitury, suknie i bieliznê), poœciel, ob-
rusy, wyposa¿enie wnêtrz (talerze, lampy, fo-
tele, lustra, obrazy, dywany, zegary, maszyny
do szycia), po¿ywienie (m.in. s³oninê), a skoñ-
czywszy na ró¿nych rzeczach osobistych,
w tym dokumentach (dowody osobiste, Ken-
nkarty, dowody kolejowe, œwiadectwa szkol-
ne, pe³nomocnictwa urzêdowe, paszporty sa-
mochodowe, karty ewidencyjne). Czêsto okra-
dano sklepy spo¿ywcze, kioski i restauracje
(gotówka, s³onina, kie³basy, bu³ki, jab³ka,
gruszki, papierosy, tytoñ, cukierki, ciastka
waflowe) i przydomowe chlewiki (kozy, kury,
króliki). Powszechnym zjawiskiem by³y kra-
dzie¿e uliczne, podczas których przechodnie
nagminnie tracili portfele (a wraz z nimi gotów-
kê i wa¿ne dokumenty) oraz inny dobytek76.
      W ramach s³u¿by prewencyjnej z komisa-
riatu wysy³ano w rejon patrole obchodowe,
które kontrolowa³y przepustki przyjezdnych
i przechodniów oraz sprawdza³y dokumenty i
mienie osób podejrzanych. Na przyk³ad wie-
czorem 28 maja wys³ane w rejon patrole, do-
kona³y kontroli przechodniów po godzinie po-
licyjnej. W efekcie zatrzymano kilku Niem-
ców i po œledztwie osadzono w areszcie77.
      31 maja zosta³ postrzelony milicjant Wy-
zgowski, przebywaj¹cy na posterunku przy

szpitalu po³o¿niczym. Tego dnia do szpitala
próbowa³ dostaæ siê czerwonoarmista twier-
dz¹cy, ¿e „chce iœæ na siostry”. Po trzykrot-
nym wezwaniu do cofniêcia siê, obróci³ siê i
nagle z bocznej broni odda³ strza³ w kierunku
milicjanta, rani¹c go powy¿ej kolan. W odpo-
wiedzi funkcjonariusz MO postrzeli³ ¿o³nie-
rza w nogê78.
      Czerwiec i lipiec up³ynê³y milicjantom
g³ównie na walce z szabrownictwem i gra-
bie¿ami. W tym okresie w Dolnym Wrzesz-
czu funkcjonowa³o ³¹cznie 90 sklepów ko-
lonialnych, piekarni i rzeŸni. Mo¿na tu by³o
nabyæ wszelkie artyku³y spo¿ywcze, jednak
ich ceny by³y zbyt wysokie dla „ogó³u pra-
cuj¹cego”, który z tego powodu w wiêkszo-
œci utrzymywa³ siê z szabrownictwa, co obu-
rza³o nawet w³adze administracyjne. Jak ju¿
wspomniano, milicjanci wystawiali poste-
runki przed wa¿niejszymi obiektami prze-
mys³owymi, m.in. fabrykami. Funkcjona-
riusze Referatu Œledczego VI Komisariatu
MO zatrzymywali osobników wywo¿¹cych
z Gdañska ró¿ne maszyny, dywany, aparaty,
meble itd. Nastêpnie przekazywano te rze-
czy do w³aœciwych instytucji – Izby Skar-
bowej, komendy miasta itp. Wszechobecne
zjawisko szabrownictwa sprawia³o, ¿e funk-
cjonariusze z Referatu Œledczego poœwiê-
cali 80% swego s³u¿bowego czasu na rozpa-
trywanie spraw mieszkaniowych, kosztem
za³atwiania innych spraw. Spoœród zanoto-
wanych w tym czasie 58 przestêpstw, za³a-
twiono 45 spraw. Trzy z nich dotyczy³y osób
ma³oletnich79.
      Zjawisku grabie¿y nadal towarzyszy³o

76 AIPN Gd, 144/19, Ksi¹¿ka stacyjna MO Wrzeszcz 16 V 1945-8 V 1947, k. 1 i n.
77 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 28 V 1945 r., k. 39.
78 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 1 VI 1945 r., k. 37-37v.
79 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 20;
ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 2 VII
1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 21.
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wiele aktów przemocy ze strony czerwono-
armistów. Dobry przyk³ad stanowi wydarze-
nie, które rozegra³o siê pewnego wieczora w
drugiej po³owie czerwca. Jeden z milicjantów
wraca³ z BrzeŸna do VI komisariatu prowadz¹c
powózkê zaprzêgniêt¹ w jednego konia.
W trakcie drogi funkcjonariusz zosta³ nagle
postrzelony przez ¿o³nierza sowieckiego (nie
wiadomo czy umyœlnie)80.
      Z kolei 15 lipca o godz. 23.00 w rejonie ul.
Boles³awa Chrobrego pewien czerwonoarmi-
sta zatrzyma³ Polaka jad¹cego rowerem i za¿¹-
da³ wydawania mu tego œrodka transportu.
Otrzymawszy odmowê, ¿o³nierz ten wy-
ci¹gn¹³ pistolet i od ty³u przestrzeli³ cywilowi
brzuch, a nastêpnie zabra³ mu rower i mary-
narkê, po czym uciek³. Poszkodowanym oka-
za³ siê warszawiak, który przyjecha³ do Gdañ-
ska by odwiedziæ kolegê. Za³oga komisariatu
udzieli³a poszkodowanemu pierwszej pomo-
cy, po czym przekazano go do nieodleg³ego
punktu sanitarnego. Niestety, pomimo pod-
jêcia natychmiastowego poœcigu, nie uda³o siê
z³apaæ przestêpcy81.
      W pierwszej po³owie sierpnia Referat Œled-
czy zatrzyma³ 18 podejrzanych, jednak wiêk-
szoœæ z nich (15 osób) zwolniono, zaœ trzy od-
stawiono do Komendy Miejskiej MO. Zna-
mienne, ¿e w tym okresie nie zdarzy³a siê ani
jedna sposobnoœæ do nawi¹zania wspó³pracy
MO z UB. W trakcie drugiej po³owy miesi¹ca
do Referatu Œledczego wp³ynê³o 40 doniesieñ
o przestêpstwie i dokonano 12 aresztowañ
(z czego 6 osób zwolniono). W jednym z do-
niesieñ, uzyskanym z MUBP Gdañsk, otrzyma-
no informacjê o pewnej Niemce, u której mia³y

znajdowaæ siê motory elektryczne. Rewizja po-
twierdzi³a te rewelacje – natrafiono na kilka
motorów i kilkanaœcie opon samochodowych.
      W sierpniu funkcjonariusze, czêsto id¹c
na rêkê lokalnej administracji, za³atwili wiele
spraw mieszkaniowych, m.in. asystuj¹c przy
eksmisjach. W zwi¹zku z wydanym przez w³a-
dze zarz¹dzeniem w sprawie zakazu wywozu
mienia poniemieckiego, milicjanci kontrolo-
wali wszelkie przewózki mebli itd., sprawdza-
j¹c, czy przewoŸnicy posiadaj¹ odpowiednie ze-
zwolenia z Izby Skarbowej lub Tymczasowe-
go Zarz¹du Pañstwowego82.
      Dzia³ania te kontynuowano równie¿ we
wrzeœniu. W tym okresie tak¿e zdarza³y siê
incydenty zwi¹zane z obecnoœci¹ czerwono-
armistów. 13 wrzeœnia kilku Sowietów w³ama-
³o siê do jednego z mieszkañ w Letnicy.
W trakcie ucieczki wywi¹za³a siê strzelanina
– jeden z marynarzy sowieckich zosta³ zastrze-
lony. Dochodzenie prowadzi³y w³adze polskie
i sowieckie. Równie¿ we wrzeœniu dosz³o na
terenie VI rejonu do groŸnego wypadku. Sa-
mochód osobowy Komendy Wojewódzkiej
MO zderzy³ siê z sowieckim samochodem ciê-
¿arowym. Odpowiedni protokó³ i plan wypad-
ku przekazano do KW MO, która podjê³a
œledztwo w tej sprawie83.

Relacje milicjantów z Niemcami
i Sowietami

      W kwietniu gdañska milicja aresztowa³a
kilkunastu podpalaczy oraz siedem tysiêcy
Niemców i 200 osób innych narodowoœci, po-
dejrzanych o wrog¹ dzia³alnoœæ wobec Polski
(wielu z nich nale¿a³o do SS i NSDAP). Od-

80 ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,
2 VII 1945 r., k. 23.

81 Ibidem, Raport sytuacyjny polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz, 16 VII 1945 r., k. 19v.
82 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k.

16; ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16v.
83 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 1-20 IX

1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80v.
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stawiono ich do NKWD i do aresztu WUBP84.
Na przyk³ad 19 kwietnia Referat Œledczy VI
Komisariatu MO aresztowa³ 21 Niemców –
cz³onków NSDAP. Odstawiono ich do aresztu
WUBP. Do aresztu œledczego komisariatu tra-
fi³ tak¿e szesnastoletni Niemiec. W sprawoz-
daniu milicyjnym z 9 maja znajdujemy nastê-
puj¹c¹ informacjê: „Z ³agru uciek³o 20 niem-
ców [sic!] których tropimy”85. Z pewnoœci¹ za-
pis ten dotyczy³ obozu przejœciowego dla lud-
noœci niemieckiej w Narwiku (rejon ob. ul.
Marynarki Polskiej), gdzie MO i wojsko na
podstawie stosownych rozkazów transportowa-
³y ludnoœæ wysiedlan¹ z danych ulic i blokówr86.
      Notowano przypadki zatruwania studni
z wod¹, dlatego w³adze sowieckie zarz¹dzi³y wy-
stawianie w tym miejscach posterunków mili-
cyjnych. Prócz tego milicja wyszukiwa³a Niem-
ców ukrywaj¹cych siê w gruzach i piwnicach87.
      Z kwietniowych raportów VI komisariatu
MO wynika, ¿e wszyscy milicjanci z tej jednost-
ki byli wrogo usposobieni do ludnoœci niemiec-
kiej i wszystkiego co niemieckie. Jednoczeœnie
oceniano, ¿e ludnoœæ niemiecka odnosi³a siê do
milicjantów przychylnie, zaœ o w³adzy i wojsku
niemieckim wyra¿ano siê lekcewa¿¹co88.
      By³ to okres w którym stosunek w³adz so-
wieckich wobec polskiej milicji znacznie siê
pogorszy³. W sprawozdaniu VI komisariatu
MO z 24 kwietnia raportowano, ¿e w tym cza-
sie coraz czêœciej dochodzi³o do sytuacji,
w trakcie których milicjanci ze S³u¿by Ze-
wnêtrznej (m.in. patrole) doznawali ze strony
czerwonoarmistów ró¿nych upokorzeñ, wobec

których pozostawali bezsilni. Skar¿ono siê, ¿e
¿o³nierze sowieccy przeszkadzali funkcjonariu-
szom w wykonywaniu ich obowi¹zków, a na-
wet rozkazów komendanta wojennego. Rozgo-
ryczeni milicjanci zaczêli zastanawiaæ siê nad sen-
sem istnienia formacji, w której pe³nili s³u¿bê. Z
powodu wspomnianych ekscesów na komisaria-
cie przez pewien czas panowa³ du¿y zamêt89.
      Pod koniec kwietnia w³adze sowieckie wy-
da³y zarz¹dzenie rozpuszczaj¹ce obozy dla
Niemców. Skomplikowa³o to i tak trudn¹ sy-
tuacjê narodowoœciow¹ miasta, w którym do-
minowali liczebnie Niemcy. Polacy powraca-
j¹cy w tym czasie do swych domostw (z któ-
rych zostali wczeœniej wysiedleni przez Niem-
ców) albo próbuj¹cy zamieszkaæ w pomiesz-
czeniach przydzielonych im przez Zarz¹d
Miejski, nie byli do nich dopuszczani przez
czerwonoarmistów. W wielu przypadkach
musia³a interweniowaæ milicja. Powy¿sze sy-
tuacje z uwag¹ obserwowali Niemcy, licz¹cy
na sowieck¹ opiekê. Doskonale to ilustruje
wydarzenie z 27 maja. W niedzielê wieczorem
w komisariacie zarz¹dzono patrole po godzi-
nie policyjnej. W wyniku tych dzia³añ dopro-
wadzono kilkanaœcie osób, g³ównie obracaj¹-
cych ziemniakami. Produkty ob³o¿ono aresz-
tem, a kobiety z dzieæmi wypuszczono do
domu, pod warunkiem, ¿e rano zg³osz¹ siê na
komisariat. Okaza³o siê, ¿e Niemki posz³y na
skargê do rejonowej komendantury wojennej,
a nastêpnie powróci³y do komisariatu w towa-
rzystwie dwóch funkcjonariuszy sowieckich.
Kobiety zosta³y zamkniête w areszcie, a So-

84 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, "Dziennik Ba³tycki. Polska The Times" (dodatek "Rejsy"), 27 IX 2013
85AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19

IV 1945 r., k. 66; ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 10 V 1945 r., k. 52v.
86 51S. Bykowska, M. Gliñski, Obozy w Narwiku, [w:] Encyklopedia…, s. 707.
87 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.
88 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

17 IV 1945 r., k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy
Wrzeszcz, 18 IV 1945 r., k. 67.

89 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 IV 1945 r., k. 62-62v.
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wieci odeszli bez sukcesu. Niekiedy Niemcy
licz¹c na poparcie w³adz sowieckich pozwalali
sobie na bardzo aroganckie zachowania wobec
milicjantów. Funkcjonariusze MO przyzwy-
czajeni przecie¿ do specjalnego traktowania
ludnoœci niemieckiej byli w tej sytuacji zdez-
orientowani. Spowodowa³o to niekoñcz¹ce siê
dyskusje na temat po³o¿enia ludnoœci niemiec-
kiej w rejonie VI Komisariatu MO90.
      6 maja odby³a siê wielka operacja komuni-
kacyjna, która polega³a na przewiezieniu ran-
nych Niemców z trzech miejscowych szpitali
do szpitala miejskiego (w raporcie nazwano go
centralnym). U¿yto w tej akcji wszystkich
wozów i koni. Milicjanci nadzorowali „ca³e
masy” Niemców, które przenosi³y rannych na
noszach. W³aœciwy przebieg tych dzia³añ mia³o
zapewniæ przekazanie do pomocy tak¿e tych
funkcjonariuszy, którzy byli wolni od s³u¿by.
      Z biegiem czasu zjawisko z³ego traktowa-
nia Polaków, a zw³aszcza milicjantów, przez
Sowietów rozszerza³o siê, co ilustruje nastê-
puj¹ce wydarzenie. W raporcie VI Komisaria-
tu MO z 8 maja znajduje siê informacja o tym,
¿e codziennie w rejonowej komendzie wojen-
nej odbywa³o siê pouczanie wart milicyjnych
przez w³adze sowieckie. Zdaniem chor. Hen-
ryka ¯uka, by³o to niestosowne, zw³aszcza, ¿e
podobna czynnoœæ odbywa³a siê przecie¿ na
komisariacie91.
      W tym okresie s³u¿ba funkcjonariuszy
MO spotyka³a siê z uznaniem ze strony pol-
skiej ludnoœci. Z kolei Niemcy, pozostaj¹cy
przecie¿ pod specjalnym rygorem milicjan-

tów, jak to okreœlali sami funkcjonariusze –
„wiedz¹, ¿e jesteœmy dla nich sprawiedliwi”92.
      Kolejnym problemem z którym musieli
siê uporaæ milicjanci by³a kwestia kwaterun-
ku ¿o³nierzy sowieckich, którzy nap³ywali do
miasta. Pod koniec pierwszej dekady maja re-
jonowy komendant wojenny nakaza³ funkcjo-
nariuszom MO, by w ci¹gu 3 dni sporz¹dzili
spisy wolnych i zajêtych mieszkañ z informa-
cjami na temat lokatorów, podali adresy kwar-
talne i administratorów. 15 maja w komisariacie
odby³o siê zebranie dozorców domowych
z ca³ego rejonu. O sposobie pracy i utrzymania
porz¹dku poinformowali ich chor. Henryk ̄ uk
i rejonowy komendant wojenny. ¯¹dano od
nich bezwzglêdnego pos³uszeñstwa i sumien-
nego pe³nienia obowi¹zków, obiecuj¹c najlep-
szym zwiêkszenie racji ¿ywnoœciowych93.
      Jednoczeœnie milicjanci przygotowywali
siê na przemarsz jeñców niemieckich z Helu.
Zadaniem funkcjonariuszy z VI Komisariatu
MO by³o takie zabezpieczenie rejonu, by
w trakcie przemarszu nie dochodzi³o do eks-
cesów, czy choæby wymiany chleba na inne
towary miêdzy niemieckimi cywilami a jeñ-
cami itp. Wspomniany przemarsz jeñców nie-
mieckich przez Gdañsk odby³ siê 13 maja. Nie
oby³o siê bez incydentów. Pewien milicjant
upominaj¹cy niemieckie kobiety próbuj¹ce
kontaktowaæ siê z jeñcami, otrzyma³ od jedne-
go z oficerów niemieckich „przechodz¹c¹ po-
jêcie tupetu odpowiedŸ w formie wyzwania”94.
      W tym okresie zdarzy³ siê przypadek, któ-
ry szczególnie zbulwersowa³ kierownictwo

90 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 28 V 1945 r., k. 39; ibidem,
Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 V 1945 r., k. 50.

91 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53; Raport
sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 7 V 1945 r., k. 54.

92 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53.
93 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51; ibidem,

Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 16 V 1945 r., k. 47.
94 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51; ibidem,

Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 V 1945 r., k. 50.
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komisariatu. Poruszy³a je historia pewnego
wrzeszczanina – Polaka. Cz³owiek ten przed
wojn¹ wywiesza³ przy swoim mieszkaniu polsk¹
flagê. Po wybuchu wojny jego niemiecka s¹-
siadka wystara³a siê o to, aby tê polsk¹ rodzinê
wysiedlono z ich mieszkania. Polak ten trafi³
m.in. do obozu koncentracyjnego w Oranien-
burgu, a po zwolnieniu przebywa³ w General-
nym Gubernatorstwie. Ju¿ po wojnie, kiedy
wróci³ do swojego mieszkania stwierdzi³, ¿e
obok wci¹¿ zamieszkuje Niemka – sprawczyni
wojennych udrêk jego rodziny. Wobec takie-
go stanu rzeczy uda³ siê z doniesieniem do Re-
feratu Œledczego VI Komisariatu MO, gdzie
dowiedzia³ siê, ¿e jego sprawa stanowi rzecz oso-
bist¹, a Niemkê mo¿e zaskar¿yæ do s¹du. Od-
powiedŸ ta wzburzy³a kierownictwo jednost-
ki95. Nie by³ to jedyny przypadek kiedy dzia³a-
nia Referatu Œledczego nie spodoba³y siê kie-
rownictwu. W raporcie z 2 maja znajduje siê
krytyka dzia³añ Referatu sporz¹dzona przez
chor. Henryka ¯uka. Uwa¿a³ on, ¿e pracownicy
zaniedbywali swoje obowi¹zki, w zwi¹zku z
czym proponowa³ ich wymieniæ96.
      Prze³om maja i czerwca up³yn¹³ pod zna-
kiem nêkania za³ogi VI Komisariatu przez
Sowietów za pomoc¹ ró¿nych kontroli. 31 maja
po godz. 23.00 major sowiecki z rejonowej
komendantury wojennej bez ¿adnej konsul-
tacji z kierownictwem skontrolowa³ VI Ko-
misariat MO, w szczególnoœci jego biura.
Zarzuca³ pracownikom, ¿e ró¿ne rzeczy s¹ krzy-
wo ustawione i w ogóle nie na miejscu97.
1 czerwca chor. Henryk ¯uk odby³ d³ug¹ roz-
mowê z rejonowym komendantem wojennym

dotycz¹c¹ ró¿nych spraw formalnych. W efek-
cie komendant obieca³, ¿e sprawy bêdzie z
milicjantami za³atwia³ w formie kole¿eñ-
skiej98. Na niewiele siê to jednak zda³o.
4 czerwca odby³a siê w komisariacie inspek-
cja, która zdaniem kontrolerów wypad³a na nie-
korzyœæ milicjantów. Przy okazji dokonano
rewizji pokoi, przewracaj¹c wszystko, jak u
ludzi pos¹dzonych o kradzie¿. W tym czasie
skonfiskowano papierosy, skarpety i inne ar-
tyku³y nie bêd¹ce na zbyciu. Niejeden mili-
cjant, który przywióz³ ze sob¹ 3-4 pary skar-
pet zosta³ ograbiony z ich po³owy99.
      W pierwszej dekadzie czerwca powa¿nym
problemem by³a sprawa lokowania powracaj¹-
cych z g³êbi Niemiec gdañszczan niemieckie-
go pochodzenia, pragn¹cych powróciæ do swo-
ich mieszkañ, które zd¹¿yli ju¿ zaj¹æ Polacy100.
W kwestie mieszkaniowe ingerowa³y rejono-
we w³adze sowieckie, które zdaniem milicjan-
tów, by³y bardzo przychylnie nastawione wo-
bec Niemców. Sowieci wyrzucali z mieszkañ
Polaków, nie zaœ Niemców, a milicjantom re-
aguj¹cym na te eksmisje, major sowiecki
oœwiadcza³, ¿e potrzebuje mieszkania dla swo-
jego oficera. Ten sam oficer zachêca³ nastêp-
nie Niemców do wyprzedawania mebli101.
      Uruchomione zak³ady przemys³owe s³u-
¿y³y g³ównie Sowietom, nie zaœ Polakom.
Browar w KuŸniczkach przetrwa³ dzia³ania
wojenne. Zajêty 28 marca przez Sowietów, nie
zosta³ przez nich zdewastowany, poniewa¿
dwóch polskich pracowników ukry³a czêœæ
jego urz¹dzeñ i zala³a piwnice le¿akowe z pi-
wem. By³ to pierwszy gdañski obiekt prze-

95 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 17 V 1945 r., k. 46.
96 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 V 1945 r., k. 57v.
97 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 1 VI 1945 r., k. 37.
98 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 VI 1945 r., k. 36.
99 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 5 VI 1945 r., k. 34.
100 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 6 VI 1945 r., k. 33.
101 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 20.
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mys³owy, który rozpocz¹³ dzia³ania po woj-
nie102. Zosta³ uruchomiony po kapitulacji
Niemców103. Dostarcza³ swoje przetwory
przede wszystkim wojskom sowieckim i pol-
skim, a tylko w niewielkim procencie cywilom.
Równie¿ zak³ad elektrotechniczny Siemensa
przy Marienstraße (ul. Wajdeloty) dostarcza³ swe
silniki wojsku (nie wiadomo na jakiej zasadzie)104.
      Wydarzenia te sprawia³y, ¿e milicjanci nie
byli zadowoleni, ani ze statusu ludnoœci pol-
skiej, ani niemieckiej. W raporcie z 12 czerw-
ca pisano: „Nienawiœæ do niemców jest wielka,
lecz stan i pozycja jak¹ niemcy teraz jeszcze
zajmuj¹, wywo³uj¹ w sercu ¿al, ¿e tak wielki
wróg polskoœci, który depta³ nas przez tyle
lat, jeszcze dziœ ma tak wielk¹ swobodê.
A marzenia o rewan¿u spe³z³y dotychczas na
niczym” [pisownia oryginalna]105.
      Jednoczeœnie trwa³y akcje MO i UB na-
stawione przeciwko ludnoœci niemieckiej.
Dzielnicowi posiadali listy cz³onków NSDAP
i starali siê wyszukaæ te osoby w rejonie. Ak-
cje te nie dawa³y wielkich rezultatów, np. 15
czerwca nie znaleziono ¿adnego cz³onka partii.
Milicjanci aresztowali wówczas jednego mê¿-
czyznê, który „podszywa³ siê pod narodowoœæ
polsk¹”106. Polskie nazwisko tej osoby dowo-
dzi, ¿e ówczeœni funkcjonariusze MO
i polskie w³adze administracyjne nie potrafi³y
sobie poradziæ z weryfikacj¹ gdañszczan.

W drugiej po³owie czerwca Referat Œledczy
VI Komisariatu MO dostarczy³ do UB dwie oso-
by (w tym Niemkê) oskar¿one o podobny czyn
co wy¿ej przedstawiony aresztant. Relacje miê-
dzy MO a UB oceniano jako bardzo dobre107.
      Niestety, nie mo¿na tego powiedzieæ o sto-
sunkach polsko-sowieckich. W raporcie mili-
cyjnym z 16 lipca skar¿ono siê na ci¹g³e niepo-
rozumienia z sowieck¹ rejonow¹ komendan-
tur¹ wojenn¹, która „nie respektuje w ogóle
rozkazów, szarpie strasznie nerwy”. Zwracano
uwagê na zjawisko faworyzowania Niemców,
przy jednoczesnym z³ym traktowaniu Pola-
ków, a najbardziej funkcjonariuszy MO, któ-
rym nieustannie utrudniano wykonywanie
wszelkich czynnoœci s³u¿bowych. To wszyst-
ko pod³amywa³o nastroje milicjantów, nie tyl-
ko tych szeregowych, lecz równie¿ podofice-
rów i oficerów108. Równie¿ polska ludnoœæ cy-
wilna nie darzy³a sympati¹ ¿o³nierzy Armii
Czerwonej, którzy jeszcze we wrzeœniu, czyli
kilka miesiêcy po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych, wci¹¿ dokonywali w rejonie licznych gra-
bie¿y. Podobnie s¹dzono o wojsku polskim109.
      Od lipca trwa³a akcja wysiedleñcza Niem-
ców do ich kraju. Transporty nadzorowa³a mi-
licja.Wysiedlanych gromadzono w specjalnym
punkcie zbornym, jakim by³ Punkt Etapowy
PUR w Narwiku110. W raporcie VI Komisaria-
tu MO z 23 wrzeœnia informowano, ¿e w tym

102 J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 50, 131-132.
103 K. Jacobson-Kowalska, Browar we Wrzeszczu za czasów <<Danzinger Aktien Bierbauerei>> (1871-1945), [w:]

Wêdrówki po Wrzeszczu, red. K. Szczepañska, J. Szczepañski, Gdañsk 2011104 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-
wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyj-
ny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 20.

105 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 12 VI 1945 r., k. 28.
106 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 VI 1945 r., k. 25.
107 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 21.
108 Ibidem, Raport sytuacyjny polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz, 16 VII 1945 r., k. 19-19v.
109 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 1-20 IX

1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80v.
110 M. Gliñski, Wysiedlenie ludnoœci niemieckiej 1945-1947, [w:] Encyklopedia…, s. 1124; J. Daniluk, J. Wasielewski,

Dolny Wrzeszcz…, s. 51.Koledze z OBEP IPN Gdañsk, Janowi Danilukowi, serdecznie dziêkujê za poczynione cenne
uwagi odnoœnie maszynopisu.
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okresie podlega³y jej tylko te osoby, które
stanowi³y ciê¿ar dla Polaków, dzieci oraz oso-
by starsze (po szeœædziesi¹tce)111. Pod koniec
wrzeœnia os³ab³a akcja wysiedleñcza Niemców.
W ostatniej dekadzie tego miesi¹ca z Dolne-
go Wrzeszcza odjecha³y dwa wagony z osoba-
mi chorymi i starszymi. Inicjatorem powy¿-
szej akcji by³ Punkt Epidemiczno-Sanitarny112.

                             Wy¿ywienie
      Ju¿ od samego pocz¹tku funkcjonowania
VI Komisariatu MO aprowizowanie milicjan-
tów nastrêcza³o wiele trudnoœci. 17 kwietnia na
zezwolenie rejonowego komendanta wojenne-
go funkcjonariusze MO zabili chromego ko-
nia (zjedzono po³owê miêsa). W tym czasie w
kuchni znajdowa³o siê 45 kg koniny, 10 kg gro-
chu, 2,5 kg kawy, 5 kg soli i 2 cetnary ziemnia-
ków113. Stan ¿ywnoœciowy komisariatu wkrót-
ce siê polepszy³. Otrzymano przydzia³y z kilku
instytucji: Ministerstwa Aprowizacji i Handlu
(48 kg miêsa wieprzowego, 261 kg ¿yta i 12 kg
cukru), Komendy Miejskiej MO (300 kg m¹ki
¿ytniej), a tak¿e, co najbardziej ucieszy³o mili-
cjantów, 60 bochenków chleba z Komendy
Wojewódzkiej MO114. Niestety, nie otrzyma-
no ¿adnego przydzia³u produktów do smaro-
wania chleba. Wkrótce do komisariatu przyby-

³y przydzia³y 15 kg cukru z KM MO, 63 bo-
chenki chleba z piekarni dzielnicowej oraz
24 litry oleju z Wydzia³u Œledczego KW
MO115. W tym okresie kuchnia komisariatu
wydawa³a dziennie: 149 l kawy, 69 obiadów,
69 kolacji, 63 chleby (po jednym na ka¿dego
milicjanta), 15 l oleju i 6 paczek zapa³ek116. Po-
wa¿nym utrudnieniem w pracy kuchni by³ brak
wiêkszych garnków do gotowania117. Wzglêd-
ne zaopatrzenie kuchni w ¿ywnoœæ pozwoli³o
na nieznaczne zwiêkszenie porcji obiadowych
dla milicjantów118. Pod koniec kwietnia chor.
Henryk ¯uk sprowadzi³ do komisariatu kuch-
niê wojskow¹, co mia³o zwiêkszyæ iloœæ goto-
wanej strawy119. Tak te¿ siê sta³o. Jednoczeœnie
dokonano zmiany personelu kuchennego z nie-
mieckiego na polski. Co wa¿ne, 1 maja do ko-
misariatu przyby³ sowiecki komendant wojen-
ny VI rejonu i rozkaza³, by wydaæ po jednym
obiedzie wszystkim mieszkañcom tego tere-
nu. Natychmiast rozpisano i rozdano ludnoœci
odpowiednie kartki obiadowe120. Warto dodaæ,
¿e z okazji œwi¹t 1 i 3 Maja rejonowa komenda
wojenna przydzieli³a milicjantom nieco mar-
garyny (po 50 gr. na osobê) i wódki, które zo-
sta³y w tym okresie skonsumowane121.
      Niestety, z czasem przydzia³y centralne stawa-
³y siê coraz mniejsze i bardziej… nieœwie¿e. Ów-

111 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za
okres 1-20 IX 1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80v.112 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO
Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81-81v.

113 Ibidem,, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 17 IV 1945
r., k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18 IV
1945 r., k. 67.

114 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19 IV 1945
r., k. 66-66v.

115 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 20 IV 1945
r., k. 65.

116 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 21 IV 1945
r., k. 64.

117 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 60.
118 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 59.
119 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 30 IV 1945 r., k. 58.
120 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 V 1945 r., k. 57-57v.
121 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 4 V 1945 r., k. 56v.
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czesne œniadanie oraz kolacja sk³ada³y siê z
chleba i kawy, a obiad z gêstej zupy nagotowa-
nej miêsem. Codziennie zu¿ywano 12 kg miê-
sa, a od czasu do czasu wydawano funkcjona-
riuszom t³uszcz do chleba. Wkrótce jednak, z
powodu niemal¿e ca³kowitego zahamowania
przydzia³ów milicjanci byli wyg³odniali i mu-
sieli zdobywaæ ¿ywnoœæ we w³asnym zakresie122

(czyli kradn¹c j¹). Szczególnie brakowa³o pro-
duktów do smarowania chleba123.
      S³aba aprowizacja milicjantów by³a dla nich
powa¿nym obci¹¿eniem, nie sposób jednak po-
równywaæ sytuacji kawalerów z funkcjonariusza-
mi posiadaj¹cymi na swoim utrzymaniu rodzi-
ny. Te zaœ, nie otrzymuj¹c od milicjantów ¿ad-
nych pieniêdzy (wynagrodzeñ jeszcze nie by³o),
ani prowiantu, przymiera³y g³odem, skar¿¹c siê
na swoj¹ niedolê w listach s³anych do kierownic-
twa VI Komisariatu MO. Problem ten  naœwie-
tlano w raportach sytuacyjnych s³anych do jed-
nostek nadrzêdnych124. Horrendalne ceny wol-
norynkowe sprawia³y, ¿e niewielkie zaliczki na
nic nie wystarcza³y. Z up³ywem czasu milicjanci
zaczêli domagaæ siê nale¿nych im pensji za okres
ich s³u¿by (niektórzy ¿¹dali wyp³at za pó³ roku,
bowiem pracowali wczeœniej np. w poznañskiej
MO). Kierownictwo zaczê³o obawiaæ siê opusz-
czania przez funkcjonariuszy szeregów milicji
celem znalezienia pracy, która pozwoli³a by wy-

dobyæ ich rodziny z biedy125. Na domiar z³ego w
ostatniej dekadzie maja  zmniejszono i tak nie-
wielkie przydzia³y chleba, najwa¿niejszego pro-
duktu w miarê skutecznie pokrywaj¹cego braki
innych. Dotychczas otrzymywano dwa kg chle-
ba na cztery dni, a od tego momentu ta iloœæ
musia³a starczyæ a¿ na 10 dni126. Nic dziwnego, ¿e
bardzo szybko da³ siê odczuæ brak chleba, karto-
fli i t³uszczów127.Z ka¿dym dniem sytuacja po-
garsza³a siê, np. 28 maja w kuchni nie by³o ¿ad-
nych produktów128.
      Kolejny miesi¹c nie nastraja³ funkcjonariu-
szy optymizmem. Okaza³o siê, ¿e wy¿ywienie
milicjantów by³o gorsze od tego, jakie otrzy-
mywali niemieccy wiêŸniowie ³agru (obóz Na-
rwik), którzy dostawali jeden chleb na 2 dni129.
By zaradziæ tej sytuacji, 1 czerwca chor. Henryk
¯uk uda³ siê do KM MO, a stamt¹d do KW
MO, gdzie obiecano przydzielenie wiêkszych
przydzia³ów130. Sytuacja jednak niewiele siê zmie-
ni³a. 12 czerwca skar¿ono siê na brak ziemniaków
i t³uszczów, zbyt ma³e przydzia³y chleba, oraz na
ma³o po¿ywne obiady. Nie posiadaj¹c pensji, mi-
licjanci nie mieli mo¿liwoœci zakupiæ jedzenia131.
Nastêpnego dnia przydzielono im 20 kg miê-
sa, jednak nie zmieni³o to zasadniczo ich trud-
nej sytuacji132. Pod koniec miesi¹ca w kuchni
znajdowa³o siê jedynie 17 cetnarów ziemnia-
ków i 6 kg nieœwie¿ego miêsa z komendy133.

122 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53-53v; ibidem,
Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51; ibidem, Raport
sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v.

123 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 V 1945 r., k. 49.
124 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 17 V 1945 r., k. 46.
125 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 23 V 1945 r., k. 43.
126 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 23 V 1945 r., k. 43.
127 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 V 1945 r., k. 42; ibidem, Raport

sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 V 1945 r., k. 41.
128 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 28 V 1945 r., k. 39.
129 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 1 VI 1945 r., k. 37.
130 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 VI 1945 r., k. 36.
131 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 12 VI 1945 r., k. 28v.
132 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 VI 1945 r., k. 26.
133 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23v.
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      Równie¿ w nastêpnych miesi¹cach milicjan-
ci mieli wielkie problemy z aprowizacj¹. Przy-
dzia³y by³y wci¹¿ niewielkie134. W tym okresie
pojawi³y siê pierwsze zaliczki, jednak tak niskie,
¿e ledwo starcza³y na op³atê czynszów dzier-
¿awnych za mieszkania, a co dopiero na zakup
¿ywnoœci. Otrzymywano 440 z³ miesiêcznie
oraz dodatek s³u¿bowy w wysokoœci 100 z³ (ra-
zem 540 z³). Rodziny milicjantów wegetowa³y,
poniewa¿ nie otrzymywa³y od nich ¿adnego
prowiantu. Funkcjonariusze zaczêli wiêc kupo-
waæ za zarobione pieni¹dze wy¿ywienie z wol-
nego handlu, jednak starczy³o ono zwykle na
jeden tydzieñ. Przez pozosta³e tygodnie mili-
cjanci starali siê za³atwiaæ je we w³asnym zakre-
sie. Pod koniec wrzeœnia w komisariacie wyda-
wano codziennie 85-90 obiadów (69 funkcjo-
nariuszy, 10 Niemców oraz aresztanci135.

               Warunki sanitarne s³u¿by
Warunki w których przysz³o pracowaæ

pierwszym milicjantom pozostawia³y wiele do
¿yczenia. Nietrudno by³o zachorowaæ i nie³a-
two siê wyleczyæ. W po³owie kwietnia by³y na
to dwa sposoby. Ci, którzy zachorowali na l¿ej-
sze choroby mogli pozostaæ na miejscu pod tro-
skliw¹ opiek¹ swoich kolegów. Co wa¿ne, jeden
z milicjantów mia³ za sob¹ krótk¹ praktykê le-
karsk¹. W apteczce znajduj¹cej siê w komisa-
riacie by³y lekarstwa, zw³aszcza przeciwko bie-
gunce i bólowi g³owy oraz witaminy. Ciê¿ej

chorych kierowano do szpitala. Na przyk³ad kie-
dy 17 kwietnia zachorowa³ pewien milicjant, za
zgod¹ rejonowego komendanta wojennego
odtransportowano go do szpitala. Trzy dni póŸ-
niej zosta³ stamt¹d wypisany. Celem nabrania
si³ przydzielono mu posi³ki dietetyczne i 4 dni
s³u¿by wewnêtrznej.
      Codzienna k¹piel milicjantów (dru¿yna-
mi), mia³a zabezpieczyæ ich przed chorobami.
Udaj¹c siê do ³aŸni funkcjonariusze pozosta-
wiali brudn¹ bielizn¹, któr¹ pra³a praczka136.
Ju¿ w ostatniej dekadzie kwietnia czêstotli-
woœæ k¹pieli zosta³a zmniejszona (raz na dwa
tygodnie) i rzadziej odbywa³o siê pranie bieli-
zny (co poniedzia³ek). Jednoczeœnie mo¿na
by³o zaobserwowaæ wzrost zachorowalnoœci
funkcjonariuszy (zw³aszcza na biegunkê).
Niektórzy cierpieli na wrzody. Chc¹c uchro-
niæ ich przed chorobami kierownictwo komi-
sariatu zarz¹dzi³o, ¿e od 5 maja bêd¹ siê odby-
waæ w jednostce przymusowe badania lekar-
skie. Dziêki temu w tym okresie notowano
jedynie przypadki biegunki oraz pokaleczenia
i rany poniesione podczas s³u¿by, które leczo-
no we w³asnym zakresie137.
      Pod koniec pierwszej dekady maja w s¹-
siedztwie komisariatu zaczêto organizowaæ
placówkê sanitarn¹, w której pracowa³o ponad
60 osób138. W tym czasie doœæ liczne grono
milicjantów cierpia³o na biegunkê, jednak da-
wano sobie z ni¹ radê139. Z up³ywem czasu nie-

134 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16v.
135 Ibidem, Raport III Komisariatu MO za okres 15 VII-1 VIII 1945 r., 1 VIII 1945 r., k. 1; ibidem, Raport sytuacyjny Szefa

S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 1-20 IX 1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80; ibidem, Raport
sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81.

136 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 17 IV
1945 r., k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19
IV 1945 r., k. 66; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,
20 IV 1945 r., k. 65.

137 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 4 V 1945 r., k. 56-56v;
ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 7 V 1945 r., k. 54; ibidem, Raport
sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53v.

138 Ibidem, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO, 10 V 1945 r., k. 52.
139 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dz

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


                                                                           Krzysztof Filip

80

do¿ywieni funkcjonariusze zaczêli coraz bar-
dziej podupadaæ na zdrowiu. W po³owie mie-
si¹ca 10 spoœród 84 milicjantów chorowa³o,
g³ównie na krwaw¹ biegunkê. Brak odpowied-
nich informacji adresowych na temat placó-
wek lecz¹cych te choroby powodowa³ niepo-
rozumienia. Dlatego kiedy jeden z milicjan-
tów ciê¿ko zachorowa³, zosta³ przetransporto-
wany do szpitala miejskiego, gdzie stwierdzo-
no pocz¹tki tyfusu140. Niestety, warunki w ja-
kich siê znalaz³ by³y katastrofalne – panowa³
tam nieopisany brud. Z tego wzglêdu 18 maja
chor. Henryk ¯uk zabra³ chorego ze szpitala141.
      By³ to okres kiedy tyfus zbiera³ krwawe
¿niwo w ca³ym mieœcie, tak¿e we Wrzeszczu.
Na przyk³ad 15 maja milicjanci przebywaj¹c na
ulicy Friedensschluss (ul. Abrahama) zauwa-
¿yli dwóch mê¿czyzn i kobietê zara¿onych
tyfusem. Osoby te przetransportowano do
baraku, gdzie zosta³y izolowane142. W tym
okresie obok komisariatu organizowano izbê
chorych i punkt sanitarny143.
      W raporcie VI Komisariatu MO z 19 maja
wymieniono miejsca, w których mo¿na by³o
uzyskaæ pomoc lekarsk¹ w podleg³ym mu re-
jonie. By³y to: przedwojenna klinika chorób
kobiecych144 (dr Majer) przy Schellmühler
Weg 1 (ul. Kliniczna), nieczynna Szko³a im.
Gudrun(ob. Wydzia³ Farmaceutyczny z Od-

dzia³em Medycyny Laboratoryjnej GU-
Med)145 przy Ostseestraße (ul. Roosevelta,
póŸniej Marksa, ob. al. gen. Józefa Hallera),
PCK przy Jäschkentaler Weg (ul. Jaœkowa
Dolina), prof. Helpke i dr Kowalczyk przyjmu-
j¹cy przy Bärenweg 17 (ul. A. Mickiewicza),
dwie placówki medyczne mieszcz¹ce siê przy
Posadewskyweg (ul. Kochanowskiego): 66 (sa-
nitariusz, siostra i pomoc) i 79a (lekarz dr Byc-
ke, dentysta dr Nowak) oraz przy Archenhol-
sweg 27 (ul. L. Mieros³awskiego), gdzie dzia³a³
dr Liebel i towarzysz¹ca mu jedna pomoc146.
      Mimo zmniejszenia siê stanu osobowego
komisariatu do 77 funkcjonariuszy liczba cho-
rych w zasadzie siê nie zmieni³a. 22 maja by³o ich
dziesiêciu, z czego jeden milicjant cierpia³ na
chorobê zakaŸn¹ – szkarlatynê147. Dwa dni póŸ-
niej liczba chorych zmniejszy³a siê do piêciu, ale
trzech z nich cierpia³o na dur brzuszny i trafi³o
do szpitala, zaœ dwóch chorych na biegunkê po-
³o¿ono w milicyjnym punkcie sanitarnym, usy-
tuowanym w bloku obok VI Komisariatu MO,
gdzie pozostawali pod opiek¹ swoich kolegów. Z
braku witamin po³owa milicjantów cierpia³a na
krwawienie dzi¹se³148. W raporcie MO z 1 czerw-
ca poinformowano, ¿e wspomniany punkt sani-
tarny by³ bardzo schludnie urz¹dzony, a bardzo
dobr¹ opiekê milicjantom zapewnia³y siostry
z PCK149.

140 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 V 1945 r., k. 49; ibidem,
Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 15 V 1945 r., k. 48.

141 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 19 V 1945 r., k. 45.142 Ibidem, Raport
sytuacyjny, VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 15 V 1945 r., k. 48.

143 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 17 V 1945 r., k. 46.
144 J. Daniluk, J. Wasielewski, Dolny Wrzeszcz…, s. 26-27.
145 Od 1937/1938 Gudrunschule, wczeœniej Liceum im. Heleny Lange. Zob. Ibidem, s. 85-86, 179.
146 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 19 V 1945 r., k. 45.

Niemieckie nazwy ulic zawarte w raportach milicyjnych zawiera³y liczne b³êdy. Autor niniejszego artyku³u skorzysta³
wiêc z wykazu ulic wymienionego w cytowanej ksi¹¿ce Jana Daniluka i Jaros³awa Wasielewskiego, Dolny Wrzeszcz…,
s. 175, 191.

147 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 23 V 1945 r., k. 43.
148 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 V 1945 r., k. 42; ibidem, Raport

sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 V 1945 r., k. 41; ibidem, Raport sytuacyjny. VI
Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 V 1945 r., k. 40.

149 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 1 VI 1945 r., k. 37.
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      7 czerwca okaza³o siê, ¿e jeden z milicjan-
tów cierpia³ na chorobê weneryczn¹, tote¿
zosta³ odstawiony do szpitala150. Sposobem na
walkê z niebezpiecznym chorobami (m.in. z
tyfusem) mia³y byæ przymusowe szczepienia
dla milicjantów. Zamierzano je odbyæ 12, 14 i
15 czerwca. Mimo to, w raporcie milicyjnym
z pocz¹tku lipca stwierdzono, ¿e stan sanitar-
ny jednostki coraz bardziej siê pogarsza³, cze-
mu miano zaradziæ poprzez odpowiednie kon-
trole151. Tak te¿ siê sta³o. Milicjanci zaczêli
przyk³adaæ wiêksz¹ wagê do utrzymywania
porz¹dku. W lipcu punkt sanitarny znajduj¹-
cy siê w bloku s¹siaduj¹cym z komisariatem
zosta³ przeniesiony na drug¹ stronê ulicy. Je-
dynym zastrze¿eniem jakie wysuwali funkcjo-
nariusze pod adresem tej placówki by³o nie-
dostateczne jej zaopatrzenie w œrodki opatrun-
kowe152. PóŸniejsze raporty milicyjne infor-
muj¹ o dzia³aniu w komisariacie pralni, w któ-
rej prano bieliznê milicjantów153.

                             Uzbrojenie
      Przynajmniej pocz¹tkowo brakowa³o w komi-
sariacie broni d³ugiej i krótkiej (potrzebne by³y
co najmniej 3 pistolety)154. 10 maja na stanie komi-
sariatu znajdowa³o siê 58 karabinów, jednak czêœci
z nich (w³oskie i rosyjskie) nie u¿ywano z powodu
braku amunicji. Posiadano równie¿ dwa automa-
ty, jednak nie by³y one u¿ytkowane, poniewa¿ kil-
ka dni wczeœniej ¿o³nierze rejonowej komendan-
tury wojennej odebrali kilka sztuk tej broni mili-
cjantom.  Z up³ywem czasu zaopatrzenie funkcjo-
nariuszy MO w broñ paln¹ znacznie siê polepszy-
³o. Na pocz¹tku lipca na ka¿dego milicjanta z VI
Komisariatu MO przypada³ jeden KB lub auto-
mat Mpi, a tak¿e odpowiednia liczba nabojów
(amunicjê wydawa³a KW MO)155. Dopiero we
wrzeœniu uzyskano równie¿ pistolety. Pod koniec
miesi¹ca 69 milicjantów by³o uzbrojonych w 70
KB, 20 automatów i 6 sztuk broni krótkiej156.
      Co oczywiste, obs³uga broni wymaga³a jej zna-
jomoœci. S³u¿y³y temu odbywane codzienne wie-
czorem (po treningu pi³ki no¿nej) szkolenie woj-
skowe, na które sk³ada³ siê przegl¹d broni oraz
æwiczenia z jej obs³ugi. Z ka¿dym dniem musztra
sz³a milicjantom coraz lepiej. Oprócz zaznajamia-
nia milicjantów z KB, co jakiœ czas odbywano
ostre strzelanie z tej broni157.  Jedynie funk-

150 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 7 VI 1945 r., k. 32.
151 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 VI 1945 r., k. 26v; ibidem,

Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 VI 1945 r., k. 26; ibidem, Dekadowy raport
polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 2 VII 1945 r., k. 23.

152 Ibidem, Raport sytuacyjny polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz, 16 VII 1945 r., k. 19.
153 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16v.
154 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18 IV

1945 r., k. 67.
155 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 6-15 VIII 1945 r.,
15 VIII 1945 r., k. 15.

156 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-
1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81.

157 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18 IV 1945
r., k. 67; ibidem, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO, 10 V 1945 r., k. 52; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu
MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta
Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v; ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu,
25 V 1945 r., k. 41.
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cyjni mieli problemy z wyszkoleniem bojo-

wym158.

                       Umundurowanie
      Pocz¹tkowo funkcjonariusze nie posiadali
jednolitego umundurowania. Wiêkszoœæ
chodzi³a po cywilnemu, jedynie z bia³o-czer-
won¹ opask¹ z napisem „MO” na lewym ra-
mieniu. Pozostali nosili przerobione przez
krawców niemieckie mundury159. Po 20 kwiet-
nia kierownik dzia³u polityczno-wychowaw-
czego VI komisariatu MO chor. Henryk ¯uk
usilnie próbowa³ zmieniæ ten stan rzeczy. W
tym celu zorganizowa³ krawców by porobili
przeróbki mundurów160. W komisariacie za-
improwizowano warsztaty szewski i krawiec-
ki. Ka¿dy milicjant, po uzyskaniu zezwolenia
kierownika, móg³ skorzystaæ z ich us³ug161.
Mimo to, jeszcze 8 maja mundury milicjan-
tów wci¹¿ nie by³y skompletowane162. Dopie-
ro w raporcie z 15 sierpnia napisano, ¿e posiada-
li oni jednakowe mundury163. Z kolei 1 paŸ-
dziernika informowano, ¿e z KM MO otrzy-
mano 11 mundurów. Pozostali milicjanci byli
umundurowani we w³asnym zakresie164.

     Œrodki transportu i zaopatrzenie
      S³u¿bê milicjantów utrudnia³ brak œrod-
ków transportu i paliwa. W po³owie kwietnia
na stanie komisariatu znajdowa³ siê koñ, 2
wozy i 2 wózki rêczne. By³ równie¿ wyremon-
towany samochód s³u¿bowy, który nie jeŸdzi³
z braku benzyny165. Z czasem liczba koni wzro-
s³a (25 kwietnia by³o ich cztery, z czego dwa
taborowe)166. Niektóre komisariaty posiada-
³y motocykle. Na potrzeby milicji Konwizor
nakaza³ zabezpieczyæ kilkanaœcie samochodów
osobowych, wymagaj¹cych remontów. Brako-
wa³o benzyny, dlatego zwróci³ siê o pomoc do
komendanta g³ównego MO167.
      6 czerwca rejonowy komendant wojenny
zarekwirowa³ dwa konie i wóz z VI Komisaria-
tu MO. Skonfiskowa³ te¿ konie z maj¹tku
ochranianego przez tê jednostkê. Podobnych
wypadków zanotowano ju¿ wiele168.

                           Rozrywka i sport
      Rozrywkê zapewnia³ funkcjonariuszom
sport - odbywa³y siê treningi pi³ki no¿nej oraz
boksu. Relaksowano siê w œwietlicach. Œwie-
tlicê organizowali sami milicjanci oraz dwie
harcerki (od kwietnia w VI komisariacie MO
przebywa³y dwie delegatki ZHP przys³ane z
Torunia celem zorganizowania placówki har-
cerskiej)169. 1 maja œwietlica zosta³a otwarta.

158 Ibidem, Raport sytuacyjny polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz, 16 VII 1945 r., k. 19-19v.
159 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.
160 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

21 IV 1945 r., k. 64.
161 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 IV 1945 r., k. 61.
162 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53.
163 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16v.
164 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-

1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81.
165 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 17 IV

1945 r., k. 68; ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 18
IV 1945 r., k. 67.

166 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 IV 1945 r., k. 61.
167 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.
168 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 7 VI 1945 r., k. 32.
169 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 IV 1945 r., k. 61.
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Tego dnia chor. Henryk ¯uk wyg³osi³ odczyt
sportowy. S³uchali go z zainteresowaniem
wszyscy milicjanci wolni od s³u¿by. 14 czerw-
ca pisano, ¿e „funkcjonariusze dekoruj¹ œwie-
tlicê by daæ jej jak najwiêcej polskoœci i wy-
koñczyæ j¹ na dzieñ morza” (Œwiêto Morza).
      Znacznie wczeœniej, bo 17 kwietnia roze-
grano pierwszy milicyjny mecz pi³ki no¿nej
w Gdañsku. Jego organizatorem by³ chor.
Henryk ̄ uk, zastêpca kierownika ds. politycz-
no-wychowawczych oraz szef s³u¿by ze-
wnêtrznej, przedwojenny sportowiec Boles³aw
Dymel. Spotkanie milicjantów i kompanii
sowieckich reflektorzystów ulokowanej we
Wrzeszczu rozegrano niedaleko, bo na boisku
AZS  przy obecnym GUMed przy Leegstrieß
(ul. M. Reja). Milicjanci wygrali mecz 3:1170.
      Przy œwietlicy utworzono dwie sekcje spor-
towe – boksersk¹ i pi³karsk¹. Ju¿ wkrótce od-
by³y siê pierwsze treningi bokserskie171.
Wkrótce do³¹czy³y do nich regularne trenin-
gi pi³karskie. W wolnych chwilach czytano
równie¿ broszury w œwietlicy172. 7 maja usta-
lono sk³ad pierwszej dru¿yny pi³karskiej173. W
tym okresie w komisariacie codziennie odby-
wa³y siê „treningi wychowania sportowego”,
tj. gimnastyka, boks i lekkoatletyka174. Kapi-
tanowie dru¿yn pi³ki no¿nej przeprowadzali
treningi sportowe dla milicjantów175.
      Od po³owy maja treningi bokserskie od-

bywa³y siê trzy razy w tygodniu w godzinach
20.15-21.00 pod kierownictwem trenera Dym-
la176. 9 czerwca (sobota) milicjanci rozegrali
treningowy mecz pi³ki no¿nej z 11 batalionem
sowieckim, (nie podano informacji o przyna-
le¿noœci) wygrywaj¹c 2:1177. 11 czerwca odby³
siê przymusowy trening bokserski wszystkich
milicjantów. Treningi wprawia³y funkcjonariu-
szy w dobry nastrój178. Nic dziwnego, ¿e sta-
rali siê codziennie trenowaæ i jak najczêœciej
rozgrywaæ mecze. 13 czerwca o godz. 20.00
odby³ siê rewan¿owy mecz z Sowietami, któ-
ry jeszcze przed drug¹ po³ow¹ przerwano z
powodu burzy (w tym momencie milicjanci
wygrywali 2:0)179.
      Jeszcze na pocz¹tku lipca raportowano, ¿e
œwietlica by³a jeszcze niekompletnie zorgani-
zowana i nie posiada³a zbyt wielu materia³ów
propagandowych. Gazetka œcienna mia³a siê
dopiero pojawiæ. Biblioteka komisariatu rów-
nie¿ œwieci³a pustkami. Do tego momentu
milicjanci zd¹¿yli rozegraæ kilka meczy pi³ki
no¿nej, z jedn¹ tylko pora¿k¹180.

  Sprawy œwiatopogl¹dowe milicjantów.
      W pocz¹tkowym okresie Polski Ludowej,
gdañscy milicjanci, spoœród których wiêk-
szoœæ deklarowa³a wyznanie rzymskokatolic-
kie, uczêszczali co niedzielê na msze œw. Dziê-
ki porozumieniu z ksiêdzem funkcjonariusze

170 K. Filip, Milicja Obywatelska…, s. 197.
171 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 V 1945 r., k. 57-57v.
172 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 7 V 1945 r., k. 54.
173 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 8 V 1945 r., k. 53.
174 Ibidem, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO, 10 V 1945 r., k. 52.
175 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v.
176 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 15 V 1945 r., k. 49.
177 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 11 VI 1945 r., k. 29.
178 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 12 VI 1945 r., k. 28.
179 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 VI 1945 r., k. 26.
180 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 22.
181 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 19 IV 1945 r., k. 66.
182 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 11 VI 1945 r., k. 29.
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s³uchali specjalnie dla nich przeznaczonego
kazania. Po nabo¿eñstwie odœpiewywano Rotê,
zaœ póŸniej odbywa³a siê defilada i musztra181.
Na przyk³ad 10 czerwca wolni od s³u¿by mili-
cjanci udali siê w szeregach do Koœcio³a. Po-
tem nast¹pi³a zmiana wart i posterunków182.
      W czerwcu w komisariacie powsta³ S¹d
Kole¿eñski maj¹cy za zadanie wspólne roz-
strzyganie wszelkich sporów miêdzy milicjan-
tami183.
      Z drugiej jednak strony kierownictwu za-
le¿a³o na tym, by milicjanci jednoznacznie
opowiedzieli siê na nowym ustrojem. Pod
koniec pierwszej dekady maja w VI Komisa-
riacie MO zaczêto organizowaæ komórkê
PPR184. Wkrótce, odpowiadaj¹cy za indoktry-
nacjê polityczn¹ milicjantów chor. Henryk
¯uk, rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ na tym polu.
Polega³a ona m.in. na prowadzeniu (po odczy-
tanych rozkazach) aktualnych pogadanek po-
litycznych (np. 3 czerwca rozmawiano na te-
mat wp³ywu sztuki na ustrój polityczny). Po-
dobne pogadanki odbywa³ równie¿ kierownik
komisariatu Baranowski185.
      W lipcu nowym zastêpc¹ kierownika ds.
polityczno-wychowawczych zosta³ ppor. Bo-
les³aw Pe³czyñski. W swoim raporcie z pocz¹t-
ku miesi¹ca podawa³, ¿e w dotychczasowych
raportach nie informowano o sytuacji poli-
tycznej w rejonie, poniewa¿ nie otrzymano
takich instrukcji. Do tego momentu nie by³o
g³êbszej wspó³pracy miêdzy milicjantami VI
Komisariatu MO, a przedstawicielami partyj-
nymi. Jedynie zastêpca kierownika ds. poli-

tyczno-wychowawczych, przy organizowaniu
œwietlicy, pozostawa³ w kontakcie z cz³onka-
mi PPR, PPS oraz ZWM, prosz¹c ich przed-
stawicieli o propagandowe pisma i gazety. Do
koñca czerwca odbyto cztery pogadanki, m.in.
„Katastrofa wrzeœniowa”, „co to jest Demo-
kracja”, „ró¿nice miêdzy Demokracj¹ a faszy-
zmem” itp. Mia³y one wzbudziæ spore zainte-
resowanie wœród milicjantów186.
      W pierwszej po³owie lipca œwietlica VI
Komisariatu MO otrzyma³a propagandowe
gazety i ksi¹¿eczki wyk³adowe. W tym okre-
sie instruktor co tydzieñ odczytywa³ milicjan-
tom dan¹ broszurê, m.in. „Demokracja i Re-
akcja w powstaniach narodowych” (omawia³a
Konstytucjê 3 Maja oraz polskie powstania,
od koœciuszkowskiego do styczniowego), czy
„Odbudowa gospodarcza Nowej Polski” (mo-
del gospodarki Polski Demokratycznej). Zda-
niem zastêpcy kierownika ds. polityczno-wy-
chowawczych, milicjanci s¹ „jednych bodaj¿e
przekonañ”187.
      W po³owie sierpnia tê funkcjê pe³ni³ Jerzy
Pazurkiewicz. W ówczesnym raporcie dono-
si³ o dobrej wspó³pracy swojej jednostki z PPR
i PPS. W ramach swych dzia³añ Pazurkiewicz
zorganizowa³ gazetkê œcienn¹, która mia³a
wzbudziæ zainteresowanie milicjantów. Prócz
tego odbywa³o siê omawianie sytuacji politycz-
nej, pogadanki, czytanie gazet oraz udzielanie
wskazówek co do zachowania milicjantów188.
Z kolei pod koniec miesi¹ca raportowano o
dobrej wspó³pracy z partiami, m.in. z rejono-
wego komitetu PPR we Wrzeszczu otrzyma-

183 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 4 VI 1945 r., k. 35; ibidem, Raport
sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 6 VI 1945 r., k. 33.

184 Ibidem, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO, 10 V 1945 r., k. 52.
185 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 4 VI 1945 r., k. 35; ibidem, Raport

sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 6 VI 1945 r., k. 33.
186 Ibidem, Dekadowy raport polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

2 VII 1945 r., k. 23; ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 22.
187 Ibidem, Raport sytuacyjny polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz, 16 VII 1945 r., k. 19.
188 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81-81v.
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no kilka ksi¹¿eczek politycznych, przydatnych
do opracowania pogadanek. W tym okresie
wyg³oszono trzy pogadanki: „Powstanie w get-
cie warszawskim”, „Bohaterstwo i zdrada”, „Kon-
wulsje umieraj¹cego œwiata” (pogrzeb tzw. re-
akcji). Zreszt¹ – jak podawano – „zbrodniczej
dzia³alnoœci reakcji [w rejonie] nie zanotowa-
no”. Mimo dobrej wspó³pracy z UB, nie zano-
towano ¿adnych spraw w stosunku do AK i
NSZ. Pazurkiewicz wys³a³ równie¿ pisma do
PPS, SL i SD z proœb¹ o materia³ propagando-
wy. Mimo wczeœniejszych prób, dopiero teraz
zaczê³o by³o mo¿liwe organizowanie komórki
PPR (oczywiœcie w porozumieniu z sekretarzem
rejonowego komitetu PPR we Wrzeszczu)189.
      Pod koniec wrzeœnia mia³o miejsce cieka-
we zdarzenie. Dzielnicowy Marian Stro¿niak
uj¹³ plut. WP Zieliñskiego, rzekomo usi³uj¹-
cego zastrzeliæ mieszkankê Wrzeszcza, rani¹c
go powa¿nie dwoma strza³ami w g³owê. Ra-
portowano, ¿e „Zieliñski przyzna³ siê podczas
badania, i¿ jest cz³onkiem AK. Przyby³ do
Gdañska w celu za³o¿enia komórki AK”. Spra-
wê tê przekazano do WUBP w Gdañsku190.

        Wiece wojenne i uroczystoœci
      Tragiczne wspomnienia zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ Niemców sprawia³y, ¿e polscy miesz-
kañcy miasta cieszyli siê ze zdobycia miasta
przez Armiê Czerwon¹  i z tej okazji urz¹dza-
no wiece wojenne. W niedzielê 22 kwietnia
milicja, rejonowa komenda wojenna oraz miej-
scowe PPR i PPS urz¹dzi³y przed piêknie ude-
korowanym VI komisariatem wielki wiec, na
którym przemawiali przedstawiciele tych or-
ganów. Co prawda w raporcie podano, ¿e wiec
odby³ siê na sali komisariatu, ale jeœli rzeczy-

wiœcie uczestniczy³o w nim osiem tysiêcy
osób, to takie zgromadzenie musia³o siê od-
byæ na wolnym powietrzu. Jako pierwszy prze-
mawia³ Wiœniewski, który podkreœli³ znacze-
nie przy³¹czenia Gdañska do Polski. Nastêp-
nym mówc¹ by³ rejonowy komendant wojen-
ny. Deklarowa³ chêæ wspó³pracy z w³adzami
administracyjnymi i ludnoœci¹ polsk¹, na za-
sadzie „dobro za dobro”. Wyrazi³ zadowole-
nie z sojuszu Polski z ZSRR podkreœlaj¹c bra-
terstwo s³owiañskie. Apelowa³ do zebranych
o wspólne uporz¹dkowanie miasta. Kolejne
przemówienie wyg³osi³ kierownik komisaria-
tu – kpt. Edmund Baranowski. W krótkiej
mowie przedstawi³ zebranym zadania stoj¹ce
przed milicjantami, prosz¹c mieszkañców o
pomoc przy strze¿eniu porz¹dku publicznego i
odbudowie miasta. Jako czwarty przemawia³
przedstawiciel wojska – partyzant porucznik.
¯o³nierz ten przedstawi³ historiê swoich kole-
gów, którzy nie doczekali zwyciêstwa nad oku-
pantem niemieckim. Ich pamiêæ uczczono jed-
nominutow¹ cisz¹. Mówcy byli zag³uszani okla-
skami. Pod koniec wiecu odœpiewano Rotê191.
      Œwiêto 1 Maja obchodzili milicjanci bar-
dzo hucznie. Najpierw, 30 kwietnia o godz.
16.00 odby³a siê specjalna akademia. Na tê oka-
zjê udekorowano sztandarami, girlandami i
oleandrami wnêtrze i zewnêtrzn¹ elewacjê
gmachu komisariatu. Goœciem honorowym
by³ sowiecki komendant wojenny VI rewiru
(w stopniu majora) który przyby³ na akade-
miê wraz ze swoimi oficerami. Na uroczysto-
œci pojawi³ siê równie¿ przedstawiciel PPR.
Goœcie wyg³osili przemowy w jêzyku polskim
i rosyjskim. Nastêpnie miejscowe harcerski
wykona³y tañce ludowe. Po zakoñczeniu aka-

189 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r.,
k. 16-16v.

190 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-
1 X 1945 r., 1 X 1945 r., k. 81-81v.

191 Ibidem, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 23 IV
1945 r., k. 63; ibidem, Sprawozdanie z wiecu odbytego 22 IV w Sali VI Komisariatu MO, 24 IV 1945 r., k. 62.
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demii rozpocz¹³ siê uroczysty wieczorek. Na
znak komendanta wojennego orkiestra zaczê-
³a graæ pieœni ludowe. Wspólne tañce trwa³y
do godz. 22.30. Nastêpnego dnia równie¿
odby³ siê ma³y wieczorek, na którym ponow-
nie pojawi³ siê komendant wojenny192.
      Uroczyœcie obchodzono równie¿ œwiêto 3
Maja. Pocz¹tek dnia rozpocz¹³ siê zwyczajnie
– najpierw pobudka (godz. 5.50), póŸniej zbiór-
ka i æwiczenia wojskowe (godz. 6.00-6.45), po
których nast¹pi³o œniadanie. O godz. 9.30 na-
st¹pi³a kolejna zbiórka. Milicjanci pomasze-
rowali na uroczyst¹ Mszê œw. z okazji œwiêta 3
Maja. Niew¹tpliwie odby³a siê w koœciele pw.
œw. Andrzeja Boboli. Pó³ godziny póŸniej roz-
poczê³o siê nabo¿eñstwo, w trakcie którego
dokonano poœwiêcenia sztandaru pierwszej
dru¿yny harcerskiej w Gdañsku. Jego ojcem
chrzestnym by³ chor. ¯uk. Po Mszy œw. od-
by³a siê uroczysta defilada. Po powrocie do
komisariatu 1. Dru¿yna harcerska Gdañska
urz¹dzi³a ma³¹ akademiê. Przemawiali: kierow-
nik komisariatu, jego zastêpca, przedstawiciel
Koœcio³a i zwierzchniczka dru¿yny harcer-
skiej. Mówcy wypowiadali siê na temat obo-
wi¹zków harcerzy wobec Polski. Nastêpnie (o
godz. 13.30) odbyto uroczysty obiad, w któ-
rym uczestniczy³ rejonowy komendant wo-
jenny i jego zastêpca (w stopniu kapitana).
GwoŸdziem programu by³a zabawa (trwa³a od
godz. 16.00), w której uczestniczyli: goœcie z
komendy wojennej, milicjanci wolni od s³u¿-
by i oczywiœcie harcerki. O godzinie 20.00 na
krótko przerwano zabawê i odczytano rozkaz.
Zabawa trwa³a do godz. 22.00. Zakoñczy³o j¹

odmówienie modlitwy i odœpiewanie Roty193.
      9 maja uroczyœcie obchodzono kapitula-
cjê Niemiec. Z tej okazji w komisariacie go-
œci³ rejonowy komendant wojenny. Po uro-
czystoœciach odby³a siê zabawa194.
      Prócz weso³ych momentów, w ¿yciu mili-
cjantów zdarza³y siê równie¿ smutne chwile,
m.in. pogrzeby kolegów. Na przyk³ad 23 maja
odby³ siê pogrzeb milicjanta z IX Komisaria-
tu MO w Gdañsku. W uroczystoœciach bra³o
równie¿ udzia³ 10 milicjantów reprezentuj¹-
cych VI Komisariat MO. W trakcie pogrze-
bu dosz³o do wypadku – milicjant z V Komi-
sariatu postrzeli³ siê w szyjê. Przebieg zdarze-
nia by³ nastêpuj¹cy. Przed opuszczeniem trum-
ny zmar³ego do grobu chor. ¯uk wyda³ ko-
mendê: bacznoœæ, na ramiê broñ, prezentuj
broñ, na lewo i prawo patrz, delegacja VI Ko-
misariatu do salutu, salut raz, salut dwa, salut
trzy. Po krótkiej przerwie zebrani us³yszeli
pojedynczy wystrza³ karabinowy, a nastêpnie
krzyk zranionego milicjanta. Co wa¿ne, funk-
cjonariusze z V Komisariatu MO strzelali z
prezentowanej broni bez wyprzedzaj¹cej ko-
mendy. Pewien plutonowy wyci¹gn¹³ pistolet
trzymaj¹c i repetuj¹c luf¹ w kierunku mili-
cjantów195. Nastêpnego dnia po po³udniu dzie-
siêcioosobowa delegacja VI Komisariatu MO
bra³a udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych
funkcjonariusza z V Komisariatu MO196.

                      Morale milicjantów
      Nie wszyscy milicjanci traktowali sw¹ s³u¿-
bê powa¿nie, zaœ niektórych zrazi³y do niej z³a
sytuacja materialna, brak urlopu i niedobór

192 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 60; ibidem, Raport
sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 30 IV 1945 r., k. 58; ibidem, Raport sytuacyjny VI
Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 2 V 1945 r., k. 57.

193 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 4 V 1945 r., k. 56.
194 Ibidem, Raport sytuacyjny z Komisariatu MO miasta Gdañsk dzielnicy Wrzeszcz, 10 V 1945 r., k. 52v.
195 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 23 V 1945 r., k. 43; ibidem, Raport

sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 V 1945 r., k. 42.
196 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 V 1945 r., k. 42-42v.
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fachowców, którzy lepiej zapoznaliby funk-
cjonariuszy z ich obowi¹zkami. W kwietniu
komendant Konwizor przeprowadzi³ pierwsz¹
weryfikacjê gdañskich kadr MO, zwalniaj¹c z
niej nieudaczników, osoby niezdecydowane i
przestêpców. Pod koniec miesi¹ca surowo uka-
rano dwóch milicjantów którzy dopuœcili siê
szabru. W celu podreperowania morale komen-
dant wojewódzki zwo³a³ w kwietniu dwie od-
prawy MO w Gdañsku, w których uczestni-
czyli przedstawiciele w³adz sowieckich, miej-
skich, UB oraz partii politycznych. Zdaniem
Konwizora zaufanie ludnoœci do milicji by³o
spore, doceniano wiêkszoœæ poczynañ funk-
cjonariuszy197. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
NKWD, UB i MO urz¹dza³y wspólne ob³awy
na mieszkañców miasta, niekiedy aresztuj¹c ich
bez powodu, morduj¹c, bij¹c czy gwa³c¹c198.
      Niektórzy milicjanci nie odnosili siê z sza-
cunkiem do swoich prze³o¿onych. Na przy-
k³ad 19 kwietnia pewien kapral zosta³ ukaran¹
nagan¹ za z³e odnoszenie siê do plutonowego.
W tym samym raporcie milicyjnym stwier-
dzono, ¿e zastêpca kierownika komisariatu
spóŸnia siê do pracy, a zamiast pracowaæ, za³a-
twia swoje prywatne sprawy szukaj¹c sobie
ubrañ199. Równie¿ funkcyjni za³atwiali w trak-
cie s³u¿by swoje interesy200.
      25 kwietnia zastêpca kierownika komisa-
riatu Wieczorkowski zosta³ przekazany do

Wydzia³u Œledczego KM MO za bezprawne
przyw³aszczenie sobie mienia poniemieckie-
go201. Nastêpnego dnia bez odmeldowania siê
wyjecha³ z komisariatu pewien milicjant. Za
dezerterem wys³ano listy goñcze202. Z kolei
inny funkcjonariusz MO otrzyma³ upomnie-
nie za z³e odnoszenie siê do prze³o¿onych203.
      Rozkazem z 15 maja podano do wiadomoœci,
¿e trzech milicjantów zosta³o ukaranych trzy-
dniowym aresztem œcis³ym. Dopuœcili siê oni
nadu¿ycia w³adzy, tj. bezpodstawnie wystawili
Niemkom zaœwiadczenia, dziêki którym nie
mia³y byæ zatrzymywane204. W tym okresie
jeden z funkcjonariuszy zosta³ odstawiony do
aresztu KW MO. 22 maja uda³o mu siê stam-
t¹d uciec na teren Dolnego Wrzeszcza, gdzie
ponownie zosta³ zatrzymany przez swoich ko-
legów z komisariatu i osadzony w areszcie205.
      Z kolei 13 czerwca ukarano dyscyplinarnie
innego milicjanta za niezdanie broni w ozna-
czonym terminie (3-tygodniowa warta dzien-
na), a drugiego na tê sam¹ karê za niepos³u-
szeñstwo206. W drugiej po³owie miesi¹ca uka-
rano jednego milicjanta aresztem dyscyplinar-
nym za ma³e przewinienie. Kara zosta³a oczy-
wiœcie odnotowana w ksi¹¿ce kar207. W pierw-
szej po³owie lipca oceniano wysoko postawê
milicjantów i funkcyjnych208. W sierpniu pi-
sano, ¿e milicja jest zdyscyplinowana209.
      Wedle raportów VI Komisariatu MO, do

197 K. Filip, Prawo i piêœæ nad Mot³aw¹, „Dziennik Ba³tycki. Polska The Times” (dodatek „Rejsy”), 27 IX 2013.
198 Ibidem; Wydarzy³o siê w Gdañsku…, s. 102.
199 AIPN Gd, 144/21, Raport sytuacyjny Komisariatu 6 Milicji Obywatelskiej miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz,

19 IV 1945 r., k. 66.
200 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 24 IV 1945 r., k. 62v.
201 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 25 IV 1945 r., k. 61.
202 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 60.
203 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 59.
204 Ibidem, Raport sytuacyjny, VI Komisariat MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 15 V 1945 r., k. 48.
205 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku we Wrzeszczu, 22 V 1945 r., k. 44.
206 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 14 VI 1945 r., k. 26.
207 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO za okres 16 VI-2 VII 1945 r., 2 VII 1945 r., k. 22.
208 Ibidem, Raport sytuacyjny polityczno-wychowawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz, 16 VII 1945 r., k. 19v.
209 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 6-15 VIII 1945 r., 15 VIII 1945 r., k. 14.
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koñca sierpnia nie notowano przypadków pi-
jañstwa i awantur wœród milicjantów210. Z ko-
lei pod koniec wrzeœnia pisano, ¿e za na³ogo-
we pijañstwo i samowolne wybryki, jeden z
milicjantów zosta³ oddany do dyspozycjiWy-
dzia³u Dyscyplinarnego KM MO Gdañsk211.

Wybrane przyk³ady s³u¿by milicyjnej
      Moc¹ rozkazu z 26 kwietnia dowództwo nad
plutonem VI komisariatu obj¹³ por. Pe³czyñ-
ski. Jednoczeœnie zarz¹dzono stan pogotowia –
milicjanci mogli wychodziæ z budynku tylko i
wy³¹cznie po zameldowaniu siê u kierownika,
w przeciwnym przypadku grozi³a im surowa
kara. W nocy z 26 na 27 kwietnia odby³ siê prób-
ny alarm. Stawili siê na nim wszyscy funkcjo-
nariusze w pe³nym pogotowiu212.
      11 maja o godz. 17.05 odby³a siê odprawa w
VI Komisariacie MO, podczas której kierow-
nik, ppor. Edmund Baranowski rozdzieli³ pracê
na najbli¿sze dni pomiêdzy funkcyjnych. Sam
Baranowski zosta³ na przeci¹g trzech dni skie-
rowany do KW MO na zastêpstwo komendan-
ta wojewódzkiego MO mjr. Mieczys³awa Kon-
wizora. W trakcie tego okresu komisariatem
mia³ zarz¹dzaæ chor. Henryk ¯uk213.
      29 maja zosta³y przywiezione do komisa-
riatu papiery dekoracyjne i pisemne z KW
MO (w dokumencie okreœlonej jako Komen-
da G³ówna MO)214. Codziennie dowódca plu-
tonu przeprowadza³ musztrê ze œpiewem we-
d³ug instrukcji z KM MO. Milicja by³a zor-
ganizowana systemem wojskowym215. Od 19

wrzeœnia w komisariacie codziennie odbywa-
³y siê wyk³ady (w formie pogadanek) maj¹ce
zaznajomiæ milicjantów z Kodeksem Karnym
– wyk³adowc¹ by³ sêdzia Zacharasiewicz. Kil-
ka razy w tygodniu przedstawiciele KM MO
(chor. ̄ o³¹dowski i por. Kud³a) przeprowadzali
w komisariacie inspekcje216.

                        Podsumowanie
S³u¿ba milicyjnych pionierów by³a

bardzo niebezpieczna. Czyhali na nich nie tyl-
ko przestêpcy, lecz równie¿ niebezpieczne
choroby (m.in. zakaŸne). Trudne warunki sa-
nitarne i aprowizacyjne sprawia³y, ¿e niejedno-
krotnie sami funkcjonariusze schodzili na dro-
gê przestêpstwa. By³ to jednak niewielki ich
procent. Wiêkszoœæ milicjantów stara³a siê
aktywnie uczestniczyæ w powierzonych im
obowi¹zkach, m.in. oczyszczaniu podleg³ego
im terenu (w tym wypadku Dolnego Wrzesz-
cza) zarówno z trupów i padliny, jak równie¿
œmieci i odpadków. Trudn¹ i ciê¿k¹ s³u¿bê, od-
bywan¹ niejednokrotnie „na g³odniaka” uroz-
maica³ im sport, przede wszystkim zwykle wy-
grywane mecze pi³ki no¿nej z ¿o³nierzami so-
wieckimi. W codziennej s³u¿bie czerwonoar-
miœci utrudniali jednak s³u¿bê milicjantom,
zw³aszcza w sprawowaniu kontroli nad ludno-
œci¹ niemieck¹. Wydaje siê, ¿e mimo ró¿nych
trudnoœci, a niekiedy w³asnych przewinieñ, uda-
³o siê wrzeszczañskiej milicji zapewniæ miesz-
kañcom tego terenu wzglêdny spokój.

210 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16.211

Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 20 IX-1 X 1945
r., 1 X 1945 r., k. 81-81v.

212 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO w Gdañsku na Wrzeszczu, 27 IV 1945 r., k. 59.
213 Ibidem, Raport sytuacyjny VI Komisariatu MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 12 V 1945 r., k. 51v.
214 Ibidem, Raport sytuacyjny. VI Komisariat MO miasta Gdañska dzielnicy Wrzeszcz, 29 V 1945 r., k. 38.
215 Ibidem, Raport sprawozdawczy VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 15-31 VIII 1945 r., 1 IX 1945 r., k. 16v.
216 Ibidem, Raport sytuacyjny Szefa S³u¿by Zewnêtrznej VI Komisariatu MO Gdañsk-Wrzeszcz za okres 1-20 IX

1945 r., 23 IX 1945 r., k. 80v.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


89

 Reperkusje sprawy gryfickiej...

1. Wstêp.
Kolektywizacja indywidualnych go-

spodarstw rolnych w Polsce w latach 1948-1956
by³a jednym z wielu socjalistycznych ekspe-
rymentów gospodarczych maj¹cych miejsce
w krajach tzw. bloku wschodniego podporz¹d-
kowanych politycznie Zwi¹zkowi Radzieckie-
mu. Proces socjalizacji polskiej wsi by³ wy-
padkow¹ decyzji, które zapad³y podczas posie-
dzenia Biura Informacyjnego Partii Komuni-
stycznych i Robotniczych z 20 czerwca 1948
r. w sprawie przejœcia do polityki uspó³dziel-
czenia rolnictwa w krajach tzw. demokracji
ludowej1. W zwi¹zku z tym ju¿ w pierwszych
dniach lipca plenum KC PPR otwarcie poru-
szy³o problem kolektywizacji nadaj¹c impuls
do tworzenia ram ekonomiczno-organizacyj-
nych nowej polityki rolnej o ogólnokrajowym
zasiêgu. Do 1948 r. polscy komuniœci oficjal-
nie odcinali siê od niepopularnych planów

przebudowy ustroju rolnego na wzór radziec-
ki, jednak dyrektywy p³yn¹ce z Moskwy nie
pozwala³y na samodzielne plany w kwestii po-
lityki rolnej. Perspektywa kolektywizacji
w Polsce przybiera³a coraz bardziej realne
kszta³ty, a ch³opi zdawali sobie sprawê, i¿
wkrótce podziel¹ tragiczny los sowieckiej wsi2.
Plany skolektywizowania wsi potraktowano
jako zamach na prywatn¹ w³asnoœæ, a mechani-
zmem obronnym gospodarzy by³o miêdzy
innymi znaczne zahamowanie prac rolnych
oraz wyprzeda¿ inwentarza ¿ywego, co spo-
wodowa³o pewne zachwiania na rynku rolnym3.
Ch³opi maj¹c nadziejê na powojenn¹ stabili-
zacjê i odbudowê w³asnych gospodarstw mu-
sieli siê przygotowaæ na kolejn¹ bataliê, która
tym razem mia³a przybraæ cechy nierównej
walki ch³opów o zachowanie i rozwijanie swych
gospodarstw z komunistycznym aparatem pañ-
stwowym posiadaj¹cym wszelkie instrumen-
ty w³adzy by trwale przekszta³ciæ krajobraz

Micha³ Hinc

Reperkusje sprawy gryfickiej
w województwie gdañskim.

1 L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie ³ódzkim, £ódŸ 2003, s. 13.
2 D. Jarosz, Polityka w³adz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a ch³opi, Warszawa 1998, s.
3 K. Robakowski, Program kolektywizacji polskiej wsi, [w:] Opór ch³opów przeciw kolektywizacji wsi polskiej

1948-1956, pod red. F. Gryciuk, Siedlce 1997, s. 18.
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polskiego rolnictwa w sieæ rolniczych spó³-
dzielni produkcyjnych bêd¹cych kopiami ra-
dzieckich ko³chozów. Kolektywizacja by³a
ogromnym przedsiêwziêciem organizacyj-
nym i finansowym, której celem by³a bez w¹t-
pienia maksymalna kontrola ekonomiczno-
polityczna wsi i jej finansowy drena¿ koniecz-
ny przy intensywnej industrializacji i urbani-
zacji kraju4. By podporz¹dkowaæ wieœ komu-
niœci polscy rozpêtali nieprawdopodobn¹ pro-
pagandê ideologiczn¹, której celem by³o we-
wnêtrzne zantagonizowanie ch³opów w myœl
zasady trój jedynej formu³y w której jasno
okreœlono sprzymierzeñców i wrogów socja-
listycznego pañstwa. „Oprzyj siê na biedocie,
umacniaj sojusz ze œredniakiem i nie przery-
waj walki z ku³akiem”5. W tym jednym zda-
niu zawarto bardzo prosty schemat strategii
politycznej wobec wymykaj¹cej siê wszelkiej
kontroli wsi. Zamierzano zniszczyæ tzw. „ku-
³aków” czyli majêtniejszych rolników, których
wizerunek spo³eczny jednoznacznie zohydzo-
no tak by sta³ siê synonimem z³a i „wroga pañ-
stwa ludowego”. Wed³ug interpretacji Bole-
s³awa Bieruta „ku³acy” lub te¿ „bogacze wiej-
scy” „s¹ zdecydowanymi obroñcami kapitali-
stycznych form gospodarki i polityki klaso-
wej, a mianowicie: zachowania na wieki pry-
watnej w³asnoœci œrodków wytwarzania: ziemi,
inwentarza, maszyn, narzêdzi pracy itd., utrzy-
mania nieskrêpowanej mo¿liwoœci pos³ugiwa-
nia siê najemn¹ si³¹ robocz¹, utrzymania tra-
dycyjnych stosunków miêdzy bogaczami
i biedot¹ wiejsk¹, która stanowi wygodn¹ re-
zerwê najtañszej si³y roboczej”6. Rzeczywiœcie
podstawowym kryterium wyró¿niaj¹cym tê

stworzon¹ na potrzeby propagandy klasy spo-
³ecznej by³ domniemany wyzysk wobec na-
jemników7. Ten swoisty klientelizm ch³op-
ski znacznie uproszczono uwa¿aj¹c tak¹ for-
mê zatrudnienia za to¿same z brutalnym wy-
zyskiem i z³ym traktowaniem. Celem poli-
tycznym PPR/PZPR by³o wiêc ekonomicz-
ne upoœledzenie najbardziej prê¿nych ekono-
micznie gospodarstw, które dysponowa³y spo-
rymi nadwy¿kami towarowymi przeznaczony-
mi na zbyt.
      Pomimo zapewnieñ w³adz dotycz¹cych
mo¿liwoœci dobrowolnego przystêpowania
ch³opów do spó³dzielni produkcyjnych lokal-
ne komitety partyjne posuwa³y siê do brutal-
nych form nacisku na rolników zmuszaj¹c ich
do podpisania deklaracji cz³onkowskiej. Polsk¹
wieœ stale atakowano nie pozwalaj¹c jej miesz-
kañcom zapomnieæ o ju¿ znienawidzonej przez
nich kolektywizacji. Wyjazdy komunistycz-
nych agitatorów na wieœ, inwigilacja aparatu
bezpieczeñstwa, tymczasowe areszty, grzyw-
ny, progresja podatkowa oraz dostawy obo-
wi¹zkowe produktów rolnych, to wszystko
w sposób szczególnie dotkliwy uderza³o nie-
mal we wszystkich ch³opów, którzy nie zga-
dzali siê na radziecki model rolnictwa8. Od
1948 r. mo¿emy mówiæ równie¿ o zjawisku
bardzo silnej polaryzacji miêdzy aparatem par-
tyjno-pañstwowym a spo³eczeñstwem wiej-
skim. Silny opór ch³opów i determinacja w³a-
dzy obfitowa³a w incydenty, które w niczym
nie przypomina³y demokratycznych przemian
z zachowaniem ¿ywotnych interesów zainte-
resowanych. Pierwszym spektakularnym kry-
zysem bêd¹cym wynikiem powy¿szej kon-

4 S. Chodunaj, Ubezw³asnowolnienie wsi ³ódzkiej w latach 1949-1956, [w:] Ibidem, s. 87-88.
5 Cyt. za: M. Nadolski, Poœrednie metody kolektywizacji wsi polskiej, [w:] Ibidem, s. 78.
6 Cyt za: B. Bierut, Istota sojuszu robotniczo-ch³opskiego na obecnym etapie, „Nowe Drogi”, 1950 r., nr 5.
7 M. Hinc, Ku³ak-synonim z³a. Polityka „klasowania wsi” w prasie pomorskiej w okresie kolektywizacji, „Acta

Cassubiana”, t. 13, 2011 r., s. 179-188.
8 A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa i wymiar sprawiedliwoœci wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956, Warszawa

2006, s. 286-289.
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frontacji by³y bezprawne i wrêcz terrorystycz-
ne metody egzekwowania obowi¹zkowych
kontyngentów zbo¿owych oraz zmuszanie do
cz³onkostwa w rolniczych spó³dzielniach pro-
dukcyjnych w powiecie gryfickim w woje-
wództwie szczeciñskim9. Podobne przestêp-
stwa lokalnej w³adzy mia³y miejsce w ca³ym
kraju, zaœ w artykule niniejszym rozpatrzymy
kwestiê ich spo³eczno-politycznego rezonan-
su na terenie województwa gdañskiego.

2. Baza Ÿród³owa.
   Trzon materia³u Ÿród³owego przechowywa-
ny jest obecnie w zasobach Archiwum Pañ-
stwowego w Gdañsku. Wyró¿niæ nale¿y
przede wszystkim dokumentacjê partyjn¹
wytworzon¹ przez KW PPR/PZPR oraz ów-
czesn¹ administracjê w postaci Urzêdu Woje-
wódzkiego i Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Cenna dokumentacja zosta³a równie¿ zgroma-
dzona w Archiwum Instytutu Pamiêci Naro-
dowej w Gdañsku. S¹ to Ÿród³a niezbêdne przy
omawianiu wspomnianego tematu, bowiem
zosta³y wytworzone przez Aparat Bezpieczeñ-
stwa, który skrupulatnie odnotowywa³ i anali-
zowa³ sytuacjê i nastroje polityczne na wsi,
szczególnie w okresie kolektywizacji.

3.  Kolektywizacja  rolnictwa w woje-
wództwie gdañskim.
      Po tak wielkich procesach spo³eczno-go-
spodarczych jak reforma rolna, osadnictwo
wiejskie, wysiedlenia ludnoœci niemieckiej
w³adza komunistyczna nadal nie by³a w stanie
kontrolowaæ ¿ycia gospodarczego w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych stanowi¹-
cych kapitalistyczne formy gospodarki w so-
cjalistycznym kraju. Wspomniane ju¿ we wstê-
pie wydarzenia roku 1948 oznacza³y grun-

town¹ przebudowê gospodarki ch³opskiej sku-
pionej w rolniczych spó³dzielniach produkcyj-
nych bêd¹cych odpowiednikami radzieckich
ko³chozów10. Podczas plenów KC PPR, któ-
re odby³y siê w sierpniu i wrzeœniu 1948 r.
og³oszono ogólnokrajowy plan przebudowy
rolnictwa do którego odnios³y siê poszczegól-
ne KW bezdyskusyjnie solidaryzuj¹c siê
z uchwa³ami KC. „Wieœ województwa gdañ-
skiego po lipcowym i sierpniowym Plenum
KC naszej Partii, oraz po uchwa³ach solidary-
zuj¹cych siê z uchwa³ami KC naszej Partii
i stronnictwami politycznymi jak PPS, SL,
PSL prze¿ywa dyskusje wszystkich grup poli-
tycznych z jednej strony biednych i œrednich
ch³opów z drugiej strony bogaczy. Element
bogaczy wiejskich zaj¹³ negatywne stanowi-
sko co do tworzenia spó³dzielczych gospo-
darstw szerz¹c cich¹ propagandê o przymuso-
wych ko³chozach, które z polecenia Moskwy
bêd¹ robione itp. Szeptanej propagandzie za-
czêli ulegaæ równie¿ biedni i œredni ch³opi,
ale na ogó³ biedni i œredni ch³opi ¿¹dali wyja-
œnienia o spó³dzielniach produkcyjnych
i stwierdzali gdy bêd¹ spó³dzielnie powstawaæ
to do nich siê przy³¹czymy”11. Reorientacja
polityki rolnej poci¹ga³a za sob¹ koniecznoœæ
stworzenia instytucjonalno-organizacyjnych
ram ruchu spó³dzielczego. Spraw¹ zajê³o siê
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
do którego nale¿a³o przyznawanie ziemi spó³-
dzielcom, tworzenie planów inwestycyjnych,
zaopatrywanie uspo³ecznionych gospodarstw
w œrodki produkcji. Szczegó³owe zadania do-
tycz¹ce organizacji spó³dzielni powierzono
Centrali Rolniczej Rolniczych Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska”, która otrzyma³a za-
danie opracowania statutów, rejestracji s¹do-
wej spó³dzielni, szkolenia kadr. Do Zwi¹zku

9 K. Koz³owski, Gryfickie metody skupu zbo¿a i kolektywizacja wsi, [w:] Opór ch³opów…, s. 63-64.
10 Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 89-90.
11 Cyt. za: APG, 2598 t. 83, Sprawozdanie wydzia³u rolnego za miesi¹c wrzesieñ i paŸdziernik przy KW PPR,

Listopad 1948 r., k. 87.
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Samopomocy Ch³opskiej nale¿a³o równie¿
zorganizowanie agitacji uœwiadamiaj¹cej na
terenie wsi i typowanie miejscowoœci spe³nia-
j¹cych warunki do za³o¿enia gospodarstw ko-
lektywnych12. Za tworzenie spó³dzielni odpo-
wiedzialne by³y równie¿ komitety PZPR, bry-
gady robotnicze, organizacje m³odzie¿owe
ograniczaj¹ce siê najczêœciej do wyjaœniania
istoty „sojuszu robotniczo-ch³opskiego”
i znaczenia kolektywizacji dla narodowej go-
spodarki. Na pocz¹tku 1949 r. ostatecznie
ukoñczono prace nad organizacyjnymi statu-
tami trzech typów spó³dzielni produkcyjnych.
Poszczególne ich typy ró¿ni³y siê stopniem
uspo³ecznienia maj¹tku wstêpuj¹cego do ko-
lektywu ch³opa oraz proporcje podzia³u wspól-
nych dochodów13. Wspóln¹ cech¹ wszystkich
typów by³a zasada dobrowolnoœci wstêpowa-
nia, a tym samym mo¿liwoœæ swobodnego wy-
st¹pienia ze spó³dzielni. Cz³onkiem móg³ zo-
staæ jedynie pe³noletni ch³op nie bêd¹cy jed-
noczeœnie tzw. ku³akiem. Minimalny wymiar
pracy zespo³owej we wspólnym gospodarstwie
wynosi³ 100 dniówek obrachunkowych w ci¹-
gu roku. Statutowi cz³onkowie wnosili na po-
czet wspólnego maj¹tku inwentarz ¿ywy, grun-
ty orne, zachowuj¹c prawo do uprawiania nie-
wielkiej przyzagrodowej dzia³ki dla w³asnych
potrzeb. Ka¿dy z cz³onków mia³ równie¿ pra-
wo do wspó³decydowania o losie zespo³owego
gospodarstwa poprzez udzia³ w zgromadzeniu
ogólnym, zarz¹dzie, komisji rewizyjnej14.
      Do pierwszej po³owy 1951 r. zorganizowa-
no 65 spó³dzielni produkcyjnych wszystkich
typów, g³ównie wysi³kiem organizacyjnym
Komitetów Powiatowych PZPR15. W po-

szczególnych powiatach postêpy w zakresie
organizacji zespo³owych gospodarstw kszta³-
towa³y siê w nastêpuj¹cy sposób: „W organi-
zowaniu spó³dzielni produkcyjnych na czele
wysun¹³ siê pow. Lêbork, na terenie którego
istnieje obecnie 17 spó³dzielni. Osi¹gniêciem
organizacji partyjnej w Lêborku to prowadze-
nie systematycznej pracy z ³¹cznikami na spó³-
dzielnie regularnie raz na tydzieñ odprawy,
oraz sta³a kontrola wykonania zaleconych za-
dañ. Obok osi¹gniêæ w organizowaniu spó³-
dzielni jest szereg b³êdów i braków. Do bra-
ków tych nale¿y: niedostateczne przygotowa-
nie niektórych organizacji partyjnych na trud-
noœci jakie wy³oni¹ siê po zorganizowaniu spó³-
dzielni produkcyjnej, niew³aœciwy wybór prze-
wodnicz¹cego np. […] niedostateczny wk³ad
pracy w kierunku przekonania cz³onków, aby
do zespo³owej pracy przyst¹piono z wiosn¹,
oraz za ma³o uaktywnione ZSL. Powiat
Gdañsk dokona³ pierwszego prze³omu w or-
ganizowaniu spó³dzielni produkcyjnych
( w 1950 r. 10 nowych) Nale¿y stwierdziæ, ¿e
spó³dzielnie te powsta³y dziêki aktywnoœci
WKW ZSL. Jednak w toku ich powstawania
by³y Zarz¹d WKW ZSL szed³ po linii ³atwi-
zny, wci¹gaj¹c czêsto do spó³dzielni element
wrogi […]. Powiat Malbork- Na zorganizowa-
nych 7 spó³dzielniach dokonano wspólnych
zasiewów na zapasach ziemi, a niedostateczne
wzmocnienie organizacj¹ partyjn¹. Powiat
Wejherowo – powa¿nym osi¹gniêciem orga-
nizacji partyjnej wejherowskiej jest dokona-
nie prze³omu w powstaniu spó³dzielni w sta-
rych gromadach na p³ycie Puckiej (B³¹dziko-
wo, ¯elistrzewo, Po³czyno), niedostateczna

12 D. Jarosz, Polityka w³adz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a ch³opi, Warszawa 1998, s. 22-24.
13 A. Dobieszewski, Kolektywizacja…, s. 33.
14 Ibidem, s. 33-35.
15 APG, 2384 t. 2844, Plan organizacji spó³dzielni produkcyjnych na terenie województwa gdañskiego, 7 V 1950 r.,

k. 136. „Spó³dzielnie produkcyjne w wiêkszoœci powsta³y w oparciu o organizacjê partyjn¹ i to wg zaprojektowanych
planów przez KP Partii. W toku tej pracy organizacyjnej na terenie powiatu Lêbork zaistnia³y przejawy powstawania
spó³dzielni w gromadach, gdzie nie by³o nale¿ytego przygotowania politycznego gromady.
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by³a praca polityczna w Po³czynie (brak orga-
nizacji partyjnej) gdzie w rezultacie by³y du¿e
trudnoœci w scalaniu gruntów oraz szacowa-
niu inwentarza. Wa¿nym jest równie¿, ¿e dziê-
ki sta³ej pomocy ze strony KP zmieniono
star¹ spó³dzielnie w Rybnie poprzez werbu-
nek nowych cz³onków. Powiat Elbl¹g – zorga-
nizowano 6 spó³dzielni w 1950 r. przy czym
powa¿nym osi¹gniêciem jest to, ¿e Próchnik i
Stalowo przyst¹pi³y do wspólnego gospoda-
rowania ju¿ na wiosnê”16. To niektóre tylko
przyk³ady trudnoœci zwi¹zane z organizacj¹
zespo³owych gospodarstw. W pozosta³ych
powiatach istnia³y niemal identyczne proble-
my takie jak niew³aœciwy sk³ad zarz¹du spó³-

Tabela nr 1
Przekrój socjalny cz³onków spó³dzielni produkcyjnych w województwie gdañskim.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: APG, 2384 t. 2844, Plan organizacji spó³dzielni produkcyjnych na terenie
województwa gdañskiego, 7 V 1950 r., k. 138.

dzielni, problemy zwi¹zane z wyegzekwowa-
niem podstawowych obowi¹zków wstêpuj¹cych
cz³onków, czyli wniesienia wk³adów inwenta-
rzowych i gruntów rolnych na rzecz wspólne-
go maj¹tku. Ogólnie jednak sukcesem by³o
same zorganizowanie spó³dzielni i pierwsze
wspólne prace cz³onków. Na pe³n¹ i konstruk-
tywn¹ ocenê i stwierdzenie wy¿szoœci gospo-
darki kolektywnej nad prywatnymi gospodar-
stwami by³o jeszcze za wczeœnie. W³adze woje-
wódzkie bacznie przygl¹da³y siê równie¿ temu
by cz³onkowie spó³dzielni spe³niali okreœlone
kryteria klasowe, które ogranicza³y siê do tego
by nie byli oni tzw. ku³akami, czyli rolnikami
zatrudniaj¹cymi najemników.

Zgodnie z za³o¿eniami trzon spó³dziel-
ców stanowili tzw. œredniorolni i ma³orolni,
co nie znaczy, ¿e byli to zwolennicy uspo³ecz-
nionego rolnictwa. Wielu spoœród nich nie
wst¹pi³o do spó³dzielni z pobudek ideologicz-
nych, a ich wybór nie by³ dobrowolny. Nacisk
ekonomiczny pañstwowej administracji, ter-

ror aparatu bezpieczeñstwa, sankcje prokura-
torskie sprawi³y, ¿e powiatowe komitety par-
tyjne mog³y pochwaliæ siê pierwszymi sukce-
sami w zakresie organizacji uspo³ecznionych
gospodarstw. Opór wsi narasta³, a jego kulmi-
nacja mia³a miejsce w roku 1951.

16 Cyt. za: Ibidem, k. 136-137.

Wielkość gospodarstw Ilość gospodarstw Członkowie spółdzielni 
Do 2 ha 480 48 
Od 2 do 5 ha 261 117 
Od 5 do 10 ha 1487 789 
Od 10 do 15 ha 627 324 
Od 15 do 20 ha 73 28 
Od 20 do 25 ha 44 6 
Bezrolni 358 92 
Razem 3330 1404 
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4. Wydarzenia Gryfickie i ich
polityczne reperkusje w

województwie gdañskim.
Brutalna i powszechnie znienawidzona

przez ch³opów polityka kolektywizacji rolnic-
twa realizowana z niezwyk³ym rozmachem
musia³a obfitowaæ w liczne kryzysy oraz nad-
u¿ycia ze strony w³adz. Aparat partyjny, UB
i terenowa administracja szczebla powiatowe-
go, gminnego i gromadzkiego zobowi¹zana
by³a przez wy¿sze instancje do wykonania pla-
nu za³o¿enia okreœlonej liczby spó³dzielni pro-
dukcyjnych, skupu p³odów rolnych, czy te¿
zorganizowania wieców popularyzuj¹cych idee
spó³dzielczoœci. Najbardziej spektakularny
kryzys kolektywizacji w Polsce mia³ miejsce
w powiecie gryfickim w województwie szcze-
ciñskim i sta³ siê symbolem represji wobec
przeciwników spó³dzielczoœci produkcyjnej.
Widoczna ju¿ w 1950 r. zmniejszona progre-
sywnoœæ powstawania rolniczych spó³dzielni
radykalizowa³a dzia³ania KC PZPR w kwestii
polityki rolnej. Zgodnie ze strategi¹ iloœcio-
wego rozwoju kolektywizacji, której ton nada-
wa³o warszawskie centrum decyzyjne, a najdo-
bitniej zosta³o wyra¿one s³owami Romana
Zambrowskiego, który twierdzi³, i¿ „mamy
taki plan rozwoju spó³dzielni produkcyjnych
o którym my pisaæ nie bêdziemy oczywiœcie
[…], ¿ebyœmy do jesiennej akcji siewnej pode-
szli z 1000 spó³dzielni produkcyjnych”17.

We wspomnianym ju¿ powiecie gryfic-
kim od pocz¹tku 1951 r. lokalne w³adze z tru-
dem œci¹ga³y od rolników obowi¹zkowe do-
stawy p³odów rolnych, przyczyn¹ tego by³a
pog³êbiaj¹ca siê pauperyzacja wsi drêczonej
uporczywymi wizytami partyjnych agitatorów
oraz wysokimi podatkami. Komitet Powiato-

wy PZPR w Gryficach powo³a³ tzw. „brygadê
lekkiej kawalerii” sk³adaj¹c¹ siê z cz³onków
Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku M³odzie¿y
Polskiej i cz³onków PZPR, których zadanie
polega³o na zmuszeniu opornych gospodarzy
do wywi¹zania siê z ci¹¿¹cych na nich obowi¹z-
ków wobec pañstwa. Grupa ZMP posiadaj¹ca
ciche przyzwolenie na zastosowanie pewnych
œrodków przymusu przeprowadzi³a w piêciu
gminach powiatu gryfickiego brutalne wielo-
godzinne rewizje na terenie ch³opskich gospo-
darstw. Polega³y one na licznych aktach ter-
roru, w których dopuszczano siê niszczenia
sprzêtów domowych, kradzie¿y wartoœcio-
wych przedmiotów, a w koñcu bezprawnego
rekwirowania odnalezionego tam zbo¿a. W³a-
œciciele gospodarstw i ich rodziny musieli przy
tym doœwiadczaæ szykan, gróŸb, obelg i fi-
zycznej przemocy ze strony bezkarnych ak-
tywistów. Wykorzystuj¹c atmosferê zastra-
szenia starali siê równie¿ wymusiæ na ch³o-
pach podpisy pod deklaracj¹ o przyst¹pieniu
do rolniczych spó³dzielni produkcyjnych18.
Pod wp³ywem temu podobnych aktów terro-
ru w powiecie gryfickim powsta³o piêtnaœcie
spó³dzielni zrzeszaj¹cych 580 cz³onków.
PUBP w Gryficach zorganizowa³o równie¿
proces pokazowy oskar¿aj¹cy miejscowego
„ku³aka” o ukrywanie zbo¿a. Mia³o to miejsce
w Trzebiatowie 5 marca 1951 r., wziê³o w tym
udzia³ oko³o piêciuset ch³opów zapêdzonych
si³¹ na rozprawê w godzinach nocnych, wszyst-
ko po to by ich zastraszyæ i przekonaæ, ¿e
musz¹ bezwzglêdnie wykonywaæ swe obowi¹z-
ki i realizowaæ pañstwowe plany. Pokrzywdze-
ni mieszkañcy sk³adali jednak zawiadomienia
o pope³nianych przez brygady ZMP przestêp-
stwach do KPMO i KP PZPR, ale zeznañ po-
krzywdzonych nie przyjmowano do wiadomo-

17 Cyt za: A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa…, s. 227. e
18 K. Koz³owski, Gryfickie metody…, s. 66-70. Patrz te¿ Idem, Materia³y archiwalne do „wydarzeñ gryfickich” z

1951 r., Szczecin 1992.
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œci t³umacz¹c to kolejnym „atakiem ku³ackiej
propagandy”. Zawiadomienia o pope³nionych
przestêpstwach wp³ynê³y tak¿e do prokuratu-
ry powiatowej, jednak prokurator rejonowy
wstrzymywa³ siê z rozpoczêciem œledztwa,
chc¹c skonsultowaæ siê najpierw z KP PZPR,
KPMO i PUBP. Rzeczywiœcie taka narada
mia³a miejsce i zdecydowano na niej, ¿e nie
nale¿y wszczynaæ jakiegokolwiek œledztwa
z uwagi na autorytet partii i jej m³odzie¿owej
przybudówki w postaci ZMP. Prokurator re-
jonowy nie powiadomi³ Prokuratury Woje-
wódzkiej i nie wszcz¹³ w tej sprawie postêpo-
wania, poprzesta³ jedynie na zwracaniu po-
krzywdzonym ch³opom zrabowanych przed-
miotów. Mimo to próby zatuszowania sprawy
nie powiod³y siê, gdy¿ wkrótce jej szczegó³y
zna³ KW PZPR w Szczecinie i Prokuratura
Wojewódzka19. Na szczeblu wojewódzkim
równie¿ starano siê sprawê zatuszowaæ ograni-
czaj¹c siê do usuniêcia z partyjnych szeregów
cz³onków brygady ZMP i z³o¿enia samokry-
tyki cz³onków KP PZPR. Wkrótce spraw¹
zajê³a siê wspólna komisja KC PZPR i Proku-
ratury Generalnej, która prowadzi³a czynno-
œci procesowe, których skutkiem by³o tym-
czasowe aresztowanie dziewiêciu cz³onków
brygady ZMP. Bezpoœrednimi inspiratorami
tych bezprawnych dzia³añ byli: pe³nomocnik
KC PZPR na powiat gryficki Stanis³aw Gro-
singer, I Sekretarz KP PZPR Jan Grodziñski,
zastêpca kierownika Wydzia³u Ekonomiczne-
go KW PZPR w Szczecinie Henryk Dekert,
przewodnicz¹cy ZP ZMP w Gryficach Wal-
demar Majcherek, wszyscy oni ponieœli bez-
poœredni¹ odpowiedzialnoœæ polityczn¹ i kon-
sekwencje karne za swe dzia³ania. Do „wyda-

rzeñ gryfickich” odniós³ siê Sekretariat Biu-
ra Organizacyjnego KC PZPR dnia 7 maja
1951 r. na podstawie sprawozdania komisji wy-
jaœniaj¹cej okolicznoœci przestêpstw20. Usu-
niêto z partii Grosiñskiego, Grodziñskiego,
Dekerta i Majcherka oraz szefa PUBP w Gry-
ficach Tadeusza Muszyñskiego. 25 maja 1951 r.
odby³ siê pokazowy proces s¹dowy w Gryfi-
cach podczas którego skazano trzynastu oskar-
¿onych na kary do piêciu lat pozbawienia wol-
noœci. W tym samym dniu Biuro Polityczne
KC PZPR og³osi³o uchwa³ê w sprawie ³ama-
nia linii partyjnej w organizacji gryfickiej
w województwie szczeciñskim. W³adze cen-
tralne postanowi³y wykorzystaæ wypadki gry-
fickie do oficjalnej krytyki tego rodzaju wy-
paczeñ, którym zamierza³y zapobiegaæ w naj-
bli¿szej przysz³oœci stoj¹c na stra¿y praworz¹d-
noœci i obrony uciœnionych. Upublicznienie
wydarzeñ gryfickich mia³o utwierdziæ szcze-
gólnie ch³opów w przekonaniu, ¿e partia nie
jest ich wrogiem, a dygnitarze partyjni nie s¹
bezkarni w swych dzia³aniach. Jeden z sekre-
tarzy KC PZPR Zenon Nowak po rozprawie
w Gryficach tak oceni³ znaczenie bezprawnych
incydentów: „Gryfice zosta³y wysuniête przez
KC na ca³¹ Polskê, dlatego ¿e tu by³o najwiê-
cej i najbardziej jaskrawych przyk³adów ³ama-
nia linii partii. Gdybyœmy nie mieli sygna³ów
[…] mniej jaskrawych z innych terenów, to
bardzo mo¿liwe, ¿e byœmy sprawê Gryfic za-
³atwili bardziej po cichu, na przyk³ad na tere-
nie samego Szczecina. Wobec tego, ¿e mieli-
œmy sygna³y z ca³ego kraju […] ¿eœmy tak ostro
i mocno postawili to zagadnienie przed ca³¹
parti¹, a nie tylko przed organizacj¹ szcze-
ciñsk¹”21. KC wyjawi³, ¿e podobne zajœcia mia³y

19 S. Lewandowski, Dyskryminacja ch³opów przez komunistów w Polsce Ludowej, Warszawa 2008, s. 75. 16 maja
1951 r. nast¹pi³o ujawnienie represji brygady ZMP wobec ch³opów w powiecie gryfickim przez instruktora KC PZPR
Józefa Machno oraz wiceprokuratora wojewódzkiego w Szczecinie, które sta³o siê podstaw¹ do oficjalnego nag³oœnie-
nia i potêpienia sprawy przez BP KC PZPR i dalszego postêpowania w tej sprawie.

20 K. Koz³owski, Gryfickie metody…, s. 63-64.
21 Cyt. za: A. Kura, Aparat bezpieczeñstwa…, s. 236.
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charakter powszechny. Nie by³y one co praw-
da tak spektakularne i drastyczne, to jednak
wystêpowa³y z mniejszym lub wiêkszym nasi-
leniem na terenie ca³ego kraju i w miesi¹cach
letnich 1951 r. by³y g³ównym tematem posie-
dzeñ plenarnych wojewódzkich i powiatowych
komitetów partii22.

W jaki sposób te wydarzenia wp³ynê³y
na interpretacjê dotychczasowej polityki rol-
nej na terenie województwa gdañskiego? Czy
i jakiego typu represje mia³y miejsce na wsi
gdañskiej? W jaki sposób gdañscy komuniœci
starali siê z³agodziæ i przeanalizowaæ nowe
metody socjalizacji wsi nie neguj¹c tym sa-
mym polityki „walki klasowej” bêd¹cej pod-
staw¹ systemu? Na te i inne pytania postaramy
sobie odpowiedzieæ w niniejszym artykule,
œledz¹c zarazem tok myœlenia partyjnych dy-
gnitarzy województwa gdañskiego postawio-
nych przed pierwszym spektakularnym kry-
zysem polityki kolektywizacji w Polsce.

Obszerny raport dotycz¹cy sytuacji
gospodarczo-politycznej w spó³dzielniach
produkcyjnych województwa gdañskiego zo-
sta³ sporz¹dzony przez Wojewódzki Urz¹d
Bezpieczeñstwa Publicznego tu¿ po uchwale
BP, w którym czytamy, ¿e uchwa³a ta „zosta³a
wykorzystana przez wrogo ustosunkowanych
cz³onków spó³dzielñ produkcyjnych w niektó-
rych powiatach naszego województwa”23.
Z uwagi na szczegó³owe ustalenia aparatu bez-
pieczeñstwa powsta³e w wyniku dzia³alnoœci
rozbudowanej sieci agenturalno-informacyj-
nej i sporz¹dzonej dokumentacji referatu
czwartego znane s¹ okolicznoœci postêpuj¹ce-
go wówczas wyraŸnego kryzysu funkcjono-
wania i w¹tpliwych podstaw dalszego istnienia
gospodarstw kolektywnych.
Cz³onkowie Spó³dzielni Produkcyjnej „Ho-
dowca” /typ II/ - w gromadzie Kniewo pow.

Wejherowo- po opublikowaniu w prasie uchwa-
³y KC na zebraniu spó³dzielczym poczêli
wyra¿aæ siê, ¿e do spó³dzielni przyst¹pili pod
przymusem a nie dobrowolnie ze wzglêdu na
otrzymany domiar, który uwa¿ano, ¿e zosta³
im nies³usznie na³o¿ony.
      Inf. „Ossowski” w doniesieniu podaje, ¿e
cz³onkowie tej spó³dzielni uchwa³ê Biura Po-
litycznego KC bacznie analizowali i na ten
temat by³y ró¿ne komentarze i doszli do wnio-
sku, ¿e do spó³dzielni wst¹pili pod przymu-
sem. Inf. „Literski” w doniesieniu podaje, ¿e
cz³onek tej spó³dzielni ob. Furman Juliusz /
inf. Ref. IV. PUBP Wejherowo/ ps. „Czaja”/
na jednym z zebrañ spó³dzielczych wyj¹³
z kieszeni gazetê po czym zwróci³ siê do bê-
d¹cych na tym zebraniu przedstawicieli Gmin-
nej Rady Narodowej Wierzchucina, którzy
byli organizatorami tej spó³dzielni oœwiadcza-
j¹c im „co wyœcie z nami zrobili, ja tu mam
gazetê w której dok³adnie pisze jak siê zak³ada
spó³dzielnie produkcyjne” i pocz¹³ k³uciæ siê
z ref. Podatkowym Gm. Rady Narod. ob. Têp-
skim, ¿e nies³usznie otrzyma³ domiar wiêc z
tego powodu wystêpuje ze spó³dzielni. Jak siê
okaza³o na nastêpnym zebraniu spó³dzielczym,
¿e 5-ciu cz³onków jak Furman Juliusz Kiepka
Pawe³ /tak samo inf. Ref. IV- PUBP ps.
Ossowski/, Morczyñski Alfons, Zakrzewski
Józef,- z³o¿yli wnioski do zarz¹du o wyst¹pie-
nie ze spó³dzielni. Obs³uguj¹cy w tym czasie
to zebranie drugi cz³onek zarz¹du tej spó³dziel-
ni ob. Koss Teodor/ b. ³awnik, zamaskowany
wróg spó³dzielczoœci/ - zakomunikowa³ do
zebranych, „¿e tu jest wiêcej takich niechêt-
nych” po czym jak podaje „Literski”, ¿e Koss
wzglêdnie Potrykus oœwiadczyli, „¿e tu tego
nie mo¿na mówiæ, a ka¿dy niech siê w przeci¹-
gu trzech dni wypowie na piœmie”. W zwi¹zku
z tym do dnia 17.6. br. Z³o¿y³o wnioski o wy-

22 K. Robakowski, Program kolektywizacji…, s. 21-22.
23 Cyt. za: AIPN Gd 0046/78 t. 1, Sytuacja gospodarczo-polityczna w spó³dzielniach produkcyjnych wojewódz-

twa gdañskiego po uchwale BP KC PZPR o wydarzeniach gryfickich, Gdañsk 9 VII 1951 r., k. 110.
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st¹pienie ze spó³dzielni 22 cz³onków- podaj¹c
w tych wnioskach, ¿e powodem ich wyst¹pie-
nia jest na³o¿ony nies³usznie im domiar na
podatek FOR [Fundusz Oszczêdnoœciowy
Rolnictwa- M. H.] którego nie byli w stanie
zap³aciæ wiêc zmuszeni byli wst¹piæ do spó³-
dzielni. Ten sam inf. „Literski” podaje, ¿e rów-
nie¿ otrzyma³ domiar, a podczas organizowa-
nia tej spó³dzielni przyszed³ do niego kier.
Mleczarni z Wejherowa ob. Paczosa / organi-
zator tej spó³dzielni z ramienia Pow. Komite-
tu PZPR/- i oœwiadczy³ mu, ¿e je¿eli nie przy-
st¹pi do spó³dzielni to on jest tym ostatnim u
niego, bo jak przyjd¹ inni to go wezm¹ na prze-
szkolenie. Inf. „Monika” w doniesieniu poda-
je, ¿e komendant posterunku MO z Wierz-
chucina ob. Hirsz i sekretarz gm. PZPR ob.
Hebel chodzili o godz. 23. 00 po gromadzie
Kniewo i budzili ch³opów na zebrania, gdzie
by³y omawiane sprawy zak³adania spó³dzielni
produkcyjnych. Takie postêpowanie ujemnie
wp³ynê³o na gospodarzy tej gromady. […] Nie
lepiej sprawa przedstawia siê w spó³dzielni pro-
dukcyjnej w grom. Po³czyno pow. Wejhero-
wo, gdzie cz³onkowie zaczynaj¹ równie¿ sk³a-
daæ wnioski o wyst¹pienie ze spó³dzielni o
czym podaje inf. „Lotnik” i „Roman”. Do chwi-
li obecnej wnioski o wyst¹pienie z³o¿y³o 4
cz³onków, którzy uzasadniaj¹ swoje wnioski,
¿e do wst¹pienia zostali zmuszeni np.: Potry-
kus Juliusz t³umaczy siê by³ zmuszony, a jak
podaje inf. „Roman” to w/w by³ cz³onkiem
komitetu za³o¿ycielskiego i sam werbowa³
gospodarzy z tej gromady do spó³dzielni.
Obecnie jak stwierdzono poprzez w/w agen-
turê, ¿e zarz¹d spó³dzielni bez porozumienia
siê z Komitetem Powiatowym PZPR podawa³
ka¿demu cz³onkowi po jednej mordze ziemi
pod brukiew, na której to obecnie pracuj¹,
a do spó³dzielni przychodz¹ w bardzo ma³ej
iloœci. Jednoczeœnie stwierdzono przez agen-
turê, ¿e na terenie Po³czyna kr¹¿¹ pog³oski, i¿

spó³dzielnia ta bêdzie istnia³a tylko do jesieni
br. Po czym ka¿dy cz³onek zabierze swoj¹ zie-
miê, a tym samym spó³dzielnia zostanie roz-
wi¹zana. […] Ogólnie nadmienia siê, ¿e w spó³-
dzielni tej do pracy wychodzi zaledwie od 5-7
cz³onków na czele z przewodnicz¹cym […]. W
spó³dzielni produkcyjnej S³uchowo pow. Wej-
herowo cz³onkowie bardzo ma³o przychodz¹
do pracy oraz notowane s¹ odg³osy, ¿e do spó³-
dzielni przyst¹pili pod przymusem, jednak
dotychczas nie stwierdzono, aby sk³adali wnio-
ski o wyst¹pienie. Nale¿y przy tym nadmie-
niæ, ¿e najwiêkszymi rozbijaczami w tej spó³-
dzielni jest […] wraz ze swym ziêciem […] b.
so³tys, który najwiêcej wzmóg³ wrog¹ robotê
w tej to spó³dzielni od chwili usuniêcia go ze
stanowiska so³tysa gromady. W Spó³dzielni
Produkcyjnej w grom. Zdrada pow. Wejhero-
wo zarysowa³y siê obecnie dwa obozy pomiê-
dzy którymi wœród cz³onków dochodzi do
awantur i k³ótni […]. W podobny sposób przed-
stawia siê sytuacja w spó³dzielniach produk-
cyjnych pow. malborskiego, gdzie zanotowa-
no ogólnie rozpowszechnion¹ propagandê o
wypadkach gryfickich przez gospodarzy indy-
widualnych „widzicie teraz spó³dzielni rz¹d nie
bêdzie zak³ada³”. Propaganda ta na niektóre
spó³dzielnie oddzia³ywuje ujemnie np.: jak
podaje inf. „Porêbski”, ¿e w spó³dzielni pro-
dukcyjnej w grom. D¹browa /typ III/ na
ogóln¹ iloœæ 32 cz³onków do pracy obecnie
tylko wychodzi trzy kobiety i 7 mê¿czyzn,
pozosta³a czêœæ cz³onków do pracy w ogóle
nie wychodzi. Pomimo tego z poœród cz³on-
ków nieuczêszczaj¹cych do pracy- Trzech z³o-
¿y³o wnioski o zwolnienie ich ze spó³dzielni
i przydzielenie im gospodarstw na których pra-
cowaæ bêd¹ indywidualnie. Takiego samego
zdania s¹ i pozostali gospodarze, którzy posia-
dali dobrej klasy ziemie- d¹¿¹ jednog³oœnie
do gospodarki indywidualnej. Stwierdzono, ¿e
nie tylko cz³onkowie nie wychodz¹ do pracy,
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ale w ogóle z chwil¹ przyst¹pienia do spó³dziel-
ni produkcyjnej nie dali wk³adu ¿adnych na-
rzêdzi rolniczych, […] Dalej gdy przewodni-
cz¹cy nakazuje cz³onkom by poszli do pracy
odmawiaj¹ mówi¹c, „¿e tak ci siê chcia³o spó³-
dzielni to w niej pracuj” […]. W spó³dzielni
produkcyjnej w gromadzie Worenty nie le-
piej przedstawia siê sprawa o czym podaje inf.
„Klin” […] Jednak z jakiego powodu cz³onko-
wie nie wychodz¹ do pracy inf. „Klin” nie mo¿e
ustaliæ, natomiast podaje, ¿e do pracy w ogóle
nie wychodz¹ oraz nie interesuj¹ siê zagadnie-
niem spó³dzielczoœci […]. Inf. ps. „Puchalski”
cz³onek spó³dzielni produkcyjnej w groma-
dzie Krananiewo gmina Ka³dowo podaje w
doniesieniu, ¿e po³owa cz³onków równie¿ do
pracy nie chodzi, jak te¿ i ich ¿ony. Nastêpnie
cz³onkowie tej spó³dzielni jak [ R. H., B. L.,
U. S., S. J. i jego brat Cz.] z³o¿yli wnioski o
wyst¹pienie ze spó³dzielni produkcyjnej […].
Inf. ps. „Borowik” a zarazem i cz³onek spó³-
dzielni produkcyjnej w gromadzie Stara Ko-
œcielnica podaje, ¿e cz³onkowie wszyscy nie
wychodz¹, a to z winy przewodnicz¹cego
Krzemiñskiego, który sam uchyla siê od pra-
cy po wtóre pozwoli³ cz³onkom pobraæ sobie
dzia³ki z ziemi spó³dzielczej ile który cz³on-
ków zechce, wiêc cz³onkowie pobrali po 1 ha i
wiêcej […]. Cz³onkowie spó³dzielni produk-
cyjnej w gromadzie Z³otowo wypowiadaj¹ siê,
¿e po ¿niwach tego roku zbior¹ zbo¿e i roz-
poczn¹ gospodarkê indywidualnie. Jak podaje
inf. „Barwiñski”, ¿e w rozmowie z swym oj-
cem zam. w Jordankach pow. Sztum, który jest
zarazem cz³onkiem w spó³dzielni Jordanki,
oznajmi³, ¿e do gromady Jordanki przyjecha-
³o 4 cz³. ze spó³dz. Z³otowo i ogl¹dali wolne
gospodarstwa- oœwiadczaj¹c, ¿e bêd¹ gospoda-
rzyæ indywidualnie, poniewa¿ wiedz¹ co to jest
spó³dzielnia prod. […] Cz³onkowie spó³dziel-
ni produkcyjnej „Dobrobyt” w gromadzie

Wielbrand w pow. Starogard nie chc¹ w ogóle
pracowaæ kolektywnie. […] Podobna sytuacja
przedstawia siê i w spó³dzielni produkcyjnej
„Zgoda” w gromadzie Szpêgawsk, której cz³on-
kowie prowadz¹ miêdzy sob¹ k³ótnie i nie chc¹
wychodziæ do pracy. […] Nale¿y przy tym nad-
mieniæ, ¿e i na terenie spó³dzielni produkcyj-
nej „Nowe ¯ycie” w gromadzie Lalkowy pow.
Starogard cz³onek tej spó³dzielni […] wypo-
wiada siê oficjalnie na zebraniach spó³dziel-
czych, ¿e jak przedtem pracowa³ u ku³aka […]
to by³o mu lepiej, bo stale mia³ pieni¹dze, da-
lej wyra¿a siê, ¿e w spó³dzielni pracowa³ bê-
dzie tylko do jesieni br. i w tym to czasie wy-
stêpuje poniewa¿ nie ma ¿adnej korzyœci ze
spó³dzielni i musia³by z g³odu zdechn¹æ. Wo-
bec tych wypowiedzi ze strony Kani cz³onko-
wie chodz¹ pracowaæ tak samo w wolnych chwi-
lach do ku³aków, a przede wszystkim daje siê
to zauwa¿yæ ze strony ma³orolnych i bezrol-
nych gospodarzy, którzy do spó³dzielni nie
chc¹ przyst¹piæ a wol¹ pójœæ pracowaæ do ku³a-
ków. Jak ustalono w rozmowie potocznej, ¿e i
na terenie powiatu elbl¹skiego w spó³dzielni
produkcyjnej „Olesno” wypadki gryfickie
odbi³y siê ujemnie na cz³onków czego jest
dowodem, ¿e nie wszyscy cz³onkowie od tego
czasu wychodz¹ do pracy kolektywnej. Cz³o-
nek tej spó³dzielni ob. Mucha wyra¿a siê, ¿e
do spó³dzielni zostali pod przymusem wci¹gniê-
ci. […] kierownik Wydzia³u Rolnego KP PZPR
z Elbl¹ga, ¿e wypadki gryfickie ujemnie wp³y-
nê³y na spó³dzielnie produkcyjne w pow. elbl¹-
skim. Tak samo i wypadki gryfickie wp³ynê³y
ujemnie i na spó³dzielnie produkcyjne w po-
wiecie lêborskim, jednak nie mamy z Ref. IV-
go PUBP w Lêborku meldunków sytuacyjnych
mówi¹cych o wypadkach gryfickich, jak rów-
nie¿ nie posiadamy meldunków i z pozosta³ych
PUBP”24. (pisownia oryginalna)
      Fragment powy¿szego, obszernego rapor-

24 Ibidem, k. 110-117.
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tu WUBP w Gdañsku w sposób jednoznacz-
ny wskazuje na niepopularnoœæ lub wrêcz wro-
goœæ mieszkañców wsi do  rolniczych spó³-
dzielni i idei kolektywizacji. Upublicznienie
wiadomoœci na temat „wydarzeñ gryfickich”
by³o dla ch³opów bezpoœrednim impulsem do
powszechnego zamanifestowania swoich po-
gl¹dów. Ze wzglêdu na strategiczne znacze-
nie kolektywizacji w realizowanym wówczas
planie szeœcioletnim spó³dzielnie produkcyj-
ne objêto sta³¹ kontrol¹ aparatu bezpieczeñ-
stwa i zwerbowano informatorów, najczêœciej
cz³onków tych gospodarstw i zobowi¹zano do
sta³ego dostarczania precyzyjnych informacji
na temat ich sytuacji politycznej-gospodar-
czej. Istotnym elementem ich pracy by³o rów-
nie¿ imienne wskazywanie cz³onków spó³dziel-
ni maj¹cych negatywny stosunek do kolekty-
wizacji. Na tej podstawie etatowi pracownicy
operacyjni powiatowych urzêdów bezpieczeñ-
stwa sporz¹dzali sprawozdania sytuacyjne bê-
d¹ce podstaw¹ do ustalenia dalszej strategii
postêpowania i zapobiegania rozpadowi spó³-
dzielni. Wed³ug tych ustaleñ g³ównym powo-
dem wstêpowania ch³opów do spó³dzielni by³y
na³o¿one na nich dodatkowe domiary podat-
kowe, których nie byli w stanie sp³aciæ, a per-
spektywa ruiny finansowej zmusza³a ich do
wst¹pienia do spó³dzielni wraz z ziemi¹ oraz
inwentarzem. Obok finansowego drena¿u,
ch³opi byli równie¿ drêczeni przez partyjnych
agitatorów z premedytacj¹ utrudniaj¹cych ich
¿ycie codzienne poprzez zwo³ywanie w godzi-
nach nocnych zebrañ wiejskich dotycz¹cych
organizacji spó³dzielni produkcyjnych. Infor-
matorzy nie stwierdzili jednak by którykolwiek
z cz³onków spó³dzielni uskar¿a³ siê na stosowa-
nie wobec niego aktów fizycznej przemocy lub
uw³aczania godnoœci osobistej. Nie oznacza to

te¿, ¿e tego typu represje nie mia³y miejsca.
      Podobnych informacji dostarczy³a KW
PZPR Milicja Obywatelska, donosz¹ca o ma-
sowym zahamowaniu prac rolnych i chêci roz-
wi¹zania wiêkszoœci spó³dzielni w wojewódz-
twie. Warto poznaæ najciekawsze wypowiedzi
cz³onków, z których niemal ka¿da jest dowo-
dem na przestêpstwa lokalnego aparatu partyj-
nego. Przewodnicz¹cy spó³dzielni w Kanicz-
kach w obecnoœci cz³onków stwierdzi³, ¿e
„przy zak³adaniu spó³dzielni by³o du¿o ró¿-
nych agitatorów, a teraz nie ma nikogo. […] to
agitatorzy stosowali przy zak³adaniu pewien
przymus, a nie zosta³a za³o¿ona dobrowolnie
jak opowiadano po gromadzie. Dalej przewod-
nicz¹cy opowiada, ¿e gospodarz¹c indywidual-
nie lepiej mu siê powodzi³o jak obecnie bo
mia³ konie jak smoki”25. W powiecie wejhe-
rowskim kilku cz³onków spó³dzielni w Knie-
wie podczas nieobecnoœci przewodnicz¹cego
zwo³a³o zebranie z pozosta³ymi pracownika-
mi „z którymi omówili artyku³ zamieszczony
w prasie w sprawie Gryfic- przez co spowodo-
wali, ¿e bêd¹cych tam 12-tu cz³onków z³o¿yli
wnioski o wyst¹pienie”26. W spó³dzielni
w Bronis³awowie w powiecie kwidzyñskim
cz³onkowie widz¹c upadek gospodarczy i orga-
nizacyjny, rozprê¿enie dyscypliny pracy, stwier-
dzili, ¿e „w spó³dz. mo¿na robiæ dowolnie jak
kto chce i zaczêli do pracy nie przychodziæ,
oœwiadczaj¹, ¿e jak nie ma rady odnoœnie w/w
to i my bêdziemy gospodarzyæ jak nam siê po-
doba lub rozpoczniemy gospodarkê indywidu-
alnie. Wobec tego w dniu 15 IX br. wp³ynê³o 8
podañ o zwolnienie ze spó³dzielni”27.

W sprawozdaniu miesiêcznym Refera-
tu IV-go WUBP w Gdañsku z lipca 1951 r.
podano zatrwa¿aj¹ce dla w³adz partyjno-pañ-
stwowych informacje, z których wynika, ¿e

25 Cyt. za: APG, 2384 t. 2915, Notatka s³u¿bowa MO dot. sytuacji polityczno-gospodarczej na terenie spó³dzielni
produkcyjnych województwa gdañskiego, Gdañsk 4 VIII 1951 r., k. 55.

26 Ibidem.
27 Cyt. za: APG, 2384 t. 2915, Notatka s³u¿bowa nades³ana z KW MO Gdañsk, Gdañsk 22 IX 1951 r., k. 74.
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coraz bardziej realna by³a wówczas perspekty-
wa zupe³nego za³amania polityki kolektywiza-
cji w województwie gdañskim. „Sytuacja po-
lityczna w Spó³dzielniach Produkcyjnych ule-
g³a obecnie znacznemu pogorszeniu. Spó³-
dzielnie zorganizowane w ub. Roku opar³y siê
wrogiej robocie, natomiast spó³dzielnie za³o-
¿one w roku bie¿¹cym nie s¹ tak trwa³e. Notu-
je siê rezygnacje przewodnicz¹cych spó³dzielñ,
a nawet ca³ych zarz¹dów. Wypadki takie mia³y
miejsce we Wrzeœciach pow. Lêbork, gdzie
¿aden z cz³onków nie chcia³ byæ w zarz¹dzie,
lub przyj¹æ stanowiska przewodnicz¹cego. To
samo notuje siê w spó³dzielniach w Bia³ogar-
dzie pow. Lêbork, Serowie pow. Gdañsk,
w Górze pow. Koœcierzyna, oraz zanotowano
fakt ucieczki Przewodnicz¹cego ze Spó³dziel-
ni ¯arnowska pow. Lêbork ob. Ostapowicza.
W Spó³dzielni Produkcyjnej Encewo pow. Lê-
bork ¿aden z cz³onków nie chce byæ przewod-
nicz¹cym, a cz³onkowie nie wychodz¹ do pra-
cy. W pozosta³ych spó³dzielniach cz³onków
cechowa³a wielka niechêæ do pracy zbiorowej,
przez co wp³ynê³o du¿o wniosków z wymó-
wieniem np. w Kniewie 22 wnioski, cz³onków
tych nak³oni³ jak ustalono II cz³onek zarz¹du
[…]. W spó³dzielni Kamienica z³o¿y³o 7 cz³on-
ków wnioski o wyst¹pienie ze spó³dzielni,
miêdzy innymi z³o¿y³ wniosek przewodnicz¹-
cy tej spó³dzielni. W spó³dzielni Krasniewo
wp³ynê³o 7 podañ o zwolnienie. […] W wielu
spó³dzielniach jak np. Kierszkowo pow. Lê-
bork, Piastowo, Olesno, Zambrowo, Racho-
wo, ¯urawiec pow. Elbl¹g wypowiadaj¹ siê, ¿e
po zakoñczeniu akcji ¿niwnej rozwi¹¿¹ Spó³-
dzielnie i bêd¹ pracowaæ indywidualnie”28.

Na podstawie cytowanych powy¿ej do-
kumentów wynika, ¿e zarówno zarz¹dy spó³-
dzielni, przewodnicz¹cy i sami cz³onkowie
wykorzystali nag³oœniony kryzys spó³dziel-

czoœci by móc powróciæ do pracy na w³asnym
gospodarstwie. Powszechne by³o zjawisko nie-
uczestniczenia cz³onków we wspólnych pra-
cach przewidzianych w statucie spó³dzielczym,
towarzyszy³y temu nieustanne k³ótnie i zwa-
dy. Cz³onkowie znajdowali czêsto inne for-
my zarobkowania najmuj¹c siê do prac rolnych
u bogatszych gospodarzy, którzy wed³ug nich
byli lepszymi pracodawcami i oferowali lep-
sze warunki finansowe ni¿ rolnicza spó³dziel-
nia. Upublicznienie „wydarzeñ gryfickich”
da³o ch³opom z województwa gdañskiego wy-
raŸny sygna³, ¿e mog¹ oni równie¿ bez prze-
szkód daæ wyraz swej skrywanej dotychczas
g³êbokiej niechêci do terrorystycznej polity-
ki rolnej pañstwa, której stali siê ofiarami.

Gdy sektor socjalistyczny wsi gdañ-
skiej dr¿a³ w posadach cz³onkowie KW PZPR
zostali zapoznani ze szczegó³ami „sprawy gry-
fickiej”. Poszczególne Komitety Wojewódz-
kie partii w tej sprawie musia³y bezwzglêdnie
przyj¹æ model interpretacyjny Komitetu
Centralnego, który jednoznacznie potêpi³ in-
cydenty w powiecie gryfickim. „Kierownic-
two i aparat KP w Drawsku w masowej skali
³ama³y zasadê dobrowolnoœci przy zak³adaniu
spó³dzielni produkcyjnych, szeroko stosuj¹c
system bezprawnych domiarów podatkowych,
nieuzasadnionych kar administracyjnych,
a nawet bezprawnego zatrzymywania przez UB
i MO”29. Wstrzymanie prac rolnych w gospo-
darstwach kolektywnych wed³ug instrukcji
KC spowodowane by³o tym, ¿e „wiele organi-
zacji partyjnych nie wyci¹gnê³o wszystkich
wniosków z pope³nionych b³êdów i wypaczeñ
przy organizowaniu spó³dzielni produkcyj-
nych, nie uœwiadomi³o sobie koniecznoœci
umocnienia pracy politycznej w s³abych spó³-
dzielniach dla wyrównania braków i krzywd,
które mia³y miejsce przy powstawaniu tych

28 Cyt. za: AIPN Gd 0046/78 t. 1, Sprawozdanie miesiêczne Referatu IV-go WUBP Gdañsk do Ministerstwa
Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie, Gdañsk 31 VII 1951 r., k. 501.

29 Cyt. za: APG 2384 t. 625, Uchwa³a Sekretariatu KC PZPR w sprawie KP w Drawsku, Gdañsk wrzesieñ 1951, k. 207.
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spó³dzielni […] Niektórzy przedstawiciele rad
narodowych, a niekiedy nawet instruktorzy KP
unikaj¹ odwiedzenia i pomocy tym spó³dziel-
niom, w których oni sami dopuœcili do wypa-
czeñ przy ich zak³adaniu. […] Istotn¹ wreszcie
przyczyn¹ wahañ w s³abszych spó³dzielniach jest
ca³kowity niemal zanik zarówno propagandy za
spó³dzielczoœci¹ produkcyjn¹”30.

W³adze nie zamierza³y oddawaæ pola
manewru ch³opom, którzy sw¹ biern¹ postaw¹
próbowali wymusiæ na nich rezygnacjê z for-
sownej kolektywizacji rolnictwa, lub co naj-
mniej wywalczyæ przestrzeganie zasady dobro-
wolnoœci przy wstêpowaniu do spó³dzielczych
gospodarstw. Nadu¿ycia w³adzy w powiecie
gryfickim mia³y wskazaæ ch³opom, ¿e pañstwo
przynajmniej w oficjalnej propagandzie nie
pozwoli na akty terroru i stosowanie bezpo-

œredniego przymusu wobec potencjalnych
cz³onków spó³dzielni31. Ch³opi z wojewódz-
twa gdañskiego uchylaj¹c siê od obowi¹zku
dostarczania p³odów rolnych w punktach sku-
pu równie¿ liczyli na za³amanie dotychczaso-
wej polityki rolnej, jednak komunistyczne
w³adze nie ust¹pi³y, wrêcz przeciwnie rozpo-
czê³y now¹ represyjn¹ politykê, która skutecz-
nie ³ama³a ch³opski opór pozwalaj¹c tym sa-
mym na kontynuacjê kolektywizacji. Za an-
typropagandê planu skupu i niewywi¹zywanie
siê z tego obowi¹zku ch³opu grozi³a nawet kara
pozbawienia wolnoœci. Jesieni¹ 1951 r. w ramach
akcji „S”, bo taki kryptonim nosi³ planowy
i obowi¹zkowy skup p³odów rolnych po ce-
nach dyktowanych przez pañstwo zaanga¿owa-
no w województwie dziesi¹tki funkcjonariu-
szy MO i ochotników ORMO32. Koniecz-

Tabela nr 2
Udzia³ funkcjonariuszy Bezpieczeñstwa Publicznego w akcji skupu „S” w województwie gdañ-
skim. (PaŸdziernik 1951 r.)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: APG, 2384 t. 19088, Sprawozdanie dot. pracy Organów Bezpieczeñstwa w
akcji „S”, Gdañsk 29 X 1951 r., k. 6.

30 Cyt. za: APG 2384 t. Instrukcja w sprawie bie¿¹cych zadañ organizacji partyjnych na odcinku umacniania
spó³dzielni produkcyjnych i rozwi¹zania spó³dzielni niezdolnych do ¿ycia, Gdañsk sierpieñ 1951, k. 182.

31 K. Koz³owski, Wokó³ uchwa³y Sekretariatu KC PZPR z 1953 r. w sprawie metod kolektywizacji wsi wojewódz-
twa lubelskiego, [w:] Dzieje i przysz³oœæ polskiego ruchu ludowego. Polska Ludowa (1944/45-1989) t. 2, pod red. W.
Paruch, S. J. Pastuszka, R. Turkowski, Warszawa 2002, s. 280-283.

32 Patrz te¿ W. Wa¿niewski, Forsowna kolektywizacja rolnictwa w Polsce (1948-1956), [w:] Opór ch³opów…, s. 35-37.

Powiat Funkcjonariusze MO Członkowie ORMO 
gdański 60 67 
kartuski 43 64 
wejherowski 53 57 
lęborski 69 65 
kościerski 28 76 
tczewski 45 108 
starogardzki 30 45 
malborski 19 56 
sztumski 28 21 
kwidzyński 29 41 
elbląski 38 210 
Razem 442 810 
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noœæ u¿ycia si³ policyjnych t³umaczono w spo-
sób nastêpuj¹cy: „W zwi¹zku z przeprowadzan¹
na terenie wsi akcj¹ skupu, oraz wzmo¿on¹
w tym okresie dzia³alnoœci¹ wroga zmierza-
j¹c¹ do zerwania nakreœlonego planu skupu
przez napady, terroryzowanie i zastraszanie od-
powiedzialnych pracowników partyjnych, ad-
ministracyjnych i innych u¿ytych w akcji, roz-
bijanie zebrañ gromadzkich, rozsiewanie wro-
giej propagandy itp. Dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa, spokoju i porz¹dku oraz sprawnego
przeprowadzenia akcji, u¿yto aparat UB, MO
i ORMO”33.
Liczba funkcjonariuszy MO i cz³onków
ORMO niew¹tpliwie wskazuje na wielkie zna-
czenie akcji skupu dla gospodarki i prewen-
cyjnego lub nierzadko czynnego wp³ywania
na wykonanie kosztownych zobowi¹zañ ch³o-
pów wobec pañstwa. Poza tym w ka¿dej gmi-
nie zosta³ przydzielony jeden funkcjonariusz
PUBP dla koordynowania przedsiêwziêciem
oraz dostarczania materia³ów operacyjnych dla
Urzêdów Bezpieczeñstwa. Podczas akcji „S”
funkcjonariuszom i wspomagaj¹cym ich
cz³onkom ORMO postawiono nastêpuj¹ce
zadania. Zabezpieczenie odpowiedzialnych
pracowników podczas wyjazdów i pracy w te-
renie. Zabezpieczenie zebrañ wiejskich doty-
cz¹cych znaczenia skupu. Bezpoœrednia Ochro-
na Punktów dostaw oraz transportu. Ochrona
i zabezpieczenie licytacji. Realizacja tego
ogromnego operacyjnego przedsiêwziêcia
przedstawia³a siê w nastêpuj¹cy sposób. „Do
miejscowoœci zagro¿onych w zale¿noœci od
nasilenia wrogiego elementu, organizowane s¹
patrole milicyjne, w sile 1 + 3 funkcj. MO
i ORMO. Ka¿dy patrol ma œciœle wyznaczo-
ny rejon patrolowania, a trasa przebiega przez
wioski oporne w dot. akcjach znane z wrogie-
go stosunku do obecnego ustroju, gromady

znane z nasilenia elementów ku³ackich, pobli-
¿u punktów skupu, w pobli¿u miejsc gdzie od-
bywaj¹ siê zebrania gromadzkie i gdzie zatrzy-
muj¹ siê odpowiedzialni pracownicy na noc-
leg, oraz drogami u¿ywanymi do transportów.
Patrole bêd¹ce w terenie s¹ w kontakcie z ak-
tywistami partyjnymi oraz pracownikami Rad
Narodowych w terenie, dozorcami nocnymi,
którzy informuj¹ ich o ewentualnych zamia-
rach wrogich wyst¹pieñ i swoich spostrze¿e-
niach. Patrole kontrolowane s¹ przez funkcjo-
nariuszy UB bêd¹cych w terenie oraz pracow-
ników KP, MO”34. Zgodnie z treœci¹ sprawoz-
dania z przebiegu akcji skupu funkcjonariu-
sze napotkali na ró¿ne formy, czêsto zorgani-
zowanego ch³opskiego oporu. „W czasie trwa-
nia akcji na terenie województwa, stwierdzono
pewne zaktywizowanie wrogiej dzia³alnoœci,
szczególnie wœród elementów ku³ackich, chwy-
taj¹cych siê coraz to nowych sposobów
i form a¿eby storpedowaæ zakreœlony plan sku-
pu. Dla lepszego zobrazowania podaje siê kilka
faktów: Dnia 12 X 1951 r. o godz. 0.25 do so³tysa
gromady Paubice pow. Kartuzy przyby³o
dwóch uzbrojonych w pistolety osobników,
i po sterroryzowaniu w/w zrabowali 1926 z³.
Pochodz¹ce z wp³ywów podatkowych. Nastêp-
nie go pobili oraz grozili wymienionemu, a¿e-
by syn jego funkcj. MO w Lêborku zmieni³
swoje postêpowanie, w przeciwnym wypadku
bêdzie z nim Ÿle. W dniu 24 X 1951 r. pomiê-
dzy godz. 22.00 a 23.00 równie¿ dwóch osob-
ników uzbrojonych dokona³o napadu na so³-
tysa gromady Luzino pow. Wejherowo. Spraw-
cy zrabowali wymienionemu rzeczy osobiste
oraz 45 z³otych, oraz zniszczyli znajduj¹ce siê
u niego afisze propagandowe dot. akcji skupu
przy czym jeden z nich oœwiadczy³ „tak siê
robi z komunistyczn¹ propagand¹. Nastêpnie
w/w bandyci zamknêli domowników w piw-

33 Cyt. za: APG, 2384 t. 19088, Sprawozdanie dot. pracy Organów Bezpieczeñstwa w akcji „S”, Gdañsk 29 X 1951 r., k. 6.
34 Cyt. za: Ibidem.
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nicy zakazuj¹c meldowania do MO. […] Na
terenie pow. elbl¹skiego ch³opi a¿eby odwlec
dostawy wyszukuj¹ ró¿ne preteksty np. odsta-
wiaj¹ pierw buraki cukrowe, co nale¿y t³uma-
czyæ usi³owaniem ch³opów odwleczenia ter-
minu dostaw a¿ do nadejœcia mrozów i w ten
sposób unikniêcia dostarczenia ziemniaków
w ogóle, jak to wynika z ich wypowiedzi. Na
terenie gminy Tychnowy i Sadlinki w pow.
Kwidzyn rozesz³a siê pog³oska, ¿e od 17 X 1951
r. nie bêdzie wolno ch³opom biæ œwiñ, a ci któ-
rzy uzyskali zezwolenie bêd¹ musieli? œwinie
oddaæ na rzecz Pañstwa, w zwi¹zku z czym na
terenie w/w gmin w ci¹gu 5 dni ubito 58 œwiñ.
Podobna plotka rozesz³a siê w pow. Lêbork
i Koœcierzyna, gdzie ch³opi masowo poczêli
zg³aszaæ siê po zezwolenia na ubój. […] Po
aresztowaniu ku³aka B[…] i K[…] ze wsi Cie-
plice gm. Nowakowo pow. Elbl¹g za próbê roz-
bicia zebrania gromadzkiego oraz wrogie wy-
st¹pienia odnoœnie akcji skupu na nastêpny
dzieñ zebrali siê ch³opi wymienionej groma-
dy ponownie i uchwalili oddaæ zaplanowan¹
iloœæ ziemniaków i zbo¿a […]. W gromadzie
Œwietlino pow. Lêbork w wyniku celnego ude-
rzenia w element ku³acki- aresztowanie ku³a-
ka L[…] ch³opi tej¿e gromady wywi¹zali siê
z naznaczonych dostaw oraz na zebraniu potê-
pili wrog¹ dzia³alnoœæ ku³ack¹. Na terenie Sztu-
mu i innych powiatów po aresztowaniu ku³a-
ków, którzy na zebraniu wypowiadali siê prze-
ciw odstawie iloœci dostarczonego zbo¿a
i ziemniaków na punkty skupu podwy¿szy³a
siê. Zobowi¹zania swoje wykonuj¹ nawet ci,
którzy dotychczas wypowiadali siê, ¿e nie od-
stawi¹. Po aresztowaniu so³tysa gr. Swaro¿yn
pow. Tczew K[…], który publicznie wrogo wy-
stêpowa³ p-ko akcji skupu sytuacja w odstawie
zbo¿a i ziemniaków poprawi³a siê. Po areszto-
waniu w Paraszynie pow. Lêbork […] bogacza

wiejskiego- b. granatowego policjanta, który
wrogo wystêpowa³ p-ko akcji skupu- odmawia³
ch³opów do odstawiania wyznaczonych iloœci
zbo¿a i ziemniaków ch³opi z tej¿e gromady
zbiorowo odstawili 50 kwintali”35.

Jesieñ 1951 r. by³a dla mieszkañców wsi
wyj¹tkowo niespokojna. Wyimaginowany,
propagandowy obraz ówczesnej wsi dziel¹cy
j¹ na dobrych pracuj¹cych biedniaków, œred-
niaków i ma³orolnych ch³opów oraz z³ych
ku³aków rzekomych wyzyskiwaczy, reakcjo-
nistów i wrogów „Pañstwa Ludowego” nie mia³
odzwierciedlenia w rzeczywistoœci. Pañstwo
chcia³o wewnêtrznie zantagonizowaæ wieœ
i pchn¹æ j¹ do walki z „bogaczami wiejskimi”,
tymczasem nast¹pi³a silna polaryzacja wsi na
zupe³nie innej niepo¿¹danej przez w³adze p³asz-
czyŸnie36. Mowa oczywiœcie o permanentnym
konflikcie w³adza lokalna-ch³opi. So³tysi, ak-
tywiœci partyjni, urzêdnicy rad narodowych,
wszyscy oni w okresie akcji „S” jako bezpo-
œredni wykonawcy uchwa³ KC stali siê na wsi
znienawidzeni i nara¿eni bezpoœrednio na prze-
moc fizyczn¹ ze strony zdesperowanych rol-
ników posuwaj¹cych siê do bandyckich aktów
odwetowych. W samych zaœ punktach skupu
po odstawieniu zbo¿a dla Pañstwa ch³opi do-
œwiadczali ró¿nego rodzaju nadu¿yæ, co spra-
wia³o, ¿e z coraz wiêksz¹ niechêci¹ odnoszono
siê do podstawowych zasad polityki rolnej.
„Doniesienie inf. „Socha” mówi, ¿e w dniu
18.9.51 r. gospodarze z Suchego Dêbu odstawi-
li zbo¿e do punktu skupu w Pszczó³kach i tam
w magazynie od ka¿dego q. potr¹cono im po
12 kg zbo¿a przez co gospodarze byli bardzo
rozgoryczeni oœwiadczaj¹c, ¿e wiêcej zbo¿a nie
odstawi¹. Jak podaje inf. „D¹bkowski”, ¿e
mieszkaniec gromady Prêgowo pow. gdañski
ob. […] podczas zebrania gromadzkiego na te-
mat skupu zbo¿a oœwiadczy³, ¿e sprzeda¿ zbo-

35 Ibidem.
36 D. Jarosz, Obraz ch³opa w krajowej publicystyce czasopiœmienniczej 1944-1959, Warszawa 1994, s. 82-89.
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¿a pañstwu jest nies³uszna i on zbo¿a nie odda,
podatku p³aci³ nie bêdzie, oraz nie bêdzie grun-
tów swych obsiewa³, a tylko obsieje tyle- dla
w³asnych potrzeb. W œlad za w/w poszli i inni
rolnicy […]. Zdarzaj¹ siê tak samo wypadki, ¿e
GS nie wyp³acaj¹ w³aœciwych sum rolnikom
za dostarczone zbo¿e ponad plan i tak: ch³opka
C […] Anna z gromady Borcz pow. Kartuzy
odstawi³a ponad plan 661 kg zbo¿a a nie otrzy-
ma³a za to premii. Dopiero na interwencje
czynników politycznych premia w/w zosta³a
wyp³acona, jednak ujemnie odbi³o siê na po-
zosta³ych gospodarzy”37. Rolnicy mieli rów-
nie¿ uzasadnione pretensje odnoœnie sposobu
naliczania iloœci obowi¹zkowej dostawy po
cenach pañstwowych. „Jak podaje inf. Marysia
w doniesieniu z dnia 15.9.51 r., ¿e rolnicy z gro-
mady Rypino pow. Gdañsk wypowiadaj¹ siê,
¿e plan odstawy zbo¿a zosta³ obliczony od ca-
³ej posiadanej przez nich ziemi tzn. wliczone
s¹ ugory i jak rolnik mo¿e odstawiæ zbo¿e
wed³ug planu jeœli ta ziemia le¿y ugorem.
Dalej podaje wymieniony inf., ¿e rolnicy z
gromady tej napotykaj¹ na trudnoœci z powo-
du zapl¹bowania œrutowników a wiêc rolnicy
zmuszani s¹ jechaæ kilkanaœcie km do groma-
dy Pancewo do m³yna i tam rolnik gdy przy-
je¿d¿a to walce s¹ za³o¿one na m¹kê i gospoda-
rza wyganiaj¹ do domu, poniewa¿ danego dnia
miele siê tylko m¹kê, a gospodarz chce mieæ
œrut. Po kilku dniach ch³op znów przyje¿d¿a
to znów walce zajête s¹ przez PGR i ch³op po
raz wtóry jest zmuszony bezczynnie wracaæ
do domu, z czego jest bardzo niezadowolony,
a wprost rozgoryczony”38. Kolejnym nieko-
rzystnym czynnikiem, który sprzyja³ zarów-
no rozgoryczeniu, jak i powszechnemu zubo-
¿eniu gospodarstw by³y ca³kowicie nieop³acal-

ne ceny ¿ywca w skupie po pañstwowych zani-
¿onych cenach. W powiecie gdañskim ch³opi
stwierdzili, ¿e „parka prosi¹t kosztuje 400-420
z³, a tucznika o wadze 100 kg gdy sprzeda otrzy-
ma zaledwie 600 z³ tak¿e nie ma absolutnie
kalkulacji ch³op ¿ywi za te 600 z³ nie pokryje
robocizny noszenia wody dla karmienia tucz-
nika. Dalej ch³opi narzekaj¹, ¿e dana gromada
wy³¹czona zosta³a na dostawy wêgla, musz¹ oni
jechaæ 30-40 km po drzewo do lasu, a tam nad-
leœnictwo nie przydziela, lecz tylko chrust”39.
(pisownia oryginalna)

Wobec ch³opów, którzy nie odstawiali
lub uporczywie przeci¹gali odstawê p³odów
rolnych lub uciekali siê do antypropagandy
skupu funkcjonariusze UB i MO zastosowali
areszty, natomiast prokuratury wydawa³y wy-
roki skazuj¹ce dochodz¹ce nawet do kilku lat
pozbawienia wolnoœci. Choæ w czasie jesien-
nej akcji „S” aresztowano ³¹cznie a¿ 70 osób to
liczba ta dla aparatu represji wci¹¿ by³a niewy-
starczaj¹ca by ostatecznie z³amaæ wszelkie
formy oporu na wsi. „Stwierdziæ nale¿y, ¿e w
stosunku do szerz¹cej siê wrogiej dzia³alno-
œci iloœæ aresztów jest za ma³a, jak równie¿ w
stosunku do iloœci zatrzymanych, aresztowa-
no za ma³o ku³aków”40.

37 Cyt. za: AIPN Gd 0046/78, t. 5, Sprawozdanie WUBP dot. obowi¹zkowych dostaw za wrzesieñ 1951 r., Gdañsk,
paŸdziernik 1951 r., k. 2.

38 Ibidem, k. 3.
39 Ibidem.
40 APG, 2384 t. 19088, Sprawozdanie dot. pracy…, k. 6.
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Tabela nr 3
Aresztowania ch³opów za antypropagandê skupu p³odów rolnych w województwie gdañskim.
(paŸdziernik 1951 r.)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: APG, 2384 t. 19088, Sprawozdanie dot. pracy Organów Bezpieczeñstwa w
akcji „S”, Gdañsk 29 X 1951 r., k. 6.

PUBP województwa gdañskiego zde-
cydowanie wyprzedza³y jednostki MO pod
wzglêdem liczby aresztowanych osób, co ma
swoje logiczne uzasadnienie bowiem antypro-
paganda skupu p³odów rolnych by³a przestêp-
stwem o charakterze politycznym i wyst¹pie-
niem przeciw „¿ywotnym interesom Pañstwa
Ludowego”. Oprócz aresztów w masowej skali
zastosowano tak¿e „rozmowy i przes³uchania
profilaktyczne, przetrzymania profilaktyczne,
oraz kary pieniê¿ne do licytacji w³¹cznie”41.

WyraŸny sygna³ liberalizacji polityki
rolnej odczytany przez ch³opów po uchwale
gryfickiej da³ im nadziejê na powrót do indy-
widualnych gospodarstw i z³agodzenia ci¹¿¹-
cych na nich progresywnych podatkach i obo-
wi¹zkowych dostawach. Spodziewana odwil¿

nie nadesz³a, nadesz³a za to nowa fala represji
uderzaj¹ca bezpoœrednio w godnoœæ osobist¹
mieszkañców wsi. Ch³opi z pewnoœci¹ pamiê-
tali znienawidzony system kontygentowy
z czasów hitlerowskiej okupacji. W warunkach
wojennych taka forma represji nie budzi³a
wiêkszych kontrowersji, lecz w formalnie nie-
podleg³ym pañstwie, w „ojczyŸnie robotników
i ch³opów taki system uchodzi³ za g³êboko
anachroniczny i niezrozumia³y w opinii ów-
czesnych. Podstaw¹ prawn¹ do przeprowadze-
nia tak brutalnej pacyfikacji wsi by³ Dekret
z 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbó¿42.
Niew¹tpliwie sankcjonowa³ on grabie¿ maj¹t-
kow¹ prywatnych gospodarstw rolnych, upo-
œledzaj¹c ich prawid³owy rozwój43. Zgodnie
z treœci¹ dokumentu planowy skup mia³ zapo-

41Ibidem.
42 D. Jarosz, Funkcjonowanie systemu represji wobec ch³opów za niewykonanie obowi¹zkowych dostaw w Polsce

w latach 1951-1955, [w:]
43 W. Wa¿niewski, Forsowna kolektywizacja…, s. 37.

Urząd Bezpieczeństwa Milicja Obywatelska 
powiat wieś miasto wieś miasto 
gdański 5 - 1 - 
kartuski 4 -  - 
wejherowski 3 - 2 - 
lęborski 6 - 5 - 
kościerski 3 - - - 
tczewski 1 - - - 
starogardzki 2 1 4 2 
malborski 1 - 4 - 
sztumski 4 2 3 - 
kwidzyński 1 1 - - 
elbląski 5 2 7 - 
Razem 35 6 26 2 
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biegaæ spekulacji i zapewniæ równowagê w za-
opatrzeniu wsi i miast. „W celu zabezpiecze-
nia normalnego zaopatrzenia ludnoœci miast
w produkty zbo¿owe, stworzenia korzystnych
warunków zbytu produkcji rolnej po sta³ych i
op³acalnych cenach, popierania dalszego roz-
woju produkcji rolnej oraz zapobie¿enia do-
wolnoœci w ustalaniu obowi¹zków w zakresie
sprzeda¿y zbó¿”44. W artykule dwudziestym
trzecim Dekretu czytamy: „Kto z³oœliwie
uchyla siê od ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku
sprzeda¿y zbó¿ w ramach planu, utrudnia lub

udaremnia wykonanie tego obowi¹zku przez
inne osoby, albo publicznie nawo³uje do uchy-
lania siê od tego obowi¹zku- podlega karze
wiêzienia do lat 3 lub aresztu”45. Wydarzenia
drugiej po³owy 1951 r. przyczyni³y siê do wzro-
stu liczby spó³dzielni produkcyjnych w ko-
lejnym roku i nie by³ to wynik dobrowolnej
ani przemyœlanej decyzji samych zaintereso-
wanych lecz brutalnej polityki fiskalnej i ter-
roru s³u¿b bezpieczeñstwa na terenie woje-
wództwa gdañskiego.

Tabela nr 4
Spó³dzielnie produkcyjne w województwie gdañskim (wrzesieñ 1952 r.)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: AIPN Gd 0046/78, t. 5, Sprawozdanie WUBP dot.
obowi¹zkowych dostaw za wrzesieñ 1951 r., Gdañsk, paŸdziernik 1952 r., k. 8.

44 Cyt. za: Dz. U. 1951 nr 39, poz. 297, Dekret z 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbó¿.
45 Ibidem.

Powiat Ilość spółdzielni rezydenci Informatorzy 
elbląski 41 - - 
gdański 64 4 11 
kartuski 6 1 20 
kościerski 13 2 56 
kwidzyński 34 1 16 
lęborski 36 - 2 
malborski 55 1 15 
starogardzki 20 - 34 
sztumski 24 - 4 
tczewski 50 1 18 
wejherowski 13  11 
razem 356 10 187 
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 Reperkusje sprawy gryfickiej...

5.Zakoñczenie.
Artyku³ niniejszy jest jedynie wstêpn¹

prób¹ zarysowania problematyki represji wo-
bec ch³opów województwa gdañskiego w po-
cz¹tkowym okresie kolektywizacji indywidu-
alnych gospodarstw rolnych. Polityka kolek-
tywizacji na omawianym terenie jest szerokim
tematem wci¹¿ czekaj¹cym na solidne opra-
cowanie. Polityczne reperkusje „wydarzeñ
gryfickich” uruchomi³y widoczny i niepoko-
j¹cy dla w³adz proces g³êbokiego kryzysu w

tym sektorze rolnictwa. W³adze KW PZPR
nie mia³y najmniejszego zamiaru s³uchaæ uza-
sadnionych pretensji ch³opów skar¿¹cych siê
na stosowany wobec nich terror ze strony apa-
ratu bezpieczeñstwa, milicji obywatelskiej,
partyjnych agitatorów. Na opór w³adze odpo-
wiedzia³y kolejnym terrorem podczas jesien-
nej akcji skupu p³odów rolnych posuwaj¹c siê
do aresztów i nak³adanych masowo kar finan-
sowych za niewykonanie uci¹¿liwych dostaw
obowi¹zkowych.
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 S³uga Bo¿y ksi¹dz Antoni Arasmus....

     Mêczeñstwo zosta³o wpisane w kanon naj-
wy¿szych wartoœci. W znaczeniu s³owa mê-
czennik odnajduje siê naturaln¹ antynomiê.
Po jednej stronie s¹: nienawiœæ, bezwzglêd-
noœæ, z³oœæ, agresja, tortury, zabijanie, a po
drugiej: niewinnoœæ, hart ducha, niez³omnoœæ,
ofiara, cierpienie i wiernoœæ. Wszyscy, którzy
ponieœli œmieræ z r¹k nazistów z powodu ich
nienawiœci do ¿ycia w ogóle, a w szczególno-
œci do wiary, zachowali j¹ i dali innym œwiadec-
two wiernoœci Bogu.
     Przyk³adem cz³owieka i kap³ana wiernego Bogu
i swym przekonaniom jest S³uga Bo¿y ksi¹dz
Antoni Arasmus z kaszubskiego Kie³pina ko³o
Kartuz, kandydat do chwa³y o³tarzy w procesie
beatyfikacyjnym II grupy polskich mêczenników
z okresu drugiej wojny œwiatowej.

Œwiêci i b³ogos³awieni czasu II wojny
œwiatowej

     Wielu mêczenników wywodzi siê z okresu
II wojny œwiatowej. Poœród nich s¹ ludzie
œwieccy i duchowni wyniesieni ju¿ do chwa³y
o³tarzy b³ogos³awionych i œwiêtych. S¹ nimi
na pierwszym miejscu œw. Maksymilian Ma-
ria Kolbe, ur. 8 stycznia 1894 roku w Zduñ-
skiej Woli, zamordowany 14 sierpnia 1941 roku
w niemieckim obozie koncentracyjnym w
Oœwiêcimiu w komorze g³odowej, dalej œw.
Teresa Benedykta od Krzy¿a (Edyta Stein),
ur. 12 paŸdziernika 1891 roku we Wroc³awiu,
zmar³a ok. 9 sierpnia 1942 roku tak¿e w KL
Auschwitz – Birkenau1. B³. ks. bp Antoni Ju-
lian Nowowiejski, ur. 11 lutego 1858 roku w
Lubieniach ko³o Opatowa, zosta³ zamordowa-
ny 28 maja 1941 roku w Dzia³dowie2, natomiast
b³. ks. bp Micha³ Kozal, ur. 25 wrzeœnia 1893
roku w Nowym Folwarku ko³o Krotoszyna,

S³uga Bo¿y ksi¹dz Antoni Arasmus
z Kie³pina k. Kartuz.

 (Duszpasterska pos³uga i mêczeñska œmieræ.)

 Ks. drWies³aw Mazurowski

1 Sylwetki wszystkich œwiêtych i b³ogos³awionych, którzy z³o¿yli Bogu ofiarê z ¿ycia w niemieckim obozie
koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau w Oœwiêcimiu, zob. Szwoch R., Z Auschwitz do nieba. Œwiêci i b³ogos³awieni,
Pelplin 2006.

2 Nitecki P., Biskupi Koœcio³a w Polsce w latach 965-1999. S³ownik Biograficzny, Warszawa 2000.
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zara¿ony tyfusem zosta³ zabity zastrzykiem
fenolu 26 stycznia 1943 roku w Dachau3.
Wœród b³ogos³awionych kap³anów czasu II
wojny œwiatowej mamy tak¿e absolwentów
pelpliñskiego seminarium duchownego. S¹
nimi mêczennicy niemieckiego obozu kon-
centracyjnego w Stutthofie b³. ks. Franciszek
Rogaczewski, ur. 23 grudnia 1892 roku w Li-
pinkach ko³o Œwiecia, rozstrzelany 11 stycznia
1940 roku w lesie niedaleko obozu i b³. ks.
Bronis³aw Komorowski, ur. 25 maja 1889 roku
w Bar³o¿nie ko³o Starogardu Gdañskiego,
rozstrzelany w Wielki Pi¹tek 22 marca 1940
roku w lesie w Stutthofie4. B³. ks. Stefan
Wincenty Frelichowski tak¿e absolwent pel-
pliñskiego seminarium, patron Harcerzy Pol-
skich, ur. 22 stycznia 1913 roku w Che³m¿y,
zmar³ w KL Dachau 23 lutego 1945 roku zara-
¿ony tyfusem plamistym nios¹c pomoc wspó³-
wiêŸniom5.
     Nie sposób w tym miejscu wymieniæ
wszystkich ofiar okresu II wojny œwiatowej
wyniesionych do chwa³y mêczeñstwa6. Listê
tê trzeba by uzupe³niæ jeszcze wieloma nazwi-
skami osób duchownych, kap³anów i œwieckich,
sióstr i braci zakonnych, którzy nie zostali
wyniesieni do chwa³y o³tarzy. Wszyscy oni
oddali ¿ycie za wiarê, dali œwiadectwo przyna-
le¿noœci i wiernoœci Chrystusowi za cenê

przelania krwi, choæ nie w odniesieniu do
wszystkich Koœció³ œwiêty tê ich heroiczn¹
postawê rozpozna³ w akcie beatyfikacji czy
kanonizacji7.

 Proces beatyfikacyjny II grupy
mêczenników.

     Proces beatyfikacyjny II grupy mêczenni-
ków z okresu II wojny œwiatowej, któremu
przewodniczy diecezja pelpliñska rozpocz¹³ siê
17 wrzeœnia 2003 roku. Do chwa³y b³ogos³a-
wionych mêczenników przedstawiono 122 na-
zwiska osób, które ponios³y œmieræ mêczeñsk¹
z r¹k nazistowskich przeœladowców. W sk³ad
tak licznej grupy wchodz¹ ksiê¿a diecezjalni
i zakonni, siostry i bracia zakonni, klerycy
i tak¿e osoby œwieckie z ca³ej Polski. Oficjal-
ny tytu³ ca³ego procesu beatyfikacyjnego
brzmi nastêpuj¹co: „Sprawa Pelpliñska o be-
atyfikacji, czyli deklaracji mêczeñstwa S³ug
Bo¿ych Henryka Szumana, kap³ana diecezjal-
nego i 121 towarzyszy, kap³anów diecezjal-
nych, zakonników i zakonnic, oraz wiernych
œwieckich mê¿czyzn i kobiet, którzy, jak siê
mniema, zostali zabici z powodu nienawiœci
do wiary”8.
     Podstawow¹ spraw¹ w procesie beatyfikacyj-
nym jest dowiedzenie, i¿ œmieræ kandydatów
do chwa³y o³tarzy spowodowana by³a nienawi-

 3 Kaczmarek T., Bp Micha³ Kozal, «Mistrz Mêczennikow», W³oc³awek 2001.
       4 Szwoch R., Komorowski Bronis³aw, Rogaczewski Franciszek Ksawery, w: S³ownik Biograficzny Kociewia, T. 2,
Starogard Gd. 2006. Postacie wszystkich b³ogos³awionych obozu koncentracyjnego w Stutthofie: Grot E., B³ogos³awieni
mêczennicy obozu Stutthof, Gdañsk 1999; Na temat KL Stutthof niemieckiego obozu koncentracyjnego najd³u¿ej
istniej¹cy na terenach aktualnie wchodz¹cych w sk³ad pañstwa polskiego: [Pr. Zbiorowa] Stutthof, hitlerowski obóz
koncentracyjny, Warszawa 1988; Dunin – W¹sowicz K., Obóz koncentracyjny Stutthof, Gdynia 1966. Wspomnienia
kap³ana, który przeszed³ przez KL Stutthof: Zwolenkiewicz K., Wspomnienia, Pelplin 1998.
        5 Zadra R., B³ogos³awiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), Toruñ 2006.
         6 Jan Pawe³ II 13 czerwca 1999 roku beatyfikowa³ 108 mêczenników za wiarê. Krótkie biogramy 108 mêczenników,
zob. Jakóbczak A. (oprac.), Jan Pawe³ II. Oni budowali na skale. Sylwetki polskich œwiêtych i b³ogos³awionych
wyniesionych na o³tarze przez Jana Paw³a II, Sandomierz 2003, s. 102-127.
        7 Mazurowski W., Wszyscy zginêli œmierci¹ mêczeñsk¹, nie wszyscy bêd¹ b³ogos³awieni, w: Mêczennicy 1/2006, s. 29-32.
        8 Pelplinen. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Henrici Szuman Sacerdotis Dioecesani et
CXXI SOCIORUM Sacerdotum Dioecesanorum, Religiosorum et Religiosarum Christifidelium Laicorum et Laica-
rum in odium Fidei, uti fertur, interfectorum.
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œci¹ hitlerowskich nazistów do wiary, a uko-
chaniem przez przeœladowanych Boga i wier-
noœci¹ wobec swojego powo³ania. Wiernoœæ
wobec Boga polega na ukochaniu i praktyko-
waniu ka¿dej cnoty wyp³ywaj¹cej z wiary
w Boga. W przypadku osób duchownych bê-
dzie to wiernoœæ przyjêtym zobowi¹zaniom,
pracy duszpasterskiej, g³oszeniu S³owa Bo¿e-
go, pracy edytorskiej, pos³udze sakramental-
nej, trosce o ubogich czy te¿ pracy intelektu-
alnej i naukowej, a tak¿e prawdomównoœæ,
promowanie narodowej kultury oraz zabiega-
nie o budownictwo sakralne9.
     Owe ró¿ne formy wiernoœci Bogu i swe-
mu powo³aniu dostrzec mo¿na u wszystkich
kandydatów do chwa³y mêczeñstwa. U jednych
dominowa³a pos³uga sakramentalna, u drugich
praca intelektualna, jeszcze u innych troska
o biednych i ubogich, tak jak powiedzia³ œw.
Pawe³ Aposto³, i¿ „ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz ten
sam Duch; ró¿ne te¿ s¹ rodzaje pos³ugiwania,
ale jeden Pan; ró¿ne s¹ wreszcie dzia³ania, lecz
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich” (1 Kor 12, 4-6). Wszystkich 122 kandy-
datów ³¹czy³o jedno, ka¿dy z nich wzi¹³ udzia³
w cierpieniu i przeciwstawianiu siê swoim
oprawcom dla wiernoœci w s³u¿bie Chrystusa
Jezusa (por. 2 Tm 2, 3).

 Zag³ada duchowieñstwa diecezji
che³miñskiej

Rozpoczêty proces beatyfikacyjny prowa-
dzi diecezja pelpliñska, która jest spadkobier-
czyni¹ diecezji che³miñskiej. Do grona S³ug
Bo¿ych zaliczono siedemnastu mêczenników
pelpliñskich, ta iloœæ pozwala wyobraziæ sobie
wielkoœæ ówczesnej diecezji. W chwili wybu-
chu II wojny œwiatowej obejmowa³a ona ok.
1 022 000 wiernych i 700 pos³uguj¹cych w niej
ksiê¿y, z czego 510 kap³anów pracowa³o w dusz-
pasterstwie parafialnym10. Ju¿ jesieni¹ 1939
roku hitlerowcy zamordowali 224 kap³anów,
co stanowi³o 1/3 stanu duchowieñstwa ca³ej
diecezji11.
     By³y to najwiêksze straty poniesione ze
wszystkich diecezji w Polsce. Na zakoñcze-
nie II wojny œwiatowej w 1945 roku rachunek
zamordowanych wynosi³ 323 kap³anów, z cze-
go 224 straci³o ¿ycie poprzez rozstrzelanie,
generalnie w obrêbie granic diecezji, a 84 zo-
sta³o pozbawionych ¿ycia w innych miejscach
eksterminacji, m.in. w obozach koncentracyj-
nych. W Buchenwaldzie zginê³o 2 kap³anów,
w Dachau 33 ksiê¿y. W KL Mauthausen –
Gusen zginê³o 4 duchownych. W niemiec-
kim obozie koncentracyjnym Auschwitz –
Birkenau ¿ycie za wiarê odda³ jeden kap³an
pochodz¹cy z diecezji che³miñskiej. W jed-
nym z najciê¿szych obozów koncentracyj-
nych w Oranienburgu – Sachsenhausen, na
którego wzór budowane by³y inne obozy wy-
niszczenia i eksterminacji ludnoœci, w obro-
nie wiary ¿ycie ofiarowa³o a¿ 26 duchownych
diecezji che³miñskiej. Obóz koncentracyjny
w Stutthofie, za³o¿ony ju¿ 2 wrzeœnia 1939
roku wraz z przybyciem do jeszcze nieistnie-
j¹cych baraków mieszkalnych pierwszych
wiêŸniów, sta³ siê miejscem mêczeñskiej

 9 Por. Misztal H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 52-53.
10 Zob. Elenchus Omnium Ecclesiarum necnon universi cleri Dioecesis Culmensis pro Anno Domini 1939, Pelplini

1938, s. 133.
11 Sziling J., Diecezja che³miñska w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), w: Diecezja Toruñska, T. 1, Toruñ 1994, str. 66.
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œmierci dla 19 kap³anów diecezji che³miñ-
skiej12.

Mêczennicy S³udzy Bo¿y diecezji
pelpliñskiej

Przedstawieni S³udzy Bo¿y, 17 kandydatów
do chwa³y o³tarzy z diecezji pelpliñskiej, spad-
kobierczyni dawnej diecezji che³miñskiej,
w tocz¹cym siê procesie beatyfikacyjnym s¹
grup¹, która reprezentuje wszystkich wspó³bra-
ci w kap³añstwie umêczonych za wiarê. W wiêk-
szoœci, bo 10 z ca³ej 17 straci³o swoje ¿ycie ju¿
jesieni¹ 1939 roku niedaleko miejsc swojej pra-
cy duszpasterskiej w masowych egzekucjach.
     W tzw. Dolinie Œmierci ko³o Chojnic
zgin¹³ poprzez rozstrzelanie ks. Józef Mañ-
kowski, proboszcz parafii z Nowej Cerkwi
ko³o Chojnic13. W masowej egzekucji w lesie
w Szpêgawsku ko³o Starogardu Gdañskiego,
gdzie hitlerowcy zamordowali prawdopodobnie
ok. 7000 ludzi, 16 paŸdziernika 1939 roku roz-
strzelani zostali wszyscy proboszczowie, admi-
nistratorzy parafii i niektórzy wikariusze deka-
natu starogardzkiego w liczbie 32 ksiê¿y. Wœród
nich rozstrzelany zosta³, a najpierw brutalnie bity
i w wyszukany sposób poddawany torturom ks.
Reginald Krzy¿anowski, proboszcz parafii
w Suminie ko³o Starogardu Gd.14.
     Egzekucje Polaków w Rudzkim Moœcie
ko³o Tucholi by³y jawne i posiada³y pe³n¹ apro-
batê najwy¿szych w³adz niemieckiego re¿imu.

W jednej z nich osobiœcie uczestniczy³ Gau-
leiter Albert Forster. Rozstrzeliwania te by³y
zemst¹ za patriotyczn¹ postawê mieszkañców
powiatu tucholskiego w okresie zaboru pru-
skiego, ale te¿ krwaw¹ rozpraw¹ z polsk¹ inteli-
gencj¹ oraz dzia³aczami polityczno-spo³eczny-
mi, gwarantuj¹cymi na tym terenie utrzymanie
polskiej to¿samoœci. W szeœciu egzekucjach
zginê³o kilkaset mieszkañców Tucholi i powia-
tu, a wœród nich dwóch kap³anów, ks. Franci-
szek Nogalski - wikariusz parafii Raci¹¿ i ks.
Piotr Sosnowski, proboszcz parafii Bys³aw15.
     W masowej egzekucji na terenie koszar woj-
skowych w Tczewie w dniu 20 paŸdziernika 1939
roku rozstrzelano 23 kap³anów, pracowników
Kurii Biskupiej, Collegium Marianum i Se-
minariumDuchownego w Pelplinie, a wœród
nich ks. Józefa Roskwitalskiego, uzdolnionego
i cenionego naukowca oraz pedagoga, rektora
Seminarium Duchownego. Sam gmach pelpliñ-
skiego Seminarium sta³ siê miejscem wyszu-
kanych tortur i kaŸni, które razem z dokona-
nym mordem z 20 paŸdziernika po latach
okreœlono mianem „Pelpliñskiej jesieni”16.
     Szczególnie tragicznym miejscem by³ las
w Piaœnicy ko³o Wejherowa. Hitlerowcy za-
mordowali tam ok. 12.000 osób, a wœród nich
ks. Anastazego Krêckiego, proboszcza parafii
Strzelno17.
     Miejscem zag³ady w okresie II wojny œwia-
towej dla okupanta stawa³y siê ustronne lasy,

12 Dane strat osobowych wœród duchowieñstwa diecezji che³miñskiej podano na podstawie: Jacewicz W., Woœ J.,
Martyrologium polskiego duchowieñstwa rzymskokatolickiego pod okupacj¹ hitlerowsk¹ w latach 1939-1945. Zeszyt
I. Straty osobowe, Warszawa 1977, s. 82-83. Zob. tak¿e: Mêczeñstwo duchowieñstwa pomorskiego 1939-1945. Straty
wojenne diecezji che³miñskiej, Pelplin 1947.

13 KaŸmierczak J., Ks. Józef Mañkowski i jego parafia, Chojnice [bez daty wyd.].
14 Wiêcej o hitlerowskich zbrodniach dokonywanych w lesie szpêgawskim: Milewski J. (oprac.), Szpêgawsk, Tczew-
Starogard Gd. 1989; [Pr. Zbiorowa] Szpêgawsk. Z martyrologii mieszkañców Kociewia, Gdynia 1959; Szwoch R.
(oprac.), Szpêgawskie memento, Starogard Gd. 2001.

15 Wiêcej o zbrodniach nazistowskich oprawców dokonywanych w Rudzkim Moœcie: Bojarska B., Eksterminacja
polskiej ludnoœci powiatu tucholskiego w okresie dzia³alnoœci Selbstschutzu, w: Biuletyn G³ównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. 19, Warszawa 1968, s. 15-50.

16 Mêclewski A., Pelpliñska jesieñ, Gdañsk 1971; JACEWICZ W., WOŒ J., Martyrologium, s. 20, 72-73.
17 Wiêcej na temat mêczeñstwa Polaków w lasach w Piaœnicy: Bojarska B., Piaœnica miejsce martyrologii i pamiêci, Gdañsk 1989.
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zagajniki lub jakiekolwiek inne bezludne miej-
sca, wygodne do potajemnych egzekucji.
W lesie ko³o Kartuz po dotkliwym pobiciu
pod koniec paŸdziernika 1939 roku rozstrze-
lano ks. Antoniego Arasmusa, proboszcza pa-
rafii Kie³pino18. Podobny los spotka³ ks. Jana
Hamerskiego, proboszcza parafii Wtelno, roz-
strzelanego w lesie ko³o Tryszczyna19. We wsi
Cewice ko³o Lêborka rozstrzelano ks. Edmun-
da Roszczynialskiego, proboszcza parafii Wej-
herowo20. Na Starym Rynku przed koœcio³em
w Fordonie ko³o Bydgoszczy ¿ycie za wiarê
odda³ ks. Antoni Henryk Szuman, proboszcz
parafii p.w. œw. Mateusza i budowniczy koœcio³a
p.w. œw. Wojciecha w Starogardzie Gdañskim21.

     Pozosta³ych siedmiu kandydatów straci³o
¿ycie w póŸniejszych latach wojny w obozach
koncentracyjnych. KL w Oranienburgu –
Sachsenhausen ko³o Berlina sta³ siê miejscem
mêczeñskiej œmierci dla ks. Cyryla Karczyñ-
skiego, proboszcza parafii Cekcyn ko³o Tu-
choli22, ks. Bernarda £osiñskiego, proboszcza
parafii Sierakowice23 i ks. Stefana Radtke pro-
boszcza parafii Ro¿ental ko³o Lubawy24.
W Stutthofie zginêli ks. Konstatnty Krefft,
proboszcz parafii Tuchola25 i ks. Jan Lesiñski,
wikariusz parafii Gdynia – Grabówek26. W KL
Dachau ¿ycie za wiarê odda³ ks. Pawe³ Prabuc-
ki, proboszcz parafii Gostkowo ko³o Toru-

18 SzwochR., Arasmus Antoni, w: S³ownik Biograficzny Kociewia, T. 1, Starogard Gd. 2005, s. 32-34; Walkusz J., W
cieniu po³amanego krzy¿a. Studia i szkice z dziejów Koœcio³a katolickiego na Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1939-
1945, Tczew-Pelplin 1999, s. 36, 39, 96, 133, 134, 136, 176.

19 B£a¿ejczyk M., Koœció³ katolicki w powiecie bydgoskim w okresie II wojny œwiatowej (dekanat fordoñski),
Pelplin 1987 [mps]; Mazurowski, W., Ksi¹dz Jan Hamerski z Wtelna, w: Pielgrzym 23/2003, s. 9; Mross H., Hamerski
Jan, w: S³ownik biograficzny kap³anów diecezji che³miñskiej wyœwiêconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 96-97;
Ibidem, S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. II, Gdañsk 1997, s. 155-156; Ibidem, Dobry Pasterz, w:
Pielgrzym 4/1995, s. 16.

20 Doppke J., Koœció³ katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny œwiatowej, Warszawa 1985, s. 145-146; Mross
H., Roszczynialski Edmund, w: S³ownik biograficzny, s. 278; ¯urawski B. (red), Bogu i OjczyŸnie. W 65 rocznicê
mêczeñstwa S³ugi Bo¿ego Ksiêdza Pra³ata Edmunda Roszczynialskiego, Pelplin 2004.

21 Szwoch R. (oprac.), Kap³an i mêczennik, w: Biuletyn parafii œw. Mateusza w Starogardzie Gd., 10/1999; Ibidem,
S³uga Bo¿y ks. pra³at Antoni Henryk Szuman, w: Mêczennicy 1/2004, s. 13-18; Walkusz J., W trosce o cz³owieka.
Pozaduszpasterska aktywnoœæ ks. Antoniego Henryka Szumana, w: Tam¿e, s. 19-25.

22 Mross H., Karczyñski Cyryl, w: S³ownik biograficzny, s. 125.
23 Literatura na temat ¿ycia i dzia³alnoœci ks. Kanonika Bernarda £osiñskiego jest niezwykle bogata. W tym

miejscu podaje siê tylko opracowania s³ownikowe i encyklopedyczne, w których podana jest odnoœna bibliografia.
Bukowski A., £osiñski Bernard Antoni, w: Polski S³ownik Biograficzny, Wroc³aw 1973, t. 18, s. 421-422; Mross H.,
£osiñski Bernard, w: S³ownik biograficzny, s. 185-186; Richert B., £osiñski Bernard Antoni, w: S³ownik Biograficzny
Katolicyzmu Spo³ecznego w Polsce, Lublin 1994, t. 2, s. 100-101; Walkusz J., Duchowieñstwo Katolickie Diecezji
Che³miñskiej 1918-1939, Pelplin 1992, s. 55, 56, 179, 208, 209, 217, 322, 329, 331, 335, 336, 340, 351, 356, 357, 362, 391, 404;
ibid  18 Szwoch R., Arasmus Antoni, w: S³ownik Biograficzny Kociewia, T. 1, Starogard Gd. 2005, s. 32-34; Walkusz J.,
W cieniu po³amanego krzy¿a. Studia i szkice z dziejów Koœcio³a katolickiego na Pomorzu Nadwiœlañskim w latach
1939-1945, Tczew-Pelplin 1999, s. 36, 39, 96, 133, 134, 136, 176.

kiego, t. II, Gdañsk 1997, s. 155-156; Ibidem, Dobry Pasterz, w: Pielgrzym 4/1995, s. 16.
24 Gajdus W., Nr 20998 opowiada, Kraków 1962, ss. 159 i 297; Mazurowski W., Ksi¹dz Stefan Radtke z Ro¿entala

k/ Lubawy, w: Pielgrzym 8/2004, s. 9; Szulist W., Z martyrologii duchowieñstwa katolickiego w diecezji che³miñ-
skiej 1939 – 1945 (czêœæ III), w: Studia Pelpliñskie 10/1979, s. 286.

25 Mross H., Krefft Konstantyn, w: S³ownik biograficzny, s. 151; Szwoch R., Krefft Konstantyn Franciszek, w:
S³ownik Biograficzny, Tom I, s. 151-153; WoŸnicki S., „A com jest, z ³aski Boga jestem” – ks. Konstantyn Krefft –
ofiara Stutthofu, w: Mêczennicy 2/2005, s. 13-18.

26 Gajdus W., Nr 20998 opowiada, s. 136-137; Mazurowski W., Ksi¹dz wikary Jan Lesiñski z Gdyni Grabówka, w:
Pielgrzym 3/2004, s. 9.
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nia27, a w Mauthausen – Gusen Bernard Jaru-
szewski, kleryk Biskupiego Seminarium Du-
chownego w Pelplinie28.
     W postawach wszystkich S³ug Bo¿ych za-
uwa¿alna by³a heroiczna chêæ do nieustannego
odpierania ataków, mimo wielkiego upodlania
przez hitlerowców. Si³ê do przeciwstawiania siê
agresorom czerpali z wiernoœæ Bogu, swemu
powo³aniu i s³u¿by bliŸniemu. Przejawia³o siê
to poprzez modlitewne skupienie w chwili
œmierci, oddanie siê Bo¿ej Opatrznoœci, pod-
trzymywanie na duchu mordowanych wspó³bra-
ci, udzielanie im absolucji oraz przebaczenia
okupantowi zadaj¹cemu œmieræ. Na tak¹ posta-
wê staæ by³o tylko tych, którzy w chwili cier-
pienia i œmierci pozostawali zjednoczeni
z Bogiem, Jemu pozostali wierni. Mêczeñska
œmieræ ostatecznie sta³a siê obron¹ wiary i jej mani-
festacj¹. W oczach okupanta S³udzy Bo¿y zostali
ca³kowicie zbezczeszczeni, poni¿eni i pokonani, zaœ
wed³ug wiary stali siê absolutnymi zwyciêzcami.
     Wiara, za któr¹ umierali pelpliñscy S³udzy
Bo¿y, umacniana by³a przez d³ugoletni¹ prak-
tykê duszpastersk¹, która przewa¿nie we
wszystkich przypadkach nosi³a charakter so-
lidnej dzia³alnoœci sakramentalnej, g³oszenia
S³owa Bo¿ego, opieki charytatywnej, aktyw-
noœci patriotycznej, pracy naukowej i edytor-
skiej, promocji kultury polskiej czy promo-
wania budownictwa sakralnego. Wielk¹ barier¹
w pos³udze duszpasterskiej by³ wprowadzony
ju¿ od pierwszych dni wojny zakaz u¿ywania

jêzyka ojczystego w czynnoœciach sakral-
nych29. Mimo zakazu S³udzy Bo¿y z troskli-
woœci wobec bliŸnich starali siê `dbaæ o ich
duchowy rozwój.
     Przyk³ady ¿ycia mêczenników pelpliñ-
skich, dawnej diecezji che³miñskiej, s¹ œwia-
dectwem wiernoœci Bogu i swemu powo³aniu.

     S£UGA BO Ȳ KSI¥DZ ANTONI

ARA S MU S

      Droga do kap³añstwa
     Antoni Arasmus urodzi³ siê 21 lutego 1894
roku w Skórczu ko³o Starogardu Gdañskiego
w rodzinie rzemieœlniczej Jakuba Arasmusa
i jego ¿ony Julianny z domu Resmer. Sakra-
mentu chrztu œwiêtego udzieli³ mu ks. Jan
Józef Kiewert [1871 – 1902] proboszcz parafii
Wszystkich Œwiêtych w miejscowym koœcie-
le parafialnym w trzecim dniu po urodzeniu,
24 lutego 1894 roku30.
     Wychowywa³ siê od najm³odszych lat wraz
z siostr¹ Zofi¹ pod opiek¹ rodziców, którzy
stali siê dla niego dobrym wzorem pobo¿no-
œci, g³êbokiej religijnoœci i poszanowania za-
sad moralnych w codziennym ¿yciu. Oboje
nauczyli go szacunku dla pracy i wdro¿yli mu
poczucie odpowiedzialnoœci i obowi¹zkowo-
œci. Nie bez znaczenia pozostawa³o te¿ wpoje-
nie synowi umi³owania polskiej mowy i trady-
cji, zw³aszcza chrzeœcijañskiej obrzêdowoœci
kultywowanej w rodzinach polskich pod za-

27 Szwoch R., Prabucki Pawe³, w: S³ownik Biograficzny, Tom I, s. 193-195; Urbañski A., Duchowni w Dachau.
Wspomnienia z prze¿yæ oko³o dwóch tysiêcy ksiê¿y w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Kraków 1945, s. 26-
28; WoŸniak S., S³uga Bo¿y ks. Pawe³ Prabucki  – obozowy Oberprister, w: Mêczennicy 2/2004, 13-18.

28 Mazurowski W., Bernard Jaruszewski kleryk Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w: Pielgrzym
24/2003, s. 9.Ibidem, O mêczeñskiej drodze ks. Bernarda £osiñskiego, w: Pielgrzym 9/1999, s. 7-8; Wapiñski R.,
£osiñski Bernard Antoni, w: S³ownik Biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, Gdañsk 1997, t. 3, s. 111-112.

29 Oficjalny zakaz Bpa C.M. Spletta celebrowania nabo¿eñstw w jêzyku polskim na terenie diecezji che³miñskiej,
wydany niew¹tpliwie pod presj¹ w³adz okupanckich, ukaza³ siê 2 stycznia 1940 roku Zakaz ten z dniem 25 maja 1940 roku
rozci¹gniêto tak¿e na u¿ywania jêzyka polskiego przy sprawowaniu sakramentu pokuty. Jastrzêbski W., Sziling J.,
Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdañskim w latach 1939-1945, Gdañsk 1979, s. 251.

30 Liber baptizatorum parafii pw. Wszystkich Œwiêtych w Skórczu, nr 22/1894. W metryce chrztu podano
nazwisko panieñskie matki: Rezmer.
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borem pruskim.
     Naukê szkoln¹ rozpocz¹³ w miejscowej
szkole powszechnej. W tym okresie m³odzie¿
otwarcie zaprotestowa³a przeciwko nauce reli-
gii w jêzyku niemieckim, domagaj¹c siê prawa
do odmawiania modlitw i odpowiedzi podczas
katechizacji w jêzyku polskim. W 1906 roku
protest ten, zwany strajkiem szkolnym, obj¹³
równie¿ uczniów szko³y w Skórczu. Antoni
Arasmus przy³¹czy³ siê do strajkuj¹cych
w obronie nauki religii w jêzyku polskim. Zo-
sta³ wtedy dotkliwie pobity przez nauczyciela
za odmówienie pacierza po polsku31.
     Po ukoñczeniu klas pocz¹tkowych, w 1908
roku podj¹³ naukê w biskupim progimnazjum
Collegium Marianum w Pelplinie32. W tej
szkole ukszta³towa³a siê jego formacja intelek-
tualna, na co wp³ynêli wybitni nauczyciele i ranga
tej placówki, uznanej za przoduj¹cy oœrodek
edukacyjny na Pomorzu. Tam te¿ ugruntowa³a
siê jego postawa moralna i z pewnoœci¹ zrodzi³a
siê myœl o przysz³ym kap³añstwie.
     W 1912 roku opuœci³ Pelplin, gdy¿ tamtej-
sza szko³a progimnazjalna nie zapewnia³a ma-
tury. Przez rok kontynuowa³ naukê w pruskim
gimnazjum w Wa³czu, gdzie zda³ egzamin
dojrza³oœci w 1914 roku33. Edukacjê szkoln¹
móg³ realizowaæ dziêki  stypendium Towarzy-
stwa Pomocy Naukowej dla m³odzie¿y pomor-
skiej, bez którego niezamo¿nej rodzinie Ara-
smusów trudno by³oby wykszta³ciæ syna.
     W okresie nauki gimnazjalnej Antoni ujaw-
ni³ swój wrodzony talent literacki i artystycz-
ny. Uk³ada³ okolicznoœciowe wiersze o aktual-
nej wówczas tematyce religijno-patriotycznej,
któr¹ ¿yli mieszkañcy Skórcza, jak chocia¿by

wizyta gen. Józefa Hallera [1873-1960], czy uro-
czystoœci maryjne. Wprawdzie nie zachowa³y
siê one w odpisach, ale wspomina je starsze po-
kolenie. Upodobaniom poetyckim pozosta³
wierny ju¿ jako kap³an, podobnie zreszt¹ jak
i malarstwu, które amatorsko uprawia³. O ta-
lencie malarskim Antoniego Arasmusa œwiad-
czy zachowany do dziœ obraz przedstawiaj¹cy
Ukrzy¿owanego Chrystusa34.
     W zwi¹zku z wybuchem I wojny œwiatowej
zosta³ zmobilizowany do armii niemieckiej.
Po wstêpnym przeszkoleniu wojskowym wy-
s³ano go na front zachodni. Niew¹tpliwie wy-
kaza³ siê mêstwem, skoro zosta³ odznaczony
wojskowym Krzy¿em ¯elaznym. W trakcie
walk jego oddzia³ zosta³ niemal ca³kowicie
wybity, a on sam trafi³ do niewoli francuskiej.
Ocalenie swoje od œmierci pojmowa³ jako
szczególny dar wstawiennictwa Matki Bo¿ej,
sk³aniaj¹c siê odt¹d ku wdziêcznej podziêce
za uratowanie ¿ycia. Przyrzek³, i¿ ¿ycie swoje
odt¹d poœwiêci s³u¿bie kap³añskiej. W decyzji
tej zapewne dopomog³o wczeœniejsze jego
doœwiadczenie bliskiego obcowania ze œrodo-
wiskiem pelpliñskiego Collegium Marianum,
miejscowego seminarium duchownego oraz
szczególna atmosfera miasta biskupiego, sto-
licy ówczesnej diecezji che³miñskiej.
     Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych i demobi-
lizacji, zrzuciwszy mundur, zg³osi³ siê na studia w
Seminarium Duchownym w Pelplinie. Rektorem
i ojcem duchownym alumnów by³ wówczas S³u-
ga Bo¿y ks. Konstantyn Dominik [1870-1942].
Ukoñczy³ studia seminaryjne pomyœlnie w prze-
widzianym czasie, przyjmuj¹c kolejno ni¿sze œwiê-
cenia: subdiakonat 18 listopada 1923 roku35

31 K¹dziela J., Walka Pomorzan o pacierz i mowê polsk¹. W 30-t¹ rocznicê strajku szkolnego w Skórczu, w:
Dziennik Starogardzki 267/1936.

32 Stanke M., Collegium Marianum in Pelplin. Schülerverzeichnis 1858-1920, Bonn 2000, s. 6.
33 B¹k L., Dzieje szko³y œredniej w Wa³czu. Od kolegium jezuickiego do Liceum Ogólnokszta³c¹cego (1665-1995),

Wa³cz 1998, s. 208; 454.
34 Obraz ten znajduje siê w koœciele parafialnym w Kie³pinie.
35 Pielgrzym, nr 139/1923.
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i diakonat             22 grudnia 1923 roku36,
których udzieli³ mu w kaplicy seminaryjnej
sufragan che³miñski, ks. biskup Jakub Klun-
der [1849-1927]. Sakrament kap³añstwa otrzy-
ma³ 14 czerwca 1924 roku37 w tej samej semi-
naryjnej kaplicy tak¿e z r¹k ks. biskupa
Klundera. Mszê œw. prymicyjn¹ odprawi³ 15
czerwca 1924 roku w Grabowie ko³o Skórcza38.

S³u¿ba duszpasterska
     Pierwsz¹ placówk¹ duszpastersk¹ m³odego
kap³ana by³a parafia œw. Jakuba Ap. w Lubichowie
ko³o Starogardu Gdañskiego39. W zwi¹zku
z ustanowieniem kuracji w Kasparusie ko³o Skór-
cza, zosta³ w 1925 roku przeniesiony tam jako
lokalny wikary, zaœ od 10 lutego 1925 roku by³ jej
samodzielnym kuratusem40. Jako kuratus tej
niewielkiej parafii podj¹³ siê budowy koœcio³a –
pierwszej œwi¹tyni w tej miejscowoœci. Ukoñ-
czy³ budowê w 1927 roku. Jednoczeœnie wybu-
dowa³ przy koœciele obszern¹ plebaniê. Chêtnie
te¿ udziela³ pomocy duszpasterskiej w s¹sied-
nich parafiach41. Po czterech latach zosta³ prze-
niesiony do Kie³pina, gdzie 30 stycznia 1929
roku obj¹³ obowi¹zki kuratusa42. Gorliwie za-
biega³ o rozwój ¿ycia religijnego wspólnoty
parafialnej. Z wielkim zaanga¿owaniem przy-
st¹pi³ do erygowania przy tamtejszym koœcie-
le œw. Micha³a Archanio³a stowarzyszeñ kato-
lickich i organizacji chrzeœcijañskich, których
by³ patronem. Pod jego opiek¹ dzia³a³y: Soda-

licja Mariañska, Stowarzyszenie Dzieci Ma-
ryi, Bractwo Stra¿ Honorowa Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa43 i Bractwo ¯ywego Ró-
¿añca. Wspiera³ istniej¹ce w parafii Katolic-
kie Stowarzyszenie M³odzie¿y. Odwiedziw-
szy podczas wojny sanktuarium maryjne
w Lourdes, nosi³ w sercu wspomnienie ducho-
wej atmosfery rozmodlenia p¹tników. Za-
pewne st¹d po latach postanowi³ zaszczepiæ w
swej parafii nabo¿eñstwo do Niepokalanej
Maryi. W latach 1933-1934 na terenie cmen-
tarza parafii kie³piñskiej zbudowa³ grotê z
figur¹ Matki Boskiej Loretañskiej, któr¹ sam
zaprojektowa³ na wzór groty w Lourdes. Na
bocznych œcianach tej groty umieœci³ epita-
fia ¿o³nierskie ofiar I wojny œwiatowej. Uro-
czystoœæ poœwiêcenia groty 16 wrzeœnia 1934
roku zgromadzi³a t³umy wiernych z Kie³pi-
na i okolic, którzy nastêpnie procesyjnie prze-
szli do figury Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa w centrum wioski. Wierni obejrzeli te¿
inscenizacjê „Pasterki z Lourdes”. Ksi¹dz
Arasmus o¿ywi³ kult maryjny poprzez zaini-
cjowanie nabo¿eñstw majowych i ró¿añco-
wych, odprawianych przed figur¹ Matki Bo-
¿ej.

W trosce o pog³êbienie ducha wiary zor-
ganizowa³ misjê parafialn¹, podczas której
ojcowie Oblaci (OMI) wyg³aszali nauki sta-
nowe. Uroczystoœci zwi¹zane z misjami pa-
rafialnymi zakoñczy³o postawienie i poœwiê-

36 Pielgrzym, nr 154/1923.
37 Liber baptizatorum parafii pw. Wszystkich Œwiêtych w Skórczu, nr 22/1894, adnotacja w akcie chrztu; Piel-

grzym, nr 72/1924.
38 Pielgrzym, nr 72/1924.
39 Pracê w tej parafii poœwiadczaj¹ nieliczne adnotacje w ksiêgach koœcielnych.
40 Elenchus omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Dioecesis Culmensis pro Anno Domini 1928, Pelplini 1928,

s. 51; Pielgrzym, nr 1/1926.
41 Np. 2 X 1927 dokona³ poœwiêcenia sztandaru Towarzystwa Powstañców i Wojaków w Zelgoszczy. SZWOCH R.,

Arasmus Antoni, w: S³ownik Biograficzny, Tom. 1, s. 32-34.
42 Elenchus omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Dioecesis Culmensis pro Anno Domini 1929, Pelplini 1928, s. 50.
43 Kronika Bractwa Stra¿y Honorowej NSPJ (za³o¿ona 1 XI 1929), w: Archiwum Parafii w Kie³pinie (cyt. dalej

jako APK).
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cenie krzy¿a misyjnego 23 marca 1933
roku44.
     Podczas wizytacji arcypasterskiej ks. bisku-
pa  Konstantyna Dominika 4 i 5 sierpnia 1931
roku, po³¹czonej z udzieleniem sakramentu
bierzmowania, ksi¹dz Arasmus uczci³  sufra-
gana che³miñskiego napisanym przez siebie
wierszem laudacyjnym45 oraz wrêczy³ mu na-
malowany przez siebie jego olejny portret46.
Z tej okazji równie¿ urz¹dzi³ wystawê misyjn¹
w kaplicy cmentarnej. Dla swych parafian or-
ganizowa³ autokarowe pielgrzymki do sanktu-
arium maryjnego w Swarzewie47. Jako kuratus
zarz¹dza³ swoj¹ parafi¹ kolegialnie, konsultuj¹c
sprawy gospodarcze i podejmowane prace remon-
towe z Dozorem Koœcielnym. Pierwsze z tych
zebrañ zwo³a³ na wieczór 7 stycznia 1931 roku,
a potem sukcesywnie odbywa³ je z cz³onkami
Dozoru z czêstotliwoœci¹ odpowiadaj¹c¹ podej-
mowanym pracom i aktualnym potrzebom48.
Obowi¹zki duszpasterskie i trud administrowa-
nia kuracj¹ ³¹czy³ ze sprawowaniem funkcji refe-
renta dekanalnego dla spraw misyjnych.

    Wybuch II wojny œwiatowej
     W chwili wybuchu II wojny œwiatowej prze-
bywa³ na terenie swej parafii w Kie³pinie49.
Na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku niós³ pocie-
chê religijn¹ mieszkañcom wsi, zastraszonym
z powodu terroru okupacyjnego. Z relacji
œwiadków wynika, ¿e w sutannie i z ró¿añcem
w rêku modli³ siê wspólnie i niós³ otuchê gru-
pie parafian zebranych w przygodnej ziemian-

ce50. Aby ratowaæ duchownego przed represja-
mi ze strony hitlerowców, kilku m³odzieñców
przedar³o siê wraz z ksiêdzem Arasmusem
okrê¿n¹ drog¹ w kierunku Kartuz, gdzie zosta-
li ostrzelani przez patrol niemiecki. W tej sy-
tuacji ksi¹dz Arasmus powiedzia³ do swoich
towarzyszy: „Uchwyæcie siê mnie i trzymajcie,
¿adna kula nas nie trafi”. Dotar³szy szczêœliwie
na miejsce, ksi¹dz Arasmus znalaz³ schronienie
w plebanii parafii Wniebowziêcia NMP. Nie
chcia³ nara¿aæ tamtejszych kap³anów na repre-
sje w przypadku ujawnienia jego pobytu, za-
tem ju¿ trzeciego dnia powróci³ z ukrycia do
Kie³pina51. Wkrótce jednak zosta³ aresztowa-
ny przez policjê niemieck¹ i osadzony w wiê-
zieniu w Kartuzach. Dziêki usilnym stara-
niom Niemca, w³aœciciela maj¹tku ziemskiego
w niedalekim Borczu, Alberta Höhne, zosta³
uwolniony z aresztu i przez pewien czas ukry-
wa³ siê w jego posiad³oœci. Stamt¹d regularnie
przybywa³ do Kie³pina, aby sprawowaæ obo-
wi¹zki duszpasterskie. W kolejne niedziele
wrzeœnia i paŸdziernika 1939 roku odprawia³
Msze œw. w swej parafii. Ostatecznie posta-
nowi³ opuœciæ Borcz i pozostaæ w plebanii
kie³piñskiej, przygotowuj¹c wiernych do
uroczystoœci Chrystusa Króla, przypadaj¹-
cej wówczas na 30 paŸdziernika 1939 roku.
Samego œwiêta ju¿ nie doczeka³ Zosta³ po-
nownie aresztowany 27 paŸdziernika 1939
roku i tymczasowo osadzony w areszcie
w Kartuzach. Stamt¹d zosta³ wywieziony do
lasu przy drodze z Kartuz do Egiertowa i na

44 Kronika parafialna, s. 80-82, w: APK.
45 Przedruk w: Ormiñski, H., S³uga Bo¿y ksi¹dz biskup Konstantyn Dominik, Kartuzy 1986, s. 148-149.
46 Ibidem, s. 149.
47 Relacja El¿biety Sojka, w: PETTKE T., Mêczeñska œmieræ ks. Antoniego Arasmusa, Gdynia 1995, Gdañskie

Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne [mps], s. 52.
48 Ksi¹¿ka protoko³ów dozoru koœcielnego w Kie³pinie, w: APK.
49 Elenchus omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Dioecesis Culmensis pro Anno Domini 1939, Pelplini

1938, s. 67.
50Relacja Teresy Lange, w: PETTKE T., Mêczeñska œmieræ, s. 46.
51 Relacja Leokadii Gogoliñskiej, w: Tam¿e, s. 41-42.
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miejscu rozstrzelany przez hitlerowców,
cz³onków SA i policji niemieckiej52.

   Okolicznoœci aresztowania i œmierci
     Ksi¹dz Antoni Arasmus zosta³ ponownie
aresztowany w swej plebanii w Kie³pinie w pi¹-
tek, 27 paŸdziernika 1939 roku. Sprawcami naj-
œcia i ujêcia kap³ana byli miejscowi Niemcy.
Jedni z nich, bracia Knorrowie, ju¿ na pocz¹t-
ku okupacji ochotniczo wst¹pili do hitlerow-
skiej formacji policyjnej (Hilfpolizei) i wspó³-
pracowali z nazistowskim aparatem terroru
w powiecie kartuskim. Oni to spowodowali
aresztowanie ksiêdza Arasmusa, którego bez-
poœrednio dokona³ Hans Braun wraz z innym
niemieckim ¿andarmem. Obaj zjawili siê
w plebanii miêdzy godzin¹ 9.00 a 10.00 rano53.
Kap³ana sterroryzowali i wywieŸli z plebanii
samochodem osobowym do Kartuz. Tam praw-
dopodobnie znêcali siê nad nim z zamiarem
ca³kowitego udrêczenia fizycznego i psychicz-
nego. Jeszcze tego samego przedpo³udnia
Hans Braun, Oskar Knorr i Fritz Albert
Schulz zawieŸli ksiêdza Arasmusa w stronê
lasu ci¹gn¹cego siê wzd³u¿ drogi dzisiaj wio-
d¹cej z Kartuz do Egiertowa. Na to miejsce
przybyli tak¿e inni Niemcy: SS-man Adolf
Plicht i Hans Hardtke. Po dowiezieniu ksiê-
dza Arasmusa w umówione miejsce, wyprowa-
dzono go z samochodu i ustawiono tu¿ obok.
Wszyscy ci hitlerowcy, dzia³aj¹c wspólnie, przy

pomocy broni krótkiej pozbawili ¿ycia ksiêdza
Arasmusa. Po pierwszym strzale w g³owê ka-
p³an osun¹³ siê na drzwi samochodu i wspar³ siê
na nich. Wówczas oprawcy dobili go54.
     Jak wykaza³o póŸniejsze œledztwo i oglê-
dziny zw³ok, strza³y oddano w ty³ g³owy,
w okolice koœci potylicznej, z lewej strony,
powoduj¹c przestrzelenie czaszki na prawej ko-
œci policzkowej55. Zw³oki kap³ana Niemcy
ujêli pod ramiona i zaci¹gnêli w g³¹b lasu, gdzie
w odleg³oœci oko³o 30 metrów zagrzebali p³yt-
ko w ziemi. Zw³ok nie przeszukiwano, pozo-
stawiaj¹c przy nich ró¿aniec ksiêdza, który
mia³ przy sobie w chwili œmierci.
     Zachodzi domniemanie, i¿ oprawcy u¿yli si³y
i brutalnie obeszli siê ze swoj¹ ofiar¹, gdy¿ pod-
czas ekshumacji stwierdzono po³amanie r¹k, do
którego mog³o dojœæ w chwili wyci¹gania ksiê-
dza przemoc¹ z samochodu tu¿ przed zastrze-
leniem, b¹dŸ wówczas, kiedy po strzale w g³o-
wê uchwyci³ siê drzwi auta. Odnalezione
w miejscu zabójstw okulary kap³ana mog¹ œwiad-
czyæ, i¿ rozegra³a siê tam dramatyczna scena
pozbawienia ¿ycia kie³piñskiego kap³ana.
     Jeszcze tego samego dnia po dokonaniu
zbrodni ¿andarm Hans Braun z innymi wspó³-
sprawcami oko³o po³udnia wtargn¹³ do pleba-
nii i zagarn¹³ nale¿¹cy do ksiêdza Arasmusa
jego zegarek stolikowy (budzik), torbê skó-
rzan¹ oraz pieni¹dze. Po kilku dniach od tego
zdarzenia w plebanii zjawi³ siê te¿ Oskar Knorr

52 Szwoch R., Arasmus Antoni, w: S³ownik Biograficzny, Tom. 1, s. 33; Jacewicz W., Woœ J., Martyrologium, s. 27;
Lista strat duchowieñstwa diecezji w czasie II wojny œwiatowej, w: Orêdownik Diecezji Che³miñskiej, Pelplin 1949;
Mêczeñstwo duchowieñstwa pomorskiego 1939-1945. Straty wojenne diecezji che³miñskiej, Pelplin 1947, s. 12; Szo³dr-
ski W., Martyrologium duchowieñstwa polskiego pod okupacj¹ niemieck¹ w latach 1939-1945, w: Sacrum Poloniae
Millenium, t. XI, Rzym 1965, s. 43, 393; Walkusz J., W cieniu po³amanego krzy¿a. Studia i szkice z dziejów Koœcio³a
katolickiego na Pomorzu Nadwiœlañskim w latach 1939-1945, Tczew-Pelplin 1999, s. 134.

53 Relacja Józefy Hinc, w: Pettke T., Mêczeñska œmieræ, s. 44-45.
54 G³ówna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamiêci Narodowej. Okrêgowa

Komisja w Gdañsku, Sprawozdanie z przeprowadzonego œledztwa przeciwko podejrzanym zbrodniarzom hitlerow-
skim, którzy dopuœcili siê zabójstw na ludnoœci cywilnej i jeñcach wojennych w Kartuzach oraz na terenie powiatu
kartuskiego, Gdañsk 10 VII 1971 [mps], s. 111-114.

55  Protokó³ oglêdzin s¹dowo-lekarskich grobu [-] œp. Ks. Antoniego Arasmusa; Protokó³ przes³uchania œwiadka,
Józefa Landowskiego, dnia 17 XII 1969, IPN,  sygn. OK-Gd 10/10; sygn. akt Ds. 79/69.
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z zamiarem rabunku pieniêdzy i wina mszal-
nego. Dziêki zdecydowanej postawie kuzynki
ksiêdza Arasmusa W³adys³awy Bistramowej,
gospodyni prowadz¹cej jego gospodarstwo
domowe, zaniecha³ grabie¿y i poprzesta³ na
zdemolowaniu pomieszczeñ plebanii.

    Sylwetka duchowa
     Ksi¹dz Antoni Arasmus by³ cz³owiekiem
modlitwy. Dla swych parafian stanowi³ wzór
bliskiego obcowania z Bogiem i ¿ycia wedle
ewangelicznych zasad wiary. Wykorzystywa³
ka¿d¹ okazjê, spacer czy chwilê wypoczynku,
aby odmawiaæ modlitwê ró¿añcow¹ czy bre-
wiarzow¹.  Widywano go czêsto id¹cego alej-
kami cmentarza lub poln¹ drog¹ do s¹siedniej
wioski z nieod³¹cznym brewiarzem w rêku56.
W tych chwilach samotnoœci szuka³ modlitew-
nego zbli¿enia z Bogiem. Z nale¿n¹ gorliwo-
œci¹ sprawowa³ liturgiê, z powag¹ i skupieniem
odprawia³ wszystkie nabo¿eñstwa pierwszopi¹t-
kowe i maryjne. Po Mszy œw. wyg³asza³ kazanie
lub odczytywa³ stosown¹ czytankê. Przed nie-
dzieln¹ porann¹ Msz¹ œw. odœpiewywa³ z wier-
nymi Godzinki, po po³udniu zaœ Nieszpory.
     W swym nauczaniu z naciskiem piêtnowa³
zarówno pospolite przewinienia, jak i sprze-
niewierzenia wobec Dekalogu. Nie szczêdzi³
napomnieñ i wyrzutów wobec z³a, jakiego
dopuszczali siê parafianie. Jego pouczenia
moralne zapada³y g³êboko w umys³ach i ser-
cach wiernych i po dziœ dzieñ przynosz¹ owo-
ce. Najstarsi parafianie Kie³pina wspominaj¹,
i¿ „ostro potêpia³ i piêtnowa³ kradzie¿e, szcze-
gólnie gdy ktoœ krad³ drzewo z lasu lub wê-
giel z wagonów, a potem sprzedawa³ towar za

pieni¹dze”57. Zachêca³ do wyzbycia siê przez
parafian wszelkich s¹siedzkich k³ótni i waœni.
Zdecydowanie ingerowa³ w rodzinne konflik-
ty, kiedy stwierdzi³ dziej¹c¹ siê w nich krzyw-
dê, zw³aszcza wobec sierot ze strony macochy
czy ojczyma. Nawo³ywa³ do ¿ycia sakramental-
nego i bezwzglêdnego porzucenia niemoral-
nych zwi¹zków pozama³¿eñskich. Ubolewa³, ¿e
dotyczy to niektórych osób z jego parafii.
Zdawa³ sobie sprawê, i¿ nakazy moralne i piêt-
nowanie z³a mog¹ nastawiaæ do niego wrogo
tych, którzy z trudem przyjmuj¹ wszelkie
pouczenia, tote¿ z naciskiem powtarza³: „Nie
swoj¹ naukê g³oszê, ale Chrystusa, którego
jestem uczniem”58.
     W pracy duszpasterskiej z m³odzie¿¹ sta-
wia³ czytelne wzory postaw religijnych, mo-
ralnych, rodzinnych i obywatelskich, ucieka-
j¹c siê do pogadanek, których treœci¹ by³
„szacunek wobec rodziców, pomoc bliŸnim
w potrzebie, koniecznoœæ modlitwy, æwicze-
nie siê w czynieniu dobra, unikaniu okazji do
z³ego”59. Wobec cz³onkiñ Stowarzyszenia
Dzieci Maryi stosowa³ przez rok próbny za-
chêtê w æwiczeniach duchowych, a¿eby po-
tem trwa³y w umi³owaniu codziennego odma-
wiania modlitwy ró¿añcowej i ¿ycia w cnocie
czystoœci60. Upomina³: „unikajcie, uciekajcie
od pokus, spieszcie siê czyniæ dobrze”. Zachê-
ca³ do pracy nad sob¹, do pilnoœci, do skrom-
noœci w ¿yciu. Kocha³ przyrodê i siê ni¹ za-
chwyca³61. Sam te¿ unika³ przywi¹zania do
zbytku i wygód, poprzestaj¹c na skromnym
¿yciu, bez wymagañ co do posi³ków i warun-
ków bytowych w plebanii. Wizyty duszpaster-
skie, tzw. kolêdy, czyni³ okazj¹ do lepszego

56 Relacja El¿biety Gizeli, w: Prttke T., Mêczeñska œmieræ, s. 39.
57 Relacja Brunona Retzlafa, w: Ibidem, s. 53.
58 Relacja El¿biety Gizeli, w: Ibidem, s. 40.
59 Relacja Brunona Retzlafa, w: Ibidem, s. 52.
60 Relacja Agnieszki Mi³osz, w: Ibidem, s. 49.
61 Relacja Heleny Ja¿d¿ewskiej, w: Ibidem, s. 45.
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poznania swych parafian i warunków, w jakich
¿yj¹ rodziny. Odwiedza³ ich domy udaj¹c siê
pieszo, nie korzystaj¹c z propozycji dowie-
zienia do odleg³ych domostw. Przy tej oka-
zji wspiera³ materialnie najbiedniejszych, a
dzieci obdarowywa³ dewocjonaliami. Podczas
jednej z kolêd w niezamo¿nej rodzinie do-
strzeg³, jak kilkuletnia dziewczynka piêknie
przyozdobi³a domowy obrazek Matki Bo¿ej,
a dowiedziawszy siê, ¿e bardzo pragnie posia-
daæ figurkê Maryi, zakupi³ tak¹ i przy naj-
bli¿szej okazji jej podarowa³62.
     Œwiadomoœæ narastaj¹cego zagro¿enia wy-
buchu wojny nakazywa³a mu uprzytomniæ pa-
rafianom nadchodz¹cy czas wielkiej próby ich
wiary i nieuchronnych ofiar. Na krótko przed
wojn¹ mówi³ do parafian: „Nas czekaj¹ straszne
chwile, bo tu przyjdzie Hitler i my wszyscy
zginiemy”. Dostrzega³ w ideologii nazistow-
skiej powa¿ne zagro¿enie, którego tragicznych
skutków doœwiadczy on sam i ca³y Koœció³
katolicki. Nie obwinia³ wszystkich Niemców
za wrogoœæ do wiary i Koœcio³a, gdy¿ zna³ pra-
wych i szlachetnych ewangelików niemieckich,
dla których czu³ szacunek i doœwiadcza³ od
nich pomocy. Przy swej skromnoœci i poko-
rze, wzbrania³ siê od nadu¿ywania czyjejkol-
wiek przychylnoœci. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e w
krytycznej sytuacji nie mo¿e wymagaæ od ni-
kogo pomocy, ale samemu j¹ innym okazywaæ.
Kiedy mówi³ o tragicznym zdarzeniu poznañ-
skim, podczas którego latem 1939 roku zastrze-
lony zosta³ przez fanatycznego wroga Koœcio-
³a katolickiego gorliwy polski kap³an – doda³ z
przekonaniem: „Ja te¿ chcia³bym moje ¿ycie
oddaæ za Chrystusa Króla i ostatnie moje s³o-
wa bym wykrzykn¹³ – niech ¿yje Chrystus
Król!” Wyzna³ to z przejêciem i gotowoœci¹
poniesienia ofiary63.

      S³awa mêczeñstwa
     Pamiêæ o kap³anie, ¿ywa by³a we wspólnocie
parafialnej przez ca³y okres wojny. Znaj¹cy ksiê-
dza Arasmusa byli œwiadomi, i¿ wyró¿nia³ siê on
za ¿ycia g³êbok¹ wiar¹, cnotami kap³añskimi
i umi³owaniem spraw Bo¿ych. Nie dopuœcili wiêc,
aby jego zw³oki le¿a³y na miejscu egzekucji bez
nale¿ytego poszanowania i zabezpieczenia. Zaraz
po dokonanym zabójstwie kap³ana jeden z miesz-
kañców Kie³pina zadba³, by jego zw³oki pocho-
waæ w przyleœnej mogile i miejsce to wyraŸnie
oznaczyæ z myœl¹ o potomnych. Tym samym da³
wyraz nie tylko poszanowaniu zw³ok kap³ana, ale
zarazem okazania mu czci, która przybra³a z cza-
sem formê prywatnego i spontanicznego kultu.
     Jeszcze w czasie wojny, pomimo terroru
okupacyjnego i obawy o w³asne prze¿ycie, pa-
rafianie po kryjomu odwiedzali miejsce spo-
czynku ksiêdza Arasmusa, modlili siê przy jego
leœnym grobie i otaczali trosk¹. Podjêli rów-
nie¿ myœl przeniesienia zw³ok kap³ana na cmen-
tarz, co okaza³o siê wówczas niemo¿liwe z uwa-
gi na powszechny lêk przed represjami ze
strony okupantów.
     Natychmiast po zakoñczeniu wojny zatrosz-
czono siê o godny pochówek by³ego ke³piñ-
skiego duszpasterza. 5 czerwca 1945 roku od-
by³a siê ekshumacja zw³ok ksiêdza Arasmusa,
po³¹czona ze szczegó³owymi oglêdzinami s¹-
dowo-lekarskimi dla ustalenia okolicznoœci
zabójstwa64. Uroczysty pogrzeb odby³ siê 13
czerwca 1945 roku, w dniu jego patronalnego
œwiêta. Jego szcz¹tki z³o¿ono w grobie na cmen-
tarzu obok koœcio³a w Kie³pinie. Parafianie
ufundowali te¿ nagrobek z kamiennym obeli-
skiem zwieñczonym figur¹ Chrystusa Dobre-
go Pasterza, a tak¿e umieszczon¹ poni¿ej
rzeŸb¹, podobizn¹ g³owy ksiêdza Arasmusa.

62 Relacja El¿biety Gizeli, w: Tam¿e, s. 38.
63 Tam¿e, s. 22-23.
64 Protokó³ oglêdzin s¹dowo-lekarskich grobu [-] ks. Antoniego Arasmusa, G³ówna Komisja Badania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamiêci Narodowej, Okrêgowa Komisja w Gdañsku, sygn. OK. Gd 10/10.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


121

 S³uga Bo¿y ksi¹dz Antoni Arasmus....

Poni¿ej wyryto napis: „Œp. Ks. Antoni Ara-
smus zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ za wiarê i Oj-
czyznê 29.11.1939 r.”65.
     Przenosz¹c na godne miejsce zw³oki swe-
go duszpasterza, parafianie kie³piñscy potwier-
dzili swoj¹ mi³oœæ, wdziêcznoœæ i szacunek dla
niego, zarazem daj¹c wyraz uznaniu jego œwi¹-
tobliwego ¿ycia. Czci¹ i pamiêci¹ otaczaj¹ te¿
samo miejsce jego mêczeñskiej œmierci w le-
sie, gdzie umieszczono g³az z tablic¹ pami¹t-
kow¹66. Szczególn¹ opiekê nad tym miejscem
sprawuje m³odzie¿ szkolna, zaœ parafianie kie³-
piñscy gromadz¹ siê tam na modlitwê.
     O œwi¹tobliwoœci ¿ycia ksiêdza Arasmusa
œwiadcz¹ liczne publiczne wypowiedzi œwiadków
jego duszpasterskiego pos³ugiwania, odzwier-
ciedlone w drukowanych wspomnieniach i re-
lacjach. W tym wzglêdzie znamienne jest rów-
nie¿ to, ¿e znaj¹cy ksiêdza Arasmusa w sytuacjach
wa¿nych i krytycznych upraszali za jego wsta-
wiennictwem pomocy u Boga. W przypadku
Medarda Cyrockiego by³o to dwukrotne wy-
proszenie ³aski prze¿ycia i odzyskania zdrowia
po skomplikowanej operacji chirurgicznej, po raz
pierwszy w czasie wojny po ranach odniesio-
nych pod Maiweiler, nastêpnie w 1993 roku
w klinice w Sulzbach w Niemczech67.
     Powszechne przekonanie o œwiêtoœci ¿ycia
i mêczeñskiej œmierci kie³piñskiego probosz-
cza istnia³o jeszcze przed podjêciem czynno-

œci zwi¹zanych z procesem beatyfikacyjnym,
o czym œwiadcz¹ podejmowane dzia³ania dla
okazania czci jego osobie. Nasili³y siê one
z chwil¹ rozpoczêcia procesu kanonicznego
i trwaj¹ nadal. W pierwszym rzêdzie obejmuj¹
nieustann¹ modlitwê w intencji jego beatyfi-
kacji, prywatny kult parafian zwi¹zany z miej-
scem pochowania jego szcz¹tków oraz podej-
mowanie duchowego testamentu - ¿ycia wed³ug
nakazów wiary, za które odda³ swe ¿ycie.
     Do pog³êbienia wœród aktualnych parafian
Kie³pina i okolic œwiadomoœci mêczeñskiej
œmierci ich dawnego duszpasterza przyczynia
siê niew¹tpliwie modlitwa o rych³¹ jego be-
atyfikacjê, kazania unaoczniaj¹ce jego duchow¹
sylwetkê oraz troska o jego grób. Nie bez zna-
czenia s¹ te¿ liczne publikacje o ksiêdzu An-
tonim Arasmusie. Dobitnie wyrazi³a to au-
torka jednej z doœæ licznych pisanych relacji
o kie³piñskim kap³anie mêczenniku: „Ten przy-
sz³y œwiêty orêdownik w niebie zosta³ nam
zadany jako wzór i przyk³ad do naœladowania
w codziennym postêpowaniu. Ma byæ nam pa-
tronem, wsparciem i pomoc¹ w tych nie³a-
twych czasach. Jego nauki p³yn¹ce z Ewange-
lii s¹ wci¹¿ aktualne, byæ mo¿e ostre i surowe
piêtnowanie tego, co jest z³em, jest dzisiaj
równie nam potrzebne jak wtedy, gdy ¿y³ i
pracowa³ wœród nas”68.

65 Umieszczona na nagrobku data 29 XI 1939 roku nie jest prawdziwa. St¹d w wielu opracowaniach w³aœnie ta da³a
pojawia siê jako data œmierci ks. Arasmusa. Dokumenty historyczne wskazuj¹, i¿ ks. Arasmus zosta³ zamordowany dwa
dni wczeœniej, tj. 27 XI 1939 r.

66 Obecny obelisk w miejscu mêczeñskiej œmierci kap³ana umieszczono w 1987 roku. Wczeœniej miejsce to ustali³
i tymczasowo upamiêtni³ miejscowy nauczyciel Stanis³aw Mi³osz w 1975 roku. Gminna Rada Narodowa w Kartuzach
nada³a 13 VI 1983 roku jednej z ulic w Kie³pinie nazwê Ks. Antoniego Arasmusa.

67 Relacja pisemna Medarda Cirockiego z dnia 14 IV 1996 roku.
68 Pettke T., Mêczeñska œmieræ, s. 56.
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Koœció³ rzymskokatolicki jako czynnik integruj¹cy
spo³eczeñstwo Gdañska w latach 1945–1956*

                       Zamiast wstêpu

  Gdañsk w latach 1945–1956 by³ miastem,
w którym z socjologicznego punktu widzenia
spo³eczeñstwo dopiero siê rodzi³o. Po II woj-
nie œwiatowej nap³ynê³a tu ludnoœæ z wielu re-
gionów Polski. Proces integracji nastêpowa³
samoistnie. Tym, co ³¹czy³o wiêkszoœæ nowo-
przyby³ych mieszkañców miasta, by³a przyna-
le¿noœæ do Koœcio³a rzymskokatolickiego. Jego
uniwersalnoœæ sprawia³a, ¿e osoby pochodz¹ce
z ró¿nych stron nie musia³y przystosowywaæ
siê do nowych wzorców. Parafia, jako podsta-
wowa jednostka organizacyjna Koœcio³a stawa-
³a siê przez to miejscem modlitw, ale tak¿e
zawierania znajomoœci. Codzienne ¿ycie duszpa-
sterskie parafii obrazuje, na czym polega³a in-
tegracyjna rola Koœcio³a.

1.Sakramenty

  Eucharystia
  Sakramentem, który uchodzi za najwa¿niejszy
jest Eucharystia1. By³ to w okresie powojen-
nym najbardziej jednocz¹cy sakrament. Opusz-
czanie niedzielnej mszy œw. jest uznawane za
grzech ciê¿ki. Sprawia³o to, ¿e ludnoœæ bardzo
licznie przychodzi³a co tydzieñ na wspóln¹
modlitwê. W niedziele odprawiano kilka mszy
w odstêpach minimum godzinnych. Cieszy³y
siê one najwiêksz¹ frekwencj¹. W 1946 r. w
koœciele œw. Miko³aja uczestniczy³o w ci¹gu
piêciu mszy oko³o 3 tys. osób2. Natomiast w
1949 r. w parafii œw. Krzy¿a we Wrzeszczu 12
tys. wiernych na siedmiu mszach3. Miar¹ reli-
gijnoœci mo¿e byæ te¿ iloœæ rozdanych komu-
nikantów. W 1947 r. w koœciele Niepokalane-
go Poczêcia NMP na ul. £¹kowej w ci¹gu
tygodnia wydano 8 tys. komunikantów, co zo-

Marta Szag¿dowicz

* Tekst powsta³ w oparciu o pracê magistersk¹ przygotowan¹ pod kierunkiem prof. UG dr hab. Igora Ha³agidy i obro-
nion¹ w 2012 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdañskiego.

1 Katechizm Koœcio³a Katolickiego, Poznañ 2009, s. 303.
2 AAG, IIIa 1p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 26.
3 AAG, IIIa 23p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 92.
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sta³o w sprawozdaniu podkreœlone wykrzykni-
kami4. Komunia Wielkanocna pokazuje iloœæ
osób przystêpuj¹cych do niej w jeden dzieñ. W
1948 r. w parafii œw. Franciszka rozdano 5 tys.
komunikantów5. W 1955 r. w koœciele Matki
Boskiej Bolesnej wprowadzono dodatkow¹
mszê dla m³odzie¿y, poniewa¿ frekwencja by³a
bardzo du¿a6.
  Msza œwiêta odprawiana jest tak¿e w dni po-
wszednie. Jak wynika z planów mszy œwiêtych
w latach czterdziestych, w tygodniu by³y one
krótkie i sprawowane tylko rano. Wi¹za³o siê
to z postem eucharystycznym. Wed³ug ówcze-
snych zasad zakaz spo¿ywania pokarmów
i napojów przed przyjêciem komunii obowi¹-
zywa³ od pó³nocy. W praktyce wiêc nale¿a³o
przychodziæ do koœcio³a na czczo7. Msze
w tygodniu czêsto odprawiano co pó³ godziny.
Na przyk³ad w koœciele œw. Miko³aja o 6.30,
7.00, 7.30 i 8.008. W koœciele na ul. £¹kowej
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP w porannej
mszy codziennie frekwencja wynosi³a od 100
do 150 osób9. W 1955 r. w parafii NSPJ we
Wrzeszczu do codziennej komunii przystêpo-
wa³o ok. 200 osób10. Œwiadczy to o gorliwoœci
parafian i szczeroœci wiary, poniewa¿ przycho-
dzili do œwi¹tyni nadobowi¹zkowo.
  Szczególn¹ Eucharysti¹ jest Pierwsza Komu-
nia Œwiêta, czyli msza podczas której dzieci
mog¹ po raz pierwszy w pe³ni w niej uczestni-
czyæ, co oznacza, ¿e mog¹ przyst¹piæ do komu-
nii. Koœció³ jednoczy³ wiêc nie tylko doro-
s³ych, ale tak¿e i najm³odszych. Dzieci

przygotowywa³y siê do uroczystoœci przez d³u-
gi czas. W koœciele NSPJ nauka trwa³a trzy
miesi¹ce, odbywa³a siê trzy razy w tygodniu.
Katechezy prowadzone by³y przez siostry za-
konne i trwa³y ok. godziny11. Ciekawym przy-
k³adem, w jaki sposób uroczystoœæ wp³ywa³a
na integracjê jest wspomnienie Marty Zieleñ:
W Brêtowie po Pierwszej Komunii Œwiêtej wszy-
scy spotykali siê razem. Organizowane to by³o w
szkole. Dzieci siada³y do d³ugiego wspólnego sto-
³u, a rodzice krz¹tali siê w ko³o lub stawali, czy
siadali gdzieœ obok. Ale jedzenie jak to po wojnie
by³o skromne. To by³o takie œniadanie
i chyba dla dzieci by³o kakao i ciastka”12. O po-
dobnej formie uczczenia wa¿nego wydarzenia
w ¿yciu dzieci wspomniane jest w sprawozdaniu
parafialnym z parafii Matki Boskiej Bolesnej przy
ul. G³êbokiej: „Komunia odby³a siê 29 czerwca.
Dzieci, a by³o ich 206 otrzyma³y piêkne obrazki.
Ko³o pañ parafialnych urz¹dzi³o przyjêcie, sk³a-
daj¹ce siê z cukierków, kawy z mlekiem i s³od-
kim plackiem”13.

  Chrzest i bierzmowanie
   Kolejnymi sakramentami, którym mo¿na
przypisaæ dzia³anie integruj¹ce spo³ecznoœæ s¹
chrzest i bierzmowanie. Rekordowe liczby
ochrzczonych wykazuj¹ sprawozdania z parafii
NSPJ we Wrzeszczu. W 1948 r. odby³o siê tam
686 chrztów, ale w przeci¹gu trzech lat liczba
ta niemal siê podwoi³a. W 1951 r. ochrzczono
1018 dzieci. W póŸniejszych latach iloœæ
chrztów nie spad³a poni¿ej 900. Trudnoœci z

4 AAG, IIIa 15p, Sprawozdanie za okres 15 III– 21 III 1947 r., k. 19.
5 AAG, IIIa 9p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 45.
6 AAG, IIIa 6p, Sprawozdanie za rok 1955, k. 60.
7 P. Hemperek, Post eucharystyczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Docent – Ezzo, red. R. £ukaszyk, L. Bieñkow-

ski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, s. 1282.
8 AAG, IIIa 1p, Sprawozdanie za rok 1947, k. 38.
9 AAG, IIIa 15p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 31.
10 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1955, k. 134.
11 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie z I Komunii Œw. z 1951 r., k. 84.
12 Relacja Marty Zieleñ nagrana 15 IV 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
13 AAG, IIIa 6p, Sprawozdanie za rok 1950, k. 66.
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przeprowadzeniem uroczystoœci dla takiej rze-
szy wymusza³y reorganizacjê obrz¹dku. W 1952
r. na Wielkanoc chrzest przyjê³o 110 dzieci. Zre-
zygnowano wtedy z obowi¹zkowego podpisy-
wania siê w ksiêdze chrzestnej rodziców chrzest-
nych, by nie przed³u¿aæ uroczystoœci14. W 1954
r. w sprawozdaniu dodano, ¿e przyjêto taktykê
zg³aszania chrztów na kilka dni przed dat¹
chrztu, co pozwala³o na spokojne zbadanie do-
kumentów i spisanie aktu15. Nie sposób jednak
na podstawie tej informacji ustaliæ jak przebie-
ga³o zg³aszanie siê do chrztu przed 1954 r. Je¿e-
li ktoœ decydowa³ siê przejœæ na wyznanie kato-
lickie lub nawróci³ siê, móg³ przyj¹æ sakrament
jako osoba doros³a. By³o to kilka osób w ci¹-
gu roku. W sprawozdaniach notowano ogólnie
wszystkich jako „konwersje”16 lub wyszczegól-
niano z jakich wyznañ nawróci³y siê dane oso-
by. Na przyk³ad w 1946 r. w koœciele Piotra i
Paw³a we Wrzeszczu przez rok do chrztu przy-
gotowywa³a siê kobieta wyznania moj¿eszowe-
go17, w 1947 w parafii œw. Krzy¿a zanotowano
przypadki konwersji prawos³awnych18. W 1950
r. w parafii œw. Rodziny na Stogach cztery ro-
dziny ewangelickie przesz³y na katolicyzm19.
„Specjalist¹” od spraw konwersji z protestanty-
zmu na katolicyzm nazwany zosta³ w poœmiert-
nym wspomnieniu ks. pra³at Wincenty Papen-
fuss (1884– 1959)20. By³ najd³u¿ej ¿yj¹cym po
II wojnie œwiatowej duchownym wywodz¹cym
siê z diecezji gdañskiej. Pozosta³ w Gdañsku
mimo trudnoœci jakie sprawia³y w³adze (podej-
rzewany o szpiegostwo, by³ tymczasowo aresz-

towany)21. Nie chcia³ opuszczaæ swoich wier-
nych – Gdañszczan. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
bra³ udzia³ przy konwersjach, poniewa¿ przed
wojn¹ móg³ mieæ wiêksz¹ stycznoœæ z protestan-
tami ni¿ nowoprzybyli kap³ani. Z pewnoœci¹ po-
maga³a mu te¿ znajomoœæ jêzyka niemieckie-
go. Osoba ksiêdza Papenfussa jest œwiadectwem
integracji, która zachodzi³a tak¿e w grupie du-
chowieñstwa. O uznaniu dla pra³ata mo¿e œwiad-
czyæ fakt, ¿e na jego pogrzeb przyby³o 55 du-
chownych oraz rzesze wiernych22.
  Sakrament bierzmowania wyró¿nia³ siê na tle
innych, poniewa¿ móg³ go udzieliæ jedynie bi-
skup. Diecezja gdañska nie posiada³a pasterza o
tym tytule, bierzmowania udzielali wiêc admi-
nistrator apostolski ks. Andrzej Wronka, a na-
stêpnie wikariusz kapitulny ks. Jan Cymanow-
ski. Na uroczystoœci gromadzili siê kandydaci
w ró¿nym wieku. W omawianych latach naj-
m³odsze osoby otrzymywa³y bierzmowanie ju¿
po Pierwszej Komunii Œwiêtej w wieku 8 lat,
najstarsze mia³y powy¿ej 50 lat23. Mimo rangi
tego sakramentu, przed bierzmowaniem nie or-
ganizowano specjalnych przygotowañ. Nie s¹
one wspomniane w ¿adnym sprawozdaniu, ani
nie przypominaj¹ sobie ich œwiadkowie, którzy
przyjêli ten sakrament w tamtych latach. Poza
tym pierwsza instrukcja na temat przygotowa-
nia do bierzmowania w diecezji gdañskiej wy-
dana zosta³a dopiero w 1959 r. przez ówczesne-
go biskupa Edmunda Nowickiego. Dopiero od
lat szeœædziesi¹tych wprowadzono obowi¹zko-
we nauki oraz ujednolicono wiek kandydatów

14 AAG, IIIa 22p, Protokó³ z wizytacji dekanalnej, 28 IV 1952 r., k. 100.
15 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1954, k. 118.
16 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1952, k. 105.
17 AAG, IIIa 74p, Pismo do kurii w sprawie chrztu ¯ydówki M.J., 23 V 1946 r., k. 7.
18 AAG, IIIa 23p, Pismo do kurii w sprawie przejœcia na katolicyzm z prawos³awia, 1947 r., b.p.
19 AAG, IIIa, 12p, Pismo do kurii m.in. w sprawie przejœcia na katolicyzm, 24 IV 1950 r., k. 19.
20 Informacja o œmierci pra³ata ks. Wincentego Papenfussa, „Miesiêcznik Diecezjalny Gdañski” 1959, nr 6–7, s. 410;

Wspomnienie o ks. Wincentym Papenfussie, „Miesiêcznik Diecezjalny Gdañski” 1966, nr 8, s. 424.
21 R. Stachnik., Daniziger Priesterbuch, Hildesheim 1965, s. 148.
22 Tam¿e, s. 149.
23 M. Paracki, Celebracja sakramentu bierzmowania w koœciele partykularnym, „Studia Gdañskie” 2000, s. 308.
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do 12-13 lat24.
     Bierzmowanie odbywa³o siê w ró¿nych mie-
si¹cach, najczêœciej w dni powszednie. Poniewa¿
organizowane by³o co kilka lat, do sakramentu
przystêpowa³o kilkaset osób. Na przyk³ad
w koœciele œw. Krzy¿a przyst¹pi³o w 1949 r. po-
nad 1400 osób25, w parafii œw. Ignacego na Oru-
ni 1000 osób26, w 1955 r. w parafii NSPJ ponad
930 osób27, a w niewielkiej parafii œw. Wojcie-
cha w 1949 r. 400 osób28. Wyj¹tkowe bierzmo-
wania odby³y siê w czerwcu w 1952 r., ponie-
wa¿ udzieli³ ich wizytuj¹cy Gdañsk prymas
Stefan Wyszyñski. W Oliwie bierzmowa³ 860
osób, w koœciele œw. Miko³aja 2600,
a w koœciele NSPJ we Wrzeszczu 53029.
   O rytua³ach zwi¹zanych z sakramentem wspo-
mina³a Brygida Figielek: „To by³ dzieñ jak co
dzieñ. Do koœcio³a siê posz³o i ju¿. Potem kom-
pletnie nic. Nawet siê jakoœ specjalnie nie ubie-
raliœmy. Tzn. wtedy to zawsze do koœcio³a sz³o
siê ³adnie ubranym, ale z okazji bierzmowania
nic nas nie wyró¿nia³o. Pamiêtam, ¿e wszyst-
kie dziewczyny mia³y jedn¹ kobietê jako œwiad-
ka. Do bierzmowania sz³o siê szybciej ni¿ dzi-
siaj, bo jeszcze w podstawówce. Pamiêtam, ¿e
ustawialiœmy siê w rzêdzie tak jak do komunii
i ka¿dy musia³ klêkn¹æ przed biskupem. Nie
pamiêtam ju¿ kto to by³, z Oliwy przyjecha³.
Ale nazwiska Wronka w ogóle nie kojarzê. I on

tak lekko dotyka³ w policzek30, ale to nie by³o
mocne uderzenie. Dzisiaj ju¿ tego gestu nie
ma”31. W koœciele œw. Miko³aja bierzmowana
by³a Marianna Nowicka: „Pamiêtam, ¿e wybra-
³am imiê ma³ej Teresy od Dzieci¹tka Jezus.
Czyta³am jej Dzieje duszy i bardzo mi siê po-
doba³y. To chyba by³o pierwsze bierzmowanie
po wojnie w naszym koœciele, bo by³y wielkie
t³umy. To mog³o byæ w 1952 roku. Do bierz-
mowania przyst¹pi³y osoby w ró¿nym wieku.
Wydaje mi siê, ¿e my – kandydaci – staliœmy
nieruchomo, a biskup przechodzi³ od osoby do
osoby”32. Wyj¹tkowe bierzmowanie prze¿y³
W³adys³aw Czarniecki: „Chodzi³em do I Li-
ceum na Wa³ach Piastowskich w Gdañsku.
Uczy³ nas tam religii dominikanin – o. Stani-
s³aw Dobecki. Pewnego dnia w 1946 lub 1947 r.
podczas lekcji zawo³ali wszystkich, by zamel-
dowaæ siê szybko na auli. Powiedzieli nam, ¿e
zaraz bêdzie bierzmowanie, bo przyjecha³ w od-
wiedziny kardyna³. To bierzmowanie by³o nie-
spodziewane. Ustawiliœmy siê w szeregu, wy-
daje mi siê ¿e klasami. I tak nas obs³u¿y³, bardzo
szybko. Ka¿dy dosta³ w policzek, ale tylko
symbolicznie. Wybra³em sobie na trzecie imiê
Stanis³aw, bo lubi³em naszego ksiêdza. To by³o
bardzo nietypowe bierzmowanie, a¿ trudno dziœ
uwierzyæ. Wed³ug mnie bierzmowa³ nas kardy-
na³ Wyszyñski, ale nie wiem czy to mo¿liwe33.

24 Tam¿e, s. 309.
25 AAG, IIIa 23p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 92.
26 AAG, IIIa 8p, Sprawozdanie za rok 1950, k. 72.
27 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1955, k. 134.
28 AAG, IIIa 13p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 30.
29 St, Bogdanowicz, Miasto najwierniejsze. Prymas Tysi¹clecia do mieszkañców Gdañska, Warszawa 1997, s. 6-7;

AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1952, k. 105.
30 Od XIII w. do 1971 r. obrzêd bierzmowania zak³ada³ spoliczkowanie kandydata przez udzielaj¹cego sakrament.

Mia³o to przypominaæ cnotê pos³uszeñstwa. Por.: Bierzmowanie, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Bar – Centuriones, red.
F. Gryglewicz, R. £ukaszyk, Z. Su³kowski, Lublin 1985, s. 549.

31 Relacja Brygidy Figielek nagrana 10 VI 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
         32 Relacja Marianny Nowickiej nagrana 6 VI 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.

33 Stefan Wyszyñski by³ w latach 1946–1948 biskupem lubelskim. Nie odnalaz³am Ÿróde³, które potwierdza³yby
jego wizytê w Gdañsku w tym okresie. W lutym 1946 r. z nieoficjaln¹ wizyt¹ przebywa³ natomiast w Gdañsku kardyna³
jego wizytê w Gdañsku w tym okresie. W lutym 1946 r. z nieoficjaln¹ wizyt¹ przebywa³ natomiast w Gdañsku kardyna³
August Hlond. W ci¹gu dnia zwiedza³ koœció³ NMP, Miko³aja oraz œw. Katarzyny. Po³o¿enie w pobli¿u I Liceum
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Choæ po latach wiele razy wspominaliœmy z
kolegami to wydarzenie”34.

  Sakrament pokuty i ma³¿eñstwa
  Pokuta i ma³¿eñstwo odegra³y pomniejsz¹
rolê w procesie integracyjnym. Aczkolwiek
przystêpowanie do spowiedzi ukazywa³o rów-
noœæ ka¿dego cz³owieka. Wyznawanie tych sa-
mych zasad jednoczy³o i pomaga³o w przeba-
czaniu i zrozumieniu siê. Œlub by³ natomiast
jedyn¹ ówczeœnie akceptowan¹ spo³ecznie
form¹ usankcjonowania zwi¹zku.
  W koœciele œw. Miko³aja w sprawozdaniu wspo-
mniano, ¿e w niedziele spowiada a¿ 6 ksiê¿y, po-
niewa¿ zg³asza³o siê bardzo du¿o penitentów35.
We Wrzeszczu w koœciele NSPJ do spowiedzi
mo¿na by³o przyst¹piæ codziennie od godz. 6.30
do 9.30. W soboty, wigilie œwi¹t oraz czwartki
przed pierwszymi pi¹tkami miesi¹ca dodatkowo
od godziny 17 do ostatniej osoby36.
  Liczba œlubów by³a bardzo wysoka. W para-
fii NSPJ we Wrzeszczu w 1948 r. udzielono
sakrament ma³¿eñstwa 349 parom37. W latach
piêædziesi¹tych liczba waha siê pomiêdzy 270 a
290 œlubami rocznie38. W mniejszych parafiach
(do 10 tys. wiernych) np. w koœciele Chrystusa
Króla, czy œw. Jadwigi w Nowym Porcie co
roku przybywa³o ok. 150 ma³¿eñstw39 .
W niektórych sprawozdaniach pojawia siê in-
formacja, ¿e w parafii co tydzieñ odbywa³y siê
spotkania przygotowuj¹ce do œlubu40.

2. Wspólnoty przykoœcielne

  Wspólnoty przykoœcielne istnia³y w ró¿nym
stopniu przy wszystkich parafiach. Do 1949 r.
dzia³a³y bez wiêkszych przeszkód. Mimo nieza-
dowolenia w³adz ludzie spotykali siê w koœcie-
le, by wspólnie siê modliæ, s³uchaæ konferencji,
czy dyskutowaæ na wybrane religijne tematy.
Dnia 5 sierpnia 1949 r. wydany zosta³ dekret rz¹-
dowy, który nakazywa³ rejestracjê wszelkich sto-
warzyszeñ, tak¿e wspólnot gromadz¹cych siê
przy koœciele. W takiej sytuacji, przed ostatecz-
nym terminem obowi¹zkowej rejestracji, Epi-
skopat Polski 3 listopada 1949 r. sam zawiesi³
dzia³alnoœæ stowarzyszeñ katolickich w kraju41.
Nawet jeœli wspólnoty dzia³a³y nadal, choæ w
innej formie, to w sprawozdaniach duszpaster-
skich nie ma o nich mowy po 1949 r.

  Wspólnoty dzieci i m³odzie¿y
  Wspólnot¹ dla dzieci i m³odzie¿y by³a Krucjata
Eucharystyczna. Dzieci nazywane by³y „rycerza-
mi eucharystycznymi”. Krucjata gromadzi³a w
osobnych grupach dziewczynki i ch³opców.
Mêska sekcja sk³ada³a siê najczêœciej z ministran-
tów42. W Gdañsku do 1947 r. zarejestrowano ta-
kie grupy w Letniewie, Oliwie oraz Gdañsku-
Œródmieœciu w koœciele Chrystusa Króla. Ka¿da
z nich realizowa³a taki sam program. Celem by³o
wzmocnienie wiary dzieci poprzez tematyczne
spotkania. Np. has³o roku 1949/1950 brzmia³o:
„Trwajmy niez³omnie w œwiêtej wierze ojców”.

 mog³o zachêciæ do nieplanowanej wizyty. Por.: J. Pietrzak, Pe³nia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardyna³a
Augusta Hlonda 1945–1948, Poznañ 2009, t. 1, s. 656.

34 Relacja W³adys³awa Czarnieckiego nagrana 3 III 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
35 AAG, IIIa 1p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 26.
36 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1951, k. 94.
37 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 64.
38 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1954, k. 118.
39 AAG, IIIa 5p, Sprawozdanie za rok 1947, k. 27; AAG, IIIa 18p, Sprawozdanie za rok 1947, k. 39.
40 AAG, IIIa 7p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 27.
41 A. Dudek, R. Gryz, Komuniœci i Koœció³ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 47.
42 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 71.
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W ka¿dym miesi¹cu grupa mia³a osi¹gn¹æ wy-
znaczone cele duchowe np. nauczyæ siê systema-
tycznej modlitwy rano i wieczorem, pos³uszeñ-
stwa rodzicom, szanowania kolegów i kole¿anek,
pobo¿nego uczestnictwa we mszy œwiêtej itp.43

  O ile Krucjata Eucharystyczna dzia³a³a tylko
w niektórych parafiach, o tyle wszêdzie przy
o³tarzu s³u¿yli ministranci. By³o ich zazwyczaj
kilkudziesiêciu. Na przyk³ad w parafii œw. Woj-
ciecha podano liczbê – 4044, zaœ w koœciele œw.
Krzy¿a – 2645.
  Dzieci anga¿owane by³y czêsto do uczestnic-
twa w przedstawieniach. Najwiêksz¹ popularno-
œci¹ cieszy³y siê jase³ka przygotowywane za po-
moc¹ sióstr zakonnych lub katechetek. W 1948
r. dzieci z parafii NSPJ we Wrzeszczu wystawia-
³y swoje przedstawienie tak¿e w innych para-
fiach46. W s¹siednim koœciele pw. œw. Krzy¿a m³o-
dzie¿ wystawia³a misterium w trakcie wielkiego
postu, a Krucjata Eucharystyczna przygotowa³a w
adwencie przedstawienie Lirnik Matki Bo¿ej47.
Równie¿ w parafii Chrystusa Króla odbywa³y siê
spektakle48. Wielkie powodzenie przedsiêwziêcia
zwróci³o zainteresowanie w³adz, które na pocz¹tku
1954 r. zakaza³y ich wystawiania49.
  W parafii katedralnej w Oliwie powsta³o na-
wet Katolickie Ko³o Dramatyczne. O organi-
zowaniu przedstawieñ, w tym jase³ek pisa³ cz³o-
nek grupy Wojciech Biernukiewicz: „Historia
Katolickiego Ko³a Dramatycznego zaczyna³a
siê w czasach najtrudniejszych, niejako z zasko-
czenia. Jase³ka – szybko dwa, trzy przedstawie-
nia i zanim w³adza ludowa zaskoczy³a, ju¿ nic
nie by³o, skoñczy³o siê i w³aœciwie nic siê nie

sta³o. Nie ma kogo ³apaæ, bo nie ma za co. Ot,
by³o misterium w kaplicy, st¹d ta nomenklatu-
ra: sala-kaplica, albo s³uchowisko radiowe w
Katedrze Oliwskiej: mikrofon, wzmacniacz,
g³oœniki – wszystko nocami przygotowywane
przez pana Wac³awa Szultê. W zakrystii grupa
m³odzie¿y na czele z ks. Edwardem Masewi-
czem czyta do mikrofonu fragment Pisma Œw.
o Bo¿ym Narodzeniu. Ktoœ przy tym udawa³
wiatr, szmery, g³osy zwierz¹t, odg³osy przyro-
dy i miasteczka Betlejem. I znowu dwie, trzy
niedziele i koniec. Ogl¹da³y i s³ucha³y tych
misteriów t³umy wiernych, a przede wszystkim
dzieci, m³odzie¿”50. Katolickie Ko³o Drama-
tyczne pierwsze oficjalne jase³ka wystawi³o w
1956 r. Wyst¹pi³o wtedy ok. 60-70 aktorów,
a w zorganizowaniu ca³oœci uczestniczy³o ok. 120
osób. Cieszy³y siê tak du¿¹ popularnoœci¹, ¿e
wystawiano je w grudniu i styczniu w ka¿d¹
sobotê oraz po dwa spektakle w niedziele51.
  Integracja najm³odszych odbywa³a siê zapew-
ne tak¿e podczas lekcji religii, które w latach
piêædziesi¹tych likwidowane by³y w niektórych
szko³ach. Od tego czasu w sprawozdaniach
duszpasterskich pojawi³ siê punkt dotycz¹cy
nauczania religii w koœciele.
   M³odzie¿ ze szkó³ œrednich i uczelni wy¿szych
skupia³a siê przede wszystkim we wspólnocie, jak¹
by³a Sodalicja Mariañska. Oficjalnie administra-
tor apostolski do pocz¹tku 1947 r. erygowa³ czte-
ry takie grupy: Sodalicja uczniów szkó³ œrednich
pod wezwaniem Najczystszego Serca Marii i
Andrzeja Boboli oraz Sodalicja uczennic szkó³
œrednich pw. Królowej Korony Polskiej i œw.

43 AAG, VII 6, Program duchowej pracy w Krucjacie Eucharystycznej na rok 1949/1950, k. 20.
44 AAG, IIIa 13p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 30.
45 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 36.
46 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 71.
47 AAG, IIIa 23p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 75.
48 AAG, IIIa 5p, Sprawozdanie za rok 1952, k. 66.
49 AAG, IIIa 5p, Sprawozdanie za rok 1953, k. 70.
50 W. Biernukiewicz, Dzieci Gdañska, Gdañsk 2000, s. 130.
51 Tam¿e, s. 131.
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Teresy od Dzieci¹tka Jezus przy Bazylice œw.
Miko³aja (12 IV 1946 r.); Sodalicja Pañ pw. Mat-
ki Boskiej Królowej Korony Polskiej i œw. Jacka
Wyznawcy przy kaplicy Sióstr El¿bietanek w
Oliwie (19 XII 1946 r.); Sodalicja uczennic Szko-
³y Pielêgniarskiej pw. Niepokalanego Pocz. NMP
i œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus przy kaplicy M.B.
Czêstochowskiej we Wrzeszczu (3 I 1947 r.)52.
Oprócz tych grup istnia³y inne, które nie by³y ofi-
cjalnie erygowane, ale wymieniane s¹ w sprawozda-
niach duszpasterskich w nastêpuj¹cych parafiach:
NSPJ we Wrzeszczu, cysterskiej NMP Królowej
Korony Polskiej oraz Chrystusa Króla53.
  Ksiêga protoko³ów zebrañ plenarnych54 autorstwa
£ucji Matuszewskiej oraz drugiej sekretarki Jadwigi
Bramskiej obejmuje relacje ze spotkañ grupy przy
koœciele œw. Miko³aja od 24 lutego 1946 r. do 8
lutego 1948 r. Walne zebrania odbywa³y siê raz w
miesi¹cu. Ka¿de z nich rozpoczyna³o siê i koñczy-
³o modlitw¹. Na koniec dziewczêta œpiewa³y pieœñ
ku czci Maryi. Grupa mia³a swojego moderatora
oraz zarz¹d œwiecki: prezeskê, dwie asystentki, se-
kretarkê, skarbniczkê oraz bibliotekarkê. Sodali-
cja dziewcz¹t za swoj¹ patronkê wybra³a œw. Tere-
skê od Dzieci¹tka Jezus, st¹d te¿ podczas spotkañ
rozmawiano o tej œwiêtej. Skupiano siê te¿ na naj-
wa¿niejszej patronce Sodalicji, czyli NMP i jej rów-
nie¿ poœwiêcone by³y walne zgromadzenia. Zdarza-
³o siê, ¿e grupa damska ³¹czy³a siê z mêsk¹ i wspólnie
wys³uchiwano wtedy referatu oraz dyskutowano.
Tematyka w roku szkolnym 1946/1947 dotyczy³a
zagadnieñ zwi¹zanych z kszta³towaniem charakte-
ru. W kolejnym skupiano siê nad tym jak aposto-
³owaæ wœród otoczenia. Dziewczêta w ci¹gu roku
przygotowywa³y siê do zostania tzw. sodalistkami
rzeczywistymi. Oznacza³o to, ¿e mia³y podczas
specjalnej uroczystoœci przyrzec NMP wieczn¹
mi³oœæ i czeœæ. Odby³o siê to 26 maja 1946 r., a œlu-

bowanie z³o¿y³o 28 dziewcz¹t. Od wrzeœnia tego
roku we wspólnocie powsta³y sekcje: apologetycz-
na oraz charytatywna. W 1947 r. powo³ano sekcjê
liturgiczn¹. Od momentu posiadania sztandaru
w sk³ad zarz¹du wchodzi³y tak¿e dwie osoby, któ-
re za niego odpowiada³y. Sodalistki organizowa³y
tak¿e przedstawienia, uczestniczy³y w rekolekcjach
i dniach skupienia. Spotkania ubogacane by³y recy-
tacj¹ wierszy, czy odgrywaniem scenek. Oprócz
zebrañ plenarnych odbywa³y siê te¿ osobno zebra-
nia sekcji oraz aspirantek i kandydatek do bycia
sodalistkami.
    Sodalicja Akademii Medycznej gromadzi³a
siê przy parafii Matki Boskiej Czêstochowskiej
prowadzonej przez oo. pallotynów. By³ to ko-
œció³, przy którym dzia³a³o prê¿ne duszpaster-
stwo akademickie, a Sodalicja by³a niejako jego
czêœci¹. M³odzie¿ organizowa³a rekolekcje, dni
skupienia, zabawy, wyjazdy, wycieczki. Szeroko
rozwiniêta by³a tak¿e sekcja charytatywna. W
1947 r. w ramach duszpasterstwa powsta³o ko³o
liturgiczne, którego cz³onkowie brali czynny
udzia³ we mszach œwiêtych oraz stowarzyszenie
Juventus Christiana, skupiaj¹ce siê na rozwoju
duchowym osób55.

52 AAG, VII 7, Sodalicja Mariañska, k. 53.
53 AAG IIIa, 5p, Sprawozdanie za rok 1947, k. 27.
54 Archiwum domowe £ucji Matuszewskiej, Ksiêga protoko³ów zebrañ plenarnych.
55 AAG, III 9, Sprawozdanie za rok 1947, k. 5.
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   Wspólnoty doros³ych
   W niemal wszystkich koœcio³ach Gdañska po
wojnie zawi¹za³y siê tzw. kó³ka ró¿añcowe.
Bractwo ró¿añcowe dzieli³o siê na tzw. ró¿e.
Jedna ró¿a stanowi³a grupê 15 osób, które roz-
dziela³y pomiêdzy siebie 15 tajemnic ró¿añca i
ka¿da odpowiedzialna by³a za odmówienie swo-
jej cz¹stki. Po umówionym czasie nastêpowa³a
zamiana tajemnic. W 1946 r. w parafii œw. Krzy-
¿a we Wrzeszczu by³o 26 ró¿ (a wiêc 390
osób)56 zaœ w Nowym Porcie w koœciele pw.
œw. Jadwigi 345 osób, podzielonych na grupê
mêsk¹ (3 ró¿e), ¿eñsk¹ (15 ró¿) i dziewcz¹t
(5 ró¿)57.
    Do Bractwa Ró¿añca Œwiêtego nale¿a³a Ma-
rianna Nowicka z parafii œw. Miko³aja. „Przy-
jechaliœmy do Gdañska w maju 1946 r., a ju¿ 6
paŸdziernika zosta³am przyjêta do bractwa –
mówi³a po latach. – „Ka¿dy uroczyœcie otrzy-
mywa³ kartê przyjêcia – ja swoj¹ zachowa³am
do dzisiaj. Bardzo siê anga¿owa³am i by³am
odpowiedzialna za grupkê dziewczêc¹. Oprócz
tego, ¿e wspólnie siê modli³yœmy to organizo-
wa³am dla nich spotkania. By³yœmy odpowie-
dzialne za strojenie bocznego o³tarza. Czasem
zbiera³yœmy pieni¹dze i na hali przy koœciele
kupowa³yœmy kwiaty. Po 1949 r. zabronili nam
oficjalnie Bractwa Ró¿añcowego. Ale my i tak
siê spotyka³yœmy w koœciele i modli³yœmy, ale
to nie by³o powiedziane ¿e teraz jest spotkanie
ró¿y, ale ka¿dy modli³ siê sam. Mia³yœmy spe-
cjalne obrazki i to je sobie przekazywa³yœmy.
Wtedy nie wolno by³o nic drukowaæ, ale nasz
ksi¹dz mia³ jak¹œ nielegaln¹ maszynê do odbija-
nia i sobie radziliœmy”58.

  Jakie by³y skutki decyzji o zawieszeniu bractw
z 1949 r. pokazuje komentarz w sprawozdaniu
z parafii œw. Wojciecha. W dokumencie napisa-
no: „Rozwi¹zanie kó³ek ró¿añcowych nie przy-
nios³o najmniejszego uszczerbku pracy duszpa-
sterskiej. Jak przed tym aktywnych czcicieli
Maryi by³o niedu¿o, tak po tym stali siê nimi
wszyscy. Po rozwi¹zaniu cele religijne by³y re-
alizowane w dalszym ci¹gu w innej formie
z pominiêciem wszelkich zewnêtrznych znaków
organizacyjnych”59.
  Wspólnotami dla doros³ych, które szczegól-
nie czci³y Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa by³o
Arcybractwo Stra¿y Honorowej60 oraz Apo-
stolstwo Modlitwy61. Grupy spotyka³y siê na
wspólnej modlitwie. Szczególnie wa¿nym
dniem by³ dla nich pierwszy pi¹tek miesi¹ca.
  Przy koœcio³ach dzia³a³y tak¿e chóry. W ten
sposób Koœció³ jednoczy³ ludzi poprzez pe³nie-
nie funkcji kulturalnej. Przyci¹ga³ ze wzglêdu
na wydarzenia artystyczne. Na terenie diecezji
powsta³ Zwi¹zek Chórów Koœcielnych. Orga-
nizowa³ konkursy na najlepsz¹ grupê œpiewacz¹.
W czerwcu 1946 r. przy katedrze Oliwskiej
odby³a siê jego pierwsza edycja. Obecny by³
na niej administrator apostolski ks. Andrzej
Wronka. Wziê³o w niej udzia³ 12 chórów, a naj-
lepszym okaza³ siê chór im. Andrzeja Boboli z
parafii œw. Krzy¿a we Wrzeszczu62. Wymienio-
ne zosta³y tak¿e chóry z Oliwy, Wrzeszcza
parafii NSPJ, Oruni. W 1948 r. odby³ siê rów-
nie¿ konkurs, ale tym razem bra³y w nim udzia³
tak¿e chóry pozakoœcielne. O wysokim pozio-
mie artystycznym grup koœcielnych mo¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e dyrygentami czêsto byli pro-
fesorowie. Poza tym co roku zwyciê¿a³ chór z

56 AAG, IIIa 23p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 36.
57 AAG, IIIa 18p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 69.
58 Relacja Marianny Nowickiej nagrana 6 VI 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
59 AAG, IIIa 13p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 30
60 AAG, VII 6, Statut Bractwa Stra¿y Honorowej NSPJ, k. 1.
61 AAG, IIIa 18p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 69.
62 AAG, VII 9, Konkurs chórów koœcielnych w 1946 r., b.p.
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parafii œw. Krzy¿a pokonuj¹c œwieckie63.
   Specyficzn¹ form¹ wspólnoty przykoœcielnej
by³y rady parafialne. Ich obecnoœæ wzmianko-
wana jest w niektórych parafiach. Np. w koœciele
w Brêtowie liczy³a ona 7 osób64. Czasami sk³ad
osobowy rady wysy³any by³ do potwierdzenia
do kurii. W parafii œw. Franciszka na Emaus rada
liczy³a 8 cz³onków, wœród nich byli nauczyciel,
rzeŸnik, budowniczy, urzêdnik kolejowy, mo-
torniczy, bosman portu i rolnik65. Do dziœ za-
chowa³o siê tylko jedno sprawozdanie z obrad
rady z parafii Matki Boskiej Bolesnej. Wnio-
ski podnoszone podczas spotkania wskazuj¹ na
¿ywe zainteresowanie cz³onków rady sprawami
Koœcio³a, zarówno materialnymi jak i ducho-
wymi66.

  3. Dzia³alnoœæ charytatywna

  Najwiêksz¹ charytatywn¹ organizacj¹ w powo-
jennej Polsce by³ „Caritas”. Jego oddzia³y po-
wstawa³y przy poszczególnych parafiach. Bardzo
prê¿n¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ „Caritas” przy pa-
rafii NSPJ we Wrzeszczu. Zorganizowano tam
tzw. kuchniê ludow¹, w której wydawano obia-
dy oraz tzw. kuchniê mleczn¹, gdzie uzyskaæ
mo¿na by³o pokarm dla niemowl¹t. Oprócz tego
otwarta by³a przy koœciele œwietlica, w której
opiekowano siê 70 dzieæmi. Siostry el¿bietanki
prowadzi³y tak¿e przedszkole, a latem organizo-
wano pó³kolonie. „Caritas” mia³o specjaln¹ sek-
cjê odzie¿ow¹ i samarytañsk¹.
W sk³ad drugiej wchodzi³o 5 lekarzy. Dodatko-
wymi obowi¹zkami wspólnoty by³o prowadze-

nie kiosku z dewocjonaliami, a tak¿e biblioteki,
w której zgromadzono 600 ksi¹¿ek67. „Dzien-
nik Ba³tycki” tak opisywa³ „Caritas” we Wrzesz-
czu: „Ma³e sieroty, pó³sieroty i dzieci, które nie
maj¹ opieki zbieraj¹ siê codziennie, aby pod kie-
runkiem wychowawczyñ odrabiaæ lekcje, uczyæ
siê piosenek, bawiæ siê”68. Dziennikarz opisa³
spotkanie op³atkowe, na którym ka¿de dziecko
otrzyma³o pierniczki, cukierki, jab³ka, a tak¿e
poñczoszki lub majtki. Rozdano te¿ 200 paczek
dla m³odzie¿y i 170 dla doros³ych. Otrzymywa-
li oni s³oninê, groch, konserwy, cukier, chleb i
m¹kê – a wiêc najbardziej niezbêdne produkty
spo¿ywcze. W dzieñ Wigilii odby³a siê kolacja
dla bezdomnych, a do chorych uda³y siê opie-
kunki spo³eczne. Równie¿ w Oliwie odby³o siê
spotkanie z najbiedniejszymi. Uczestniczy³ w
nim sam administrator apostolski ks. Wronka.
Zebrani œpiewali wspólnie kolêdy oraz dzielili
siê op³atkiem. Na koniec rozdano 197 paczek z
¿ywnoœci¹69.
  W sprawozdaniu duszpasterskim koœcio³a œw.
Miko³aja z 1946 r. podkreœlono wielk¹ biedê
wœród mieszkañców parafii. Zauwa¿ono, ¿e wie-
le dzieci nie ma butów, ani odpowiedniej odzie-
¿y70. Dzia³alnoœæ „Caritas” polega³a przede
wszystkim na zbieraniu datków do puszek. W
1949 r. przy koœciele œw. Miko³aja opiekowano
siê 200 osobami71. Równie¿ w parafii œw. Woj-
ciecha dzia³a³ „Caritas”, który prowadzi³ œwie-
tlicê dla 30– 40 dzieci oraz punkt do¿ywiania.
Z okazji Œwi¹t Bo¿onarodzeniowych rozdawa-
no podarunki72. Na Emaus w parafii œw. Fran-
ciszka zespó³ odpowiedzialnych liczy³ 13 cz³on-

63 AAG, VII 9, Konkurs chórów koœcielnych w 1948 r., b.p.
64 AAG, IIIa 25p, Sk³ad rady parafialnej, 1946 r., k. 1.
65 AAG, IIIa 9p, Sk³ad rady parafialnej, 1948 r., k. 36.
66 AAG, IIIa 6p, Porz¹dek obrad rady parafialnej, 15 X 1947 r., k. 44.
67 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 71.
68 „Dziennik Ba³tycki”, 27 XII 1947 r., s. 5.
69 „Dziennik Ba³tycki”, 31 XII 1947 r., s. 6.
70 AAG, IIIa 1p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 26.
71 AAG, IIIa 1p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 71.
72 AAG, IIIa 13p, Sprawozdanie za rok 1949, k. 30.
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ków, ale pomaga³o im 185 osób. Objêli sw¹ opiek¹ 219
rodzin. Wszyscy potrzebuj¹cy wpisywani byli do kar-
toteki, a parafia podzielona zosta³a na rejony, bo u³a-
twia³o organizowanie pomocy73.    We Wrzeszczu w
parafii pw. œw. Krzy¿a pod opiek¹ „Caritasu”, za który
odpowiedzialne by³y siostry zakonne znajdowa³o siê
200 osób74. Szczególn¹ pos³ug¹ objêto osoby chore.
Jak wynika ze szczegó³owego wyliczenia w ci¹gu 1952 r.
(a wiêc oficjalnie ju¿ nie w ramach „Caritasu”) jedna z
sióstr parafialnych udzieli³a pomocy 1085 potrzebuj¹-
cym, zrobi³a 538 zastrzyki, postawi³a 90 razy bañki,
dy¿urowa³a w domu chorego w nocy 15 razy oraz wy-
kona³a 30 innych zabiegów75.
  Dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ zajmowali siê tak-
¿e studenci. Taka m³odzie¿owa placówka „Cari-
tas” powsta³a z inicjatywy duszpasterstwa aka-
demickiego Akademii Lekarskiej przy koœciele
oo. pallotynów. Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ
tej grupy by³o otwarcie „hotelika” dla bezdom-
nych i przejezdnych studentów. By³o to miej-
sce, gdzie prócz mo¿liwoœci zapewnienia dachu
nad g³ow¹ potrzebuj¹cym, duszpasterz organizo-
wa³ równie¿ rekolekcje zamkniête. „Caritas”
Akademicka wydawa³a raz w tygodniu œniada-
nia, kolacje i obiady. Zapewniano te¿ opiekê cho-
rym studentom. Praca z nimi polega³a przede
wszystkim na przynoszeniu do domu potrze-
buj¹cego takich produktów jak kompoty, mle-
ko, konserwy, suchary, cukier76. M³odzie¿
utworzy³a tak¿e sekcjê imprez i jak relacjono-
wa³ duszpasterz jej dzia³alnoœæ wysunê³a siê na
pierwszy plan77.
  W 1950 r. instytucja przejêta zosta³a przez „ksiê-
¿y patriotów” i osoby œwieckie lojalne w³adzy. W
odpowiedzi Episkopat postanowi³ zlikwidowaæ

„Caritas”, co by³o wyrazem sprzeciwu wobec ata-
ku na suwerennoœæ Koœcio³a. Biskupi nie chcieli
ponosiæ odpowiedzialnoœci za organizacjê, na któr¹
nie mieli faktycznego wp³ywu78.
  Po 1950 r. w Koœciele gdañskim nie zrezygno-
wano z dzia³alnoœci charytatywnej. Przybra³a
ona jednak inn¹ formê i odbywa³a siê na
mniejsz¹ skalê. Od pocz¹tku lat piêædziesi¹tych
we wszystkich parafiach w tym samym czasie
organizowano tzw. Tydzieñ Mi³osierdzia. Wy-
znaczany by³ zazwyczaj w terminie jesienno–
zimowym. Akcja polega³a na tym, ¿e przez ty-
dzieñ wierni przychodzili do koœcio³a, by s³u-
chaæ dodatkowych nauk i jednoczeœnie przyno-
siæ „dary o³tarza”. Kazania dotyczy³y tematyki
zwi¹zanej z akcj¹ charytatywn¹ np. w 1950 r.
w koœciele œw. Krzy¿a ksi¹dz mówi³ o uczyn-
kach mi³osierdzia79. W œwi¹tyni przygotowy-
wano specjalne miejsce, gdzie stawiano kosz, do
którego sk³adano ofiary. By³y to najczêœciej
produkty spo¿ywcze i ubrania. Do puszek zbie-
rano pieni¹dze dla biednych. Oprócz tego
w tym okresie odwiedzano chorych w ich do-
mach. W parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. na
Che³mie chorzy przywo¿eni byli zamówionym
na koszt parafii samochodem na specjaln¹ mszê
œw. Ka¿dy siedzia³ na osobnym fotelu posta-
wionym na dywanie, a w koœciele obecny by³
lekarz na wypadek, gdyby ktoœ poczu³ siê go-
rzej. Po Eucharystii zrobiono wspólne zdjêcie
i ka¿dy chory odwieziony zosta³ taksówk¹ do
domu. Rozdawano tak¿e pami¹tkowe obrazki80.
Wœród deklaracji pomocy sk³adanych podczas
Tygodnia Mi³osierdzia zdarza³y siê tak¿e nie-
typowe propozycje, np. szewc obiecywa³ napra-

73 AAG, IIIa 9p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 27.
74 AAG, IIIa 23p, Sprawozdanie za rok 1948, k. 49.
75 AAG, IIIa 23 p, Sprawozdanie za rok 1952, k. 115.
76 AAG, III 9, Sprawozdanie z dzia³alnoœci duszpasterstwa akademickiego za 1946/1947 rok, k. 4.
77 AAG, III 9, Sprawozdanie z dzia³alnoœci duszpasterstwa akademickiego za 1947/1948 rok, k. 5.
78 A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 51.
79 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1950, k. 87.
80 AAG, IIIa 7p, Sprawozdanie z Tygodnia Mi³osierdzia w 1955 r., k. 49.
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wiæ 5 par butów ubogim rodzinom81.
  W kolejnych latach Tygodnie otrzymywa³y
swoje has³a roku. W 1953 r. brzmia³o ono: „Mi-
³osierdzie drog¹ do doskona³oœci”, a w 1955 r.:
„Wiêcej serca dla starców i chorych”82.
W szczegó³owej relacji z przebiegu akcji
w koœciele œw. Krzy¿a opisany jest wystrój ko-
œcio³a. Przed œwi¹tyni¹ zawieszono rêcznie ma-
lowany afisz z dusz¹, która po stopniach uczyn-
ków mi³osierdzia wstêpuje do nieba, gdzie wita³
j¹ anio³ z koron¹ chwa³y. Oprócz tego przygo-
towano afisze z has³ami „Mi³osierdzie szczê-
œciem i radoœci¹ rodziny” czy „Matko
w trosce o cia³o Twojego dziecka, nie zapomi-
naj o jego duszy”. Dodatkowo na mniejszych
kartonach wypisano apele m.in. do dzieci:
„Dzieciê, uraduj Jezusa ofiar¹”83.
  W sprawozdaniach podkreœlano du¿¹ frekwen-
cjê wiernych i zaanga¿owanie, tak¿e najm³od-
szych. Pojawi³a siê te¿ uwaga, ¿e najlepszym
terminem dla akcji jest paŸdziernik, poniewa¿
wtedy parafianie i tak przychodz¹ do koœcio³a
na modlitwê ró¿añcow¹, co jest dodatkow¹
mobilizacj¹ do pomocy84. Dzia³alnoœæ chary-
tatywna by³a form¹, w któr¹ najchêtniej w³¹-
cza³y siê kobiety. Z pewnoœci¹ jednak do trud-
niejszych zadañ wymagaj¹cych si³y fizycznej
anga¿owali siê mê¿czyŸni. Integracja odbywa³a
siê wiêc szczególnie pomiêdzy grup¹ doros³ych
w œrednim wieku, ale jednoczeœnie nawi¹zywali
oni wiêŸ z osobami starszymi i ubogimi, któ-
rym udzielali pomocy.

4. Rekolekcje i misje

  W Koœciele rzymskokatolickim szczególn¹
form¹ przygotowania siê do najwa¿niejszych œwi¹t
s¹ rekolekcje. W sprawozdaniach pojawiaj¹ siê in-
formacje o ich organizowaniu w okresie wielkiego
postu. Ani razu nie pojawi³a siê informacja o reko-
lekcjach w adwencie. Nie przypominaj¹ ich sobie
tak¿e osoby, których relacje zebra³am. Po II woj-
nie œwiatowej d³ugoœæ tych duchowych przygoto-
wañ do œwi¹t trwa³a zazwyczaj 7 dni. By³o tak np.
w 1946 r. w koœciele œw. Miko³aja85. Nauki prowa-
dzone by³y osobno dla kobiet, mê¿czyzn, m³odzie-
¿y i dzieci. Ka¿da grupa przychodzi³a na inn¹ go-
dzinê lub rekolekcje dla kobiet odbywa³y siê w
jednym tygodniu, a dla mê¿czyzn w kolejnym86.
  Szczególnie w 1956 r. nasili³y siê problemy
z prowadzeniem rekolekcji. Proboszcz koœcio-
³a NSPJ we Wrzeszczu ks. Pawe³ Baranowski
zg³osi³ do kurii, ¿e nakazano mu skróciæ pro-
gram z 6 do 3 dni, a studenci mieli zostaæ ob-
s³u¿eni w jednej, a nie planowanych trzech se-
riach. Dodatkowo przed samym rozpoczêciem
nauk za¿¹dano zmiany rekolekcjonistów. Osta-
tecznie poprowadzone by³y przez oo. domini-
kanów, co by³o po myœli proboszcza, ale odby-
³y siê tylko dla kobiet i mê¿czyzn87.
Z trudnoœciami zetknê³a siê tak¿e parafia œw.
Krzy¿a. Z uwagi na wielk¹ frekwencjê na
mszach i naukach rekolekcje od 1946 r. prowa-
dzone by³y a¿ dwa tygodnie. Budynek mieœci³
2,5 tys. osób, podczas nabo¿eñstw by³ zawsze
pe³ny, a parafia liczy³a 22 tys. osób. Mimo to
w 1956 r. na ¿¹danie Miejskiego Referatu do
Spraw Wyznañ rekolekcje zosta³y skrócone do

81 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie z Tygodnia Mi³osierdzia w 1953 r., k. 135.
82 AAG, IIIa 7p, Sprawozdanie z Tygodnia Mi³osierdzia w 1955 r., k. 49.
83 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie z Tygodnia Mi³osierdzia w 1953 r., k. 134.
84 Tam¿e, k. 136.
85 AAG, IIIa 1p, Sprawozdanie za rok 1946, k. 26.
86 AAG, IIIa 22p, Sprawozdanie za rok 1951, k. 94.
87 AAG, IIIa 22p, Pismo proboszcza p. NSPJ do kurii w sprawie rekolekcji wielkopostnych, 11 V 1956 r., k.140.
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tygodnia88. Równie¿ w Nowym Porcie rekolek-
cje nie zosta³y przeprowadzone zgodnie z planem.
Na sprzeciw proboszcza co do zmniejszenia ilo-
œci dni odpowiedziano ca³kowitym zakazem ich
zorganizowania. Ostatecznie rekolekcje odby³y
siê tylko dla kobiet. Referat do Spraw Wyznañ
motywowa³ swoje decyzje tym, ¿e rekolekcje
powinni g³osiæ ksiê¿a postêpowi89.
  We wszystkich zebranych relacjach osób pa-
miêtaj¹cych czasy powojenne pojawia siê infor-
macja o uczestnictwie w rekolekcjach wielko-
postnych. Najczêstsz¹ uwag¹ œwiadków s¹
wielkie t³umy, które przychodzi³y na nauki.
Marianna Nowicka uczestniczy³a w rekolek-
cjach dla dzieci i m³odzie¿y w koœciele œw.
Miko³aja: „Wydawa³o mi siê w czasie rekolekcji,
¿e chodzê do koœcio³a na œniadanie, obiad
i kolacjê. To by³ taki uroczysty czas, w szkole
mieliœmy wolne. Jeszcze w podstawówce dzieci
chodzi³y do koœcio³a prosto ze szko³y, potem
chyba ju¿ ka¿dy sam”90. W wyj¹tkowych reko-
lekcjach bra³ udzia³ W³adys³aw Czarniecki:
„W wielkim poœcie przy koœciele oo. pallotynów
przy Akademii Lekarskiej by³y rekolekcje za-
mkniête. Oznacza³o to, ¿e urzêdowaliœmy
w budynku przy koœciele ca³e trzy dni. Ja by³em
tam zaanga¿owany, zna³em ksiêdza, wiêc do³¹-
cza³em do tych rekolekcji, które organizowa-
³o duszpasterstwo akademickie. Pamiêtam, ¿e
tam zawsze by³o mnóstwo studentów”91.
   Szczególnym rodzajem rekolekcji by³y tzw.
misje œwiête. Geneza tego nadzwyczajnego œrodka
duszpasterskiej dzia³alnoœci siêga XVI w. Zosta³y
wprowadzone przez zakon OO. Jezuitów
w okresie kontrreformacji92. Po II wojnie œwiato-

wej misje nie odbywa³y siê regularnie. W Gdañsku
w latach 1945–1956 zorganizowane by³y w wiêk-
szoœci parafii tylko raz. Program by³ podobny do
rekolekcji. Ale niecodziennoœæ wydarzenia do-
dawa³a mu rangi i podnios³ego charakteru. Zna-
czenie misji dla powojennego Koœcio³a t³uma-
czy kilkustronicowe Zaproszenie do udzia³u w
Misji Œwiêtej93. Byæ mo¿e ulotka rozdawana
by³a w koœcio³ach, by zachêciæ wiernych do
licznego uczestnictwa. Wed³ug zaleceñ misja
mia³a byæ traktowana jako specjalny czas ³aski.
Kap³an przyje¿d¿aj¹cy do parafii przybywa³ na
zlecenie swojego prze³o¿onego. Tak wiêc dany
koœció³ powinien by³ czuæ siê wybranym. Ce-
lem tych rekolekcji mia³o byæ uœwiadomienie
parafianom nieskoñczonoœci mi³osierdzia Boga.
Ulotka wymienia³a powody, jakimi mogliby
siê zas³aniaæ ludzie, by nie przyjœæ do koœcio³a
np. „Nie mam czasu”. OdpowiedŸ brzmia³a: „A
mo¿e i umrzeæ nie bêdziesz mia³ czasu? Gdy
œmieræ zapuka do twoich drzwi, nie pomog¹ wy-
mówki. Z czym pójdziesz na s¹d Bo¿y? (…)
Rozwa¿ to dobrze!”. Na kolejn¹ „Misja jeœæ mi
nie da” argumentowa³a: „Sk¹d wiesz? Jezus kaza³
nam siê modliæ o jedzenie.” Zaproszenie nawo-
³ywa³o te¿ do namówienia do udzia³u w misji
krewnych i przyjació³ (w ramach odpowiedzial-
noœci za ich zbawienie). Opatrzona zosta³a licz-
nymi cytatami z Pisma Œwiêtego94.
  Program misji œwiêtych przeprowadzonych w
Oliwie w 1947 r. zak³ada³ codzienny udzia³ we
mszy œwiêtej o godz. 6.00 rano oraz w naukach
o godz. 18.00 lub 19.00. Pierwszy tydzieñ prze-
znaczony by³ dla kobiet oraz m³odzie¿y ze
szkó³ œrednich, a tak¿e studentów Wy¿szej

88 AAG, IIIa 23p, Pismo proboszcza p. œw. Krzy¿a do kurii w sprawie rekolekcji wielkopostnych, 1956 r., k. 168.
89 AAG, IIIa 18 p, Pismo proboszcza p. œw. Jadwigi do kurii w sprawie rekolekcji wielkopostnych, 28 IV 1956 r., k. 130.
90 Relacja Marianny Nowickiej nagrana 6 VI 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
91 Relacja W³adys³awa Czarnieckiego nagrana 3 III 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
92 R. Jasiak, Misje ludowe, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Maryja – Modlitwa, red. S. Wilk, E. Ziemann, Lublin

2008, s. 1222.
93 AAG, I 96, Zaproszenie do udzia³u w Misji Œwiêtej, b.p.
94 Tam¿e.
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Szko³y Pedagogicznej. M³odzie¿ swoj¹
wspóln¹ mszê mia³a o godz. 9.00. Na nauki
dziewczêta przychodzi³y w jeden dzieñ,
a ch³opcy w drugi. Ostatniego dnia wszyscy
gromadzili siê na mszy. Misje dla m³odzie¿y,
studentów i dzieci trwa³y tylko 3 dni. Nauki
dla osób z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej od-
bywa³y siê osobno w godzinach popo³udnio-
wych. Kolejny tydzieñ misji poœwiêcony by³
dla mê¿czyzn oraz dzieci. Mê¿czyŸni mieli
mszê o 6.00 rano, a dzieci o 9.00. Misje koñ-
czy³y siê uroczystoœci¹ ofiarowania siê Naj-
œwiêtszemu Sercu Jezusa oraz Niepokalanemu
Sercu Maryi95. Program misji w parafii œw.
Franciszka na Emaus zak³ada³ tak¿e dodatko-
we nabo¿eñstwa. By³o to np. nabo¿eñstwo Mêki
Pañskiej w pi¹tek, czy nabo¿eñstwo dla cho-
rych, a tak¿e b³ogos³awieñstwo matek i dzieci
do lat 3. W trakcie misji zorganizowano tak¿e
przyjêcie nowych cz³onków do Bractwa Ró¿añ-
cowego. Na koniec odby³a siê uroczysta proce-
sja ulicami dzielnicy do piêciu o³tarzy96. W 1950
r. misja odby³a siê w parafii œw. Wojciecha.
Proboszcz zrelacjonowa³, ¿e nie uda³o mu siê
uzyskaæ dni wolnych w szkole dla dzieci97.
Analizuj¹c programy z innych koœcio³ów wy-
wnioskowaæ mo¿na, ¿e najm³odsi przychodzili
do koœcio³a przed i zaraz po zajêciach.
  O wielkim zainteresowaniu wspomina³ te¿
ksi¹dz z Che³mu. Podczas pierwszych misji
parafialnych w 1951 r. rozdano 12 tys. komunii,
a na terenie parafii mieszka³o ok. 4 tys. osób.
Na pami¹tkê wydarzenia ustawiono krzy¿, któ-
rego wysokoœæ wynosi³a 11 metrów98. W para-

fii œw. Ignacego na Oruni podczas misji rozda-
no natomiast 26 tys. komunii, co równie¿ œwiad-
czy o du¿ej frekwencji. Parafia liczy³a ok. 16
tys. osób99. Pierwsze misje, które odby³y siê
w tym koœciele w 1947 r. rozreklamowane by³y
poprzez 200 afiszy o rozmiarach 70x50 cm, któ-
re rozwieszano m.in. w sklepach. Przed koœcio-
³em zawieszono transparent z napisem „Bóg cze-
ka na Ciebie” o d³ugoœci 6 metrów. Ksi¹dz
relacjonowa³, ¿e uda³o mu siê za³atwiæ kilka
g³oœników. Na zakoñczenie 17 dni modlitw zor-
ganizowano pokaz strzelania ogni bengalskich
(specjalny rodzaj fajerwerków, daj¹cy efekty
œwietlne i dŸwiêkowe)100.

  5. Procesje

  Najwa¿niejsza procesja odbywa³a siê z oka-
zji œwiêta Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chry-
stusa, zwanego Bo¿ym Cia³em. Obchodzo-
ne jest ono w czwartek nastêpuj¹cy w oktawie
œwiêta Trójcy Przenajœwiêtszej101. Pierwsze
obchody œwiêta po wojnie odby³y siê dopie-
ro w 1946 roku. O ich integracyjnym czyn-
niku œwiadcz¹ t³umy uczestnicz¹ce w uroczy-
stoœci. „Dziennik Ba³tycki” liczbê wiernych
w centrum Gdañska oszacowa³ na 30 tys. oraz
20 tys. we Wrzeszczu na procesji parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa102. Przebieg
procesji wymaga³ dobrej organizacji, ponie-
wa¿ w latach powojennych ludnoœæ sz³a w
okreœlonych grupach, jak na pochodzie. We-
d³ug relacji dominikanina o. Fabiana Madu-
ry, który dyrygowa³ chórem nabo¿eñstwo

95 AAG, I 96, Plan Misji œw. parafii Oliwskiej w okresie 13 IV – 27 IV 1947 r., b.p.
96 AAG, I 96, Plan Misji œw. parafii œw. Franciszka w 1948 r., b.p.
97 AAG, IIIa 13p, Sprawozdanie za rok 1950, k. 38.
98 AAG, IIIa 7p, Sprawozdanie za rok 1951, k. 33.
99 AAG, IIIa 8p, Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej, 13 XII 1948 r., k. 54.
100 W. Ciechorski, Historia koœcio³a i kronika parafii œw. Ignacego w Gdañsku, „Miesiêcznik Diecezjalny Gdañski”

1968, nr 6– 8, s. 198.
101 Z. Zalewski, Bo¿e Cia³o, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Bar – Centuriones, red. F. Gryglewicz, R. £ukaszyk, Z.

Su³kowski, Lublin 1985, s. 861.
102 „Dziennik Ba³tycki”, 20 VI 1946 r.
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rozpoczê³o siê sum¹ w koœciele œw. Miko³a-
ja o godz. 10.00103. W zwartym szyku szli:
harcerki i harcerze, m³odzie¿ gimnazjalna i li-
cealna oraz szkó³ powszechnych, orkiestra woj-
skowa, kompania honorowa, duchowieñstwo.
Na koñcu kroczy³ celebrans ks. dziekan Jan
¯ywiecki (a wiêc nie dominikanin), a obok nie-
go wicewojewoda Bohdan Podhorski oraz wi-
ceprezydenci W³adys³aw Czerny i Franciszek
Chudoba. Obecny by³ tak¿e dyrektor kolei.
Trasa przebiega³a nastêpuj¹co: od ul. Szerokiej
ul. Wêglarsk¹ i Ko³odziejsk¹ w stronê ruin
Zbrojowni, gdzie znajdowa³ siê pierwszy o³tarz
zbudowany przez harcerzy. Nastêpnie ul. Piwn¹
i z niej wejœcie obok Ratusza na D³ugi Targ.
Przy Dworze Artusa znajdowa³ siê drugi o³tarz,
którego twórcami byli kupcy gdañscy. Nastêp-
nie procesja zatacza³a pó³kole przed Zielon¹
Bram¹ i wraca³a z powrotem Traktem Królew-
skim ku Z³otej Bramie. Trzeci o³tarz przy Bra-
mie Wy¿ynnej zbudowany by³ przez Zarz¹d
Miasta Gdañska, któremu pomog³y siostry el¿-
bietanki. Ostatni odcinek prowadzi³ przez Targ
Drzewny, nastêpnie ul. Garncarsk¹ i Na Pia-
skach wzd³u¿ Kana³u Raduni. Ostatni o³tarz,
wykonany by³ na drzwiach wejœciowych do ruin
koœcio³a œw. Katarzyny przez mieszczañstwo
gdañskie. Zakonnik w swojej relacji podkreœla³
g³oœny œpiew uczestników. Wymieni³ odœpie-
wane pieœni: Homo qui dam, Immolabit oraz
Œwiêty Bo¿e i Te Deum.
  Pierwsza powojenna procesja by³a dla wielu osób
niezwyk³ym prze¿yciem. Tak wspomina³a W³a-
dys³awa Gucka, która w niej uczestniczy³a: „Pa-
miêtam, ¿e by³ t³um ludzi i tak wielki upa³, ¿e le-
dwo szliœmy. Wszêdzie dooko³a by³y ruiny.
Wszystko wydawa³o mi siê takie same, ruiny

i ruiny. Sz³am za rêkê z moim ojcem i czu³am
wzruszenie. Niektórzy mieli ³zy w oczach. Wszy-
scy ludzie œpiewali i szli w skupieniu. Dla nas to
by³o wa¿ne, ¿e jesteœmy w Polsce i mo¿emy iœæ
w polskiej procesji”104.
  W organizowanie uroczystoœci Bo¿ego Cia³a
zaanga¿owane by³y nie tylko wspólnoty ko-
œcielne. We Wrzeszczu o³tarze przygotowali:
Zwi¹zek Kupiectwa Polskiego, Stra¿ Po¿arna
i Zwi¹zek Kolejarzy105. W procesji szed³ plu-
ton honorowy Wojska Polskiego. Do parafii
NSPJ nale¿a³a Brygida Figielek: „Zaraz po
wojnie sz³o siê g³ównymi ulicami. Trasy by³y
bardzo d³ugie. Pamiêtam ulicê Mickiewicza,
Gra¿yny, Wajdeloty. Na pewno przechodzili-
œmy tam, gdzie dziœ jest opera, a wtedy teatr.
Tak szliœmy, jak tramwaj jedzie do BrzeŸna. Z
moimi kole¿ankami odpowiedzialne by³yœmy
za noszenie figurki Pana Jezusa. By³y upa³y i
figura ci¹¿y³a. Zawsze przed procesj¹ plot³yœmy
piêkny wieniec z kwiatów i on otacza³ Pana Je-
zusa”106.
  Bo¿e Cia³o by³o te¿ okazj¹ do integracji
wiernych i duchowieñstwa ró¿nych parafii.
Procesja z koœcio³a œw. Miko³aja skupia³a pa-
rafian  z kaplicy szpitalnej z ul. £¹kowej, fran-
ciszkanów, pallotynów oraz z koœcio³a Matki
Boskiej Bolesnej. Szli oni w wyodrêbnionych
grupach107. We Wrzeszczu ³¹czy³y siê parafie
NSPJ z œw. Krzy¿a z ul. Mickiewicza108. W
1948 r. w Nowym Porcie zorganizowano pro-
cesjê pod przewodnictwem administratora apo-
stolskiego ks. Andrzeja Wronki. Jak relacjo-
nowa³ dziennikarz procesja przesz³a g³ównymi
ulicami, a ks. Wronka wyg³osi³ kazanie do „ol-
brzymich mas miejscowej ludnoœci, delegatów
cechów z Gdañska i Wrzeszcza oraz ducho-

103 F. Madura, Pierwsza od wieków, „Przekrój” 1946, nr 65, s. 12– 13.
104 Relacja W³adys³awy Guckiej nagrana 20 I 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
105 „Dziennik Ba³tycki”, 20 VI 1946 r.
106 Relacja Brygidy Figielek nagrana10 VI 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
107 „Dziennik Ba³tycki”, 20 VI 1946 r.
108 Relacja Zdzis³awa Sochackiego nagrana 4 III 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
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wieñstwa wszystkich s¹siednich parafii”109. Na
podstawie archiwaliów parafii pw. œw. Jadwigi
 w Nowym Porcie mo¿na ustaliæ, ¿e to ten ko-
œció³ odpowiedzialny by³ za uroczystoœæ110.
  Od 18 sierpnia 1949 r. obowi¹zywa³a noweli-
zacja ustawy o zgromadzeniach. W jej myœl
wszelkie zebrania pod go³ym niebem wymaga-
³y zgody w³adz. W listopadzie 1949 r. doprecy-
zowano, ¿e co prawda Bo¿e Cia³o nie wymaga
zezwolenia, ale musi byæ uzgodnione
z w³adzami. Duchowni powinni zg³aszaæ w³a-
dzom administracyjnym przebieg i porz¹dek
uroczystoœci111. W myœl instrukcji Juli Brysti-
ger nale¿a³o szczególnie zaj¹æ siê parafiami miej-
skimi, tak by procesje omija³y reprezentacyjne
ulice112. Mimo ¿e w póŸniejszym Porozumieniu
z kwietnia 1950 r. gwarantowano wolnoœæ orga-
nizowania procesji w praktyce ca³y czas by³y one
utrudniane.
  W sprawozdaniach funkcjonariusze okreœlali
czas trwania procesji, iloœæ osób z wyszczegól-
nieniem dzieci, m³odzie¿y, doros³ych, starców
i gapiów, iloœæ chor¹gwi, procentowo okreœla-
no przystrojone domy, obecnoœæ orkiestry.
Analizowano trasê procesji i najczêœciej zaleca-
no jej skracanie. W Oliwie w dzieñ Bo¿ego
Cia³a organizowano procesjê z parafii katedral-
nej, a w oktawie szli cystersi. 12 czerwca 1953 r.
(8 dni po Bo¿ym Ciele) z koœcio³a cystersów
wyruszy³a grupa sk³adaj¹ca siê z 800 kobiet, 400
mê¿czyzn, 300 dzieci, 350 m³odzie¿y, 150 star-
ców. Celebransem by³ wikariusz kapitulny ks.
Jan Cymanowski. Na drodze zawieszone by³y

transparenty z napisami „My chcemy Boga”
oraz „My musimy cierpieæ”. W dokumencie
z niezadowoleniem podkreœlano o masowym
udziale m³odzie¿y w tym wydarzeniu. Mimo
to, sprawozdanie po dwóch latach by³o bar-
dzo podobne. Ponownie sz³o w niej oko³o ty-
si¹ca osób, a przypatrywa³o siê im a¿ 3 tys.
Wierni nieœli 24 chor¹gwie, a za oprawê mu-
zyczn¹ odpowiada³o 10 muzyków113. W 1956
r. liczba wiernych uczestnicz¹cych w nabo¿eñ-
stwie wynosi³a 1,5 tys., a na trasie ustawi³o siê
oko³o 5 tys. osób. Procesja trwa³a dwie go-
dziny (od 19.00 do 21.00). Pochód otwiera³a
m³odzie¿, która nios³a 34 chor¹gwie z wize-
runkami œwiêtych. 60% domów zosta³o przy-
strojonych, niektóre w „barwy Watykanu”114.
Choæ na przyk³adzie procesji oliwskiej nie
widaæ represji ze strony w³adz, tak inne para-
fie napotyka³y na utrudnienia. W 1956 r. ko-
œció³ œw. Miko³aja, który szed³ wraz z fran-
ciszkanami z koœcio³a œw. Trójcy nie dosta³
zgody na przejœcie ul. Okopow¹, Wa³ami Ja-
gielloñskimi, przez Targ Drzewny i Szerok¹.
Pochód poprowadzony zosta³ ul. K³adki, Kre-
dytow¹, Garbary i Tkack¹. Trasa parafii œw.
Franciszka z Emaus by³a o po³owê krótsza,
a œw. Wojciech szed³ tylko fragmentem ul. Jed-
noœci Robotniczej (dzisiejszy Trakt œw. Woj-
ciecha). Skrócono te¿ przebieg procesji na Sto-
gach i w Oliwie115. W sprawozdaniu Referatu
do Spraw Wyznañ wspomniano te¿, ¿e proce-
sja parafii Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomo-
cy w Brêtowie sz³a tylko dooko³a cmenta-

109 „Dziennik Ba³tycki”, 29 V 1948 r.
110 AAG, IIIa 18p, Notatki prasowe dotycz¹ce parafii, k. 57.
111 AIPNGd, 299/57, Uzupe³nienie okólnika Ministerstwa Administracji Publicznej dotycz¹ce spraw wyznanio-

wych, 23 XI 1949 r., k. 1.
112 P. Mardy³a, Duszpasterstwo w czasach stalinowskich. W³adze komunistyczne wobec dzia³alnoœci duszpasterskiej

Koœcio³a rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1956, Kraków 2009, s. 189.
113 AIPNGd, 299/53, Sprawozdanie z procesji cystersów Wydzia³u do Spraw Wyznañ Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañ-
sku, 16 VI 1955, k. 116.

114 APG, 2375/1813, Urz¹d Wojewódzki, Notatka s³u¿bowa dot. procesji cystersów, 7 VI 1956 r., k. 5.
115 AIPNGd, 299/53, Sprawozdanie z Bo¿ego Cia³a Wydzia³u do Spraw Wyznañ Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañ-

sku, 31 V 1956, k. 129.
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rza116. Ze wspomnieñ parafianki Marty Zieleñ
wynika, ¿e we wczeœniejszych latach trasa by³a
o wiele d³u¿sza: „Procesja wyrusza³a w kierun-
ku Wrzeszcza ulic¹ S³owackiego, potem skrê-
caliœmy w lewo i szliœmy ul. Reymonta i dalej
w stronê ul. Szymanowskiego. Pamiêtam, ¿e
o³tarz by³ tam, gdzie kiedyœ dzia³a³o Kino
»Znicz«. W tamtym rejonie nasza procesja
³¹czy³a siê z parafi¹ zmartwychwstañców”117.
Ponadto w 1948 r. podczas pierwszego Bo¿ego
Cia³a parafii zmartwychwstañców pw. Niepo-
kalanego Serca Maryi procesja kierowa³a siê na
ul. Grunwaldzk¹, a wiêc g³ówn¹ arteriê. Od 1950
r. trasa ograniczona zosta³a do wewnêtrznych
ulic dzielnicy Strzy¿a – Chrzanowskiego, Za-
menhofa i Szymanowskiego118.
    Na podstawie sprawozdania Referatu do
Spraw Wyznañ Urzêdu Wojewódzkiego mo¿-
liwy do odtworzenia jest przebieg œwiêta
w 1955 r. Na terenie miasta odby³o siê jedena-
œcie procesji, które rozpoczê³y siê rano oraz trzy
wieczorne. Mia³y one miejsce w nastêpuj¹cych
parafiach: œw. Ignacego na Oruni, œw. Miko³a-
ja, œw. Anny w Letniewie, Najœwiêtszego Serca
Maryi, NSPJ we Wrzeszczu, œw. Krzy¿a, œw.

Jadwigi w Nowym Porcie, œw. Rodziny na Sto-
gach, œw. Wojciecha, œw. Trójcy, cystersów w
Oliwie oraz œw. Franciszka na Siedlcach, œw.
Antoniego w BrzeŸnie i Niepokalanego Poczê-
cia NMP na ul. £¹kowej119. Najmniejsza pro-
cesja sk³ada³a siê z tysi¹ca uczestników
 (w BrzeŸnie), najwiêksza odby³a siê we
Wrzeszczu przy parafii NSPJ i skupi³a 6 tys.
osób. Tam te¿ niesiono najwiêcej chor¹gwi (23).
Podobna iloœæ naliczona zosta³a
w procesji œw. Miko³aja (20). Zaskakuj¹co du¿o
domów przystrojonych by³o dekoracjami. We
Wrzeszczu oszacowano, ¿e a¿ ok. 70– 90%; po-
dobnie na Dolnym Mieœcie oraz w BrzeŸnie.
Tylko jedn¹ trzeci¹ udekorowali mieszkañcy
Starego i G³ównego Miasta oraz Oruni. Wiêk-
szoœæ procesji odby³a siê bez udzia³u orkiestry,
a jeœli by³a ona obecna to w skromnym sk³a-
dzie (np. 6 osób w koœciele Niepokalanego
Poczêcia NMP). W sprawozdaniu nie wymie-
niano ulic, a jedynie uwagi: „kler podporz¹dko-
wa³ siê wyznaczonej trasie”120.

116 AIPNGd, 299/53, Sprawozdanie z Bo¿ego Cia³a Wydzia³u do Spraw Wyznañ Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañ-
sku, 31 V 1955, k. 129.

117 Relacja Marty Zieleñ nagrana 15 IV 2011 r. Pe³ny tekst relacji w posiadaniu autorki.
118 AAG, IIIa 24 p, Sprawozdanie za rok 1950, k. 29; Tam¿e, Sprawozdanie za rok 1951, k. 33; Tam¿e, Sprawozdanie za

rok 1953, k. 50.
119 AIPNGd, 299/53, Sprawozdanie z Bo¿ego Cia³a Wydzia³u do Spraw Wyznañ Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañ-

sku, 9 VI 1955, k. 74.
120 Tam¿e, k. 75.
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  Uwagi koñcowe
  Proces integracji w Gdañsku by³ skompliko-
wany i d³ugotrwa³y. Choæ Koœció³ nie stawia³
sobie za g³ówny cel jednoczenia ludnoœci to
pomóg³ wielu osobom w lepszym i szybszym
zaaklimatyzowaniu siê w nowym miejscu ich
¿ycia. Œwi¹tynia by³a miejscem, do którego od
samego pocz¹tku móg³ przyjœæ ka¿dy. Nie by³o
istotne sk¹d ktoœ pochodzi³ i jak¹ mia³ prze-
sz³oœæ. Parafia w wielu przypadkach stawa³a siê
przestrzeni¹ do zawierania nowych znajomoœci
i poznawania najbli¿szych s¹siadów. Tym bar-
dziej, ¿e w latach czterdziestych i piêædziesi¹-
tych wiele osób praktykowa³o przychodzenie
nie tylko na msze niedzielne, ale i dodatkowe
nabo¿eñstwa. Parafie dawa³y poczucie bezpie-
czeñstwa. By³y elementem sta³ym, funkcjonu-
j¹cym mimo problemów z w³adz¹. Koœció³
móg³ staæ siê dla niektórych punktem odnie-
sienia. Determinowa³ ¿ycie codzienne, narzuca-
j¹c okreœlony rytm np. poprzez uczestnictwo
w takich samych, cyklicznych rytua³ach. Ma-
sowe uczestnictwo wiernych w ¿yciu parafial-
nym jest dowodem, ¿e cel komunistów, by
utworzyæ „Koœció³ zakrystiowy”121, który ogra-
nicza³by siê w swym dzia³aniu do niedzielnej
mszy, siê nie powiód³.
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S³owa kluczowe w jêzyku polskim
i angielskim

diecezja gdañska, dzia³alnoœæ charytatywna, Gdañsk, inte-
gracja, Koœció³ rzymskokatolicki, spo³eczeñstwo, wspól-
noty przykoœcielne, procesje,
charity, Gdañsk, integration, processions, religious com-
munities, Roman Catholic Church, society, The Dioce-
se of Gdañsk

Streszczenie w jêzyku polskim
Artyku³ przedstawia rolê Koœcio³a rzymskokato-
lickiego w procesie tworzenia siê spo³eczeñstwa
Gdañska po II wojnie œwiatowej. Koœció³ ukazany
zosta³ jako czynnik integruj¹cy ludnoœæ poprzez
swoj¹ dzia³alnoœæ sakramentaln¹, wspólnoty przy-
koœcielne, dzia³alnoœæ charytatywn¹, organizacjê
rekolekcji, misji, nabo¿eñstw oraz procesji. Arty-
ku³ przybli¿a ¿ycie codzienne parafii rzymskokato-
lickich na terenie miasta Gdañska, a wiêc diecezji
gdañskiej. Oparty jest na Ÿród³ach archiwalnych po-
chodz¹cych przede wszystkim z Archiwum Archi-
diecezji Gdañskiej. Tekst wzbogacony jest tak¿e o
wspomnienia osób ¿yj¹cych w omawianym okresie
w Gdañsku.

Streszczenie w jêzyku angielskim wraz z
angielskim t³umaczeniem tytu³u

Roman Catholic Church as an integrating fac-
tor of society of Gdañsk in 1945-1956
The article presents the role of Roman Catholic
Church in the process of forming of the society of
Gdañsk after the World War the Second. The text
focuses on the everyday life of parishes in Gdañsk -
The Diocese of Gdañsk. The Roman Catholic
Church brought people together by sacraments, re-
ligious communities, charitable work, processions,
retreats and other services. After the World War
the Second, the Roman Catholic Church dealt with
many problems – lack of clergy, war destructions
and  a difficult relation with the state. In spite of
these difficulties, there were a lot of people invo-
lved in life of parish they belonged to, what is shown
in the article by presentation of Church’s statistics.
A parish was a place for children, young people,
adults and the elderly. Although the Church itself
did not aim to integrate people it played this role.
In hard post-war reality the Church assured a fe-
eling of safety and stability. Recurrent rituals hel-
ped to adapt to a new life. The article is based on
archive materials from Archive of Archdiocese of
Gdañsk and accounts of people of those times. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


141

 Recenzja.

To ju¿ drugie wydanie popularnonaukowej
ksi¹¿ki autorstwa dr in¿. Jerzego Litwina
o Morskich zabytkach Gdañska i okolic.
Pierwsze ukaza³o siê w 1999 roku1, co œwiad-
czy o zapotrzebowaniu na ksi¹¿ki poruszaj¹ce
t¹ w³aœnie tematykê. Praca zosta³a wydana przez
zas³u¿one dla propagowania historii i kultury
Gdañska oraz regionu Wydawnictwo „Mar-
press”, którego dorobek liczy ju¿ ponad 370
ksi¹¿ek naukowych, popularnonaukowych,
wspomnieñ, a tak¿e literatury piêknej2.
    Autorem jest wspomniany ju¿ dr in¿. Jerzy
Litwin absolwent Instytutu Okrêtowego Poli-
techniki Gdañskiej, od 1984 roku redaktor mie-
siêcznika „Modelarz”. Historyk i muzealnik,
znawca historii techniki okrêtowej, autor kil-
ku ksi¹¿ek od 2001 roku pe³ni¹cy funkcjê dy-

rektora Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdañsku3. Opublikowa³ równie¿ ponad 220
artyku³ów naukowych i popularnonaukowych,
reporta¿y, z czego ponad 50 za granic¹ (t³uma-
czonych na angielski, niemiecki, holenderski
i litewski).
    Ksi¹¿ka ta sk³ada siê z wstêpu, czêœci I –
Z morskich dziejów miasta, czêœci II – Mor-
skie zabytki Gdañska, czêœci III – Morskie za-
bytki w Sopocie i Gdyni, czêœci IV – Morskie
zabytki w okolicach Gdañska oraz rozdzia³u
zamykaj¹cego ca³oœæ pracy czyli Informacji dla
turystów. Opracowanie zaopatrzone zosta³o w
bibliografiê, która przedstawia czytelnikom
podstawow¹ literaturê dotycz¹c¹ tematu, indek-
sy zawieraj¹ce nazwy statków i nazwiska. Szko-
da, ¿e zabrak³o indeksów geograficznego i rze-

Jan Tymiñski

Jerzy Litwin, Morskie zabytki Gdañska i okolic, Wyd. 2, Gdañsk,
Wydawnictwo „Marpress” 2011, s. 276.

Recenzja

1 J. Litwin, Morskie zabytki Gdañska i okolic, Gdañsk 1999.
2 Szerzej na ten temat zob.  J. Samp, Twórczoœæ zwi¹zana z Gdañskiem i wybrze¿em na przyk³adzie dzia³alnoœci wydaw-

niczej Oficyny „Marpress” [w:] Literatura wybrze¿a po 1980 roku, red. T. Arendt, K. Turo, Pelplin 2004, s. 124-135.
3 J. Litwin, Zabytkowe modele okrêtów z Dworu Artusa w Gdañsku, Gdañsk 1981 ; Idem, Modelarstwo okrêtowe,

Gdañsk 1985 ; Idem, Polskie szkutnictwo ludowe w XX wieku, Gdañsk 1995 ; Idem, Morskie dziedzictwo Gdañska,
Gdañsk 1998.
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czowego. Praca zaopatrzona zosta³a w liczne
ilustracje (niektóre lotnicze), zarówno koloro-
we jak i czarnobia³e oraz reprodukcje. Nale¿y
podkreœliæ bardzo staranne opracowanie redak-
cyjne recenzowanej pracy. Liczne ilustracje
wp³ynê³y na podniesienie percepcji prezentowa-
nej ksi¹¿ki. Prezentowane co kilkanaœcie stron
fotografie eksponatów i archiwaliów pochodz¹
m. in. ze zbiorów Archiwum Pañstwowego
w Gdañsku, Biblioteki PAN w Gdañsku, Bi-
blioteki Uniwersytetu Cambridge, CMM,
Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, Mu-
zeum Historycznego Miasta Gdañska, Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Na-
rodowego w Gdañsku oraz zbiorów prywatnych,
w tym samego autora.  Przedstawiaj¹ one m. in.
czêsto zapomniane lub te¿ nie zauwa¿alne na
pierwszy rzut oka dla turystów ale równie¿ sa-
mych mieszkañców zabytki, budowle œwiadcz¹-
ce o morskiej historii wybrze¿a gdañskiego. Ta-
kie jak np. budynek przedwojennej poczty
morskiej w Porcie Gdañskim, czy te¿ piêkn¹
dioramê, przedstawiaj¹c¹ ¿aglowiec na tle portu,
zdobi¹c¹ fasadê budynku Narodowego Banku
Polskiego w Gdañsku przy ulicy Okopowej oraz
zabytkow¹ murowan¹ latarniê morsk¹ w dziel-
nicy Nowy Port z koñca XIX wieku (s. 160).
    Autor, we wstêpie do swej ksi¹¿ki, uzasadnia
potrzebê ukazania siê jej drugiego wydania.
Wyjaœnia, i¿ 12 lat które up³ynê³y od wydania
pierwszego to wystarczaj¹cy okres by przedsta-
wiæ czytelnikom jakie zmiany zasz³y w Gdañ-
sku i okolicach, co ma swoje odzwierciedlenie
zarówno uzupe³nieniach i aktualizacji samego
tekstu jak i licznych nowych ilustracjach. Jak
we wstêpie pisze Jerzy Litwin, ksi¹¿ka ta „za-
wiera moje doœwiadczenia wyniesione z okresu pra-

cy m. in. W Regionalnym Oœrodku Studiów
i Ochrony Œrodowiska Kulturowego w Gdañsku
oraz od 1991 roku w Centralnym Muzeum Mor-
skim, którego bogate zbiory (w tym równie¿ innych
muzeów regionu) wymagaj¹ ci¹g³ej promocji”.
    Ksi¹¿ek o historii i dziejach Gdañska i oko-
lic jest sporo i to zarówno w jêzyku polskim
jak i niemieckim lecz nie w ujêciu jakie zapre-
zentowa³ Jerzy Litwin, a wiêc z perspektywy
zabytków (zarówno ruchomych jak i nierucho-
mych), miejsc i wszelkich œladów przedstawia-
j¹cych morski charakter Gdañska i okolic.
Omawiana tu praca Jerzego Litwina stanowi
oryginalny wyk³ad, który zebrany w zwiêŸle
przedstawion¹ ca³oœæ, a zarazem rozszerzony
w stosunku do wyd. I prezentuje nam nowator-
skie ujêcie historii wybrze¿a gdañskiego.
    Czêœæ pierwsza ksi¹¿ki sk³ada siê z 9 pod-
rozdzia³ów przedstawiaj¹cych zarys dziejów
morskich Gdañska, historiê i rozwój ¿eglugi
oraz morskiego handlu. I tak w podrozdziale
pierwszym autor przedstawi³ pocz¹tki ¿eglugi
w okresie do roku 1308, w którym omawia dzie-
je piastowskie. Drugi poœwiêcony zosta³ czasom
panowania Zakonu Krzy¿ackiego. Autor s³usz-
nie zauwa¿a, ¿e znaczny wp³yw na rozwój han-
dlu mia³o wst¹pienie Gdañska do Zwi¹zku
Miast Hanzeatyckich w 1361 roku. Kolejne
podrozdzia³y to „Pod ber³em Jagiellonów
(1454-1572)”, „Polskie zmagania o Dominum
Maris Baltici (1573-1697)” czyli czas najwiêk-
szego rozkwitu miasta w okresie Rzeczypospo-
litej szlacheckiej, „Pod rz¹dami Sasów (1697-
1793)”, „Pod bander¹ Prus (1793-1871)”, „W
granicach Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918)”,
„W czasach Wolnego Miasta Gdañska (1920-
1939)” i ostatni „Po roku 1945”.
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 Recenzja.

    W czêœci drugiej swej pracy Jerzy Litwin
przedstawia konkretne muzea – równie¿ te któ-
re maj¹ dopiero powstaæ (Muzeum II Wojny
Œwiatowej) na terenie Gdañska oraz ich zbiory
pod k¹tem morskim. Nastêpnie opisuje poszcze-
gólne zabytki na terenie G³ównego i Starego
Miasta Gdañska, omawia budowle sakralne,
bramy dawnego portu nad Mot³aw¹, ulice i pla-
ce. Autor przedstawia równie¿ zabytki na obrze-
¿ach miasta, takie jak Twierdza Wis³oujœcie,
Westerplatte czy Latarnia w Nowym Porcie.
    Trzeci rozdzia³ ksi¹¿ki omawia zabytki zwi¹za-
ne z morzem na terenie Gdyni i Sopotu. Czytel-
nik znajdzie tu podstawowe informacje zwi¹zane
m. in. z histori¹ powstania miasta i portu, Muzeum
Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej,
Okrêtem-Muzeum „B³yskawica”, Statkiem-Mu-
zeum „Dar Pomorza”, Akwarium Gdyñskim.
    „Morskie zabytki w okolicach Gdañska” to
tytu³ czêœci czwartej, w której znajdziemy opis
wszystkich wa¿niejszych zabytków zwi¹zanych
z morzem poza terenem samego trójmiasta.
Autor przedstawi³ takie miasta i miejscowoœci
nad brzegiem Zatoki Puckiej i otwartym mo-
rzem jak: Puck, Rewa, Os³onino, Rzucewo,
Swarzewo, Rozewie czy Jastrzêbia Góra. Zabyt-
kom i atrakcjom Pó³wyspu Helskiego (m. in.
Muzeum Obrony Wybrze¿a, Muzeum Rybo-
³ówstwa, Fokarium, latarnie) poœwiêcony zo-
sta³ ca³y podrozdzia³. Wschodnie dzielnice dzi-
siejszego Gdañska czyli Sobieszewo, Przegalinê
i Œwibno przedstawiono w podrozdziale czwar-
tym. Kolejny przedstawia miejscowoœci Mierzei
Wiœlanej, a wiêc Jantar, Stegnê, Sztutowo, K¹ty

Rybackie. Autor, znany badacz z zakresu szkut-
nictwa i budownictwa okrêtowego, nie omiesz-
ka³ zaprezentowaæ czytelnikom typów ³odzi
rybackich jakie mo¿na by³o w przesz³oœci
i obecnie spotkaæ nad Zalewem Wiœlanym, ta-
kich jak Barkasy czy ¯akówki. Po³udniowy
zasiêg geograficzny tej pracy wyznacza Tczew
z krótkim przedstawieniem Muzeum Wis³y.
     Rozdzia³, zamykaj¹cy ca³oœæ ksi¹¿ki, zawie-
ra wybór najwa¿niejszych informacji turystycz-
nych dotycz¹cych dojazdów, komunikacji, par-
kingów, godzin otwarcia i adresów muzeów,
galerii, rozk³adu rejsów statków wycieczko-
wych, adresów bibliotek, restauracji, oraz tych
wszystkich miejsc, które u³atwiaj¹ swobodne
poruszanie siê turysty po Gdañsku i wybranych
miejscowoœciach nadmorskich. Dziêki temu
ksi¹¿ka mo¿e s³u¿yæ turystom odwiedzaj¹cym
Trójmiasto jako przewodnik, u³atwiaj¹cy poru-
szanie siê po Gdañsku czy te¿ innych miejscach
przedstawionych w ksi¹¿ce. Pomocna i u¿ytecz-
na mo¿e byæ równie¿ dla przewodników i orga-
nizatorów wycieczek po Trójmieœcie i okolicach.
    Ze wzglêdu na swój popularnonaukowy cha-
rakter ksi¹¿ka napisana jest bardzo komunika-
tywnym jêzykiem. Przejrzystoœæ i jasnoœæ wy-
k³adu sprawia, ¿e recenzowana praca powinna
znaleŸæ siê na pó³ce ka¿dego mi³oœnika Gdañ-
ska, marynisty czy te¿ tego kto interesuje siê
histori¹ regionu Pomorza Gdañskiego. Bogac-
two poruszonych w tej ksi¹¿ce zagadnieñ po-
woduje, i¿ praca ta mo¿e s³u¿yæ laikom jako
informator, doskona³e wprowadzenie do pog³ê-
bienia wiadomoœci w niej zawartych.
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