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Wstęp

Oddajemy do rąk Państwa kolejny, numer Szczecineckich Zapisków Historycznych. Podobnie jak poprzednie poświęcony jest on muzealnictwu oraz historii
miasta i regionu.
Magdalena Iwanicka pisze w nim o zakonserwowanym przez siebie obrazie
„Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz”,
niegdyś w kościele w Siemczynie – dziś w Muzeum. Była to Jej praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr Bogumiły J. Rouba, dr Elżbiety Szmit-Naud, mgr
Teresy Łękawy-Wysłouch oraz mgr Ludmiły Tymińskiej-Widmer w Zakładzie
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Dodajmy, że obraz był w fatalnym stanie.
W numerze znalazły się także dwa artykuły dotyczące archeologii pióra
znanego badacza koszalińskiego Ignacego Skrzypka, jeden o przedchrześcijańskim posągu kamiennym, tzw. „Belbuku”, drugi o znanym archeologu amatorze
mjr Fryderyku W. Kasiskim. Jadwiga Kowalczyk-Kontowska pracą na temat
zabytkowych kościołów w gminie Szczecinek, rozpoczęła cykl artykułów na ten
bardzo zajmujący temat. Historię regionu kontynuuje Aleksander Miśkiewicz,
krótkim tekstem o szczecineckich Tatarach, a także Christa Himmele, Dorothee
Himmele-Doll i Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, pracą o najnowszej historii
majątku Dennig’ów w Juchowie. Trzeba wspomnieć, że dwie pierwsze Autorki
są potomkiniami dawnych właścicieli tej posiadłości. Ostatnim artykułem w tej
części jest praca na temat śladów pobytu wojsk napoleońskich w Szczecinku.
Jest on rozszerzoną wersją referatu jaki wygłosił Autor na konferencji, zorganizowanej w Słupsku w 2007 r. z okazji 200 rocznicy walk w okresie napoleońskim na Pomorzu Zachodnim. Znaczącym wzbogaceniem numeru – jak
sądzę – są zamieszczone wspomnienia. Z okazji 700-lecia Szczecinka, Muzeum
nasze ogłosiło konkurs na pamiętniki. Dwie nagrodzone prace publikujemy
w niniejszym numerze: Jana Kurka, Wycieczka 1985 – I nagroda, oraz Alicji
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Tyszkiewicz, Wspomnienia – II nagroda. Zeszyt zamykają także wspomnienia
ss. Marii Marceliny (Juli Dyakowskiej) poświęcone pracy szczecineckich Niepokalanek, ale także walce o utrzymanie tego bardzo zasłużonego dla Szczecinka
domu zakonnego. Kończąc pragnę podziękować Autorom i wszystkim którzy
przyczynili się do wydania niniejszego zeszytu.
Jerzy Dudź
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Magdalena Iwanicka
Toruń

Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa
przez Henninga Berndta von der Goltz.
Okoliczności powstania, technika wykonania
oraz zagadnienia konserwacji i restauracji obrazu

Wstęp.
Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz to
XVIII– wieczny obraz olejny na płótnie, pędzla nieznanego artysty, pochodzący
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku.
Obraz był przedmiotem pracy dyplomowej autorki niniejszego artykułu,
realizowanej w latach 2002-2006 pod kierunkiem prof. dr kwal. II st. Bogumiły J. Rouba, dr Elżbiety Szmit-Naud, mgr Teresy Łękawy-Wysłouch oraz mgr
Ludmiły Tymińskiej-Widmer w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
Polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania historyczno-artystyczne autorka wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab.
Zygmunta Kruszelnickiego, badania budowy technicznej natomiast autorka
zrealizowała pod kierunkiem prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr hab. Justyny
Olszewskiej-Świetlik oraz mgr Małgorzaty Górzyńskiej w Zakładzie Technologii
i Technik Malarskich UMK. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie wyników
badań oraz prac konserwatorsko-restauratorskich.

5

Treść i kompozycja obrazu.
Obraz (fot. 5) przedstawia klęczącego mężczyznę (Henninga Berndta von der
Goltz) adorującego ukrzyżowanego Chrystusa na tle pagórkowatego krajobrazu
i elementów architektury.
Kompozycja obrazu zbudowana jest diagonalnie. Lewą stronę kompozycji
zajmuje postać Chrystusa rozpięta na wysokim krzyżu łacińskim. Smukłe ciało
Ukrzyżowanego, przedstawione en face, oraz spokojna w wyrazie twarz nie noszą
oznak męki. Chrystus, ukazany jako zmarły, jest zawieszony w układzie widlastym;
jego ręce, lekko ugięte w łokciach, uniesione są pod kątem 450, dłonie są małe,
o podkurczonych palcach, z wnętrzem zwróconym w stronę widza (gwoździe są
niewidoczne) – fot. 10. Korpus Ukrzyżowanego ustawiony jest frontalnie, natomiast nogi, lekko ugięte w kolanach, ukazane są w lekkim skrócie w jego prawą
stronę. Każda stopa przybita jest do krzyża oddzielnie. Głowę Chrystus przechyla
lekko na lewe ramię i do przodu; rysy twarzy przedstawiono idealistycznie. Wyraźnie wyodrębnione pasma jasnych włosów opadają na ramiona; broda, również
jasna, jest dość krótka. Korona cierniowa o zielonej barwie zsunięta jest nieco na
czoło. Tłem dla głowy jest okrągły płasko malowany nimb o ciepłej żółtej barwie. Rany Chrystusa zaznaczono schematycznie jaskrawą czerwienią (wnętrza
dłoni, krople krwi spływające na czoło oraz lewy bok). Ranę na boku Chrystusa
przedstawiono, wbrew powszechnej tradycji, po lewej stronie ciała, na wysokości
klatki piersiowej. Jaskrawoczerwone perizonium ma postać dość wąskiej opaski
wokół bioder, zawiązanej na lewym boku Chrystusa w węzeł.
Krzyż łaciński, o prostych brązowych belkach, jest nieznacznie asymetryczny – skrzyżowanie belek przesunięte jest w prawą stronę, ku środkowi kompozycji. Titulus z napisem INRI umieszczony jest ukośnie w punkcie przecięcia belek.
Postać klęczącego Henninga Berndta von Goltz zwrócona jest w lewo i przedstawiona w ujęciu en trois quarts, z dłońmi złożonymi w geście modlitwy i uniesionymi na wysokość szyi (fot. 11). Twarz raczej pełna, o miękkim owalu, regularnych
rysach i pogodnym wyrazie nosi pewne znamiona indywidualizmu: wypukłe
czoło, zaokrąglony na końcu nos, usta o mało wydatnych wargach, wąskie brwi.
Błękitne oczy migdałowego kształtu, wpatrzone są w postać Chrystusa. Głowę
wieńczy biała peruka typu allonge, o skręconych lokach, sięgająca ramion. Klę6

czący ubrany jest w stalowej barwy półpancerz (kirys), na nim ciemnobłękitny
ubiór wierzchni typu justaucorps, z czerwonymi mankietami i złotą lamówką oraz
ciemnoczerwone spodnie (typu culotte). Podudzia nie są wyraźnie widoczne ze
względu na zniszczenia w obrębie obciętej dolnej krawędzi obrazu.
U podstawy krzyża, na wysokości kolan klęczącego leży prawdopodobnie
hełm z zielonkawym zakręconym piórem. U stóp krzyża po lewej stronie widoczny jest zarys górnej części jasnego owalnego przedmiotu, być może czaszki (zniszczonej w wyniku obcięcia obrazu). Tło obrazu potraktowano raczej
schematycznie. Po prawej stronie kompozycji, za von Goltzem, rozpościerają
się szarobrązowe głazy i wzgórza porośnięte drzewami. Po lewej stronie, na
wysokości kolan Ukrzyżowanego widoczne są zabudowania (prawdopodobnie
pałacu w Siemczynie), zlokalizowane wzdłuż szerokiej drogi biegnącej w głąb
kompozycji (fot. 12). Na pierwszym planie widoczny jest pięciokondygnacyjny
budynek magazynowy, niebieski, z ciemniejszymi otworami okiennymi; do jego
bocznej elewacji dostawiona jest niska budowla o okrągłym planie i stożkowym
czerwonym dachu. Za nią, ze znajomością perspektywy zbieżnej, przedstawiono trzykondygnacyjną bryłę pałacu, przekrytą rdzawobrązowym dachem
dwuspadowym, szaroniebieską z delikatnie zaznaczonymi bielą podziałami
architektonicznymi i otworami okiennymi. Narożny ryzalit przekryty jest osobnym trójspadowym brązowym dachem. Za pałacem widoczna jest zwieńczona
iglicą wieża kościoła. Niebo, o czystej barwie chłodnego intensywnego błękitu,
rozjaśnione nad architekturą i wzgórzami, przecinają żółtawe pasma chmur.
Po lewej stronie kompozycji, na wysokości stóp Chrystusa widnieje inskrypcja
łacińska w sześciu wersach (fot. 12). Na odwrociu zlokalizowana jest natomiast
inskrypcja w języku niemieckim, podająca nazwisko fundatora (fot. 2, 6).
Dawny zabytek stanowi pole badań i obszar pracy zarówno dla konserwatora-restauratora, jak i dla historyka sztuki. Zazwyczaj ich działania mogą być,
przynajmniej w pewnym stopniu, od siebie niezależne. Zdarza się jednak, że
bardzo zły stan zachowania dzieła sztuki nie tylko utrudnia, ale wręcz uniemożliwia wykonanie badań z zakresu historii sztuki. Tak było właśnie w przypadku
obrazu Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der
Goltz. Nie dziwi zbytnio fakt, że wskutek obecności zabrudzeń, pożółkłego
werniksu oraz licznych i rozległych ubytków inskrypcja łacińska na licu obrazu
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była bardzo słabo czytelna. W tym wypadku jednak nawet analiza kompozycji obrazu przed konserwacją napotkała przeszkodę w postaci specyficznego
typu zniszczenia – obecności warstwy przemalowania na całej powierzchni
lica, będącego wynikiem dawnej renowacji (fot. 1). Na podstawie wykonanych
rentgenogramów stwierdzono, że oryginalna kompozycja obrazu została w ogólnym zarysie powtórzona podczas przemalowania (co nie jest oczywiste, jako że
często w takich sytuacjach zmieniano kompozycję, układ barw, a w skrajnych
przypadkach malowano zupełnie nowe przedstawienie na dawnym obrazie).
Mimo niekwestionowanej wartości historycznej obiektu, analizując jego
wygląd przed konserwacją (fot. 1), trudno nie odnieść wrażenia obcowania
z dziełem pod względem artystycznym wręcz nieporadnym, operującym uproszczeniami formy, schematycznym ujęciem anatomii, draperii i krajobrazu, małą
głębią kompozycji oraz niekonsekwentnym przedstawieniem perspektywy. Tymczasem po udanym odsłonięciu oryginalnej warstwy malarskiej dzieła (fot. 3)
okazało się, że jego forma, chociaż reprezentuje malarstwo prowincjonalne, urzeka wyrazistą prostotą kompozycji namalowanej ze znaczną wprawą i lekkością,
przez artystę posiadającego pewną wiedzę z zakresu anatomii i perspektywy.

Sylwetka H.B. von der Goltza oraz okoliczności powstania
i historia dzieła.
Obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der
Goltz, autorstwa anonimowego malarza, powstał prawdopodobnie w II ćw.
XVIII w., na co wskazuje inskrypcja frakturą neogotycką, wypisana czarną
farbą na odwrociu (fot. 2, 6):
„JESUS
So legte sich ein sunder groß
Zu Jesu fussen nieder
ward dadurch der sundenloß
Erlangte gnade wieder
HENNING BERNDT
GOLTZ“
8

Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa pochodzi z kościoła parafialnego p.w.
Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie, gdzie znajdowała się kaplica grobowa
rodziny von der Goltz.
Pierwotne przeznaczenie obrazu nie jest jasne. Wprawdzie kompozycja
przedstawienia oraz teksty dwóch inskrypcji noszą cechy charakterystyczne
dla obrazów epitafijnych lub chorągwi pogrzebowych (tę drugą funkcję należy
na pewno wykluczyć, ponieważ omawiany obraz miał ramę), jednak obraz
najprawdopodobniej pierwotnie pełnił funkcję wotywną, być może wtórnie
połączoną z funkcją epitafium, co ustalono (jak zostanie dalej szerzej omówione), na podstawie XIX-wiecznych źródeł.
Henning Berndt von der Goltz żył w latach 1681-1734. Jako właściciel Siemczyna
(w województwie zachodniopomorskim), wzniósł tam barokowy pałac. Można dopatrzeć się pewnego podobieństwa między bryłą owego pałacu a architekturą widoczną
na obrazie H.B. von der Goltza ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku.
Von der Goltzowie (Golczowie, Gulczowie) nabyli wieś Heinrichsdorf
(Siemczyno) od rodziny von Beeskow w 1292 r.1 Siemczyno stało się główną
siedzibą rodziny po śmierci Heinricha von der Goltz w 1554 r.
Henning Berndt von der Goltz, najmłodszy spośród czternaściorga dzieci Jerzego Wilhelma, urodził się 24 czerwca 1681 w Latzig. Zmarł 24 marca
1734 r. w Siemczynie. Jako rotmistrz w służbie króla polskiego walczył z Tatarami
i Szwedami2. Majątek w Siemczynie otrzymał w końcu XVII w. Był fundatorem
budowy pałacu w Siemczynie (wzniesionego w latach 1722–1726)3.
Friedrich von der Goltz w wydanej w Strasburgu w 1885 r. monografii rodu
opisuje obraz znajdujący się w kościele w Siemczynie i przytacza związaną z nim
historię, nie podając niestety jej źródła.
In der Kirche Zu Heinrichsdorf befindet sich ein Bild, das den Heiland am
H. Sieber, Schlösser und Herrensitze in Pommern. Nach alten Stichen und Vorlagen, Frankfurt/Main 1959, s. 118, także: J. Hinz, Pommern Wegweiser, Mannheim 1988, s. 151.
W kronice rodzinnnej E. von der Goltz podaje, że Heinrichsdorf było majątkiem rodowym
von Goltzów od początku XVI w. Cf. E.v.d. Goltz, Verzeichnis der gegenwärtig lebenden Glieder des Geschlechts der Grafen und Freiherrn von der Goltz, Wittenburg 1908.
2
F.v.d. Goltz, Nachrichten über die Familie der Grafen und Freiherrn von der Goltz, Strassburg
1885, s. 172-173.
3
Tamże, s. 169.
1
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Kreuze darstellt, an der linken Seite desselben steht mit erhobenen, gefalteten
Händen in der Tracht der damaligen Zeit, Stutzperücke, Cürass und braunem
Rock. Auf der Rückseite des Bildes steht: »So legte sich ein Sünder gross zu Jesu
Füssen nieder, wird dadurch seiner Sünden los, erlangte Gnade wieder«.
Als 1712 oder 13 in die Pest herrschte, floh, so heisst es, Henning Bernd nach
dem Vorwerk Calentzig, ging aber alle Morgen auf einen Berg zwischen Calentzig und Heinrichsdorf und liess sich durch ein Sprachrohr berichten, wie viele
gestorben seien. Als es der Todten immer mehr wurden, sank er auf die Kniee
und flehte zum Herrn, ihm wenigstens die Hälfte seiner Unterthanen zu lassen,
und siehe da, als die Hälfte gestorben war, hörte die Krankheit auf und es starb
niemand mehr, und zum Andenken an diese Begebenheit soll er nun das Bild in
der Kirche gestift haben.4
[W kościele w Heinrichsdorf znajduje się obraz, który przedstawia Zbawiciela na krzyżu. Po jego lewej stronie stoi (znajduje się) z uniesionymi, złożonymi dłońmi Henning Bernd Golcz, w ubiorze ówczesnego czasu, peruce,
kirysie i brązowej szacie. Na odwrociu obrazu jest napisane: »Więc położył się
wielki grzesznik pod stopy Jezusa, przez to zostały odpuszczone jego grzechy,
osiągnął łaskę znowu«.
Gdy w 1712 lub 1713 roku w Heinrichsdorf panowała dżuma, uciekł, jak
mówi się, Henning Bernd do folwarku Calentzig, jednak każdego ranka wspinał
się na górę pomiędzy Calentzig i Heinrichsdorf i krzycząc przez tubę dowiadywał
się, ile osób zmarło. Jako że umarłych przybywało, padł na kolana i błagał Pana,
aby oszczędził przynajmniej połowę jego poddanych. Kiedy połowa umarła,
epidemia się skończyła i nikt więcej nie umarł i na pamiątkę tego wydarzenia
ufundował on [Henning Bernd] obraz w kościele.]
Na podstawie opisu kompozycji i przytoczonej inskrypcji z odwrocia, można utożsamić wyżej opisany obraz z Adoracją Ukrzyżowanego Chrystusa przez
Henninga Berndta von der Goltz ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku (pochodzącą z kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie).
Drobne różnice w tekście inskrypcji, nie zmieniające jej sensu, można wytłumaczyć w ten sposób, że Friedrich von der Goltz mógł znać wierszowany tekst
4

Tamże, s. 168-169.
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jedynie ze słyszenia. Istnieją także drobne rozbieżności między strojem Henninga
Berndta opisanym w kronice a przedstawionym na obrazie z Siemczyna. Być może
autor kroniki widział obraz przed “renowacją” – przemalowaniem (kirys występuje jako element stroju fundatora w wersji oryginalnej dzieła) lub nie widział
wcale, a znał jedynie z czyjegoś opisu (brązowej szaty nie było w żadnej wersji).
Przytoczona historia, trudna niestety do zweryfikowania pod względem
historycznym, powinna być wzięta pod uwagę jako źródło wiedzy o okolicznościach powstania obrazu Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa. Abstrahując
bowiem od mistycznego wątku podania, należy uznać je za dość konkretne,
precyzujące datę i miejsce zdarzenia. W dobrach von der Goltzów rzeczywiście
w okresie wojny północnej panowała epidemia dżumy5. Posiadłość Calentzig
to dzisiejsze Kaleńsko, położone niedaleko Siemczyna.
Przy założeniu, że historia powtórzona przez Friedricha von der Goltz jest
w ogólnym zarysie prawdziwa, należy postawić tezę, że obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa został zamówiony i namalowany nie jako epitafium, ale jako
obraz wotywny, będący wyrazem wdzięczności Henninga Berndta von der Goltz
za ocalenie siebie i swoich poddanych podczas epidemii dżumy. Za takim przeznaczeniem wydaje się przemawiać inskrypcja widoczna na odwrociu (fot. 2, 6):
„JESUS
So legte sich ein sunder groß
Zu Jesu fussen nieder
ward dadurch der sundenloß
Erlangte gnade wieder
HENNING BERNDT
GOLTZ“
Można ją przetłumaczyć następująco: “Więc położył się (padł) wielki grzesznik pod stopy Jezusa, stał się przez to bezgrzeszny, osiągnął łaskę znowu”.
Użycie czasownika sich legen wskazuje na aktywne działanie Henninga
Berndta, można ją więc rozumieć jako odwołanie do wspomnianego w legendzie padnięcia na kolana w modlitwie (w charakterystycznym natomiast dla
K. Kalita, Architektura XVIII-wiecznego pałacu w Siemczynie, Koszalińskie Zeszyty
Muzealne t. 7, 1977, s. 51. Autorka nie podaje źródła tej informacji.
5
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inskrypcji epitafijnych odwołaniu do pochówku użyto by raczej czasownika
legen w stronie czynnej lub biernej).
Wotywnym charakterem przedstawienia wytłumaczyć można również fakt,
że inskrypcja ma formę inwokacji do Jezusa.
Zrozumiałe w tym świetle wydaje się umieszczenie inskrypcji na odwrociu
obrazu. Usytuowanie takie jest nietypowe i trudne do wytłumaczenia dla obrazu epitafijnego, którego główną funkcją jest upamiętnienie osoby zmarłego
szlachcica (do czego podanie jego nazwiska jest konieczne).
Tekst na odwrociu obrazu wotywnego wraz z podaniem nazwiska fundatora
ma spełniać funkcję osobistej modlitwy dziękczynnej Henninga Berndta von
der Goltz. Inskrypcja ma charakter prywatny, podczas gdy Chrystus przedstawiony na licu obrazu, rozumiany jest jako wybawiciel całej gminy. Henning
Berndt von der Goltz był protestantem6. Fakt ukrycia inskrypcji może mieć
także związek z luterańską koncepcją odrzucenia tzw. Werkheiligkeit (usprawiedliwienia poprzez uczynki – ufundowanie obrazu ma zapewnić i zarazem
zaświadczyć o łasce Bożej)7. W myśl tej doktryny luteranizm krytykował fundowanie obrazów mające na celu kupienie sobie łaski Bożej (Luter w Sermon von
den guten Werken stwierdza, że jest to główna siła napędowa kultu obrazów)8.
Jednak wota, będące podziękowaniem i pamiątką już doznanej łaski, były przez
luteran akceptowane i fundowane.
Druga inskrypcja, umieszczona na licu obrazu na wysokości stóp Chrystusa
(fot. 12), przed rozpoczęciem zabiegów konserwatorsko-restauratorskich była
czytelna jedynie cześciowo:
„ RECORD...RE ...S...
....UOD S...........
N......E PERDAS IL...
........RENS ME SEDISTI...
R...DEMISTI CRUC.......
Od roku 1534, z wyjątkiem lat 1625-1641, Siemczyno było protestanckie. J. Nowacki, Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej,
Poznań 1964, s. 389-390, 574.
7
S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989,
s. 24.
8
Tamże.
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......US LA...........”
Tekst udało się zidentyfikować jako fragment hymnu Dies irae z Mszału
rzymskiego:
„RECORDARE, JESU PIE
QUOD SUM CAUSA TUÆ VIÆ:
NE ME PERDAS ILLA DIE.
QUÆRENS ME, SEDISTI LASSUS
REDEMISTI CRUCEM PASSUS:
TANTUS LABOR NON SIT CASSUS.”

„Racz pamiętać, Jezu drogi,
Żeś wziął dla mnie żywot srogi,
Nie gub mnie w dzień straszny trwogi.
Długoś szukał mnie znużony,
Zbawił krzyżem umęczony,
Niech ten trud nie będzie płony.“

Zacytowanie wersów z Dies irae (hymn czytany jest 2 listopada –
w Dzień Zaduszny) jest zgodne z konwencją przedstawień epitafijnych
i charakterystyczne zarówno dla katolickich, jak i protestanckich epitafiów.
Jednak wers „Nie gub mnie w dzień straszny trwogi” może wskazywać
także na modlitwę Henninga Berndta von der Goltz o ocalenie od szalejącej dżumy.
Wobec powyższych argumentów należy przyjąć, że Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa została ufundowana jako obraz wotywny.
Pod względem ikonograficznym przedstawienie klęczącego pod krzyżem
fundatora charakterystyczne jest dla epitafijnej sztuki zarówno katolickiej od
czasów średniowiecza (np. niezachowane XV-wieczne epitafium Jana Kota
z kościoła Św. Janów w Toruniu), jak i protestanckiej.
Należy przyjąć, że obraz powstał po roku 1713, ale przed śmiercią Henninga Berndta von der Goltz w 1734 r. Architektura przedstawiona w głębi
kompozycji wykazuje pewne podobieństwo z bryłą pałacu w Siemczynie (fot.
13), wybudowanego przez fundatora obrazu. Być może więc Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa została zamówiona już po rozpoczęciu budowy pałacu;
mniej prawdopodobne wydaje się, by zabudowania domalowano do gotowego
już obrazu wotywnego.
Pałac w Siemczynie wzniósł Henning Berndt von der Goltz w latach 172213

26. Zachowało się bardzo niewiele materiałów archiwalnych dotyczących pałacu,
jest on jednak wzmiankowany w literaturze9. Budowę pałacu rozpoczęto 20
marca 1722 roku; trwała do 1726 roku10.
Pałac w Siemczynie w formie wzniesionej od jednego rzutu na nowym
miejscu11 przez Henninga Berndta von der Goltz to budowla na planie podkowy, z tarasem pośrodku. Część środkowa, dwukondygnacyjna, przekryta
jest dachem mansardowym; w jej narożach od strony elewacji wschodniej
(ogrodowej) znajdują się dwa dwukondygnacyjne ryzality przekryte dachami
trójspadowymi. Od strony zachodniej znajduje się duży dziedziniec, wzdłuż
którego, prostopadle do głównej zachodniej fasady, wzniesiono (w tym samym
czasie co pałac) długie budynki gospodarcze i mieszkalne12.
Można postawić hipotezę, że na obrazie jest przedstawiony ryzalit oraz
część środkowa pałacu w Siemczynie, widziane od strony parku (budynek gospodarczy namalowany na pierwszym planie mógłby pojawić się na obrazie
w wyniku XIX-wiecznej renowacji, równoznacznej z przemalowaniem obrazu).
W 1699 r. w Siemczynie Henning Berndt von der Goltz wzniósł kaplicę rodzinną. Do średniowiecznego kościoła dobudowano barokową kaplicę o prostej,
zwartej bryle, nakrytej dachem dwuspadowym. Elewacje urozmaicają zdwojone
pilastry w narożnikach oraz plastyczny gierowany gzyms. Tam znajdowała się
krypta rodziny von Goltz, tam też do dziś istnieje XVIII-wieczny fryz heraldyczny, na którym umieszczono, wśród alegorycznych przedstawień, herb Goltzów.
Najprawdopodobniej obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez HenA. Duncker, Die Ländliche Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der Ritterschaftlichen
Grundbesitzter in der Preussischen Monarchie t. 5, Berlin 1862-1863, s. 255; także: F. Von der
Goltz, Nachrichten…,– dz. cyt., s. 169 i 172; E. Von der Goltz, Verzeichnis…,– dz. cyt., s. 2; F.
Bahr, Das Goltz Schloss zu Heinrichsdorf [w:] Unser Pommerland R. 17, Szczecin 1932, s. 153157; H. Sieber, Schlösser und Herrensitze …, – dz. cyt., s. 118-119; J. Hinz, Pommern …,– dz.
cyt. s. 151.
W polskiej literaturze pałac nie został szerzej omówiony przed ukazaniem się prac Kazimiery
Kality, zawierających analizę stylistyczno – porównawczą obiektu. K. Kalita-Skwirzyńska, Architektura …,– dz. cyt., s. 49-64.
10
J. Kohte, Die Bau Und Kunstdenkmäler des Regirungs Bezirk Köslin. Stettin 1934 s. 81;
także: A. Duncker, Die Ländliche Wohnsitze…, dz. cyt., s. 255.
11
K. Kalita-Skwirzyńska, Architektura …,– dz. cyt., s. 54.
12
Tamże, s. 51.
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ninga Berndta von der Goltz pierwotnie znajdował się właśnie w tej kaplicy
rodzinnej.
Dziś kaplica stanowi zakrystię neogotyckiego kościoła pod wezwaniem
Matki Bożej Różańcowej, wybudowanego w latach 1854-1856 (prawdopodobnie
po rozbiórce dawnego średniowiecznego kościoła)13.
Obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der
Goltz, jak już wzmiankowano, poddawany był niegdyś renowacjom.
W lipcu 2004 roku w trakcie prac terenowych pracownicy Muzeum Regionalnego w Szczecinku odnaleźli ramę, wcześniej związaną z obrazem Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz. Jest
to rama drewniana, malowana czarną farbą, datowana na lata trzydzieste XX
wieku. W ramę oprawione jest krosno z naciągniętym płótnem bawełnianym,
które spełniało funkcję ochrony odwrocia oryginału. Na płótno przeniesiono
inskrypcję z odwrocia oryginału (ze zmianami pisowni i kroju np. litery s):
„So legte sich ein Sünder groß
Zu Jesu Füβen nieder
ward dadurch der Sünden los
Erlangte Gnade wieder
HENNING BERNDT GOLTZ“
Poniżej, w prawym dolnym rogu, umieszczono inskrypcję upamiętniającą
przeprowadzoną renowację obrazu:
„In ehrfurchtsvöllem Gedenken an die Heimat unsrer Ahnen
und im stillen Gebet zu Gott für Kind u. Kindeskinder
widmen die Wiederherstellung dieses historischen Bildes
der Heinrichsdorfer Kirchengemeinde.
Berlin Friedenau				
Ewald Paul Kurt Doege
Weihnachten 1933			
Eberhard Ewald Alfred Doege“

Informacje o kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie, Patrz: H. Schulze, Die
Pommersches Kirchendorfer, Herford 1963, s. 16, także: T. Mielczarek, Schematyzm Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1977, s. 96.
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„W pełnej uszanowania pamięci dla ziemi ojczystej naszych przodków
oraz w cichej modlitwie do Boga za dzieci i wnuki
poświęcają odnowienie tego historycznego obrazu
wspólnocie wyznaniowej Heinrichsdorf [Siemczyna].
Berlin Friedenau				
Ewald Paul Kurt Doege
Boże Narodzenie 1933 			
Eberhard Ewald Alfred Doege“
Udokumentowanie jest, że rodzina Doege mieszkała w Siemczynie w XVII
i XVIII wieku. Eberhard Ewald Alfred Doege (syn Ericha Georga Ewalda Doege, wnuk Ewalda Georga Doege) urodził się w Chełmnie (Culm) 18.08.1910
r.; pełnił funkcję asesora, referenta a następnie starosty miasta Freudenstadt
(Wirtembergia); od roku 1961 był burmistrzem miasta Tübingen14. Prawdopodobnie więc Ewald Paul Kurt Doege oraz Eberhard Ewald Alfred Doege
sfinansowali renowację obrazu.
Powyższa renowacja nie była prawdopodobnie pierwszą, ponieważ w przepisanej inskrypcji brakuje słowa JESUS, zasłoniętego dużą łatą, co wskazuje, że
renowatorzy z 1933 r. zastali odwrocie z już naklejonymi łatami. Prawdopodobnie
to właśnie oni doszyli pas płótna do dolnej krawędzi obrazu, ponieważ wymiary
obrazu przed obecną konserwacją praktycznie pokrywają się z wymiarami blejtramu z 1933 roku. Z tej samej renowacji pochodzą przemalowania i wtórny werniks.
Na podstawie powyższych ustaleń można z dużym prawdopodobieństwem
przyjąć, że obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta
von der Goltz poddano konserwacji bądź renowacji prawdopodobnie dwukrotnie. Za pierwszym razem ograniczono się do przyklejenia łat na odwrociu
obrazu, mających za zadanie stabilizację podziurawionego podobrazia (należy
zaznaczyć, że łaty nie uwidoczniły się na licu, do czego często dochodzi). Druga
renowacja, przeprowadzona na Boże Narodzenie roku 1933, miała charakter
totalny, jednakże jak na ówczesne czasy należy ją uznać za amatorską.
Nie udało się niestety ustalić gdzie i w jakim stanie obraz przetrwał wojny
światowe. Można jedynie ogólnie przyjąć, że już po wyżej wspomnianej renowacji obraz przechowywany był w bardzo niekorzystnych warunkach (wtedy
Strona internetowa rodziny Doege, dokument elektroniczny [tryb dostępu] www.doege-family.de/php-bin/modules.php?name=News&file=article.

14

16

pojawiły się dalsze ubytki podobrazia, a na odwrociu rozwijały się grzyby, rozkładając m.in. klej, na który przyklejono wcześniej łatę).
Muzeum Regionalne w Szczecinku nabyło obraz w 1999 roku. W roku
2001 został przekazany do Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK.

Analiza budowy oraz techniki wykonania obrazu.
Obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der
Goltz, został namalowany w technice olejnej na płótnie.
Podobrazie stanowi płótno lniane, bardzo gęste (22 nitki osnowy na 18 nitek wątku na 1 cm2), ale dość cienkie, równomiernie tkane. Płótno przeklejono
klejem glutynowym. Zaprawę emulsyjną w kolorze ceglastoczerwonym uzyskano przez połączenie kleju glutynowego z czerwienią żelazową z domieszką
innych pigmentów i naniesiono na podobrazie w jednej dość cienkiej warstwie,
za pomocą pędzla.
Warstwa malarska charakteryzuje się prostą budową. Kompozycję artysta
opracowywał farbami olejnymi bezpośrednio na zaprawie, bez podmalowania.
Obraz został wykonany w technice alla prima co oznacza, że farby nanoszono
w jednej warstwie, różnicując walor poprzez modelowanie wyjściowego lokalnego tonu „na mokro”. Nie stosowano laserunków. Modelunek światłocieniowy
charakteryzuje się miękkimi przejściami walorowymi.
Twórca posługiwał się dość wąską paletą malarską. Stwierdzono, że obraz
namalowano przy użyciu zaledwie siedmiu pigmentów: bieli ołowianej, czerni
organicznej, ugru, czerwieni żelazowej, cynobru, azurytu i ultramaryny.
Faktura powierzchni warstwy malarskiej obrazu jest zróżnicowana; karnacje i tło malowane są gładko, natomiast elementy ubioru von Goltza (np.
jasna koszula) – grubo, gęstą farbą nakładaną krótkimi pociągnięciami pędzla.
Modelunek ciała Chrystusa artysta rozpoczął od nałożenia miękkiego cienia
barwy różowobrązowej, obwodzącego kontury postaci. Na tym podkładzie położył
półtony bardzo jasną, o chłodnym odcieniu barwy, mieszaniną bieli ołowiowej, z domieszką czerwieni oraz czerni. Światła, uzyskane przez rozbielenie tonu wyjściowego,
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malował dość grubo, „po formie” (np. wyraźnie widoczne długie pionowe dukty
pędzla na nogach Chrystusa). Brązem podkreślił linearnie rysunek nosa, zamkniętych oczu oraz brody i włosów Chrystusa. Włosy modelował ugrem, wyraźnymi
pociągnięciami pędzla, na czerwonobrązowym podkładzie. Twarz oraz dłonie H.B.
von Goltza twórca namalował w sposób analogiczny do postaci Chrystusa, używając
jednak farby o bardziej nasyconej barwie. Siwą perukę modelował szarością, na
której poszczególne loki wmalowywał „mokre w mokre” coraz bardziej rozbieloną farbą. Najwyższe światła namalował czystą bielą ołowiową. Fałdy perizonium
Chrystusa zostały namalowane zdecydowanymi pociągnięciami pędzla mieszaniną
cynobru HgS oraz bieli ołowiowej na ugrowym podmalowaniu, światła natomiast
nieznacznie podnoszono dodając większe ilości bieli, osiągając efekt impastowy.
Błękitny frak fundatora, jego białą koszulę oraz czerwone spodnie namalowano
dość płasko, nieznacznie rozświetlając wyjściowy kolor półtonu. Koszula została
potraktowana impastowo bielą ołowiową. Widoczne w tle budynki namalowano
farbą szarobłękitną (ultramaryną z domieszką bieli ołowiowej), na której bielą zaznaczono rysunek okien. Dachy są szarobrązowe. Partię nieba namalowano gładko
mieszaniną błękitu miedziowego (prawdopodobnie azurytu), bieli ołowiowej oraz
czerni organicznej; pasma chmur wmalowano na mokro ugrem. Brązowawe pagórkowate tło artysta opracował gładko, używając mieszaniny czerwieni żelazowej,
ugru, czerni organicznej oraz bieli ołowiowej. Urozmaicające tło zielone krzewy
i drzewa na szczycie pagórka namalował dość płasko. Twórca nie stosował pigmentu
zielonego, tylko mieszaniny błękitu użytego w partii nieba (prawdopodobnie azuryt)
z ugrem i niekiedy domieszką bieli ołowiowej.
Inskrypcja łacińska w sześciu wersach, po lewej stronie kompozycji, na
wysokości stóp Chrystusa, wykonana została bielą ołowiową.
Obraz oryginalnie nie był werniksowany.

Stan zachowania obrazu.
W momencie rozpoczęcia prac konserwatorskich obraz był w bardzo złym
stanie (fot. 1, 2). Liczne i rozległe dziury i ubytki podobrazia, jego deformacja
(pofalowanie), ślady działalności grzybów widoczne na odwrociu oraz brak
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ok. 25% warstwy malarskiej każą przypuszczać, że wiele lat przeleżał w zaniedbaniu, wystawiony na działanie wilgoci. Poważnym problemem było osłabienie podobrazia płóciennego, które w wyniku utlenienia całkowicie utraciło
elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, nie mogło zatem dłużej służyć
jako samodzielny nośnik dla zaprawy wraz z warstwą malarską. Obraz przed
konserwacją nie miał krosien ani krajek – mógł być przechowywany jedynie
w pozycji poziomej, wykluczającej ekspozycję w warunkach muzealnych. Nosił
ponadto ślady pomniejszenia wymiarów, na co wskazywała analiza ugięcia nitek
płótna i widocznego na odwrociu odciśnięcia krawędzi listew dawnego krosna.
Do dolnej krawędzi obrazu przyszyty był wtórny pas płótna (pochodzący z tej
samej renowacji co całościowe przemalowanie – fot. 1, 2).
Pożółkły i pociemniały werniks oraz przemalowania pokrywające całą powierzchnię to prawdopodobnie efekt renowacji z 1933 roku. Jako że podczas
przemalowania wtórna farba została położona również w ubytkach oryginalnej zaprawy, doszło do przesączenia jej przez płótno na odwrocie obrazu, co
spowodowało rozległe zaplamienia i usztywnienie podobrazia. Dodatkowo
zarówno lico jak i odwrocie obrazu byłyo silnie zabrudzone.

Problematyka konserwatorsko-restauratorska oraz przebieg prac.
Wobec opisanych wyżej zniszczeń pojawił się szereg zagadnień konserwatorsko-restauratorskich. Celem konserwacji i restauracji obrazu Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz było przywrócenie
obiektowi wartości historycznej oraz ekspozycyjnej.
Zabiegi rozpoczęto od oczyszczenia odwrocia z zabrudzeń powierzchniowych. Usunięcie z lica obrazu wtórnego pociemniałego i pożółkłego werniksu
oraz przemalowań o miernej wartości artystycznej wydawało się koniecznością. Zawsze jednak w takich okolicznościach niezbędne jest wykonanie badań
wskazujących, czy i w jakim stanie zachowana jest oryginalna warstwa malarska
oraz, czy usunięcie warstw wtórnych jest możliwe bez wystawiania oryginału
na ryzyko uszkodzenia. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której
po usunięciu przemalowań okazałoby się, że oryginalnej materii zabytkowej
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praktycznie nie ma (destrukcja warstwy malarskiej często była powodem do
przemalowania obrazu w ramach „odnowienia”). W przypadku Adoracji Ukrzyżowanego Chrystusa na podstawie analizy rentgenogramu obrazu, obserwacji
mikroskopowej przekrojów stratygraficznych próbek zaprawy i warstwy malarskiej oraz po wykonaniu mikroodkrywek oryginalnej warstwy malarskiej
w różnych partiach kompozycyjnych malowidła (pod binokularem przy użyciu
małego skalpela chirurgicznego – fot. 7) udało się ustalić, że oryginalna warstwa malarska pod przemalowaniem zachowała się dość dobrze. Po wykonaniu
prób usuwania werniksu i przemalowań różnymi metodami stwierdzono, że
możliwe jest bezpieczne odsłonięcie oryginału. Wobec tego podjęta została
decyzja o usunięciu wtórnych nawarstwień z lica obrazu.
Przeprowadzono próby usuwania werniksu za pomocą rozmaitych mieszanin rozpuszczalników. Kontynuowano usuwanie werniksu za pomocą azeotropowej mieszaniny etanolu i toluenu ze względu na fakt, że przy dobrym
rozpuszczaniu werniksu nie rozpuszczała szybko przemalowań. Rozpuszczalnik
nanoszono pędzlem, a następnie rozpuszczony werniks zbierano z powierzchni
obrazu ligniną. Podczas zabiegu obraz ustawiony był na podkładce w pozycji
pionowej. Metodę tę wybrano, aby zapobiec wnikaniu rozpuszczonego werniksu w spękania zaprawy i warstwy malarskiej (co oznaczałoby przesycenie
i usztywnienie wszystkich warstw, a także utrudniłoby późniejsze próby likwidacji miseczkowatych deformacji zaprawy i warstwy malarskiej) – fot. 8.
Przemalowania usuwano, stosując kompresy z własnoręcznie wykonanego
żelu uzyskanego rozpuszczalnikowego. Zmiękczoną wtórną warstwę usuwano
mechanicznie, po czym oryginalną warstwę malarską doczyszczano chemicznie
oraz mechanicznie (skalpelem).
Kolejnym planowanym zabiegiem miała być konsolidacja kruchej i osypującej się zaprawy wraz z warstwą malarską. Oznacza to podklejenie tych
warstw specjalnym klejem, który po aktywowaniu pod wpływem temperatury
i ciśnienia poprawić ma ich przyczepność do podłoża płóciennego. Jako że
spoiwo konsolidujące lepiej jest wprowadzić od strony odwrocia, konieczne
było jego przygotowanie. Plamy farby oraz błona spolimeryzowanego oleju
pochodzącego z przemalowania utrudniłyby penetrację środka konsolidującego;
usunięto je więc mechanicznie oraz za pomocą okładów z rozpuszczalników.
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Oddzielono (lub odklejono) też łaty pochodzące z poprzednich ingerencji oraz
odpruto wtórny pas płótna od dolnej krawędzi obrazu. Całkowite usunięcie
licznych przebarwień spowodowanych przez drobnoustroje oraz powstałych
w wyniku dawnych renowacji (przesączenie farby z przemalowania) okazało
się jednak niemożliwe bez stosowania silnych środków wybielających, ale zarazem osłabiających płótno; zrezygnowano więc z tej metody doczyszczania
odwrocia. Obraz przesycono od strony odwrocia roztworem spoiwa BEVA 371
w toluenie, a po odparowaniu rozpuszczalnika (i ustaleniu, za pomocą specjalnego urządzenia, temperatury bezpiecznej dla warstwy malarskiej) dokonano
konsolidacji zaprawy i warstwy malarskiej na stole próżniowym, licem do góry.
Następnym zadaniem stało się uzupełnienie oryginalnego podobrazia,
przywrócenie mu oryginalnych wymiarów i wzmocnienie jego właściwości
mechanicznych w taki sposób, aby mogło spełniać funkcję nośną po napięciu
obrazu na krosna. Dziury w podobraziu uzupełniono łatkami, pęknięcia sklejono. Wszystkie uzupełnienia podobrazia wykonano metodą klejenia na styk,
ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że jakikolwiek materiał naklejony
na odwrocie (np. łata, bibuła, papierowa naklejka czy nawet pojedyncze nitki)
z czasem uwidoczni się na licu obrazu.
W celu ustalenia przybliżonych oryginalnych wymiarów obrazu skopiowano na folii układ nitek płótna wzdłuż krawędzi obrazu. W wyniku analizy linii
przebiegu oraz stopnia ugięcia łuków nitek równoległych do krawędzi obrazu
ustalono, na jakim poziomie znajdowała się oryginalnie jego dolna krawędź.
Stwierdzono też, że obie boczne krawędzie zostały przycięte pod kątem (w najszerszym miejscu przesunięcie wyniosło ok. 1,5 cm), co spowodowało lekkie
przekrzywienie kompozycji obrazu na lewą stronę (np. belki krzyża Chrystusa
nie były równoległe do krawędzi obrazu). W wyniku powyższych ustaleń podjęto
decyzję o przywróceniu pierwotnych wymiarów obrazu. Brakujące fragmenty
wraz z krajkami przyklejono na styk (fot. 3).
Do wykonania łatek i rekonstrukcji wymiarów podobrazia wykorzystano
kilkudziesięcioletnie, odpowiednio przygotowane płótno o parametrach (takich
jak: skład, splot, grubość, gęstość, zapełnienie) jak najbardziej zbliżonych do oryginalnego. Stare płótno użyto do uzupełnień z dwóch powodów. Przede wszystkim,
płótno traci z czasem skłonności do tzw. pracy – odkształcania i zmiany wymia21

rów pod wpływem wilgoci, dlatego ubytków starego podobrazia nie powinno
się uzupełniać świeżym płótnem, które może pracować (ze względu na ryzyko
naprężeń i pękania spoin klejowych); po drugie zaś, trudne okazało się znalezienie
wśród płócien produkowanych współcześnie równie gęstego i cienkiego zarazem.
W następnym etapie prac przystąpiono do uzupełniania ubytków zaprawy i opracowywania powierzchni uzupełnień (fot. 4, 9), izolując uprzednio lico obrazu łatwym
do późniejszego usunięcia werniksem akrylowym, zabezpieczając w ten sposób warstwę malarską przed uszkodzeniem i wtarciem kitu w spękania. Sporządzono kit
emulsyjny, którym, metodą szpachlowania oraz nanoszenia pędzelkiem, uzupełniono
ubytki zaprawy. Po wyschnięciu kit szlifowano oraz, za pomocą różnych narzędzi,
nadawano mu fakturę naśladującą powierzchnię warstwy malarskiej. Na koniec za
pomocą igły preparacyjnej i skalpela wyryto w uzupełnieniach imitację siatki spękań,
po czym usunięto ochronną warstwę werniksu retuszerskiego z lica obrazu.
Wobec licznych ubytków i pęknięć oryginalnego płótna, wykonanych uzupełnień nie można było uznać za wystarczające mechaniczne wzmocnienie podobrazia. Do przywrócenia obrazowi funkcji ekspozycyjnej w warunkach muzealnych
konieczne było nabicie i naprężenie go na nowe krosna. W takiej sytuacji doklejone
z czterech stron pasy płótna nie mogłyby pełnić roli samodzielnych krajek, gdyż
spoiny klejowe nie wytrzymałyby ekspozycji na siły działające prostopadle do krawędzi oraz w kierunku narożników obrazu. Również czynniki takie jak kruchość
oryginalnego płótna oraz liczne, długie pęknięcia były wskazaniem do podklejenia
oryginalnego zniszczonego podobrazia nowym podłożem tekstylnym. Klasyczny
zabieg dublowania skutkuje zasłonięciem oryginalnego odwrocia obrazu przez
nowe płótno lniane lub tkaninę syntetyczną. W przypadku Adoracji Ukrzyżowanego
Chrystusa obecność na odwrociu inskrypcji o dużej wartości historycznej stanowiła przeciwwskazanie do wykonania takiego zabiegu. Zadecydowano wobec tego
o wykonaniu tzw. dublażu przezroczystego, podczas którego oryginalne podobrazie podklejono tkaniną szklaną przesyconą spoiwem syntetycznym (BEVA 371).
W wyniku działania odpowiedniej temperatury i ciśnienia na stole próżniowym
udało się doprowadzić do uprzezroczystnienia tkaniny szklanej. Po zdublowaniu
obraz nabito na nowe krosna sosnowe o sfazowanych listwach (fot. 6).
Przystąpiono do ostatniego etapu prac konserwatorsko-restauratorskich, ważnego dla końcowego efektu estetycznego, a mianowicie do uzupełniania ubytków
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warstwy malarskiej. Część ubytków podmalowano farbami akwarelowymi i po
zawerniksowaniu obrazu błyszczącym werniksem akrylowym (w celu ujednolicenia połysku lica) ostateczne uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej wykonano
farbami utartymi z pigmentów i spoiwa (fot. 5, 10-12). Jako spoiwa użyto roztworu, trwałej w czasie i łatwo rozpuszczalnej, żywicy akrylowej (Paraloid B-72).
Ostatnim ważnym problemem konserwatorskim było zagadnienie estetycznej
aranżacji uzupełnień niezachowanych partii kompozycji oraz częściowo zachowanej inskrypcji łacińskiej na licu obrazu. Cała dolna część przedstawienia (podstawa
krzyża, nogi von Goltza – fot. 11) została zrekonstruowana drobną kropką w taki
sposób, że jednocześnie układ kompozycyjny jest zamknięty i czytelny dla widza,
zaś uzupełnienie jest odróżnialne przy bliższym kontakcie z obiektem. W taki sam
sposób uzupełniono brakującą część inskrypcji (fot. 12), co było możliwe dzięki
temu, że nie było wątpliwości co do jej oryginalnego brzmienia (tekst udało się
zidentyfikować jako fragment hymnu Dies Irae). Na koniec obraz zawerniksowano
satynowym werniksem akrylowo-ketonowym nałożonym w sprayu.
Należy w tym miejscu zauważyć, że wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia
konserwacji i restauracji obiektu zostały wybrane ze względu na ich potwierdzoną
w badaniach trwałość, stabilność optyczną i odwracalność po upływie długiego czasu.

Podsumowanie.
Celem przeprowadzonych badań i prac konserwatorsko-restauratorskich było
przywrócenie obrazowi Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga
Berndta von der Goltz ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku jego
wartości artystycznej, historycznej oraz ekspozycyjnej, co udało się zrealizować
pomimo fatalnego stanu zachowania obiektu.
Praca nad tym obrazem skłania do refleksji nad szczególnym rodzajem
odpowiedzialności spoczywającej na konserwatorze-restauratorze zabytków.
Mam tu na myśli odpowiedzialność nie tylko za stan materii dzieła sztuki,
ale także za nowy kontekst historyczny lub historyczno-artystyczny, w którym
dzieło to nierzadko udaje się umieścić dzięki informacjom zdobytym przy okazji
przeprowadzania prac konserwatorskich.
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Fot. 1. Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz. Stan
przed konserwacją i restauracją.
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Fot. 2. Odwrocie obrazu przed konserwacją i restauracją.
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Fot. 3. Lico obrazu po usunięciu wtórnego werniksu i przemalowań oraz po uzupełnieniu
ubytków podobrazia.
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Fot. 4. Lico obrazu po uzupełnieniu ubytków zaprawy.
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Fot. 5. Lico obrazu po konserwacji i restauracji.
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Fot. 6. Odwrocie obrazu po konserwacji i restauracji.
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Fot. 7. Fragment lica obrazu w trakcie prób usuwania werniksu wraz z odkrywkami oryginalnej warstwy malarskiej.
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Fot. 8. Fragment lica obrazu, popiersie Chrystusa – stan w trakcie usuwania werniksu.

Fot. 9. Fragment lica obrazu, popiersie Chrystusa – stan po usunięciu wtórnego werniksu
i przemalowań oraz po uzupełnieniu ubytków podobrazia i zaprawy.
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Fot. 10. Fragment lica obrazu, popiersie Chrystusa – stan po konserwacji i restauracji.
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Fot. 11. Fragment lica obrazu, sylwetka Henninga Berndta von der Goltz – stan po konserwacji i restauracji.
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Fot. 12. Fragment lica obrazu, zabudowania pałacu w Siemczynie wraz z inskrypcją łacińską
– stan po konserwacji i restauracji.
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Fot. 13. Pałac w Siemczynie, fasada ogrodowa, stan z 2005 r.
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Ignacy Skrzypek
Koszalin

Przedchrześcijański posąg kamienny,
tzw. „Belbuk”

Wstęp
Wiadomości o religii pogańskiej, którą wyznawała ludność Pomorza przed przyjęciem chrześcijaństwa są bardzo skąpe. O wierzeniach tych dowiadujemy się ze
wzmianek w źródłach pisanych, głównie z kronik dotyczących misji chrześcijańskich prowadzonych wśród tamtejszych społeczności w pierwszej połowie XII
wieku. O wiele mniej mamy wiadomości z badań archeologicznych miejsc kultu
pogańskiego i opisu luźnych znalezisk figur i idoli kamiennych lub drewnianych.
W starciu chrześcijaństwa z dawnymi wierzeniami pogańskimi, Pomorze jawi
się jako ostatni bastion dawnej wiary. Nie tylko utrzymywała się ona tutaj parę
wieków dłużej niż w pozostałych dzielnicach kraju, ale uzyskała formy bardziej
wybujałe, znacznie bliższe kultowi religijnemu zachodnich plemion słowiańskich.
Źródła pisane informujące o dawnych pogańskich wierzeniach, odnoszą się głównie do znanych ośrodków miejskich jak: Wolin, Szczecin, Kamień Pomorski, czy
też innych położonych na terenie słowiańszczyzny zaodrzańskiej.
Ogólnie przyjmuje się, że w okresie przedchrześcijańskim czczono głównie
siły przyrody w postaci wzgórz, gajów, niektórych drzew (dęby), źródeł, bagnisk,
wysp, rzek, pieczar, czy też kamieni uważając je za siedliska rozmaitych bóstw.
Bogom budowano świątynie występujące w źródłach jako „continy” (kąciny, gontyny), w obrębie których stawiano posągi wyobrażające różnorodne
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bóstwa rzeźbione w drewnie i kamieniu. Ich obrzędowa rola sięga czasów starożytności, nawiązując nawet do tradycji megalitycznych. Wiele miejsc kultu
do dzisiaj określają podania, legendy i nazwy toponomastyczne1. Z terenów
całej Słowiańszczyzny znane są posągi drewniane i kamienne lub wiadomości
o nich. Większość kamieni kultowych używano jako narzędzi duchowej działalności w kontekście z siłami nadprzyrodzonymi. Figury i idole kamienne
jako trwalsze przetrwały do naszych czasów2. Kamienie wchodziły w skład
sanktuariów poprzez samo swoje tworzywo, sugerujące istnienie wieczne
i potęgę. W okresie chrystianizacji tych terenów niszczono dawne miejsca kultu a posągi palono lub topiono w jeziorach; tyle przynajmniej mówią źródła
pisane. Kamienie kultowe stanowiły istotny element świętego obrazu. Część
kamiennych pomników pogańskich wierzeń nie była obrabiana i w naturalnej
postaci spełniała swoje symboliczne funkcje. Wiele głazów formowano jednak i zdobiono dla uwypuklenia ich sakralnej roli. W rzeźbionych wyobrażeniach twarzy lub innych symboli dopatruje się atrybutów określonych bogów
lub ilustracji mitów danego społeczeństwa3.

Okoliczności odkrycia
Jednym z ocalałych słupów – idoli jednotwarzowych z tamtych czasów jest kamienny posąg, tzw. „Belbuk” (Biały Bóg), który jest sztandarowym obiektem archeologicznym w Muzeum Regionalnym w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie (ryc.1)4.
Wykonany z piaskowca posąg ze śladami erozji dyluwialnej, o wysokości
120 cm oraz średnicy w części środkowej od 25 do 35 cm i około 60 cm w części dolnej, ma kształt słupa lub jak niektórzy określają fallusa. Górna część
W. Filipowiak, Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle badań archeologiczno-toponomastycznych, [w:] Przegląd Zachodniopomorski”, nr 5, Szczecin 1967, s. 5-15.
2
W. Filipowiak, Słowiańskie wierzenia pogańskie u ujścia Odry, [w:] Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, Gdańsk 1993, s. 19-46.
3
J. Woźny, Ikonografia kamiennych pomników pogańskich wierzeń, [w:] Sztuka pradziejowa
i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, Biskupin 2006, s. 121-123.
4
J. Dudź, 85 lat Muzeum Regionalnego w Szczecinku, [w:] Szczecineckie Zapiski Historyczne,
nr 4, Szczecinek 2000, s. 6-14.
1

38

Ryc. 1. Szczecinek – wieża dawnego kościoła Św. Mikołaja , pierwsza (1914) siedziba Muzeum Regionalnego. Lata 60. XX wieku.

Fot. archiwum autora.
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tego posągu przedstawia bardzo prymitywnie wyrzeźbioną głowę męską z zaznaczonymi oczami, nosem, ustami i podbródkiem. Prymitywny wyraz twarzy został przez niektórych zinterpretowany jako zamyślony lub uśmiechnięty
(ryc.2). Dolna część nierówna i trudna do obróbki, była zapewne zakopana do
głębokości około 50 cm w ziemi.

Ryc. 2. Muzeum w Szczecineku. Kamienny bożek pogański, tzw. „Belbuk” , wydobyty przy
Półwyspie Rakowskim na jez. Komorze, pow. Szczecinek . Lata 50. XX wieku.

Fot. archiwum autora.
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Zlokalizowany po II wojnie światowej w Łubowie gm. Borne Sulinowo
i przewieziony w 1957 roku przez Aleksandra Staflińskiego, badacza – amatora i organizatora szczecineckiego muzeum, „Belbuk” dostał się za jego pośrednictwem do literatury jako „posąg kamienny z Łubowa”5. Przechodził też różne koleje losu. Eksponowany był najpierw w Muzeum w Szczecinku, później
wystawiony został na wystawie 1000–lecia państwa polskiego w Warszawie,
następnie w Muzeum Okręgowym w Koszalinie, a od 1981 roku z powrotem
w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. Cóż, każdy muzealnik stara się pozyskać dla swej kolekcji najcenniejsze okazy6.
Na wiosnę 1957 roku gazety lokalne i regionalne podawały na pierwszych
stronach sensacyjną wiadomość o wydobyciu z dna jeziora w Łubowie kamiennego bożka sprzed tysiąca lat (ryc.3). Po tym fakcie, do dzisiaj, u wszystkich autorów zajmujących się wierzeniami dawnych Słowian lub poruszających tylko marginalnie sferę wierzeń pogańskich w publikacjach naukowych
i popularnonaukowych, ogólnopolskich i pomorskich, „bożek” ten figuruje
pod miejscowością Łubowo, pow. szczecinecki7.
Czy rzeczywiście „Belbuka” należy łączyć z Łubowem, i czy jego historia
przekazana przez Aleksandra Stafińskiego jest jedyna, właściwa i wyczerpująca?
Po ponad pięćdziesięciu latach od chwili „zaistnienia” posągu nazwanego
po wojnie „Belbukiem”, chcemy w regionalnym wydawnictwie przedstawić materiały wskazujące na nieco dłuższą drogę niż przyjmowano dotychczas, jaką
przebył posąg na ekspozycję muzealną w Szczecinku. Z uwagi na niecodzienność tego znaleziska przedstawiamy tu zarówno obowiązującą do dzisiaj pierwszą wersję jego odkrycia, która wielokrotnie przez różnych autorów była zniekształcana i upraszczana8, jak i nowe fakty z jego historii poparte dokumentami.
Pierwsza informacja o kamiennym posągu, która dotarła do Muzeum w Koszalinie, pochodzi z dnia 25 kwietnia 1957 roku. Przekazał ją A. Stafiński, znaA. Stafiński, Łubowo, pow. Szczecinek, [w:] Z Otchłani Wieków, z. 4, Wrocław-Poznań 1957,
s. 217.
6
I. Skrzypek, Śladami „Belbuka”, [w:] Rocznik Koszaliński, nr 25, Koszalin 1995, s. 21-33.
7
M. Kowalczyk, Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Łódź 1968; także: I. Głosik,
W kręgu Światowita, KAW, Warszawa 1979.
8
M.Gawęcki, Z dziejów Muzeum w Szczecinku, [w:] Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t.1, Koszalin 1971, s. 101-112.
5
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Ryc. 3. Strony tytułowe gazet pomorskich informujących o odkryciu bożka „Belbuka” (1957).
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ny regionalista ze Szczecinka, zabiegający wtedy od dziesięciu lat o powołanie
muzeum regionalnego w tym mieście. Donosił on, że będąc w dniu 20 kwietnia
1957 roku w Łubowie, pow. Szczecinek, odnalazł figurę kamienną i ustalił miejsce9, gdzie znajdowała się ona w latach 1945–1947 (?). W tym samym też dniu
zorganizował transport i przewiózł posąg do powstającego muzeum w Szczecinku10. Z notatki wynikałoby, że Stafiński dowiedział się o pogańskim „bożku”
już pod koniec 1945 roku podczas swojego pierwszego pobytu w Łubowie.
Zaraz po osiedleniu się w Szczecinku penetrował on tereny w poszukiwaniu śladów słowiańskiej przeszłości, pieczołowicie gromadząc ukochane przez
siebie zabytki archeologiczne. Od początku był w stałym kontakcie z takimi
autorytetami, jak prof. Józef Kostrzewski i prof. Konrad Jażdżewski, którzy
zawsze służyli mu radą i pomocą.
W Łubowie – jak opisuje– dowiedział się od mieszkających tam jeszcze
Niemców, że „bożek” kamienny miał zostać wyłowiony w 1925 roku przez
miejscowych rybaków w zatoce jeziora Lubicko (Łubicko) Wielkie, wcinającej
się głęboko w ląd, aż pod samą wieś Łubowo. Posąg miał być podobno pozostawiony na brzegu ponieważ został określony jako „Wendengötze” i nie zainteresował Niemców „ze zrozumiałych dla nas względów” – jak to interpretuje
A. Stafiński. Z tego też powodu nie zabrali figury do istniejącego już wtedy
Heimatmuseum w Szczecinku.
„Belbuk” pozostał więc nadal w Łubowie w miejscu, gdzie oglądał go A.
Stafiński pierwszy raz w 1945 roku i drugi raz w 1947 roku (?). Nie informuje on
jednak w swojej notatce, gdzie oglądał ten posąg – czy gdzieś nad jeziorem czy
też może w ogrodzie karczmarza Emila Kratzke – co potwierdzają dużo wcześniejsze udokumentowane informacje o miejscu jego zlokalizowania w Łubowie, o których będzie mowa poniżej. Po roku 1947 posąg „zaginął” aż do czasu
jego ponownego odnalezienia przez Aleksandra Stafińskiego w 1957 roku.
Z tym „zaginięciem” posągu od 1947 do 1957 roku prawda mogła wyglądać tak, że w okresie powojennego zasiedlenia tych ziem przez osadników
z różnych rejonów przedwojennej Polski, posąg został pewnie, o ironio!, jako
pozostałość niemiecka (a nie wendyjska) przewrócony, odtoczony pod płot
9
10

Muzeum w Koszalinie, dział archeologiczny, teczka nr 685/Sz.
Tamże.
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Ryc. 4. Odręczna informacja A. Stafińskiego dotycząca odkrycia „Belbuka” w Łubowie
(1957).
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i porzucony w gęstych krzakach porzeczek, gdzie odnalazł go A. Stafiński
w 1957 roku. O tym swoim podwójnym spotkaniu z „Belbukiem” A. Stafiński sporządził drugą notatkę do Muzeum w Koszalinie w dniu 26 maja 1957
roku11, oraz napisał krótką i uproszczoną informację do czasopisma „Z Otchłani Wieków”(ryc.4).12 W maju tego samego roku w lokalnych gazetach
ukazały się sensacyjne artykuły „o niecodziennym znalezisku w Łubowie” podane przez koszalińskich muzealników, według wersji A. Stafińskiego13.
Bezpośrednio po tych informacjach ekipa archeologów z ówczesnego
Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie przeprowadziła wizję lokalną w Łubowie, w miejscu rzekomego wydobycia „Belbuka” w 1925 roku (?),
(ryc.5:”X5) oraz dokonała powierzchniowej penetracji obrzeża zatoki jeziora
Lubicko (Łubicko) Wielkie, czego wynikiem było odkrycie czterech stanowisk
archeologicznych w tym trzech osad wczesnośredniowiecznych (ryc.6)14. Niestety niektórzy autorzy wersję A. Stafińskiego nieco zniekształcali, myląc kolejność zdarzeń i daty znalezienia posągu15.
Szczegółowiej nikt znaleziskiem „Belbuka” już później się nie zajmował
i posąg kamienny figuruje wszędzie jako znalezisko z Łubowa. A. Stafińskiemu kamienny „bożek” bardzo pomógł w jego staraniach o powołanie muzeum w Szczecinku, co rzeczywiście nastąpiło w lutym 1958 roku.

Śladami „Belbuka”
Ponad piętnaście lat temu natrafiłem na listy niemieckiego nauczyciela historii z Łubowa Willi Weyera, pisane w 1932 roku do ówczesnego dyrektora Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie dr Otto Kunkela i odpowiedzi na nie,
Tamże.
A. Stafiński, Łubowo, pow. Szczecinek, [w:] Z Otchłani Wieków, z. 4,Wrocław-Poznań 1957,
s. 217.
13
Głos Koszaliński nr 112 z 11 i 12 maja 1957; Ilustrowany Kurier Polski, nr 106 z 5 i 6 maja
1957.
14
K. Siuchniński, Odkrycia” – Łubowo, pow. Szczecinek, [w:] Materiały Zachodniopomorskie
t. III, Szczecin 1957, s. 335 – 336.
15
M. Gawęcki, Z dziejów Muzeum – dz. cyt., s. 104.
11
12
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Ryc. 5. Wycinek mapy Pojezierza Drawskiego z zaznaczonymi punktami osadnictwa
wczesnośredniowiecznego i miejscami przemieszczania się „Belbuka”: 1-grodziska, 2-osady,
3-miejsca ustawiania „Belbuka”. Wg. I. Skrzypka, 1995 i 1998/1999.

Ryc. 6. Łubowo, pow. Szczecinek – Plan sytuacyjny stanowisk: X – miejsce znalezienia
„Belbuka” (według A. Stafińskiego); 1-4 – stanowiska archeologiczne .Wg K. Siuchniński,
1957.
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właśnie w sprawie kamiennego „bożka” z Łubowa. Poszedłem więc śladami
„Belbuka”16.
Otóż Willi Weyer w liście z dnia 3 maja 1932 roku pisze, że kamień, który
ustawiony jest w ogrodzie karczmarza Emila Kratzke w Łubowie, ciągle nie
daje mu spokoju i ostatnio rozpoczął wywiad w celu wyjaśnienia jego pochodzenia i funkcji. Już prawie dziesięć lat temu (ok. 1923 – 1925 (?); I.S.) zwrócił
on uwagę na ten interesujący posąg, lecz nie zajął się nim szerzej, ponieważ
powiatowy opiekun zabytków archeologicznych ze Szczecinka Emil Wille,
wątpił w autentyczność tego „bożka”17.
Być może opinia bardzo zasłużonego dla Szczecinka badacza regionalnego, humanisty i profesora szczecineckiego gimnazjum spowodowała, że nie
zainteresował on szerszego grona prehistoryków niemieckich z Pomorza i nie
zabrano go do istniejącego już wtedy muzeum w Szczecinku. Zagadkowy posąg intrygował jednak na tyle miejscowego historyka W. Weyera, że w opracowanej przez siebie w 1926 roku krótkiej historii Łubowa zamieścił wyraźny
rysunek „bożka” stojącego w ogrodzie karczmarza E. Kratzkego (ryc. 7)18. Jego
dociekania i wywiad z tym ostatnim ujawniły nie znaną dotychczas historię
omawianego tutaj obiektu.
Według ustaleń Weyera, kamień ten został wyłowiony około pięćdziesięciu lat temu (tzn. ok. 1880r.; I.S.) przez mistrza rybackiego i dzierżawcę
jeziora Komorze (Grosser Kämmer See), Ferdynanda Stantzela, przy północno-wschodnim brzegu Półwyspu Rakowskiego (Rackower Halbinsel – ryc.
5:X1), na którym znajdują się pozostałości „wendyjskiego wału obronnego”
(grodzisko wczesnośredniowieczne: Rakowo, stan. 1, datowane na IX – XI w.,
i okres średniowieczny, wg J. Olczak, K. Siuchniński, 1970). Ferdynand Stentzel ustawił go początkowo na dawnym polu gospodarstwa rybackiego w Sikorach (Zicker), położonym przy południowym brzegu jez. Komorze (ryc. 5:X2).
Po jakimś czasie „bożek” został zabrany przez syna F. Stentzela i przeniesiony
na nowo nabyty kawełek gruntu na Półwyspie Raczym (Rackower Werder) na
I. Skrzypek, Śladami..., – dz. cyt., s. 21–33.
E. Wille, Heimatmuseum, [w:] Norddeutsche Presse z dnia 2 VI 1926, nr 126.
18
W. Weyer, Ein Beitrag zur Geschichte Lubow, [w:] Heimatkalender 1927 für das Neustettiner Land, Neustettin, s. 103.
16
17

47

Ryc. 7. Rysunek W. Weyera zamieszczony w opracowanej „Historii Łubowa” przedstawiający
„Belbuka” w ogrodzie oberżysty E. Kratzke w Łubowie (1927).
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jeziorze Lubicko (Łubicko) Wielkie (Grosse Lubow See) – ryc.5:X3. Stąd zaś,
przed około trzydziestu laty (ok.1900 r.; I.S.), przeszedł w posiadanie oberżysty Emila Kratzke w Łubowie, który jest wnukiem znalazcy „bożka”, i został
umieszczony u niego w ogrodzie (ryc.:5:X4).
Willi Weyer opisuje dokładnie posąg, jednak w pierwszym liście do dr
O. Kunkela nie zamieszcza rysunku ani zdjęcia, co adresatowi sprawia kłopot
w wydaniu na ten temat opinii (ryc.8). Weyer sugeruje natomiast, że według zachowań rysów, kamień ten może przedstawiać bóstwo wendyjskie (słowiańskie)
i że prości ludzie, którzy go znaleźli, przypisali temu kamieniowi szczególne znaczenie, dlatego przechowywali go i przekazywali z pokolenia na pokolenie. Z tego
też względu – pisze dalej – posąg ten został uhonorowany na nowo wydanej mapie
powiatu szczecineckiego Eulitz,a napisem „Götzenstein” – „Bożek kamienny”. Informuje również dyrektora O. Kunkela, że na grodzisku w pobliżu którego wyłowiono kamień, znalazł on w 1928 roku liczne skorupy „wendyjskie”.
Ta korespondencja trwała przez cały 1932 rok i dotyczyła oprócz „bożka”,
innych jeszcze znalezisk archeologicznych z okolic Sikor, Rakowa i Łubowa.
Dnia 24 października 1932 roku W.Weyer przesłał O. Kunkelowi rysunek kamienia, fragment mapki jeziora Komorze i kopię mapki powiatu szczecineckiego (ryc.9)19. Po niewielkiej przerwie dr Kunkel odpowiedział na list
Weyera w sprawie kamiennego „bożka”. Nie były to jednak wyjaśnienia, których zapewne oczekiwał nadawca od niekwestiowanego w tym czasie autorytetu w zakresie prehistorii i muzealnictwa Pomorza20.
Pod datą 23 listopada 1932 roku Otto Kunkel na ten list odpisuje:
„Niestety trudziłem się nadaremno, aby na podstawie przekazanego mi
uprzejmie szkicu „bożka”, dojść do jakiegoś rezultatu. Również jeden z kolegów,
do którego się zwróciłem, jest tego samego zdania, co ja. Z dotychczas znanymi
nam bożkami kamiennymi (są to jednak wszystko kamienie nagrobne lub tym
podobne) niniejsza rzeźba nie wykazuje żadnego związku. W tym wypadku brak
uzasadnienia aby uznać ją za prehistoryczną lub wczesnohistoryczną. Brakuje
stylistycznych cech, na podstawie których można określić czas jej powstania”.
Muzeum Narodowe w Szczecinie, dział archeologiczny, teczka nr 1653.
I. Skrzypek, Z historii muzealnictwa środkowopomorskiego, [w:] Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t.21, Koszalin 1997, s.10.

19
20
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Ryc. 8. Fragment listu Willi Weyera do dr Ryc. 9. Fragment listu Willi Weyera do dr
Otto Kunkela z dnia 3 maja 1932 r. Wg. Otto Kunkela a dnia 24 października 1932 r.
archiwum MN w Szczecinie.
Wg. archiwum MN w Szczecinie.

W dalszej części listu O. Kunkel sugeruje, że jest to rzeźba historyczna,
stanowiąca zakończenie jakiegoś słupa granicznego lub słupa przy bramach
lub furtkach, jakie spotyka się często w majątkach na Pomorzu21.
Całą historię „bożka” przytoczoną powyżej oraz wynik korespondencji z dyrektorem Kunkelem nauczyciel Weyer opublikował w miesięczniku wydawanym przez Powiatowe Muzeum w Szczecinku z dnia 17 lutego 1934 roku (ryc.10)22. We wszystkich więc publikacjach regionalnych,
bardzo czułych na wszystkie nowości czy sensacje, oraz w przytoczonej
korespondencji nie ma żadnej wzmianki o wydobyciu „Belbuka” w 1925
roku z jeziora Lubicko (Łubicko) Wielkie i jego jakoby porzucenia przez
Niemców ponieważ przypominał słowiańskiego „bożka”. Nie ma w poMuzeum Narodowe w Szczecinie, dział archeologiczny, teczka nr 1653.
W.Weyer, Der „Gotzenstein” in Lubow, [w:] Kreis – Heimat – Museum der Stadt Neustettin,
nr 2, Neustettin 1934, s. 2-3.
21
22
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Ryc. 10. Informacja W. Weyera do miesięcznika muzealnego z dnia 17 lutego 1934 r. , dotycząca historii „Belbuka”. Fot. archiwum autora.
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siadanej dokumentacji potwierdzenia wersji A. Stafińskiego, jakoby niemieccy prehistorycy ustalili takie określenie dla posągu i zlekceważyli go
z tego powodu. Już same wypowiedzi O, Kunkela – prehistoryka i naczelnego muzealnika w Prowincji Pomorskiej – nie wskazują na jakąkolwiek
wcześniejszą konsultację w kwestii ustalenia tożsamości „Belbuka”. Wcześniejsze wypowiedzi – to powątpiewająca w autentyczność zabytku opinia
regionalisty Emila Willego ze Szczecinka z 1926 roku, oraz druga – z 1927
roku, wręcz odwrotna opinia historyka W. Weyera z Łubowa, uznająca
„Belbuka” za pogańskie bóstwo Słowian.
Relacje Niemców z Łubowa przekazane A. Stafińskiemu ze Szczecinka
w roku 1945 (?) na temat wydobycia posągu przez niemieckich rybaków dwadzieścia lat wcześniej, wydają się w świetle przytoczonych faktów wątpliwe.
Można zakładać tylko taką ewentualność, że „bożek” ustawiony ok. 1900 roku
na Półwyspie Raczym (Rackower Werder – ryc. 5;X3) przez syna Ferdynanda
Stantzela mógł zostać w jakimś czasie zepchnięty z pola do wody, później zaś
dostać się do sieci rybaków z Łubowa, którzy wyciągnęli go we wsi gdzieś około 1925 roku (?). Przeczy to jednak ustaleniom W. Weyera z 1932 roku, który
z relacji wnuka znalazcy wnosi, że „bożek” już przed trzydziestu laty stał się
własnością rodziny Kratzke w Łubowie!
O tych wszystkich śladach przemieszczeń „Belbuka” pisałem już w roku
199523. W dwa lata później poszukując materiałów dotyczących działalności
przedwojennych muzeów regionalnych na Pomorzu, dotarłem do mikrofilmu
sprawozdania Referatu Kultury i Sztuki starostwa szczecineckiego za okres bezpośrednio powojenny i natrafiłem na sprawozdanie za miesiąc luty 1946 roku, gdzie
uzyskałem potwierdzenie moich dociekań co do miejsca znalezienia „Belbuka”24.
Wynika z niego, że kierownik powiatowego Referatu Kultury i Sztuki
w Szczecinku pan Andrzej Różański (przez A. Stafińskiego określany jako
profesor, por. inf. z 26.V.1957r.) pismem z dnia 10 lipca 1947 roku informuje
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o odnalezieniu
jeszcze w roku 1946, wśród różnych dokumentów niemieckich, maszynopisu
zawierającego objaśnienia do 97 przeźroczy zabytków dotyczących przeszło23
24

I. Skrzypek, Śladami..., – dz. cyt., s. 26.
Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygn. nr 4985.
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ści Szczecinka i powiatu, pisanego w latach 1919–1933. Pod nr 58 tego wykazu
widnieje informacja dotycząca „Belbuka”.
W opisie czytamy, że oprócz znanego boga Swantewita z wyspy Rugii są
i inne bożki o cechach religii pogańskiej.
„Także w naszym powiecie – w ogrodzie Panów Kratzke w Łubowie – stoi
posąg „bożka”, który przed...50 laty przez rybaków z jeziora Komorze został
wydobyty. Poznajemy na kamieniu wyraźnie głowę z oczami, nosem i ustami.
Szkoda, że usta milczą, poznalibyśmy nieco wcześniejszych mieszkańców naszej
okolicy”. Do tego opisu niemieckiego dołączoną była fotografia przedstawiająca zabytek w kształcie dość regularnego słupa z wyraźnym zarysem twarzy.
Kierownik (prof.?) Andrzej Różański, będąc dnia 5 czerwca 1947 roku
w Łubowie, odnalazł posąg w tym samym stanie w jakim go przedstawiała
niemiecka fotografia. Posąg stał w ogrodzie dawnego oberżysty. Niestety, nie
miał ze sobą aparatu i nie mógł zrobić zdjęcia. Nie miał też transportu, aby go
przewieść. Opisuje natomiast, że jest to słup z piaskowca o wysokości około
1 m, z wyraźnymi rysami twarzy i że jak tylko zdobędzie transport, to zabierze
posąg do siedziby powiatowego Referatu Kultury i Sztuki.
Na informację A. Różańskiego odpowiedział naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pan Witold Wirpsza, który
pismem do starosty w Szczecinku (1947 r.) nakazał, aby posąg z Łubowa przewieść bezpośrednio do Szczecina, do składnicy zabytków Pomorza Zachodniego! Na szczęście dla muzeum w Szczecinku „Belbuk” na jakiś czas „zaginął”, gdyż inaczej mógłby dzisiaj zdobić inną salą ekspozycyjną.
Wiadomości te pokrywają się z moimi wcześniejszymi ustaleniami, że
„Belbuk” został wydobyty z jeziora Komorze około roku 1880 i dopiero stąd
rozpoczął swą „wędrówkę” do Łubowa25. W tych materiałach archiwalnych nie
wspomina się nigdzie nazwiska Aleksandra Stafińskiego, który bywał w Łubowie albo razem z kierownikiem A. Różańskim, albo oddzielnie i każdy z nich
odnotował swoje spotkania z „Belbukiem” inaczej. Faktem jest, że A. Stafiński
w odręcznej notatce z 26 maja 1957 roku wspomina o niemożności zabrania
„Belbuka” z Łubowa przez A. Różańskiego z powodu braku transportu (ryc.
I. Skrzypek, W sprawie Belbuka, [w:] Z Otchłani Wieków Pomorza Gdańskiego, Gdańsk
1998/1999, s. 166-173.

25
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4). Później nikt go nie szukał, bo posąg po prostu się zapodział.... na dziesięć
lat i dopiero w 1957 roku został powtórnie „odkryty”.

Kontekst archeologiczny
Najważniejszą jednak sprawą w prześledzeniu historii „Belbuka” jest jego pierwotne miejsce znalezienia, w sąsiedztwie grodziska i osad wczesnośredniowiecznych na Półwyspie Rakowskim, należącym do wsi Rakowo (ryc.51). Na
grodzisku oraz w obrębie półwyspu, a także na obrzeżach jeziora Komorze, prowadzone były archeologiczne badania sondażowe i powierzchniowe, najpierw
amatorskie, przez Fryderyka Wilhelma Kasiskiego – jednego z pierwszych badaczy stanowisk archeologicznych na Pomorzu Zachodnim i pionierskiego organizatora ekspozycji muzealnej w Szczecinku (1866r.)26 – późniejsze również
amatorskie, w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, aż do urzędowych,
prowadzonych przez Katedrę Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UAM w Poznaniu w 1961 i 1967 roku27. W ich wyniku zlokalizowano na
tym obszarze grodzisko wczesnośredniowieczne i kilka osad datowanych od IX
do XII/XIII wieku (ryc.11). Szczególne miejsce w tym kompleksie osadniczym
zajmuje Półwysep Rakowski, gdzie – oprócz grodu z fosami i dwoma kopczykowanymi wzniesieniami zamykającymi dostęp do obiektu od strony wschodniej i zachodniej (ryc.12), a także dwiema osadami, znajdują się również relikty pomostu – przystani i mostu drewnianego łączącego półwysep z lądem, co
ujawniły penetracje płetwonurków z Warszawy w latach osiemdziesiątych XX
wieku (ryc.13)28, oraz archeologów płetwonurków z Instytutu Archeologii UMK
w Toruniu w 2006 roku, którzy wydatowali most na 2 poł. XII wieku29. (ryc. 14).
I. Skrzypek, Zarys dziejów kolekcjonerstwa i początki tworzenia muzeów w prowincji pomorskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Stargardia, t. I. Stargard Szczeciński, 2001, s. 127.
27
J. Olczak, K. Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym
osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. III, Poznań 1970, s.125-135.
28
Muzeum w Koszalinie, dział archeologiczny, teczka nr 1329.
29
K. Radka, Podwodne Badania Rekonesansowe w wybranych jeziorach Pomorza Środkowego,
[w:] Acta Archeologica Pomoranica, T. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza, Cz. 1, Szczecin 2009,
s. 411–421.
26
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Ryc. 11. Rakowo, pow. Szczecinek. Plan sytuacyjny stanowisk archeologicznych:
1 – grodzisko, 2-8 – osady. Wg. J.Olczak , K. Siuchniński, 1970.

Ryc. 12. Rakowo, pow. Szczecinek. Stanowisko 1. Plan warstwicowy grodziska na Półwyspie
Rakowskim. Wg. J. Olczak , K. Siuchniński, 1970.
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Ryc. 13. Szkic sytuacyjny Półwyspu Rakowskiego z naniesionymi konstrukcjami drewnianymi,
odkrytymi przez płetwonurków z Warszawy w 1988r. Wg. archiwum Muzeum w Koszalinie.

Ryc. 14. Plan sytuacyjny Jeziora Komorze z półwyspem, zaznaczonym grodziskiem wczesnośredniowiecznym i z mostem z XII wieku. Wg A. Kola, A. Radka, Toruń 2006 (archiwum
Muzeum w Koszalinie, t. 1786/Sz.). Legenda: 1 – grodzisko, 2 – most.

56

W tym tak znaczącym ośrodku osadniczym kontrolującym szlak wodny od
Noteci do ujścia Parsęty (Kołobrzeg), będącym zapewne siedzibą określonego
związku terytorialnego, istnieć musiało także miejsce kultu pogańskiego, którego świadectwem jest posąg kamienny „Belbuk”. Na tym obszarze kult bogów nie
jest poświadczony w pierwszych źródłach pisanych. Dla Pomorza Zachodniego
najstarszy przekaz pisany dotyczy działalności biskupa Reinberna z Kołobrzegu
w roku 1000, który niszczył i palił świątynie z ich bożkami i „przepłoszył demony
z morza”30. Metoda walki chyba była trafna, czar przeciwstawiała czarowi, ale nie
okazała się skuteczna na dłuższy czas. Wraz z upadkiem władztwa Chrobrego
nad Pomorzem i biskup Reinbern musiał opuścić swą placówkę. Większą szansę
przetrwania miały tylko drugorzędne bałwany czczone w bardziej zapadłych
miejscowościach. Zapewne więc „Belbuk” wyobrażał jakieś lokalne bóstwo nie
znane ani z imienia, ani z kompetencji.
Pojezierze Drawskie stanowiło naturalny pomost łączący osadnictwo dorzecza Parsęty czy Regi z osadnictwem nadnoteckim, szczególnie w okolicach
rzeki Drawy, Piławy i Gwdy, a poprzez to miało kontakt z plemionami, które
weszły w skład organizującego się państwa Piastów. Na szlaku tym jest m. in.
gród w Sikorach i na Półwyspie Rakowskim wrzynającym się w jezioro Komorze. Czy te i inne obiekty położone dalej na wschód – w ciągu jezior Pojezierza Szczecineckiego – były tylko centrami warownymi i administracyjnymi
niewielkich zespołów osadniczych, służących m. in. za schronienie okolicznej ludności, czy również były to grody kontrolujące i zabezpieczające żeglugę śródlądową – a zatem punkty celne? Taka funkcja jest prawdopodobna,
ponieważ słynny „szlak solny” biegł nie tylko drogami lądowymi i arteriami
większych rzek, ale także „pajęczyną” mniejszych cieków i jezior, które mogły
zorganizować sprawniejsza i szybszą komunikację w stronę Bałtyku, a były
w handlu bardziej opłacalne, bowiem nad tymi rzekami i jeziorami tkwiły
dziesiątki grodów i setki osad.
W obrębie takich zespołów osadniczych istniały również miejsca kultu, będące niezwykle ważną sferą życia duchowego i społecznego ludności.
Niektórym bóstwom budowano specjalne świątynie w niedostępnych zwyT. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym (wiek X-XIII),
Warszawa 1970, s. 172.
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Ryc. 15. Mapa występowania świątyń, miejsc kultu, figur i idoli kamiennych oraz drewnianych na terenie słowiańszczyzny północnej. Pod nr (32) zaznaczony „Belbuk” z Łubowa. Wg
Prof. W. Filipowiaka , 1993.

kle miejscach, które pełniły funkcję obrzędową dla całego regionu. Na Pomorzu, gdzie chrześcijaństwo wprowadzano dopiero w XII wieku, w wielu
miejscach zachowały się dawne formy obrządku pogańskiego, dłużej niż na
obszarach środkowej Polski. Według dotychczasowych rozpoznań archeologicznych i źródeł historycznych, na Pomorzu Środkowym ośrodki kultu przedchrześcijańskiego miały znajdować się na Górze Chełmskiej koło
Koszalina, Górze Rowokół koło Smołdzina, Świętej Górze koło Polanowa,
a także na Wzgórzu Świątki koło Szczecinka31. To tylko te najbardziej znane,
ale są i mniej rozpropagowane a także te z terenów słowiańszczyzny na zachód od Odry, których rozmieszczenie podaje prof. W. Filipowiak w swojej
pracy (ryc.15)32.
W. Łysiak, Dawny folklor ziemi szczecineckiej, [w:] Szczecineckie zapiski historyczne nr
4/2004, s. 55-63.
32
W. Filipowiak, Słowiańskie.., -dz. cyt., s. 44.
31
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Istnieją informacje, że podczas pobytu bpa Ottona z Bambergu na Pomorzu (1124-1125), kapłani niszczyli świątynie pogańskie z ich bożkami, a obiekty kultu palili lub topili w rzekach i jeziorach. Kamienne bóstwa i wszelkie kamienie „ofiarne” miały szansę zachowania się z uwagi na trwałość materiałów.
Tym też należy tłumaczyć znalezienie naszego „Belbuka” w wodach jeziora
Komorze, nieprzypadkowo w sąsiedztwie grodu i osad założonych w tak newralgicznym punkcie cyplowatego półwyspu.(ryc.5).
Omawiany kamienny posąg „Belbuk” przypomina swoją formą kamienne „bożki” pogańskie i za taki go uznajemy. Korekty wymaga natomiast dotychczasowa lokalizacja znaleziska. Miejscem skąd pochodzi „Belbuk” jest
bowiem Półwysep Rakowski na jeziorze Komorze należącym administracyjnie do miejscowości Rakowo. Ta też miejscowość – a nie Łubowo – powinna
zaistnieć w literaturze jako miejsce znalezienia „Belbuka”.
W kontekście tego odkrycia Półwysep Rakowski jawi się nam jako bardzo
ważny mikroregion, zasługujący na szczegółowe badania wiążące się z problematyką regionalnych ośrodków osadnictwa wczesnośredniowiecznego
i przedchrześcijańskich ośrodków kultu słowiańskiego.
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Ignacy Skrzypek
Koszalin

Fryderyk Wilhelm Kasiski, XIX–wieczny
archeolog – amator ze Szczecinka

Nie będzie przesadą jeżeli we wstępie napiszę, że Fryderyk Wilhelm Kasiski był
jednym z pierwszych przedstawicieli dość licznej w XIX wieku grupy amatorów-badaczy zafascynowanych prehistorią, pracujących w terenie i zajmujących
się czynnie starożytnictwem w prowincji pomorskiej. Jego zainteresowania
archeologią, a wcześniej niezwykle tajemniczą dyscypliną – kryptologią, daleko
wykraczały poza sprawy związane z wykonywanym zawodem oficera pruskiego.
W lutym 2011 roku minęło 130 lat od śmierci Friedricha Wilhelma Kasiskiego
– Pomorzanina, urodzonego i zmarłego na tej ziemi, nieznanego tak powszechnie,
a którego zasług dla pomorskiej archeologii i kolekcjonerstwa przedmuzealnego
nie sposób przecenić. Nie mamy zbyt wielu danych, co do jego najwcześniejszego
okresu życia. Dopiero dzięki autorskim publikacjom, ukazującym się w drugiej
połowie XIX wieku, kiedy Kasiski był już w starszym wieku, czy też pracy wydanej po jego śmierci, mamy pewien obraz jego znacznących dokonań terenowych
w dziedzinie archeologii i pracy nad tworzeniem kolekcji muzealnej, pomimo
że w tych dziedzinach był amatorem. Nieco informacji o nim podaje niemiecki
słownik biograficzny z 1977 roku, oraz praca amerykanina Davida Kahna z 1967
roku, traktująca o zagadnieniach łamania szyfrów1. Te wiadomości zawdzięczamy
niemickiemu badaczowi regionalnemu Hermannowi Hinzowi z Węgorzyna, który
przygotowując dysertację doktorską z archeologii powiatu drawskiego i szczecineckiego starał się dotrzeć do badań i publikacji Kasiskiego. Jednak jego praca
złożona w 1941 roku na Uniwersytecie w Greifswaldzie zaginęła w czasie wojny.
D. Kahn, Neue deutsche Biographie, Berlin 1977, t. 11, s. 317 – 318, tenże, The codebreakers,
New York 1967.
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Z późniejszej publikacji tego autora dowiadujemy się także, że poddał on krytyce
chronologię stosowaną przez Kasiskiego dotyczącą osady palowej w Parsęcku.2
Pierwsze polskie, schematyczne, opracowanie działalności Kasiskiego zawiera
artykuł Jerzego Kloskowskiego z 1991 roku3, a następnie autora tego artykułu,
który umiejscowił F.W.Kasiskiego wkręgu zasłużonych badaczy kultury Pomorza4.
Fryderyk W. Kasiski urodził się 29 listopada 1805 roku w Człuchowie,
zmarł natomiast 22 lutego 1881 roku w Szczecinku, w którym spędził ostatnie
dwadzieścia lat swojego życia. W 1823 roku wstąpił jako ochotnik do 33 pułku
piechoty, z której to formacji odszedł w stan spoczynku w 1852 roku w stopniu
majora. Wcześniej, jako młody oficer pruski, zajmował się odszyfrowywaniem
tajnych pism a jego teoretyczne badania skoncentrowały się głównie na rozwiązywaniu szyfrów wieloalfabetycznych, których to kod przez dotychczasowe
300 lat był tak trudny, iż uważany za nierozwiązywalny.
Ważną, a jak twierdzą niektórzy wręcz przełomową datą dla rozwoju wiedzy
o szyfrach był rok 1863, kiedy ukazała się w Berlinie niewielka rozprawa F.W.
Kasiskiego, zatytułowana „Die Geheimschriften und die Dechifrier Kunst” („Tajne pisma i sztuka ich rozszyfrowywania”), w której autor – będący już wtedy
emerytowanym oficerem – znajduje odpowiedź na metodę łamania szyfrów,
co utorowało drogę współczesnej kryptologii. To jego praca była podstawową
wiedzą dla twórców przyszłej maszyny szyfrującej – ENIGMY5.
Praca ta, prawdopodobnie wydana własnym sumptem, mimo nowatorskich rozwiązań stwarzających nowe kierunki w kryptologii, nie wzbudziła jednak większego
zainteresowania w pruskich sztabach wojskowych. Dopiero w ostatnich dziesiątkach
lat XIX i w początkach XX wieku, w związku z rozwinięciem telegrafii, francuskie
sztaby wojskowe sięgnęły po metodę Kasiskiego, doceniając jej nowoczesne znaczenie.
H. Hinz, Slavische Burgwallinsel in Persanzigsee. Zum Problem der segenannten aus den
Pfahlbauten Grabungen von F.W. Kasiski, „Baltische Studien” (A.F), Hamburg 1987, s. 77.
3
J. Kloskowski, Fryderyk Wilhelm Kasiski jako badacz pradziejów Ziemi Szczecineckiej,
„Szczecineckie Zapiski Historyczne”, nr 3, Szczecinek 1991, s. 15-27.
4
I.Skrzypek, Pionierskie dokonania archeologiczne i muzealne Friedricha (Fryderyka) Wilhelma Kasiskiego na Pomorzu w XIX wieku, [w:] W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza
XIX i XX wieku, IX Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Słupsk 11-12 XII 2006, (red.) Józef
Borzyszkowski, Słupsk – Gdańsk 2008, s. 22-42.
5
W. Kozaczuk, W kręgu enigmy, Warszawa 1979, s. 22.
2
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Nieco zrażony brakiem szerszego zainteresowania swoim odkryciem
Kasiski oddaje się swojej nowej pasji – archeologii i antropologii. W latach 1860–1868 był dowódcą Landwehry (rezerwy) pułku III/21, który
stacjonował w Szczecinku, co dało mu możliwość poruszania się po terenie
okręgu szczecineckiego i sąsiedniego powiatu człuchowskiego. Od połowy
lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XIX wieku koncentruje
się na badaniach archeologicznych, które miały charakter bardziej poszukiwawczo–ratowniczy niż stricte naukowo-metodyczny, systematyczny czy
kompleksowy. Trudno się dziwić, wszak dziełem jego życia dotychczas była
kryptologia, dyscyplina obracająca się bardziej w kręgu nauk ścisłych niż
humanistycznych.
Archeologia w połowie XIX wieku stawała się dopiero nauką i budziła
zainteresowanie różnych amatorów i kolekcjonerów sięgających wstecz poza
źródła historyczne dziejów regionalnych. Kasiski przystąpił do badań terenowych z doświadczeniem analityka zjawisk naturalnych i znajomością topografii,
które wyniósł z wojska. Zadziwia także, jak na owe czasy, jego umiejętność
graficznego ilustrowania odkryć archeologicznych, chociaż trzeba przyznać,
że są to jednak rysunki bardziej schematyczne, „płaskie”, niż perspektywiczne
i wielowymiarowe.
Fryderyk Wilhelm Kasiski, poruszając się najczęściej po terenie będącym
w gestii badaczy ośrodka gdańskiego, włączył się czynnie w działalność Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft in Danzig)
udzielając się głównie w sekcji nauk antropologicznych i prahistorycznych,
której organizatorem i przewodniczącym był Abraham Lissauer – lekarz i prahistoryk. Wzorem tej działalności było Niemieckie Towarzystwo Antropologiczne
(Deutsche Antropologische Gesellschaft ) w Berlinie, którego prezesem był Rudolf
Virchow. Kasiski wiele korespondował z największymi ówczesnymi autorytetami
w zakresie antropologii i archeologii, nie tylko z francuskimi i szwajcarskimi,
ale przede wszystkim właśnie z Rudolfem Virchowem, również Pomorzaninem,
cenionym lekarzem i anatomem, twórcą patologii komórkowej, który w tym
czasie wiele uwagi poświęcał też stronom rodzinnym z racji urodzenia w Świdwinie (1821 r.) i pobierającego pierwsze nauki w szkole średniej w Koszalinie
(1839 r). W Polsce Rudolf Virchow znany jest głównie jako twórca patologii
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komórkowej, zwłaszcza zaś jednego z jej odłamów – histopatologii, ale także
jako lekarz, antropolog, biolog, archeolog oraz polityk.6
Połowa XIX wieku to czas wielkich fascynacji odkryciami archeologicznymi
pradziejowych osiedli palafitowych na wypłyceniach jezior w południowo-zachodniej Szwajcarii, gdzie ówczesny badacz starożytności Ferdynand Keller
z Zurychu, odsłaniał nauce nieznane osady nawodne7. Te pionierskie odkrycia
stały się w późniejszym czasie modne nie tylko na terytorium Szwajcarii, ale
także w Angli, Austrii, Rosji, w północnych Niemczech, w Prusach Wschodnich
i właśnie na Pomorzu8. W tej dziedzinie znaczącą rolę odegrało Gesellschaft für
pommersche Geschichte und Alterthumskunde w Szczecinie, które skupiało również entuzjastów teorii istnienia na Pomorzu pradziejowych i średniowiecznych
osad nawodnych. Inspiratorem i koordynatorem badań reliktów palowych został
wspomniany już Rudolf Virchow. Zafascynowanie tymi odkryciami opanowało
również Fryderyka Wilhelma Kasiskiego.
Wiosną 1863 roku, w wyniku prac melioracyjnych mających na celu adoptowanie terenu na łąki i pastwiska, dokonano znacznego osuszenia Jeziora
Parsęcko, położonego na zachód od wsi Parsęcko nieopodal Szczecinka. Robotnicy meliorujący teren pojezierny odnajdywali w mule liczne pale drewniane
i materiały zabytkowe. Kasiski dwukrotnie penetrował rejon bagniska jesienią
1864 roku, inwentaryzując odkryte relikty zabudowy mieszkalnej i przepraw
mostowych (ryc. 1).
Przy tej okazji pozyskiwał liczne zabytki wczesnośredniowieczne, które
przewoził do swojej siedziby Landwehr-Zeughaus (Zbrojowni) w Szczecinku.
Dowodzenie jednostką rezerwistów umożliwiało mu wszelkie prace terenowe
i realizowanie swoich zainteresowań.
Wstępne wyniki inwentaryzacji odkryć w Parsęcku opublikował Kasiski
w „Neue Stettiner Zeitung” z 26 października 1864 roku. Latem roku następnego R. Virchow wraz ze swoim synem odbył wycieczkę na Pomorze i dokonał
J. Lidmajer, Rudolf Virchow – uczony, polityk, humanista, „Rocznik Koszaliński”, t. 15, Koszalin 1979, s. 28-42.
7
A. Kola, G. Wilka, „Archeologia podwodna”, część I, Toruń 1985.
8
J. Gackowski, Historia i stan badań osad „palowych” na Pomorzu, [w:] Acta Universitatis
Nikolai Copernici, Archeologia XXI, Toruń 1993, s. 69-85.
6

64

Ryc. 1. Parsęcko, gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2. Plan sytuacyjny osady
„palowej” odkrytej w 1864 r. (wg. F. W. Kasiskiego, 1881, tabl. I).
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pobieżnej lustracji stanowisk „palafitowych”, w tym również osady w Parsęcku.
O swoich spostrzeżeniach poinformował opinię publiczna na łamach „Neue
Stettiner Zeitung” kolejno dnia 2 listopada i 22 grudnia 1866 roku9. Obszerny
opis osady palowej w Parsęcku, wraz z rysunkami terenowymi, zamieszcza
Kasiski w gazecie „Ilustrite Zeitung” z 16 listopada 1867 roku. Kasiski prowadził ożywioną korespondencję z Virchowem i na bieżąco informował go
o nowych znaleziskach w Parsęcku, zapraszając przy okazji do prowadzenia
badań wykopaliskowych.
W 1869 roku wyszło spod pióra F. W. Kasiskiego opracowanie jego własnych wyników badań inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych w 1864 roku
na reliktach osady palowej w Parsęcku10. W pierwszym sprawozdaniu F.W.Ksiski chronologię odkrytych obiektów odnosił do okresu starożytnego. Dopiero
w późniejszej literaturze (1881) relikty konstrukcyjne z Parsęcka uznano jako
wczesnośredniowieczne. Kasiski interpretował to stanowisko jako nawodną
budowlę palową. Jednak zbyt ogólne i często sprzeczne relacje w różnych pracach tego autora nie dają podstaw dla upatrywania w Parsęcku takiej osady.
Z opublikowanej dokumentacji wynika, że mamy tu do czynienia raczej z chatami wyłącznie zrębowymi, posadowionymi bezpośrednio na gruncie i wzmocnionymi pionowymi palami, co sugerował także R. Virchow w 1869 roku11.
Do sugestii tej skłonił się również sam Kasiski w ostatniej swej pracy na temat
„palafitu parsęckiego”, wydanej po jego śmierci w 1881 roku12.
Zabudowa w Parsęcku składała się z około 60 czworobocznych budowli
o rozmiarach 5,50 x 5,20; 4,40 x 3,50 zbudowanych z bali dębowych o średnicy
ok. 24 cm. Poszczególne chaty stały szczytami do siebie w odstępach ok. 0,90 m.
Półkolista palisada, na której stały chaty, rozciągała się na odcinku około 200
kroków (ryc. 2). Trzeba tutaj wziąć pod uwagę wyidealizowanie planigraficzne
Ibidem, s. 74.
F. W. Kasiski, Die Pfahlbauten in dem ehemaligen Persanzig-See bei Neustettin,”Baltische
Studien” (A. F. ), t.23, Stettin 1869, s. 77-102.
11
R. Virchow, Die Pfahlbauten im nördlichen Deutschland, „Zeitschrift für Ethnologie”, t. 1,
Berlin 1869, s. 410.
12
F. W. Kasiski, Der Pfahlbau in dem ehemaligen Persanzigsee bei Neustettin, /w:/ Beschreibung der vaterländischen Alterthümer im Neustettiner und Schlochauer Kreise, Danzig
1881, s. 1-12.
9

10
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Ryc. 2. Parsęcko, gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2. Stok północny wyspy.
Rzut odkrytego fragmentu zabudowy mieszkalnej (wg. F. W. Kasiskiego, 1881, tabl. I).

Ryc. 3. Parsęcko, gm.
Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2.
Wyroby drewnine pozyskane w trakcie badań F.
W. Kasiskiego, (wg. J. Olczak, K. Siuchnińki, 1970,
s. 99).
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konstrukcji drewnianych co uniemożliwiało podjęcie rzeczowej krytyki poglądów dotyczących ich funkcji. Z warstwy kulturowej w obrębie chat pozyskał
Kasiski wiele zabytków drewnianych – ryc.3 (wiosła, łyżki, kijanki, pałki), żelaznych (topory), kościanych, bursztynowych, kamiennych (ryc. 4) oraz przęśliki
i naczynia gliniane (ryc. 5). Kasiski uważał w swojej pracy, że osada „palafitowa”
zamieszkiwana była tylko okresowo, w czasie zagrożenia mieszkańców (?). Już
autorzy niemieccy w okresie międzywojennym, a po drugiej wojnie światowej
archeolodzy polscy uważali, że domostwa posadowione w rejonie stokowym
były okresowo podmywane wodą i stąd wytłumaczalne było stosowanie podstaw palowych w większości chat13. W świetle jednak najnowszych badań archeologicznych na podobnych obiektach „wyspowych” Pomorza Środkowego
(zwłaszcza w miejscowości Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, na wyspie jez. Zarańsko) wysunięto hipotezę, że wyspa w Parsęcku mogła stanowić ośrodek życia
publicznego mieszkańców najbliższego regionu (grodzisko w Radaczu, stan.
1 i stan. 2 wraz z okolicznymi osadami otwartymi). Być może było to miejsce
wymiany handlowej, leżące na szlaku komunikacyjnym łączącym Ruś Kijowską z Kołobrzegiem, a także miejsce spotkań wiecowych, oraz kultu. Funkcja
dookolnego nadbrzeża o konstrukcji „zrębowo podobnej” wokół wyspy, którą
odkrył Kasiski, świadczyć może o istnieniu tutaj we wczesnym średniowieczu
„sacrum” akwatycznego, czyli przestrzeni związanej zapewne z wyobrażeniami
mityczno-magicznymi lokalnych społeczności z złożoną funkcją społeczną tego
miejsca.14 Powojenne badania wykopaliskowe w Parsęcku (stan. 2), specjalistów
z dziedziny archeologii podwodnej z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK
w Toruniu w 1984 i w latach 1987 – 1988 ustaliły, że poziom wód od 2 połowy
XII wieku w jeziorze znacznie się podniósł i osada na wyspie na taki przyrost
nie była przygotowana (ryc. 6). Ustalono też chronologię osady na podstawie
ceramiki na czas od końca XI do połowy XII wieku15.
O. Doppelfeld, Beschreibung der Burgen und Kleinfunde, /w:/ Zantoch, eine Burg im deutschen Osten, Leipzig 1936, s.79.
14
W. Chudziak, R.Kaźmierczak, J.Niegowski, Próba reinterpretacji zabudowy wyspy w Parsęcku na Pomorzu Środkowym, „Przegląd Archeologiczny”, vol. 55, 2007, Wrocław, s. 145-169.
15
J. Gackowski, Z. Jabłoński, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych
w 1987 roku na wczesnośredniowiecznej osadzie „palowej” w Parsęcku, gm. Szczecinek (stanowisko 2), AUNC, Archeologia, XXI, Toruń 1993, s.119.
13
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Ryc. 4. Parsęcko, gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2. Wyroby żelazne, kamienne, rogowe, gliniane, pozyskane w trakcie badań F. W. Kasiskiego
(wg.J. Olczak, K. Siuchniński, 1970, s. 980.
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Ryc. 5. Parsęcko, gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2. Przęśliki gliniane, paciorek bursztynowy, przedmiot z brązu oraz naczynie gliniane z badań
F. W. Kasiskiego (wg. J. Olczak, K. Siuchniński, 1970, s. 100).

Ryc. 6. Parsęcko, gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2.
Próba odtworzenia średnich stanów wody w Jeziorze Parsęcko; A – w okresie istnienia osady;
B – po podniesieniu się lustra wody od 2 połowy XII wieku; C – wyniesienie terenowe (dawna wyspa) w okresie badań wykopaliskowych w 1987 roku (wg. J. Gackowski, Z. Jabłoński,
1993, s. 131).
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Mimo wielu niekonsekwencji badawczych Kasiskiego i braku powiązań
materiałów zabytkowych z układami stratygraficznymi, publikacja Kasiskiego
z 1864 roku jest pracą najpełniejszą w grupie publikacji dotyczących odkrywanych wtedy osiedli „palafitowych”. Wszyscy pozostali autorzy doraźnych
badań, nie wyłączając samego Virchowa, nie zdobyli się nigdy na opublikowanie
bardziej wyczerpującego opracowania, porównywalnego z pracą Kasiskiego16.
Odkrycie „palafitu” koło Parsęcka stało się prawdopodobnie jedną z przyczyn intensywniejszych poszukiwań zabytków prahistorycznych. Prowadzone
ćwiczenia terenowe rezerwistów ułatwiły Kasiskiemu wykonywanie różnych
prac ziemnych i poszukiwawczych. Jako archeolog-amator i kolekcjoner „zarażał” swoją pasją innych. Gromadził wszystko, co dostarczali mu rezerwiści
i co zbierali na swoich polach właściciele majątków, zwłaszcza w okresie kiedy
następowało karczowanie nieużytków i rozpoczęła się powszechna melioracja
pól. Wyniki swoich badań, jak również inne doniesienia o odkryciach, publikował Kasiski w Sprawozdaniach Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku
(„Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig”) i w „Baltische Studien”
(Alte Folge) w latach 1872 – 1877.
W roku 1872 F. W. Kasiski odkrył przy Parsęckim Młynie (dzisiaj zabudowania nie istnieją, w zaroślach widoczne są resztki fundamentów) rozległe,
wielokulturowe cmentarzysko z dużą ilością płaskich grobów ciałopalnych
oraz przynajmniej 34 groby kurhanowe z pochówkami szkieletowymi i 1 grobowiec z prostokątnym nasypem. Cmentarzysko położone było około 1 km
na północny zachód od wsi Parsęcko, po obydwu stronach szosy Parsęcko
– Radomyśl.
Groby rozmieszczone były w grupach na kilku wzniesieniach ciągnących
się na przestrzeni ćwierć kilometra wzdłuż wschodniej krawędzi doliny rzeki Parsęty. W tym samym roku Kasiski zbadał dwa cmentarzyska ciałopalne
przy Parsęckim Młynie, z których pierwsza grupa, tzw. południowa, liczyła 69
grobów popielnicowych pod brukami bez wyposażenia z okresu późnolateńskiego i rzymskiego17 oraz pewna (?) ilość grobów skrzynkowych i popielnicoTamże, s. 131.
K. Walenta, Obrządek pogrzebowy na Pomorzu w okresie późnolateńskim i rzymskim, „Archeologia Baltica”, vol. V, polonia 80/81, Łódź 1981, s. 151.

16
17
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Ryc. 7. Plan sytuacyjny stanowisk archeologicznych. Parsęcko, gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie. 1 – cmentarzysko, 2 – osada „palowa”. Radacz, gm. Szczecinek 1 – grodzisko,
2 – domniemane grodzisko, 3 – osada,
4 – nieokreślone (wg J. Olczak. K. Siuchniński, 1970, s. 93).

wych z obwarowaniem kamiennym z okresu halsztackiego, wśród których była
popielnica czarna, bogato zdobiona ornamentem figuralnym i jodełkowym,
którą przypisujemy ludności kultury pomorskiej (ryc. 8).18 Druga grupa grobów, zlokalizowana około 100 m na wschód od poprzedniego skupiska, liczyła
169 grobów ciałopalnych, popielnicowych w obwarowaniach kamiennych, ze
stellami i z brukiem kamiennym, wśród których rozpoznawano 59 grobów
wyposażonych w ozdoby (fibule, szpile, klamry, sprzączki, noże, szczypce, paciorki, przęśliki), datowanych na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów
rzymskich (kultura oksywska i wielbarska).19
M. Kwapiński, Korpus kanop pomorskich, część I – Pomorze, Gdańsk 1999, s. 134-135.
F. W. Kasiski, Das Gräberfeld bei der Persanziger Mühle, (w:)Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig t. 3,.z.1,s.3-32: z. 2, s. 8-18, Danzig 1873; t. 3,z. 4, Danzig 1875,
s. 1-9.
18
19
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Ryc. 8. Tablica zabytków i obiektów archeologicznych z badań F. W. Kasiskiego. Fig. 72–75
– popielnica z Parsęckiego Młyna (wg F. W. Kasiskiego, Beschreibung ... 1881, tabl. IV.).

Przy Parsęckim Młynie przekopano też nieokreśloną ilość wczesnośredniowiecznych grobów płaskich i kurhany z pochówkami szkieletowymi. Orientacyjnie można określić ich liczbę na ponad 20, z czego wiarygodne dane odnoszą się
zaledwie do 16 grobów, chociaż pierwotnie miało ich być około 34 z wczesnego
średniowiecza i 1 prostokątny nasyp, być może z neolitu (?).20
Zbiory badań przy Parsęckim Młynie początkowo były przechowywane w Zbrojowni w Szczecinku, a po 1875 roku zostały przekazane do Muzeum w Berlinie,
gdzie zachowały się częściowo do dzisiaj, zainwentaryzowane pod nr inw. Ic i dalej
kolejna numeracja arabska. Niestety, już w trakcie badań brak było konsekwencji
w dokumentowaniu i nadawaniu numerów tak dużej ilości grobów, mocno zróżnicowanych chronologicznie, co doprowadziło do zmieszania niektórych zespołów
grobowych, a przez częste przenoszenia wiele zabytków zaginęło.21
J. Olczak, K. Siuchniński, Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym
osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego, t. III, Poznań 1970, s. 91-95.
21
Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, dział archeologiczny, teczka nr 1646, 1647;
Archiwum Muzeum w Berlinie, Parsęcko – Acten nr 2587/77 (a więc rok 1877).
20
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Badania wykopaliskowe w Parsęcku, na tzw. „osadzie palafitowej” oraz na
cmentarzyskach przy Parsęckim Młynie, były największymi przedsięwzięciami
badawczymi Friedricha Wilhelma Kasiskiego.
Informacje o niszczonych obiektach archeologicznych wymagały szybkiej interwencji. Było to bardzo istotne, gdyż po wojnie francusko– pruskiej
w 1870–1871 roku, dzięki uzyskaniu ogromnych środków finansowych z tytułu
kontrybucji, realizowano na Pomorzu wiele instytucji budowlanych, które bardzo często przyczyniały się do ujawnienia i nieświadomego niszczenia stanowisk
archeologicznych.
Kasiski wiele uwagi, nie tylko ograniczającej się do obserwacji, ale także
eksploracji i inwentaryzacji obiektów, poświęcał okolicom Szczecinka i terenów wokół wielkich jezior szczecineckich. Przy określaniu miejsca znalezisk,
podawał często lokalne nazwy zwyczajowe, ludowe, lub po prostu nazwiska
właścicieli pól, na których dokonano odkrycia. Dzisiaj takie miejsca są trudne
do zlokalizowania, bo znacznie zmienił się krajobraz, układ pól w obrębie
miejscowości i ich właściciele, a zwyczajowe dawne nazwy pagórków, lasów
czy garbów morenowych nie zawsze są znane obecnym mieszkańcom tych
terenów.
W sprawozdaniu publikowanym za 1872 rok (wyd. 1873) informuje, że
zauważył 26 kurhanów położonych na NE od Jeziora Wierzchowskiego, w tzw.
Soborowskim Borze, które to miejsce należy dzisiaj lokalizować w okolicach
Grąbczyna, w pobliżu Bobolic. Kilka kurhanów rozpoznał w Lesie Miejskim na
południowy wschód od Szczecinka, na gruntach wsi Żółtnica (dzisiaj to las na
kierunku do Lotynia), gdzie określił średnicę kurhanów na około 3 m i wysokość
od 0,30 m do 1,00 m. Jeden z nich rozkopał i natrafił na pochówek szkieletowy
z wczesnego średniowiecza głową skierowany na wschód, przy którym znalazł
nóż żelazny w pochwie skórzanej okutej brązową blachą.22
Wyniki kontynuowanych w roku następnym badań przy Parsęckim Młynie
zrelacjonował Kasiski w sprawozdawczej publikacji za 1874 rok.23 Podaje tam
również informacje o rozkopaniu 34 grobów skrzynkowych z urnami nakryF. W. Kasiski, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1873, s. 1-38.
F.W. Kasiski, Bericht über Jahre 1874 fortgesetzten Untersuchungen von Alterthümer in
der Umgegend von Neustettin, t. 3, z.4, Danzig 1875, s. 1-19.
22
23
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tymi pokrywami, z zawartością przepalonych kości ludzkich i sporadycznie
znajdowanych w nich brązowych ozdobach. Informuje o rozkopaniu 38 grobów
skrzynkowych z 66 popielnicami na polu gospodarza Schulza położonego po
lewej stronie drogi do Bobolic. Opisuje 7 takich samych grobów odkrytych na
Wysokiej Górze nad jeziorem Lipno, położonym na zachód od miejscowości Świątki koło Szczecinka (tzw. Marientron, gdzie był klasztor augustianów
a wcześniej prawdopodobnie miejsce kultu przedchrześcijańskiego). Drugie
takie cmentarzysko rozkopał przy Klasztornym Lesie, w pobliżu Świątek, gdzie
zostały znalezione dwie popielnice twarzowe kultury pomorskiej (ryc. 9) oraz
jedna z naszyjnikiem żelaznym nałożonym na szyję24.

Ryc. 9. Tablica rysunków grobów i popielnic z cmentarzysk grobów skrzynkowych odkrytych
m. in. z Opoczysk, Parsęckiego Młyna, Świątek, Sąpólna Człuchowskiego (wg. F. W. Kasiski,
1881, tabl. III.).

F. W. Kasiski, Das Gräberfeld an dem Klosterwalde, (w:) Schriften... – dz. cyt., t. 3, z. 4, s.
10-12.
24
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Ryc. 10a. Mapa odkrytych stanowisk archeologicznych na terenie byłego powiatu szczecineckiego i człuchowskiego (wg F. W. Kasiski,
Beschreibung ..., 1881 r. – miejscowości w języku polskim).
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Ryc. 10. Mapa odkrytych stanowisk archeologicznych na terenie byłego powiatu szczecineckiego i człuchowskiego (wg F. W. Kasiski, Beschreibung ..., 1881 r.).

Nie mniejszym zainteresowaniem Kasiskiego cieszyły się cmentarzyska
kurhanowe (Hügelgräber), które rozpoznawał na terytorium rozciągającym się
od jezior Szczytno i Krępsko na wschodzie po Barwice i Czaplinek na zachodzie oraz od Białego Boru na północy po Okonek na południu. Jest to olbrzymi obszar penetracji, zwłaszcza że wyszukiwanie tych obiektów wiązało się
z pokonywaniem naturalnych przeszkód. Wszystkie zlokalizowane stanowiska
archeologiczne zaznaczył Kasiski na mapie w skali 1 : 200 000, którą dołączył
do opracowania zatytułowanego „Beschreibung vaterländischen Alterthümer im
Neustettiner und Schlochauer Kreise” – ryc. 10 (Opis starożytności regionalnych
z powiatu szczecineckiego i człuchowskiego– ryc. 10a). Wcześniej, swoje teksty
podpisywał tylko „Kasiski” lub „mjr Kasiski” i stąd długo nie znane były jego
imiona.
W trakcie badań przy Parsęckim Młynie rozpoznał w lesie około 40 kurhanów obstawionych na obwodzie wielkimi kamieniami i pokrytymi płaszczem
kamienno-ziemnym. Koło Radomyśla naliczył 12 kurhanów, a na zachód od
Radacza 10. Najwięcej, bo około 100 takich obiektów odkrył w lesie przy drodze
z Wierzchowa do Kępska (dzisiaj Sławęcice), z których kilka rozkopał i znalazł
pochówki szkieletowe wyposażone w zabytki i ceramikę umożliwiające ustalić
chronologię na okres wczesnośredniowieczny25 (ryc. 11).
Na południe od Szczecinka, koło Turowa, zlokalizował 15 kurhanów, w pobliżu Sitna 12, koło wsi Dziki 8, w pobliżu strumienia przy wsi Glinki Mokre
15, a niedaleko wiatraka w miejscowości Łabędzie 2 kolejne. Nieco dalej w pobliżu Okonka, w lesie przy wsi Łomczewo i w pobliżu Borucina zarejestrował
w sumie 5 kurhanów, których jednak chronologii nie ustalił. Penetrował okolice
Szczecinka, gdzie odkrył 10 kurhanów przy miejscowości Pławno, a niedaleko
Barwic, w odległości 1,5 km na południe od Koprzywna odnotował 7 takich
obiektów (por. mapa ryc. 10 i 10a).26 To tylko przykładowo podane miejscowości, a było ich znaczenie więcej.
Określenie chronologii tych stanowisk było utrudnione bez badań. Tam,
gdzie udało się rozkopać jakiś kurhan i znaleźć charakterystyczne zabytki, można
było przyporządkować te obiekty do konkretnej epoki. Stwierdzenie w kurha25
26

W. Łęga, Kultura Pomorza na podstawie wykopalisk, Toruń 1930, s. 607.
F. W. Krasiski, Beschreibung..., dz. cyt., s. 57-65.
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Ryc. 11. Sławęcice, gm. Wierzchowo, woj zachodniopomorskie. Cmentarzysko kurhanowe
zlokalizowane przez F. W. Kasiskiego. Fot. M. Józefowska – 2006 r.

nach bronii z brązu, jak to było np. w obiektach w pobliżu Czaplinka czy też
Połczyna Zdroju, pozwoliło ustalić ich chronologię na młodszy okres epoki
brązu. Natomiast kurhany z grobami szkieletowymi, wyposażonymi w zabytki
żelazne, jakie rozkopał np. w pobliżu Jaźwinka koło Parsęcka, Kasiski nazwał
„słowiańskimi cmentarzami”.27
Fryderyk Wilhelm Kasiski z powodzeniem penetrował też tereny dawnego
powiatu człuchowskiego, głównie w okolicach ciągu jezior: Orzechowo, Krępsko,
Szczytno i dalej wzdłuż teras rzeki Brdy od Szczytna do miejscowości Ciecholewy oraz rejony Jezior Charzykowskich (por. mapa ryc. 10 i 10a). W swoich
wyprawach spenetrował także okolice Czerska nad Brdą (Nowy Młyn), gdzie
przebadał zespół stanowisk schyłkowo paleolitycznych i mezolitycznych (kultura
świderska i komarnicko-chojnicka).
27

Tamże, s. 61-62.
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W latach 1869-1870 dokonał w pobliżu miejscowości Krępsk, Olszanowo, Garsk i Zalesie pierwszych badań rozpoznawczych, powierzchniowych
i sondażowych.28 Intrygowały go szczególnie kurhany, które zinwentaryzował
w lesie pomiędzy wsiami Gockowo – Grodzisko – Zalesie. Na południe od
drogi do miejscowości Grodzisko, obecnie w lesie bukowym, znajduje się 7
kurhanów kamiennych, czworobocznych, z których 2 zostały rozkopane przez
Kasiskiego.29 W jednym znajdowała się komora kamienna podzielona na trzy
części, zawierająca szczątki szkieletu ludzkiego z głową skierowaną na wschód.
Przy szkielecie znaleziono kabłączek skroniowy (?). Moja weryfikacja terenowa
w 1987 roku potwierdziła istnienie kurhanów w tym miejscu, mocno jednak
już zdeformowanych upływem czasu.30
W obrębie nizinnego grodziska w Krępsku (stan.3), zwanego „polskim
szańcem” około 250 m na południowy zachód od Krępskiego Młyna, na wzniesieniu piaszczystym, Kasiski zlokalizował 8 kurhanów z płaszczem kamiennym,
częściowo naruszonych „dzikimi wkopami”. Wobec niedostatecznych dowodów
datował je na okres rzymski. W roku 1987 również sprawdzałem te tereny,
obecnie mocno zalesione i stwierdziłem, że chyba od czasów Kasiskiego nic się
tutaj nie zmieniło. Obiekty te czekają na systematyczne badania wykopaliskowe.
W strefie działania tego badacza–amatora znajdowały się także kurhany
w okolicach wsi Pawłówko, Płaszczyca oraz na obszarze pomiędzy Rzeczenicą
i Gwieździnem, gdzie naliczył 12 obiektów. Odnośnie tych ostatnich sugerował,
że mogą mieć chronologię wielokulturową, chociaż po przekopaniu jednego
kurhanu i wydobyciu charakterystycznych zabytków określił je na okres rzymski.31 Dopiero badania Hugo Conwentza z Gdańska w 1886 roku wskazały, że
były tam również szkieletowe pochówki wczesnośredniowieczne.32
W Jaworach należących niegdyś do gminy Rzeczenica, około 6 km na
SE od Białego Boru, znajdowało się kilka kurhanów kolistych o średnicy 5 m,
I. Skrzypek, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne gminy Rzeczenica, woj. pomorskie, „Nasze Pomorze”, nr 8 (2006), Bytów 2007, s. 138.
29
A. Lissauer, Die Prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der Angrenzenden Gebite, Leipzig 1887, s. 65.
30
I. Skrzypek, Osadnictwo..., – dz.cyt., s. 169.
31
P. W. Kasiski, Beschreibung..., – dz.cyt., s. 65-66.
32
A. Lissauer, Die Prähistorischen..., – dz.cyt., s. 194.
28
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z których 3 zostały zniszczone wybieraniem piasku. Podczas rozkopywania
jednego obiektu, na głębokości 1,30 m poniżej stożka, odkrył Kasiski szkielet
ludzki w pozycji leżącej z głową skierowaną na wschód, wyposażony w żelazny
nóż w pochwie skórzanej z resztkami okucia brązowego, co pozwoliło ustalić
chronologię na wczesne fazy wczesnego średniowiecza.33
Archeologia pomorska to właśnie Kasiskiemu zawdzięcza odkrycie 8 kręgów
kamiennych w okolicach wsi Krępsk, jako pozostałości obrzędowych po skandynawskich Gotach i Gepidach, które uznał jednak za kurhany.34 Zainspirowany
wiadomościami jakie pozostawił po sobie F.W. Kasiski, badania wykopaliskowe
na tym stanowisku przeprowadził w 1928 roku Friedrich Holter, kierownik ówczesnego Muzeum Krajowego (Landesmuseum der Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen). Prowincji Pogranicza w Pile. Nie dały one jednak spodziewanych
rezultatów, a poza tym nie zachowała się do dzisiaj wyczerpująca dokumentacja35.
W trakcie penetracji terenowych, wychwytywał Kasiski wiadomości o dziwnych i tajemniczych odkryciach grobów kamiennych w kształcie „skrzyni”
z naczyniami zawierającymi przepalone kości ludzkie, a niekiedy też bogato
zdobione wyobrażeniem twarzy ludzkiej na szyjce lub brzuścu, z ozdobami
brązowymi zawieszonymi w uszach lub na szyi. Po otrzymaniu wiadomości
starał się niezwłocznie dotrzeć na miejsce odkrycia.
W powiecie człuchowskim groby takie rozkopał Kasiski w1880 roku w Ciecholewach nad Brdą, rozmieszczone w dwóch grupach na półwyspie zwanym
„Ostrów”– w sumie 15 grobów, skąd też znana jest mała popielnica twarzowa
i kamienie żarnowe wykorzystane wtórnie do budowy ścian komory grobowej36. W Czosnowie, na tzw. „Wołowej Górze”, odkrył 12 grobów skrzynkowych,
w Sąpólnie Człuchowskim badał 28 grobów i wydobył 36 popielnic, z których
2 posiadały wyobrażenie twarzy ludzkiej (por. ryc. 9). Także w Konarzynkach
i w miejscowości Żychce (dzisiaj leżących w pow. chojnickim) odkrył groby
F. W. Kasiski, Beschreibung..., – dz. cyt., s. 68.
A. Kokowski, Zagadnienie kręgów kamiennych w środkowej strefie Pojezierza Pomorskiego,
Acta Universitatis Lodziensis. „Folia Archeologica”, nr 8, Łódź 1987, s. 75.
35
F. Holter, Die amtliche Vorgeschichtsforschungen in der Provinz Posen, Westpreussen seit den
1 Juli 1928, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit”, 1929, z. 8, s. 114-116.
36
F. W. Kasiski, Beschreibung..., – dz. cyt., s. 90.
33
34
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z urnami. W czasie penetracji grodziska, u zbiegi Jez. Orzechowo i Krępsko
(por. mapa ryc. 10 i 10a) określanego jako Pollackenschanze („Szaniec polski”),
na majdanie rozkopał 3 groby skrzynkowe z pojedynczymi urnami. W 1965
roku ekipa archeologiczna KAP UAM w Poznaniu potwierdziła te odkrycia
natrafiając w tym miejscu również na groby37. major Kasiski odkrył też grób
skrzynkowy kultury pomorskiej z popielnicą twarzową w pobliżu Łobżenicy
na terenie Krainy Złoowskiej.
Kasiski sporządzał także dokumentację opisową i rysunkową badanych
grobów. Rysował zwłaszcza bogato zdobione popielnice, w tym twarzowe. Groby skrzynkowe były najczęstszymi obiektami archeologicznymi, które badał.
Wszystkie pozyskane naczynia trafiały do pomieszczeń Landwehr -Zeughaus
w Szczecinku.
Opisy grobów skrzynkowych w okolicach Szczecinka zawiera rękopis pracy F. W. Kasiskiego, zatytułowany „Die Wendengräber bei Neustettin” („Groby
wendyjskie koło Szczecinka”), przechowywany w Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Poznaniu38. Zawiera ona szczegółowe opisy cmentarzysk grobów skrzynkowych odkrytych koło Raciborek, Bugna i Sitna, pow. Szczecinek
(ryc. 12).
Zadziwia niezwykła dokładność autora w lokalizacji stanowisk w terenie określana w milach, krokach i stopach, a rozmieszczenie poszczególnych
grobów na cmentarzysku oraz wymiary ścian grobów i ciężar poszczególnych
płyt grobowych podaje w calach i cetnarach. Dokumentacja opisowa badanych
grobów nie odbiega w szczegółach od dzisiejszych wymogów archeologicznych
stosowanych w terenie. Cenne w pracy jest również to, że autor na marginesie
rękopisu umieścił rysunki różnych form grobów skrzynkowych usytuowanych
w terenie w stosunku do stron świata, a także rysunki przekrojów grobów
i co ciekawszych popielic i zabytków metalowych (ryc. 13). Położenie grobów
na cmentarzyskach udokumentował uproszczonymi planami poszczególnych
stanowisk (ryc. 14).
Kasiski opisuje szczegółowo budowę grobów skrzynkowych i układ kamieni
I. Skrzypek, Osadnictwo..., – dz. cyt., s. 160.
F. W. Kasiski, Die Wendengräber bei Neustettin, 1880 (rękopis w Archiwum Państwowym
w Poznaniu).
37
38
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Ryc. 12. Fotokopia rękopisu F. W. Kasiskiego opisująca cmentarzysko grobów skrzynkowych
z miejscowości Bugno, pow. Szczecinek (wg „Die Wendengräber bei Neustettin”,1881 r.).
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Ryc. 13. Protokół rękopisu F. W. Kasiskiego opisującego wyposażenie popielnic w przedmioty
metalowe w grobach skrzynkowych z Raciborek, pow. Szczecinek (wg Die Wendergräber ...,
1881 r.).
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Ryc. 14. Fotokopia planu rozmieszczenia grobów skrzynkowych na cmentarzysku w Sitnie,
Raciborkach, nad Jeziorem Trzesieka i w Budnie, pow. Szczecinek (wg F. W. Kasiski, Die
Wendengräber ..., 1881 r.).
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w poszczególnych konstrukcjach, analizując prawidłowo ustawienie ścian w grobach wielopochówkowych wskazujących na dostawianie kolejnych popielnic
do grobu. Obserwuje również miejsca ze spalenizną, popiołem i przepalonymi
kamieniami na cmentarzyskach, wyciągając właściwe wnioski, że spalanie ciał
odbywało się w sąsiedztwie zakładanych nekropolii. Prawidłowo przedstawia
różnorodność form naczyń w grobach i ich pełnione funkcje. Jego sprawozdania
cechuje drobiazgowość a wnioski wypracowane z obserwacji terenowej w trakcie wykopalisk są niezwykle trafne i świadczą o zdolnościach obserwacyjnych
i doświadczeniu analitycznym badacza.
Nie umniejsza zasług Kasiskiego mylne datowanie tych cmentarzysk, które
przypisuje Wendom i umieszcza je pomiędzy VI a XII wiekiem, „kiedy Wendowie przyjęli chrześcijaństwo”. Uważał, że „Wendowie mieszkający koło Szczecinka zostali wyparci przez plemiona słowiańskie z Prus Wschodnich, Litwy
i Polski na teren prawie zupełnie opuszczony przez ludy niemieckie pomiędzy
Wisłę a Łabę”39. Różnice pomiędzy naczyniami z grobów skrzynkowych i doskonalszą technicznie ceramikę z osady palowej w Parsęcku, przypisuje różnym ludom mieszkającym w tym samym czasie, których różniła tylko wyższa
kultura życia (?).
W opracowaniach wcześniejszych Kasiskiego zwraca uwagę chronologia
stosowana przez niego, który groby ciałopalne późnolateńskie i rzymskie z Parsęckiego Młyna określił jako wendyjskie (Wendengräber)40. Nie wiemy, czy
myślał o Wendach – Słowianach, czy mieszał pojęcia i pisownię Wenedów (Wenetów) i Wendów (?). Mylne datowanie tych cmentarzysk na okres wczesnego
średniowiecza, trzeba złożyć na karby niedoskonałości ówczesnej chronologii
i młodej nauki, jaką była wówczas archeologia. Pogląd ten rzetelnie odzwierciedla możliwości jakie stwarzał ówczesny stan badań i wiedzy niezbędnej do
interpretacji faktów archeologicznych. Kasiski jako badacz – amator, nie mógł
wyjść w tej dziedzinie poza swoją epokę.
Oprócz ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzyskach grobów
skrzynkowych i kurhanowych, bardzo ważną formą działalności F.W. Kasiskiego
były badania powierzchniowe i sondażowe na grodziskach wczesnośrednio39
40

Tamże, s. 18-20.
F. W. Kasiski, Beschreibung..., – dz.cyt., s. 70-74.
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wiecznych. Podczas penetracji terenowych zwracał uwagę na lokalne nazwy
charakterystycznych obiektów, określanych np. jako „Schwedenschantze” (Szaniec szwedzki), „Schlossberg” (Zamkowa Góra), „Wallburg” (Wał Zamkowy)
itp., które z reguły okazywały się być wczesnośredniowiecznymi grodziskami
słowiańskimi. Inwentaryzował i dokładnie lokalizował w terenie te obiekty
obronne, głównie w powiecie szczecineckim i człuchowskim, a pozyskaną ceramikę i inne zabytki szczegółowo opisywał.
Początki wzrostu zainteresowań tą formą osadniczą obserwujemy na Pomorzu już w pierwszej połowie XIX wieku. Pobudzeniom badań sprzyjało „Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza” (Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde) powołane w Szczecinie w 1824 roku41. Na łamach
wydawnictwa tego Towarzystwa „Baltische Studien”, ukazywały się zarówno
ogólniejsze opracowania historyczne, jak i bieżące informacje o odkryciach
grodzisk. Rozwój tych badań nad osadnictwem zachodniopomorskim wiąże
się z nazwiskiem Ludwiga Giesebrechta, który w latach 1845–1847 opublikował
w tym piśmie szereg rozpraw poświęconych grodziskom.
W zakresie omówień sprawozdawczych do tego tematu na szczególną uwagę
zasługuje, m.in. praca F. W. Kasiskiego z 1874 roku i następna podsumowująca jego
dokonania, wydana pośmiertnie w 1881 roku, w ramach publikacji Towarzystwa
Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschenden Gesellschaft in Danzig).42 Na terenie
Pojezierza Szczecineckiego jego badania na grodziskach wczesnośredniowiecznych
były pionierskie, a rezultaty zostały wykorzystane w późniejszych publikacjach
poświęconych problematyce osadnictwa grodowego przez badaczy niemieckich
w XIX i XX wieku (m.in. H. Schumann – 1887; H. Bollnow – 1933, 1936; H. J. Eggers – 1960; O. Kunkel – 1932) i polskich (W. Kowalenko – 1937; W. Łęga – 1930)43
Informacje Kasiskiego dotyczące grodzisk środkowopomorskich i wyniki jego penetracji terenowych, były bardzo ważną wiedzą dla polskich badań
weryfikacyjno-sondażowych grodzisk na terenie byłego woj. koszalińskiego,
M. Szukała, Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824–1918, Szczecin 2000.
42
F. W. Kasiski, Beschreibung..., Danzig 1881.
43
W. Łosiński, Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej
Parsęty (VII – X/XI w.)., Wrocław 1972, s. 13-23.
41
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Ryc. 15. Grodziska wczesnośredniowieczne w Radaczu, pow. Szczecinek. U góry Radacz, stan.
1, u dołu Radacz, stan. 2. Fot. F. J. Lachowicz – 1959 r.

prowadzonych w latach 1961–1971 przez archeologów z KAP UAM w Poznaniu.44 Powierzchniowe i sondażowe badania terenowe prowadził Kasiski głównie
w latach 1869–1870, najpierw w samym Szczecinku, gdzie rozpoznał grodzisko przy południowo-wschodnim brzegu Jeziora Trzesiecko, a następnie dwa
grodziska w Radaczu (ryc. 15), leżące na zapleczu badanej przez niego osady
„palafitowej” w Parsęcku i cmentarzysk przy Parsęckim Młynie. Wykonywał
badania sondażowe na grodziskach leżących w obrębie Jeziora Wierzchowo
i miejscowości Stare Wierzchowo, Wierzchowo i Grąbczyn. Penetrował grodzisko łużyckie i wczesnośredniowieczne w Starym Drawsku (Drahimiu), na
cyplowatym wzniesieniu nad Jeziorem Drawsko (stan. 2), nazywane potocznie
jako „Königswerder”, oraz w Rakowie, na cyplu Jeziora Komorze, a także trzy
grodziska nad kanałem w Liszkowie, o których do dzisiaj, wobec istotnych
zmian terenowych, są to jedyne wiarygodne wiadomości.45
W rejonie szeroko zakrojonej rynny jezior Krępsko i Szczytno, gdzie istniało
wyraźne skupisko osadnicze, pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadził
F. W. Kasiski na grodziskach w Krępsku (stan. 1), określanym jako „Szaniec
szwedzki” i na grodzisku (stan. 3) zwanym „Szaniec polski” (ryc. 16). PóźniejF. J. Lachowicz, Badania archeologiczne w województwie koszalińskim w latach 1945–1973,
„Studia Archaeologica Pomeranica”, Koszalin 1974, s. 279-365.
45
J. Olczak, K. Siuchniński ,Źródła archeologiczne..., op. cit., s. 63-73.
44
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Ryc. 16. Grodziska wczesnośredniowieczne w Krępsku, pow. Człuchów. U góry Krępsk stan.
1, u dołu Krępsk, stan. 3. Fot. F. J. Lachowicz – 1965 r.

sze badania wykopaliskowe polskich archeologów ustaliły chronologię tych
obiektów na VIII–IX wiek.46
W swoich penetracjach powiatu człuchowskiego dotarł nad wysoki w tym
miejscu brzeg Brdy w okolicach miejscowości Ciecholewy, gdzie wykonał sondaże i pozyskał ceramikę „typu grodziskowego”.47Wszystkie gromadzone zabytki
Kasiski pieszczotliwie ochraniał i z wielką starannością porządkował zakładając
od początku, że należy je kiedyś publicznie pokazać. Do tego celu przygotował
pomieszczenia w budynku Zbrojowni (Landwehr Zeughaus) komendantury
wojskowej w Szczecinku, stojącym w tym samym miejscu do dzisiaj (ryc. 17).
W 1866 roku F. W. Kasiski zorganizował tam wielką wystawę muzealną
zabytków regionalnych, co na owe czasy było wydarzeniem bez precedensu.48
Świadczy to o tym, że Kasiski w krótkim czasie zebrał sporo zabytków, głównie archeologicznych, z całej ziemi szczecineckiej i południowo-wschodnich
terenów powiatu człuchowskiego i je wyeksponował. Pierwszymi obiektami
były wielkie konstrukcje drewniane z osady „palafitowej” w Parsęcku. Zbiory
usystematyzował i podzielił na grupy co dało im dużą przejrzystość i wartość.
G. Wilke, Wyniki prac wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Krępsku,
w województwie słupskim, na stanowisku 1, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, t. VIII,
Toruń 1984, s. 35-65.
47
F. W. Kasiski, Die Schwedenschanze an der Brahe, [w:] Beschreibung..., – dz. cyt., s. 22.
48
I. Skrzypek, Z historii muzealnictwa środkowopomorskiego, [w.:] „ Koszalińskie Zeszyty
Muzealne” t. 21, Koszalin 1997, s. 8-9.
46
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Ryc. 17. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie. Zbrojownia miejska komendatury wojskowej z XIX w. (Landwehr – Zeughaus), ul. Kościuszki
23. Miejsce wystawy archeologicznej Fryderyka Wilhelma Kasiskiego w latach 1866 – 1875. Stan obecny. Fot. J. Dudź.

Najliczniejszą grupę stanowiły „groby skrzynkowe”, której przewodziły pięknie zdobione urny twarzowe z pokrywami, niekiedy wyposażone w kolczyki
w uszach. Obok licznych naczyń z grobów jamowych zwracały uwagę fibule
brązowe i żelazne, nożyki, klamry i paciorki szklane datowane na okres późnolateński i rzymski. W grupie tzw. „grobów wendyjskich” (okres wczesnośredniowieczny) przeważały skorupy z naczyń glinianych zdobionych ornamentem
falistym, stempelkowym i równoległymi rowkami.
Ten wartościowy i pouczający zbiór archeologiczny ciągle się powiększał
i przed ostatnią dekadą jego życia, tzn. w latach 1871–1881, kiedy Kasiski rozwinął najrozleglejszą działalność badawczą osiągnął liczbę ponad 700 zabytków. Była to pierwsza na całym Pomorzu tak wielka i dobrze przygotowana
wystawa archeologiczna. W wystawiennictwie takich przedmiotów nie miał
przykładów i poprzedników. Wykazał niezwykłą odwagę zainteresowania publiczności ówczesnego Szczecinka, nieprzygotowanej do odbioru i zrozumienia
reprezentowanych zabytków.49 Po 1875 roku rozpoczęto likwidację liczącego 702
pozycje zbioru, którego wykaz podzielony na 8 grup tematycznych zamieszcza
jego praca wydana pośmiertnie w 1881 roku.50 Po śmierci F. W. Kasiskiego ta
cenna inicjatywa muzealna została zaprzepaszczona. Nie znalazł się nikt, kto
mógłby kontynuować jego dzieło i zabezpieczyć kolekcję. W 1878 roku 485
zabytków zakupiło Królewskie Muzeum Etnologiczne i Prahistoryczne w Berlinie, a pozostałe przejęło Muzeum Antykwaryczne (Antiquarisches Museum)
w Szczecinie, którym to określano zbiory Towarzystwa Historii i Starożytności
Pomorza (Gasellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde).51 Brak
odpowiedniego miejsca w pomieszczeniach muzeum w Szczecinie uniemożliwił przejęcie całej kolekcji Kasiskiego. Satysfakcją jest przynajmniej to, że ten
wartościowy zbiór, zachowany w pewnej części do dzisiaj, nie zaginął dla nauki.
Znamienne jest, że zbiory szczecineckie zakupione w 1878 roku przez KróJ. Kloskowski, Fryderyk Wilhelm Kasiski..., – dz. cyt., s. 9.
.F. W. Kasiski, Beschreibung..., dz. cyt., Danzig 1881, s. 4-106, tab. I – VI.
51
W różnych publikacjach podawana jest inna liczba zakupionych wtedy zabytków. M. Gawęcki („Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 1, s. 10) wymienia 546 sztuk, J. Dudź w artykule („Muzealnictwo”, nr 41, s. 45) podaje liczbę 550 obiektów, natomiast w archiwum działu
archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie widnieje liczba 485 zabytków, którą
przyjmujemy w naszym opracowaniu.
49
50
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lewskie Muzeum Etnologiczne w Berlinie, zostały zainwentaryzowane pod nr
inw.Ic. Były więc początkiem wielkich zbiorów archeologicznych późniejszego
i obecnego Museum für Vor – und Frühgeschichte w Berlinie. Przejęte zabytki
z okresu późnolateńskiego i rzymskiego z cmentarzyska badanego przez F.W.
Kasiskiego przy Parsęckim Młynie (Persanzig Mühle) w 1872 roku, zainwentaryzowano pod nr inw.Ic 1-199. Zabytki przejęte swego czasu przez Antiquarisches Museum w Szczecinie, obecnie znajdują się (te ocalałe po wojnie) w dziale
archeologicznym Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Fryderyk Wilhelm Kasiski zasługuje na uwagę i poczesne miejsce w gronie
badaczy kultury Pomorza. Był osobą dynamiczną i przezwyciężającą kanony
dotychczasowej wiedzy na tematy najdawniejszej przeszłości swojego regionu.
Materialne ślady pobytu różnorodnych populacji ludzkich interpretował na
miarę swojej wiedzy, ale starannie i z dokładnością kryptologa.

92

Jadwiga Kowalczyk-Kontowska
Szczecinek

Zabytkowe kościoły wiejskie gminy
Szczecinek1

Wstęp
Szczególne miejsce w przestrzeni każdej miejscowości zajmuje architektura sakralna, stanowiąc ważny i zazwyczaj dominujący jej element.
Lokalizacja, a jest to najczęściej centralny punkt, kształt bryły, detal
architektoniczny czy materiał budowlany, wyróżniają ją spośród innych
form zabudowy.
W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia historii rozwoju sieci parafialnej oraz przemian w wiejskiej architekturze sakralnej na obszarze
dzisiejszej gminy wiejskiej Szczecinek od czasów średniowiecza do 1945 roku.
W jej granicach znajduje się dziś 14 kościołów zabytkowych, spośród 18 istniejących do 1945 roku2.
Mimo, że historia organizacji kościoła na tych ziemiach sięga końca XIII
wieku, to w dzisiejszym krajobrazie gminy przeważają XIX-wieczne świątynie
neogotyckie i neoromańskie.

Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu opracowań poświęconych architekturze sakralnej
ziemi szczecineckiej drukowanym w Szczecineckich Zapiskach Historycznych. Omówienia
pozostałych wiejskich świątyń znajdą się w kolejnych numerach SZH. Do prezentacji zagadnień związanych z rozwojem sieci parafialnej oraz zmian zachodzących w formie kościołów
na ziemi szczecineckiej przyjęto jej współczesny podział administracyjny.
2
Cztery kościoły zostały rozebrane w okresie 1945 – 1970. Zostaną omówione w dalszej części artykułu – przyp. aut.
1
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Początki kościoła katolickiego na ziemi szczecineckiej
Nie znamy formy najstarszych wiejskich kościołów na terenie dzisiejszej gminy
Szczecinek. Nie zachował się żaden kościół średniowieczny, a o istnieniu takowych dowiadujemy się jedynie z dokumentów archiwalnych oraz literatury
historycznej.
Pierwszą znaną z akt źródłowych świątynią katolicką na terenie dzisiejszej
gminy Szczecinek był kościół w Parsęcku [daw. Persantika, Persanzig], wzmiankowany w dokumencie księcia Bogusława IV z 1288 roku. W dokumencie tym
książę i jego 2 bracia potwierdzili nadanie ziemi cystersom z Bukowa Morskiego
[daw. Buckow] w 1268 roku przez rycerza Johannesa Kule i ustanowili cysterski
patronat nad kościołem wiejskim3. Wcześniej, akt nadania zakonowi cystersów
150 włók ziemi w okolicach „villa Persantika” potwierdził książę Barnim I.
Kościół w Parsęcku podlegał diecezji kamieńskiej i do 1389 roku był świątynią
parafialną. Należały do niej wsie Trzesieka [daw. Streitzke, Streizig] i Żółtnica
[daw. Soltnitz].
Ważną rolę w rozwoju życia religijnego na terenie ziemi szczecineckiej
odegrał kościół św. Mikołaja w Szczecinku [daw. Nickolaikirche, Neustettin]
wzniesiony około połowy XIV wieku, a także zakon augustianów eremitów
sprowadzony ze Stargardu Szczecińskiego [daw. Stargard] w 1356 przez synów
Warcisława IV i Elżbiety – księcia Bogusława V, Barnima IV i Warcisława V.
Zakonnicy zostali osadzeni w klasztorze zbudowanym na wzgórzu na południowym krańcu jeziora Trzesiecko – zwanym od czasu lokacji Marienthronem
(dzisiejsze Świątki)4.
Oba nowe ośrodki katolickie niewątpliwie wpłynęły na poziom życia duchowego, a także spowodowały zmiany organizacyjne w sieci parafialnej. I tak,
od 1389 roku świątynią parafialną stał się kościół pw. św. Mikołaja w Szczecinku, a podporządkowano mu dotychczasowy kościół parafialny w Parsęcku
Dr. Karl Tümpel, Neustettin in 6 Jahrhunderten. Nach den archivalischen und anderen Quellen im Auftrag des Magistrats, Neustettin 1910, s. 9-10, 13.
4
Kościół zakonny poświęcił biskup Jan z Kamienia [Cammin]. Fundację zakonu potwierdzono w 1362 roku w Darłowie [Rügenwalde]. K.Tümpel, Neustettin in 6 Jahrhunderten...,
dz.cyt., s. 41 i nast.
3
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oraz wsie Dalęcino [daw. Dallenthin, Gross Dallenthin] i Gwdę Wielką [daw.
Gross Küdde]. Samodzielną parafię w Parsęcku ponownie utworzono dopiero
w 1522 roku. Podlegała jej wieś Radacz [daw. Raddatz] z własną kaplicą5 i od
1541 roku wieś Spore [daw. Sparsee].
W drugiej połowie XVI wieku zbudowano nowe kościoły: w Żółtnicy,
w Starym Wierzchowie [daw. Sassenburg], w Wierzchowie [daw. Wurchow],
Gwdzie Wielkiej (przed 1570)6, Sporem (przed 1570)7, Sitnie [daw. Alt Hütten, Hütten] (1580)8, a Jeleninie [dawn. Gellin], urządzono salę modlitw
(1587)9. Z fundacji rodu Boninów wzniesiono kościół w Wilczych Laskach
[daw. Wullflatzke] (1569). Przed 1590 rokiem zbudowano w Dzikach [daw.
Teiche, Dieck] kaplicę10. Należy przypuszczać, że wszystkie były niewielkimi
obiektami drewnianymi, bezwieżowymi, wzniesionymi na rzucie prostokąta
i nakrytymi dwuspadowymi dachami.
Pod koniec średniowiecza w kościele katolickim rozpoczął się kryzys. Wynikał z rozwoju humanizmu, przeobrażeń w życiu gospodarczym, społecznym,
wreszcie z osłabienia politycznego kościoła. Wśród przyczyn powstania opozycji
wobec kościoła były sprawy ekonomiczne wypływające z dużego obciążenia na
rzecz Kościoła w postaci wysokich podatków i danin, dużych opłat za usługi
religijne, ale także etyczne – jak niezadowolenie z zeświecczenia duchowieństwa,
zaniedbywania przez kler obowiązków, rozluźnienia dyscypliny w zakonach,
biskupów a także rozległe kompetencje sądownictwa kościelnego. Narastający
ruch reformatorski, ogarniał kraje niemieckie, także Pomorze11.

Tamże, s. 109.
H.Heyden, Die Bedeutung der kirchlichen Matrikeln und Visitationsurkunden …, dz. cyt. 195
7
Wg akt wizytacji kościelnej z 1570 i 1590 roku wiadomo, że w tym czasie nabożeństwa co 2
tygodnie odprawiał w Sporem, podobnie jak w Gwdzie Wielkiej pomocniczy pastor ze Szczecinka. Patrz. K. Tümpel. Neustettin …, dz. cyt., s. 109, 110.
8
Tamże, także: E. Wille, Zur Besiedlung des Newen-Stettiner Landes. Neustettin 1938, s. 69.
9
K. Tümpel. Neustettin …, dz. cyt.,108.
10
E. Wille, Zur Besiedlung..., dz. cyt., s. 50, 51.
11
B. Wachowiak, Pomorze Zachodnie w początkach czasów nowożytnych (1464-1648). Odrodzenie się i upadek państwa pomorskiego. [w:] Historia Pomorza, T. II do roku 1815, pod red.
G. Labudy. Cz. I, Poznań 1976, s. 802 i nast.
5
6
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Rozwój sieci parafialnej i architektura sakralna po reformacji
Przyjęcie reformacji na Pomorzu nastąpiło po sejmie w Trzebiatowie [daw.
Treptow] w 1534 roku. Podstawowe zasady nowej organizacji kościoła zostały
opracowane przez Johanna Bugenhagena w „Kercken Ordeninge des gantzen
Pommerlande’s. z 1535 roku. Zgodnie z nową ordynacją kościelną regulującą
m.in sprawy uposażenia kościoła i duchownych, przeprowadzano w dotychczasowych świątyniach katolickich wizytacje i inwentaryzację majątku kościelnego. Pierwsze wizytacje, w tym także w kościele w Szczecinku, zostały podjęte
już w 1535 roku, natomiast na terenie ziemi szczecineckiej dopiero w 157012.
Wizytacje to był pierwszy krok w reformowaniu Kościoła. Następnym była sekularyzacja dóbr kościelnych i zakonnych. Dotychczasowe katolickie świątynie
i klasztory wraz z całym majątkiem były przejmowane przez władze świeckie
– instytucje książęce, miejskie, ale nie wszystkie zostały wykorzystane na cele
sakralne nowego kultu. Część była przeznaczana na szpitale, szkoły, magazyny,
część rozebrano13. Taki los spotkał kościół klasztorny augustianów w Świątkach.
Cegłę pozyskaną z jego rozbiórki użyto do budowy wieży kościoła św. Mikołaja
w Szczecinku14.
Przejmując świątynie katolickie protestanci nie wprowadzali żadnych
istotnych zmian w wyglądzie wnętrz, ani tym bardziej w ich architekturze15.
Natomiast nowobudowane kościoły miały już odmienny charakter. Cechowała
je skromność formy i wystroju wnętrz uwarunkowana programem ideowym.
Nowe świątynie wznoszono przede wszystkim we wsiach; były zazwyczaj fundowane przez miejscową szlachtę. I tak, pod koniec XVI i w ciągu XVII wieku
B. Wachowiak, Pomorze Zachodnie w początkach …, dz.cyt., s. 813-817, także: H. Heyden, Die Bedeutung der kirchlichen Matrikeln und Visitationsurkunden aus den 16. und Anfang
des 17. Jahrhunderts für die landesgeschichtliche Forschung in Pommer. [w:] Baltische Studien
Neue Folge, Band XLII, Stettin 1940, s. 195.
13
M. Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535-1684, Szczecin 2005, s. 52.
14
J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler des Regirungsbezirk Köslin, Stettin 1934, s. 84, 86.
15
M. Wisłocki, Średniowieczne dzieła sztuki w ewangelickich kościołach Pomorza w okresie nowożytnym. [w:] Terra Transoderama. Sztuka Pomorza Zachodniego i Dawnej Nowej
Marchii w średniowieczu. Materiały z Seminarium Naukowego poświęconego jubileuszowi
50–lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, 7-8 czerwca 2002 r.,
Szczecin 2004, s. 239.
12

96

we wschodniej części Pomorza, dotychczas słabo rozwiniętej pod względem
sieci parafialnej, powstało szereg małych drewnianych kościołów, budowanych
w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem glinianym16.
Do Szczecinka reformacja dotarła stosunkowo wcześnie. Pierwszym duchownym, głoszącym naukę Lutra w Szczecinku był opat zakonu augustianów
Paul Klotze17, który oficjalnie objął parafię w Szczecinku w 1534 roku. Jednak
na obszarach wiejskich nowa religia była przyjmowana znacznie wolniej. Za
datę ostatecznego wprowadzenia reformacji na ziemi szczecineckiej można
przyjąć 1590 rok, rok ostatniej wizytacji kościelnej, jaka odbyła się we wszystkich istniejących tu kościołach18.
W tym czasie zorganizowano na nowo sieć parafialną. I tak do parafii
w Parsęcku poza należącymi już kościołami i wsiami przyłączono od 1563
roku Mosinę [daw. Mossin], następnie, od 1570 folwark Dębowo [daw.
Eichen], od 1573 folwark Skotniki [daw. Brandschäfferei] oraz od 1597 roku
wieś i kościół w Przeradzi [dawn. Eschenriege] – obecnie gmina Grzmiąca.
Oddzielono zaś wieś Spore z własnym kościołem, którą przyłączono do
parafii w Szczecinku19.
W 1590 roku istniała już parafia w Żółtnicy z należącymi do niej Węgorzewem [daw. Wangerow], Lubnicą [daw. Gross Herzberg], Lotyniem [daw. Lottin]
i Brokęcinem [daw. Bahrenbusch], obecnie w woj. wielkopolskim, parafia w Dzikach z Brodźcami [dawn. Steinfort] (obecnie gmina Borne Sulinowo), a także
parafia w Wierzchowie z podlegającym jej kościołem i wsią Stare Wierzchowo
oraz wsią Krągłe [dawn. Bernsdorf]
Konstrukcja szkieletowa drewniana była powszechnie stosowana w krajach niemieckich
i krajach z nimi związanych. Stosowano ją także w architekturze sakralnej powszechnie od
połowy XVI wieku. Patrz. J. Tajchman, Kościół w Krupach. Najstarsza gotycka świątynia
na Pomorzu Zachodnim. [w:] Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Szczecin 2003,
s. 265-276. Szczególne zalecenia budowy obiektów z “drewna i gliny” zawarto także w traktacie pokojowym kończącym wojnę trzydziestoletnią w 1648 roku. Stosowanie taniego budulca
wynikało z konieczności szybkiej likwidacji zniszczeń wojennych.
17
Paul Klotze (1485-1561) – pierwszy protestancki duchowny w Szczecinku. – przyp. aut
18
Inwentaryzacje dóbr kościelnych odbywały się także w latach wcześniejszych. Poza wspomianymi już w 1535 i 1570 odbyły się także w 1578, 1587 i ostatnia właśnie w 1590 roku. H.
Heyden, Die Bedeutung der kirchlichen Matrikeln und Visitationsurkunden …, dz. cyt. s. 195.
19
K. Tümpel. Neustettin …, dz. cyt., s. 109.
16
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W XVII wieku wzniesiono dwie protestanckie kaplice: w 1605 roku w Turowie [daw.Thurow], a w 1693 w Drawieniu [daw. Trybbene, Trabeyn, Trabehn].
Na przełomie XVII i XVIII wieku powstał kościół w Grąbczynie [daw. Grumsdorf] podlegający synodowi w Bobolicach [daw. Bublitz].
W XVIII wieku dotychczasowe parafie zostały rozbudowane i rozszerzone. I tak do parafii w Parsęcku dołączono wieś Radomyśl [daw. Klingbeck]
w obecnej gminie Grzmiąca, folwark Pekowo [daw. Pankow], nowozałożone
kolonie w Parsęcku i Dalęcinku [dawn. Klein Dallenthin] oraz nieistniejące już
dzisiaj Henningsthal i Neuendorf. Rozbudowano także parafię w Żółtnicy, do
której poza wymienionymi już kościołami i wsiami, przyłączono wieś z kaplicą
w Drawieniu, folwark Omulna [daw. Neuhof], lemieszarnię wsi Turowo20 oraz
szlachecki folwark Hohenholz (obecnie nieistniejący).
Powstały także nowe świątynie wznoszone na miejscu wcześniejszych, średniowiecznych kościołów. Wszystkie zbudowano w konstrukcji szkieletowej.
I tak, w 1741 roku powstał nowy kościół w Wilczych Laskach, w 1757 w Starym
Wierzchowie, w II połowie XVIII wieku w Wierzchowie wraz z wolnostojącą dzwonnicą. Nowe ryglowe kościoły wzniesiono także w Gwdzie Wielkiej
i w Dzikach. Były to świątynie orientowane, jednoprzestrzenne, salowe założone
na planie prostokąta, bądź prostokąta trójbocznie zamkniętego od wschodu.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że kościoły o skromnej, prostopadłościennej,
nakrytej dwuspadowym dachem bryle były powszechnie wznoszone w wieku
XVII. W wieku następnym – XVIII – rozpowszechniły się kościoły o bardziej
wzbogaconej formie, z wspomnianą już wyżej, wydzieloną od wschodu, trójbocznie zamkniętą częścią prezbiterialną i wieżą wbudowaną w zachodnią część
dwuspadowego dachu, nakrytą barokowym hełmem baniastym. Nadmienić
jednak należy, że wybór wzoru kościoła zależał najczęściej od zamożności fundatorów czy gminy wyznaniowej. Stąd też na obszarze dzisiejszej gminy w ciągu
XVIII wieku budowano świątynie bardzo oszczędne w formie, jak i świątynie
o bardziej rozbudowanym programie architektonicznym.
Taką tezę pozwalają wysnuć znane z literatury opisy, publikowane fotografie
Lemieszarnia – (kuźnica) zakład, w którym uzdatniano metale a także wyrabiano większe
przedmioty metalowe za pomocą młotów poruszanych kołami wodnymi. – przyp. aut.
20
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sprzed 1934 roku21, a przede wszystkim przykłady architektury szkieletowej
z tego czasu zachowane na terenie dzisiejszego powiatu szczecineckiego. Wymienić tu można między innymi kościół w Stępieniu [daw. Stepen], Sępólnie
Małym [daw. Klein Karzenburg], Sępólnie Wielkim [daw. Gross Karzenburg]
w gminie Biały Bór [daw. Baldenburg], Radaczu i w Ostrowąsach [daw.Wusterhanse] leżących w gminie Barwice.
Ukształtowana w XVIII wieku sieć parafialna utrzymała się z niewielkimi
zmianami do 1945 roku.

Fot. 1. Kościół w Stępieniu. Ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler des Regirungsbezirk Köslin,..-dz.cyt., także: J. A.
Czerepińscy, Katalog zabytków pow. Szczecinek, mpis Lublin 1959 r.
21
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Fot. 2. Kościół w Sępólnie Wielkim. Reprodukcja: J. Kohte. Die Bau Und Kunstdenkmäler
des Regirungs Bezirk Köslin. Stettin 1934. s.105.
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Architektura sakralna w wieku XIX
Znaczne zmiany w architekturze sakralnej nastąpiły w XIX wieku. Powstały
nowe świątynie budowane w zupełnie innej stylistyczne artystycznej. Wznoszono je na miejscu wcześniejszych zniszczonych konstrukcyjnie, bądź spalonych
w czasie pożarów kościołów. W miejsce dotychczasowych konstrukcji szkieletowych powstawały świątynie murowane, rzadziej drewniane.
Na początku XIX wieku zbudowano dwie nowe świątynie w stylu klasycystycznym. Pierwsza z nich to kościół w Wierzchowie, zbudowany w 1810 roku
po spaleniu drewnianej, szkieletowej budowli oraz kościół w Parsęcku zbudowany po 1822 roku, po zniszczeniu starego kościoła w czasie pożaru całej wsi22.

Fot. 3. Kościół w Wierzchowie. A. Czerepiński, 1959 r. ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie (dalej WUOZ Szczecin. Del. Koszalin).
22

J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler …, dz. cyt., s. XX.
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Fot 4. Parsęcko. Karta pocztowa, l.30. XX w. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku
(dalej MRS).

Większość kościołów zbudowanych około połowy i w II połowie XIX wieku
została wzniesiona w technice ceglanej, kamiennej lub mieszanej. Budowano
je w stylu nawiązującym do form architektury historyzującej, który pojawił się
w sztuce w początkach XIX wieku i był konsekwencją nowej postawy i światopoglądu. Oznaczał świadome przywoływanie stylów minionych epok, głównie
średniowiecza. Szczególne znaczenie zyskał w rozbitych politycznie, osłabionych
gospodarczo i kulturalnie Niemczech23. Przyczyną zwrotu do przeszłości, była
tęsknota za spójnością i harmonią średniowiecznego chrześcijańskiego świata,
a także poszukiwanie tożsamości narodowej. Architektura średniowieczna,
szczególnie gotycka, kojarzona z niemieckim charakterem i naturą, była symSłabość polityczna, gospodarcza kulturalna Niemiec początków XIX wieku miała swoje
przyczyny w odległej, bo sięgającej aż XVII wieku historii, w tym klęski poniesionej w wojnie
30-letniej i niekorzystnego pokoju westfalskiego (1648), następnie licznych wojen z Francją
(1672–1678, 1689–1697, 1700–1714), które przyniosły straty terytorialne i ludnościowe. Rozbiciu politycznemu i słabości ośrodków kulturalnych ówczesnych Niemiec sprzyjały także
zmiany polityczne związane z powstaniem Królestwa Pruskiego i rozwojem monarchii Habsburgów. Wreszcie przegrane wojny z napoleońską Francja (1805–1807). por. M.Wawrykowa,
Dzieje Niemiec 1789–1830, Warszawa1980.

23

102

bolem ciągłości narodowej i chrześcijańskiego mistycyzmu24. Stała się stylem
narodowym25. W czwartej ćwierci XIX wieku pojawiły się wzorniki detali neogotyckich dla architektów, fachowa literatura oraz czasopisma26.
Około połowy XIX wieku zaistniał także inny styl nawiązujący do romańskiej architektury średniowiecznej, zwany w krajach niemieckich rundbogenstil
(niem. styl arkadkowy). Był to surowy styl, stosowany głównie w budownictwie
wojskowym, przemysłowym i urzędowym, ale jego formy dekoracyjne pojawiały
się także w architekturze sakralnej.
Koniec XIX wieku przyniósł rozluźnienie schematów i reguł stylistycznych.
Pojawił się eklektyzm, polegający na świadomym łączeniu różnych elementów
stylowych w jednym obiekcie. Szczególnie często łączono elementy architektury
neogotyckiej z elementami rundbogenstil. Powstawały także gotowe projekty
obiektów sakralnych, czasami tylko uzupełniane, bądź zmieniane ze względu
na lokalne warunkowania. Budowano według nich kościoły na terenie całych
Niemiec, także na obszarze dzisiejszej gminy Szczecinek. Tu pierwszy neogotycki
kościół powstał we wsi Turowo. Został zrealizowany w 1847 roku na miejscu
XVII-wiecznej kaplicy, według projektu sporządzonego przez białogardzkiego
budowniczego, inspektora budowlanego – Blaurocka w 1842 roku27. Niewielką
J. W. Goethe w eseju O niemieckiej architekturze odnalazł w gotyckiej katedrze w Strasburgu
analogie do niemieckiej duszy i podkreślał narodowy pierwiastek stylu gotyckiego “Niemiecki znawca sztuki [...] powinien dziękować Bogu, że może głośno obwieścić: oto niemiecka architektura, nasza architektura.” Goethe J.W. O niemieckiej architekturze, [w:] Teoretycy, artyści
i krytycy o sztuce 1700–1870, (wybór) E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 219.
25
W naukowym zainteresowaniu gotykiem ogromną rolę odegrał jeden z największych architektów niemieckich i europejskich – Karl Friedrich Schinkel. Tu szczególnie cenne są jego
wczesne realizacje, w których gotyk był inspiracją dla nowych form architektury. Schönemann H. Marzenie Schinkla – pamięci Hermana G. Pundta, [w:] Dzieło architekta dzisiaj,
(red.) H. Ibbeken, E. Blauert. Wrocław 2001. s. 9-11.
26
Zeitschrift für Bauwesen (wyd. w Berlinie od 1851 roku), Allgemeine Bauzeitung (wyd.
w Wiedniu od 1836 roku).
27
Dwie wersje projektowe kościoła, w tym jedna datowana na 25.10. 1842 roku zachowane w zespole Akta Superintendentur Neustettin. Wł. Parafia pw. NNMP w Szczecinku. Depozyt w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. Blaurock działał w Szczecinku. Wg jego koncepcji została zbudowana zbrojownia oraz nowy ratusz. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
(dalej: APKOS), Magistrat Neustettin sygn. 303, Kosztorys prac budowlanych na sumę 10. 640, 26
M, wykonany 8 marca 1852 roku przez inspektora budowlanego Blaurocka, także APKOS MN,
sygn. 602, 609 – pisma w sprawie konieczności złączenia w jednej budowli zbrojowni i prochowni
dla przeniesionego Batalionu Landwehry. Projekt zbrojowni i nadzór budowlany w 1843 roku.
24

103

salową i bezwieżową bryłę zbudowano z granitowych głazów, z licowanymi
cegłą ceramiczną otworami okiennymi i drzwiowym.

Fot. 5. Turowo. Jedna z wersji projektu kościoła z 1842 r. rys. Blaurock. W zbiorze: Acta Superintendentur Neustettin. Własność parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku. Depozyt MRS.

Neogotyckie kościoły kamienne z ceglanym licowaniem otworów stały
się w połowie XIX wieku najpopularniejszą formą architektoniczną na terenie
obecnej gminy Szczecinek. Poza wymienioną świątynią w Turowie, kamienne
104

świątynie zaprojektowano dla wsi Spore (1859-65), Kusowo [daw. Kussow]
(1867-1870), Gwdy Wielkiej (1863-64) i Mosiny (1866)28. Te miejscowości łączy
nieznany z imienia inspektor budowlany Bleeck, a tym samym analogiczne
rozwiązania architektoniczne, materiał budowlany czy wygląd elewacji. Wszystkie wymienione wyżej świątynie zostały zaprojektowane na planie prostokąta
z pięciobocznym prezbiterium od wschodu. Ich czteroosiowe kamienne elewacje
dłuższe (południowa i północna) zostały ujęte lizenami, a trzyosiowe fasady
zakończone schodkowymi bądź trójkątnymi szczytami. Na osi głównej fasady
znajdował się ceglany ryzalit, wyciągniętym ponad dach i zakończony sygnaturką na dzwony. Wyjątkiem jest tu projekt kościoła w Gwdzie Wielkiej, gdzie
zamiast ryzalitu zaprojektowano wysoką ceglaną wieżę. We wszystkich tych
kościołach podobny jest nie tylko materiał budowlany, konstrukcja i dekoracja
ścian, ale także organizacja i wystrój wnętrza oraz rozwiązania konstrukcyjne więźby dachowej, częściowo widocznej od strony nawy. Podobne projekty
spotykamy także w innych świątyniach Pomorza Zachodniego. Między innymi
w Starym Drawsku [daw. Drahim, Alt Drahim] w gminie Czaplinek, Kluczewie
[daw. Klaushagen]29 w gminie Barwice, Kluczkowie [daw. Klutzkow] w gminie
Świdwin, w Przeradzi (gm. Grzmiąca), Toporzyku [daw. Bramstädt] w gminie
Połczyn Zdrój, także w Gozdzie [daw. Gust], Poroście [daw. Porst] i Głodowej
[daw. Goldbeck] w gminie Bobolice.
Osobną grupę neogotyckich budowli sakralnych stanowią ceglane świątynie: w Sitnie (l.70. XIX w.), Jeleninie (1887), Trzebiechowie [daw. Buchwald]
(4 ćw. XIX w.) i Wilczych Laskach (1894). Każda z nich powstała według innego
projektu i każda reprezentuje inną formę. Łączy je jednak podobieństwo detali
architektonicznych, ostrołukowe wykroje otworów okiennych i drzwiowych,
a także sposób organizacji przestrzeni wnętrza.

Projekty kościołów zachowane w zespole Acta Superintendentur Neustettin., dz. cyt. Dokładny opis kościołów zamieszczono w rozdziale: Współczesny obraz architektury sakralnej na
terenie dzisiejszej gminy Szczecinek.
29
Autorem projektów kościoła w Starym Drawsku i Kluczewie jest także budowniczy Bleeck
– wg. zachowanych rysunków w zespole Akta Superintendentur Neustettin. Wł. parafii NNMP
w Szczecinku. Depozyt MRS.
28
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Fot. 6. Mosina. Projekt fasady i elewacji kościoła. 1866 r. W zbiorze projektów Akta Superintendentur Neustettin. Wł. parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.
Fot.7 Mosina. Projekt elewacji kościoła. 1866 r. w zbiorze projektów Akta Superintendentur
Neustettin. Wł. parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.

Fot. 8. Parsęcko. Kościół gminy staroluterańskiej. F. Ptaszyński 1966 r., ze zbiorów ze zbiorów
WUOZ Szczecin. Del. Koszalin.
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Szczególną, niezwykle skromną formę architektoniczną reprezentował
zbudowany w latach 60./70. XIX wieku kościół dla gminy staroluterańskiej
w Parsęcku. Była to bezwieżowa budowla z nieregularnych granitowych głazów
wzniesiona na planie prostokąta i nakryta dwuspadowym dachem. Trzyosiowe
elewacje – południowa i północna – zdobiono jedynie odcinkowymi otworami
okiennymi licowanymi cegłą oraz wąskim ceglanym gzymsem ząbkowym. Po
1945 roku był nie użytkowany, popadł w ruinę i został rozebrany przypuszczalnie w latach 70. XX w.

Architektura XX wieku
Kolejne zmiany w architekturze sakralnej przyniósł XX wiek. Do czasów wybuchu
drugiej wojny światowej na terenie dzisiejszej gminy Szczecinek wybudowano tylko
dwa nowe kościoły – w 1928 roku w Starym Wierzchowie, na miejscu wcześniejszej
świątyni i w latach 30. XX wieku w Dalęcinie. Oba reprezentują odmienne style.
Kościół w Starym Wierzchowie w bryle, jak i w wyposażeniu nawiązuje do form
architektury neobarokowej, natomiast kościół w Dalęcinie jest skromną świątynią
modernistyczną o wyważonych proporcjach i prostej, oszczędnej formie.
W tym też czasie wiele kościołów zostało wyremontowanych, a część rozbudowanych. I tak, w 1906 roku, do korpusu kościoła w Turowie dostawiono
ceglaną neogotycką, III-kondygnacyjną wieżę, a wnętrze wymalowano. W 1928
roku przeprowadzono remont generalny w kościele w Drawieniu i dobudowano do niego drewnianą szkieletową wieżę. W tym czasie przebudowano także
więźbę dachową w kościele w Parsęcku.

Sytuacja prawna kościoła na Pomorzu po 1945 roku
Po II wojnie światowej nastąpiła gruntowna zmiana sytuacji kościoła na Pomorzu Zachodnim, a tym samym na terenie dzisiejszej gminy Szczecinek.
W wyniku nowego podziału administracyjnego Pomorze znalazło się w granicach państwa polskiego. Nastąpiły zmiany ludnościowe – odpływ ludności
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niemieckiej, w większości protestanckiej i napływ ludności polskiej, w większości związanej z kościołem katolickim, co wiązało się z koniecznością budowania od podstaw katolickich struktur duszpasterskich i organizacji życia
duchowego30. Do marca 1946 roku kościoły ewangelickie były przysposabiane
do kultu katolickiego bez żadnych uregulowań prawnych, bowiem Kościół był
przez ówczesną administrację państwową postrzegany jako ważny element
integrujący osadników z różnych stron Polski31. Jednak nie przekazywano ich
na własność, lecz jedynie: „w użytkowanie”, „w administrację”, „w posiadanie”,
albo w ogóle nie określano charakteru władania obiektem. Przekazywano je
zazwyczaj konkretnemu księdzu proboszczowi, miejscowej społeczności, lub
„narodowi polskiemu”, a nie Kościołowi katolickiemu czy parafiom32.
Na obszarze dzisiejszej gminy Szczecinek większość świątyń ewangelickich
została przejęta w użytkowanie przez katolików w latach 1945 – 1949. Szczególne
zasługi w pozyskaniu ewangelickich „kirch” i nowej organizacji życia religijnego
miał ks. Anatol Sałaga33. Dzięki jego staraniom wiele kościołów i kaplic – zabytków kultury materialnej Pomorza zostało ocalonych. Swoje zabiegi rozumiał
jako pełnienie szczególnej misji. Jej świadomość czytelna jest chociażby w piśmie
W 1945 roku Pomorze Zachodnie znalazło się w granicach tymczasowej gorzowskiej administratury apostolskiej (tzw. Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Prałatura Pilska). W 1972 r. Paweł VI erygował nowe diecezje w Polsce, w tym koszalińsko-kołobrzeską,
której obecnie podlegają parafie szczecineckie. L. Michalski, Życie religijne w Szczecinku po
1945 r. [w:] Dzieje Szczecinka, T. II Lata 1945-2008, Szczecinek 2010, s. 346.
31
H. Kołodziejek, Sytuacja prawna nieruchomości kościelnych na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1971, „Przegląd Zachodniopomorski” 1988, z. 1–2, s. 74.
32
K. Bastowska, Utracone świątynie. [w:] Zwiastun nr 3 z 9.02.1997 r., nr 4 z 23.02.1997 r. oraz
nr 5 z 9.08.1997 r., także: Z dziejów zabytkowych świątyń dawnego województwa koszalińskiego. [w:] Historia i kultura ziemi sławieńskiej, T. II, Sławno 2003, s. 207; także: Polityka władz
wobec zabytkowych obiektów sakralnych Pomorza Środkowego w latach 1945–1966 – mity, niedomówienia, półprawdy. [w:] Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu
Środkowym w latach 1945-1984. red. T. Ceynowa, P. Knap. Materiał w druku, udostępniony
dzięki uprzejmości autorki, Krystyny Bastowskiej, której bardzo serdecznie dziekuję.
33
Ksiądz Anatol Sałaga był pionierem ziemi szczecineckiej. Urodził się w Olkuszu w 1895 roku.
Po ukończeniu w 1923 roku Wyższego Seminarium Teologicznego w Warszawie, pracował w parafiach na Wołyniu. W czasie wojny był więźniem Pawiaka. Po uwolnieniu wstąpił do wojska. Został
kapelanem. Walczył m.in o Kołobrzeg. Z IV pułkiem rolno-gospodarczym znalazł się w Szczecinku
i tu pozostał organizując życie religijne. W latach 1945–1949 był proboszczem i dziekanem szczecineckim.”Cały powiat Szczecinek z ogromnymi połaciami powiatów Koszalin, Białogard i Drawsk był
wtedy “moją parafią” pisał w: Kronika. Szczecinek. Szczecinek listopad 1946 r., mpis w zbiorach MRS.
30
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do Wójta Gminy Szczecinek z prośbą o umożliwienie poświęcenia przekazanej
w styczniu 1948 roku przez Wojska Radzieckie kaplicy poniemieckiej w Dalęcinie
(…) zaznaczam, że zdaję sobie najdokładniej sprawę z tego, że wszelka własność
poniemiecka stanowi własność państwa – ale też nie mniej dokładnie zdaję sobie
sprawę z faktu, że tylko te obiekty kościelne, które przejęliśmy na terenie powierzonego nam duszpasterstwa są uratowane dla państwa; czegośmy nie przejęli, już
dawno przestało być „obiektem”, stając się po „rozszabrowaniu” ruiną i kupą gruzów.
Ratując kościoły, kaplice i pastorówki dla polskiej ludności katolickiej i przeznaczając
je dla katolickiego kultu – ratowaliśmy je i dla Państwa Polskiego, nie zgłaszając z tej
racji żadnych pretensyj czy zastrzeżeń. Akcja nasza sprawiła, że uratowaliśmy dla
Narodu i Państwa Polskiego wielomilionowy majątek. Tam gdzie uniemożliwiono
zajęcie mienia gmin wyznań niemieckich, lub utrudniono, jak to miało miejsce
w Sporem / Sparsee/ lub Pilu /Pielburg/ tam nie Kościół rzymsko-katolicki, ale
Państwo Polskie poniosło niewrotne34, a ogromne straty. Anatol Sałaga”35.
Pierwszym państwowym aktem prawnym zajmującym się sprawą dawnego
majątku osób prawnych, tak prawa publicznego jak i prywatnego na tzw. Ziemiach Odzyskanych, był dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dotyczył także majątku kościelnego i świątyń, które mogły być użytkowane
na cele sakralne.36 Jednak według zapisów – nie przeszedł na własność Skarbu
Państwa. Mógł być przejęty tylko przez polskie związki wyznaniowe, ale pod
warunkiem, że te posiadały osobowość prawną prawa publicznego37. Kościół
katolicki w Polsce taką osobowość posiadał od 1925 roku na podstawie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 10 lutego 1925 roku.
Jednak we wrześniu 1945 r., ówczesny rząd polski wypowiedział konkordat i nie
uznał Tymczasowej Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, powołanej przez prymasa
Pisownia oryginalna – przyp. aut.
Archiwum Państwowe w Koszalinie. Oddział w Szczecinku. Akta Starostwa Powiatowego
w Szczecinku. Referat Społeczno-Polityczny. Sprawy Wyznaniowe. Teczka nr 83– Pismo z lutego 1948 roku do Wójta Gminy Szczecinek .
36
Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Dz. U. z dnia 19
kwietnia 1946 r.
37
K. Bastowska. Z dziejów…, dz. cyt. s. 210, także: Polityka władz wobec zabytkowych… dz. cyt.
34
35
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Augusta Hlonda za zgodą papieża Piusa XII38. Ten akt, a także inne akty prawne
wydane w latach 1945–1946 pozbawiły Kościół możliwości pełnienia funkcji
organów państwowych, a tym samym – z punktu widzenia prawa – pozbawiły
osobowości prawnej prawa publicznego39.
Ta nieuregulowana, według ówczesnych władz państwowych, prawna
sytuacja Kościoła spowolniła, a wreszcie zatrzymała proces przejmowania
świątyń ewangelickich na cele kultu katolickiego. Stosunki Państwo – Kościół
uległy zdecydowanemu pogorszeniu. Żaden z istniejących wówczas w Polsce
związków wyznaniowych nie mógł być właścicielem „miejsc przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego”40, a w 1950 roku powołano Urząd
do Spraw Wyznań, który sprawował nadzór nad kościołami i związkami
wyznaniowymi.
Do czasu „odwilży”, do 1956 roku, na terenie dawnego województwa
koszalińskiego, w tym i na terenie obecnej gminy Szczecinek nie przekazano administracji Kościoła Katolickiego żadnej świątyni ewangelickiej41.
Dopiero w 1957 roku oddano w użytkowanie kościół w Sitnie, a ostatnim
kościołem ewangelickim przekazanym kościołowi katolickiemu na omawianym obszarze była neogotycka świątynia w Trzebiechowie, oddana dopiero
w 1981 roku.
Kościoły, które nie zostały przejęte w użytkowanie we właściwym czasie tj.
w latach 1945-1949, w większości niszczały i z czasem zostały rozebrane. Taki
los spotkał cztery świątynie na terenie dzisiejszej gminy – dwie zbudowane
w drewnianej konstrukcji szkieletowej w Dzikach i Grąbczynie oraz dwie
murowane: neogotycką, kamienno-ceglaną w Mosinie i kamienny kościół
gminy staroluterańskiej w Parsęcku.

Patrz: L.B. Paszkiewicz, Sytuacja kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-1948 w świetle londyńskiego “Jutra Polski”, s. 101.
39
Akta prawne (Dz.U. 1945, nr 48, poz. 272), mocą których, prowadzone dotychczas przez
związki wyznaniowe rejestracja stanu cywilnego i orzecznictwo w sprawach małżeńskich przeszły do właściwości organów państwowych, ale także o Uchwałę Rady Ministrów z 12 IX 1945
r. stwierdzającą, że konkordat nie obowiązuje. Pod. za: H. Kołodziejek, Sytuacja…, s. 84–91.
40
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 (Dz. U. z 1950 r. Nr 19, poz. 156.)
41
K. Bastowska, Z dziejów…, dz. cyt., s. 213
38
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Fot.9. Dziki. Ruina kościoła – widok od strony południowo zachodniej. F.J. Lachowicz 1959 r.
ze zbiorów ze zbiorów WUOZ Szczecin. Del. Koszalin.
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Współczesny obraz architektury sakralnej w gminie Szczecinek
Świątynie drewniane o konstrukcji szkieletowej
Najstarszymi istniejącymi kościołami na obszarze dzisiejszej gminy Szczecinek
są dwie świątynie zbudowane w drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obie
znajdują się we wschodniej części gminy i obie są filiami parafii w Gwdzie
Wielkiej. Pierwsza z nich, to pochodzący z 1693 roku kościół pw. MB Różańcowej w Drawieniu, a druga – to kościół pw. MB Częstochowskiej w Żółtnicy
z 1820 roku.
Kościół w Drawieniu zbudowała rodzina Lemecke, ówcześni właściciele majątku ziemskiego. Była to niska, dość przysadzista bezwieżowa kaplica
z kryptą grobową, usytuowana w centrum wsi, założona na planie prostokąta
i pięciobocznie zamknięta od wschodu. W tamtym czasie podlegała protestanckiej parafii w Żółtnicy. W 1927 roku kaplicę gruntownie przebudowano.
Remont rozpoczęto w marcu od likwidacji krypty grobowej i przeniesienia
złożonych tam szczątków dawnych właścicieli ziemskich na cmentarz wiejski.
W miejscowej prasie ukazała się informacja, że „dobrze zachowane sarkofagi
z drewna dębowego i świerkowego, podrzeźbiane”42, przekazano do ówczesnego
muzeum w Szczecinku, ale nie potwierdzają tego żadne znane nam dokumenty
muzealne.
W trakcie remontu generalnego wzmocniono konstrukcyjnie ściany kościoła, więźbę dachową, a w elewacjach otynkowano ceglane fachy. Ze względu
na większą ilość wiernych, wieś liczyła wówczas 451 mieszkańców, wewnątrz
zamontowano empory, które obiegały nawę z trzech stron, ale sprawiały, że
przestrzeń kościoła optycznie zmniejszyła się i pogrążyła w lekkim półmroku.
Aby ją doświetlić powiększono okna w nawie. W czasie tego remontu dostawiono od zachodniej strony korpusu II-kondygnacyjną wieżę, nakrytą wysokim
piramidalnym dachem, która nadała bryle szczególnego charakteru, a sylweta
kościoła stała się architektoniczną dominantą w zabudowie wsi.
42
Informacja za: Heimatkalender 1929 für Stadt und Land Neustettin. Verlag Norddeutsche
Presse. Neustettin 1928. s. 185. W obecnym muzeum nie ma tych obiektów. Brak jest także
dokumentów źródłowych, w tym ksiąg inwentarzowych, w których potwierdzona byłaby ta
informacja.
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Fot. 10. Drawień. Widok od strony południowo zachodniej. J. Kowalczyk-Kontowska 2005 r.
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Fot. 11. Rzut kościoła w Drawieniu. Rys. Elżbieta Kalenik 1995 r., ze zbiorów WUOZ Szczecin. Del. Koszalin.

We wnętrzu ustawiono istniejące do dzisiaj, proste w konstrukcji drewniane
ławy. Na wieży zmontowano spiżowy dzwon fundacji ówczesnej właścicielki wsi
Pauliny von Bohlen z Herzbergów, który wcześniej wisiał w wolnostojącej dzwonnicy, a wykonany był przez ludwisarza z Jastrowia – Heinricha Zellera w 1884 roku.
Po II wojnie światowej drawieńska świątynia została przekazana w użytkowanie
katolikom i poświęcona 7 października 1947 roku jako filia parafii w Gwdzie
Wielkiej. W ciągu ostatniego półwiecza była kilkakrotnie remontowana43.
Pierwszy kościół w Żółtnicy zbudowano, jak wspomniano wcześniej,
w okresie średniowiecza. Obecna świątynia powstała w 1820 roku na miejscu
kościoła rozebranego w 1819 roku44. Jest to skromny, bezwieżowy kościół zbudowany w drewnianej konstrukcji szkieletowej z otynkowanym wypełnieniem
ceglanym. Jego salowe wnętrze nakryte jest drewnianym belkowym stropem,
podpartym dwoma rzędami słupów. Całość pierwotnie obiegały empory, obecnie zachowały się tylko po stronie północnej i zachodniej. W 1830 roku na
placu przykościelnym wybudowano istniejącą do dzisiaj drewnianą dzwonnicę.
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1982, s. 135, także:
J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler…, dz. cyt., s. 97; Karta ewidencyjna kościoła w Drawieniu, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
44
J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler…, dz. cyt, s. 93-94.
43
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Fot. 12. Żółtnica. Kościół – elewacja południowa i pomnik ku czci poległych w I wojnie
światowej. F. J. Lachowicz 1983 r., ze zbiorów ze zbiorów WUOZ Szczecin. Del. Koszalin.

Fot. 13. Rzut kościoła w Żółtnicy. Rys. E. Kalenik 1995 r., ze zbiorów WUOZ Szczecin. Del.
Koszalin
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Kościół był bogato wyposażony. Wg księgi inwentarzowej z 1894 roku45
istniały: organy (1889), obraz z przedstawieniem Chrystusa na Górze Oliwnej(1874), obraz olejny z postacią Chrystusa – dar konrektora Augusta Beyera ze Szczecinka z 1830 roku, obraz Maria Pod Krzyżem – dar konfirmowanej młodzieży (1895), obraz Zbawiciel – dar robotnika dniówkowego Zartha
z Omulnej z 1887 roku, obraz Chrzest Chrystusa – dar z 1887 roku, obraz
ołtarzowy w złoconych ramach – dar właściciela majątku ziemskiego w Żółtnicy Saporskiego, także ołtarz o nieznanym pochodzeniu. Poza tym istniały
cenne sprzęty i naczynia liturgiczne jak cynowa kana na wino, kielich, misa
chrzcielna, lichtarz ołtarzowy, brązowy lichtarz, drewniana chrzcielnica (1859),
stary drewniany świecznik wiszący, dwie porcelanowe misy chrzcielne (1862),
czy metalowy pozłacany krucyfiks, dar z 1829 roku. Najcenniejszym jednak
obiektem był srebrny pozłacany, gotycki kielich z pateną, z inskrypcją: „Jochim
Gede”, pochodzący przypuszczalnie z końca XVI wieku.46
Obecnie w kościele zachowały się nieliczne obiekty z wymienianego wyżej
inwentarza. Należy do nich retabulum XVIII-wiecznego ołtarza, neoklasycystyczne organy wykonane przez C.F. Völknera z Duninowa, żyrandol i feretron
z pocz. XX wieku. Ponadto zachowały się dwa dzwony zawieszone na dzwonnicy.
Jeden to średniowieczne dzieło ludwisarza Lorentze Brügemanna z 1580 roku
z inskrypcją: HELP GODT ALLE TIDT ANNO 1580 GOTH MI LORENTZE
BRUGEMANN AMEN. Drugi to dzwon odlany w 1917 roku w miejsce zniszczonego dzwonu z 1556 roku, pochodzącego z ludwisarni Jochima Karstede.
W 1924 roku kościół został odnowiony. Wyremontowano wówczas elewacje
oraz wnętrze. Od 1949 roku świątynia jest użytkowana przez parafię katolicką47. Była kilkakrotnie remontowana i zmieniana, a w 1996 roku rozbudowana
o murowaną kruchtę od zachodu.
Lagerbuch Solnitz zur Superintendentur, 1894, wł. Parafia NNMP w Szczecinku. Depozyt
MRS.
46
Kielich o identycznej, formie znajduje się w zbiorach MRS w Szczecinku. Obecnie na wystawie stałej. (Przyp aut.)
47
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm…, dz. cyt., s. 135, 136, także: Karta ewidencyjna kościoła
w Żółtnicy, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska,1996r. w zbiorach WKZ Szczecin,
Del. Koszalin.
45
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Kościoły klasycystyczne
Na terenie dzisiejszej gminy Szczecinek zachowały się dwa XIX-wieczne kościoły
zbudowane pierwotnie w stylu klasycystycznym. Obecnie zostały pozbawione
wyraźnych cech stylowych. Stało się tak w wyniku niewłaściwie prowadzonych
prac remontowych, w czasie których zmieniano kształt okien czy skuwano
detal architektoniczny, powodując zmiany w wyglądzie elewacji i całości bryły.
Pierwszy z nich – kościół parafialny w Wierzchowie pw. Matki Bożej Wniebowziętej swoją historią sięga czasów średniowiecza, kiedy to wzniesiono pierwszą świątynię, wzmiankowaną w protokółach wizytacji kościelnych z 1590 roku.
W XVIII wieku z fundacji rodziny von Glasenapp, ówczesnych właścicieli wsi,
zbudowano nowy kościół. Była to budowla salowa w drewnianej konstrukcji
szkieletowej z kryptą pod nawą. Obok, przed fasadą kościoła ustawiono wolnostojącą II-kondygnacyjną dzwonnicę. Jak już wspomniano w niniejszym
artykule, kościół ten i część dzwonnicy spłonęły w czasie pożaru wsi w 1803
roku. Nową, istniejącą do dzisiaj, świątynię wzniesiono w 1810 roku.

Fot. 14. Wierzchowo. Kościół – widok od strony południowo-zachodniej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.
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Fot. 15. Wierzchowo. Dzwonnica. Widok od strony południowej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Wzniesiono ją w stylu klasycystycznym z cegły, na planie prostokąta o zwartej, nakrytej dachem dwuspadowym bryle, z nadbudowaną w jego zachodniej
części drewnianą wieżą. Elewacje kościoła zostały artykułowane płaskimi lizenami i dość dużymi prostokątnymi oknami. Nad nimi umieszczono półkoliste nadświetla, doświetlające poziom empor. Podobne rozwiązania okien
zastosowano w kamiennej rotundzie w Gawrońcu (pow. Świdwin) pochodzącej
z 1828 roku.
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Po zakończeniu II wojny kościół w Wierzchowie przekazano w użytkowanie
parafii rzymskokatolickiej w Starym Wierzchowie i poświęcono 18 sierpnia
1946 roku. W 1976 roku ustanowiono w Wierzchowie samodzielną parafię.
W 1974 roku XX wieku przeprowadzono remont generalny: zamurowano kryptę, przemurowano okna (por. fot. 3), naprawiono więźbę dachową, wymieniono
pokrycie dachowe, otynkowano ściany zewnętrze, zabezpieczono konstrukcję
szkieletową dzwonnicy i oszalowano jej ściany48. W wyniku tych prac zniszczone zostało historyczne wyposażenie. Jedynie na dzwonnicy pozostał dzwon
spiżowy z 1640 roku i drugi z lat 20. XIX wieku.
Drugi klasycystyczny kościół istnieje w Parsęcku. Został wybudowany po
1822 roku49. Przypomnijmy, że pierwsza świątynia w tej wsi istniała już w XIII
wieku i była najstarszą na ziemi szczecineckiej. Patronat nad nią sprawowali
cystersi z Bukowa Morskiego, a podlegała diecezji kamieńskiej. Nieznana jest jej
forma. Ze względu na brak dokumentów archiwalnych trudno jest także ustalić
czas jej istnienia. Wiadomym jest, że kościół, który spłonął w czasie pożaru wsi
w 1822 roku był już „nową” murowaną świątynią, ale także nie znamy czasu
jej budowy50. Obecną, bezwieżową, wzniesiono wkrótce po pożarze z cegły,
przypuszczalnie na planie prostokąta. Jej elewacje były boniowane i artykułowane wysokimi prostokątnymi oknami w tynkowych opaskach. W przyziemiu
fasady umieszczono prostokątny portal, ozdobiony płaskorzeźbami z postaciami
świętych – Piotra i Pawła. Salowe wnętrze przykryte pierwotnie płaskim drewnianym stropem belkowym obiegały z trzech stron empory.
Zbliżony w formie do parsęckiej świątyni jest kościół w Białym Zdroju [daw.
Balster]51– ob. gmina Kalisz Pomorski, który powstał po 1826 roku, a zbudowano
go wg planu jednego z nawiększych architektów niemieckich – Karla Friedricha
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm …, dz. cyt., s. 360-361, także: Karta ewidencyjna kościoła
w Wierzchowie, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ
Szczecin, Del. Koszalin.
49
Datowanie za J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler…, dz. cyt, s. XX; W wielu współczesnych opracowaniach i przewodnikach podaje się jako datę budowy obecnego kościoła
w Parsęcku rok 1926 – przyp. aut.
50
Der Kreis Neustettin. Ein pommersches Heimatbuch. Nach prof. Dr. Heinrich Rogge, Rektor
Franz Stelter. Würzburg 1972, s. 199.
51
H.Vogel, Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk. 1952, s. 47, 178
48
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Schinkla52. Poza kształtem bryły, wykrojem okien, w obu kościołach podobnie dekorowano elewacje: zastosowano boniowanie oraz charakterystyczny,
bogato profilowany gzyms zdecydowanie odcinający trójkątne szczyty fasad53.
Analogicznie zaprojektowano także wnętrze, w którym zastosowano empory
obiegające salę z trzech stron, z tą różnicą, że w Białym Zdroju wsparte są na
drewnianych kolumnach, a w Parsęcku na filarach.
Czy można domniemać, że kościół w Parsęcku powstał także w oparciu
o rysunek bądź wskazówki Schinkla? Wydaje się to bardzo prawdopodobne,
bowiem od 1815 roku, kiedy architekt został głównym państwowym radcą
budowlanym, był odpowiedzialny za wszystkie projekty budowlane na terenie
Prus54. Mógł zatem opiniować projekt kościoła w Parsęcku, wnieść do niego
swoje uwagi czy też przedstawić swój projekt.

Fot. 16. Parsęcko. Kościół – widok od strony Fot. 17. Biały Zdrój. Kościół – widok od strony
południowo zachodniej, J. Kowalczyk-Kon- południowo zachodniej, A. Czerepińśki 1959 r.
towska 2009 r.

Rysunki projektowe Schinkel wykonał w 1825 roku. Tamże, s. 178, także: M.A. Zadow,
Karl Friedrich Schinkel. Leben und Werke. Berlin 2002, s. 222., J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler…, dz. cyt, s. XXVI, 29.
53
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm …,dz. cyt., s. 172.
54
Od 1810 roku Schinkel piastował stanowisko asesora budowlanego rządu pruskiego (Geheimer Oberbauassessor). W jego kompetencji leżała ocena państwowych projektów budowlanych. Sporządzał także własne plany architektoniczne. W 1815 roku awansował na stanowisko głównego radcy budowlanego (Geheimer Oberbaurat). M.A. Zadow, Karl Friedrich
Schinkel. dz. cyt , s.42 – 44.
52
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W latach 60. XIX wieku planowano w Parsęcku budowę nowego kościoła.
Przypuszczalnie wzrosła w tym czasie ilość mieszkańców i wyznawców gminy
ewangelickiej. Dotychczasowy kościół mógł być po prostu za mały. Zaprojektowana przez Powiatowego Inspektora Budowlanego – Vogelsanga neogotycka
świątynia, nie została jednak zrealizowana.
Kolejne projekty przebudowy, wykonane przez Okręgowego Inspektora
Budowlanego – Haussiga powstały pomiędzy 1910 a 1913 rokiem i dotyczyły
dobudowy prezbiterium i wieży do istniejącej bryły kościoła.

Foto. 18. Parsęcko. Niezrealizowany projekt kościoła luterańskiego 1863 r. wł. Parafii NNMP
w Szczecinku. Depozyt MRS.

Fot. 19, 20. Parsęcko. Projekty dobudowy wieży i prezbiterium z 1910 roku.. W zbiorze projektów Akta Superintendentur Neustettin. Wł. parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.
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Fot. 21, 22. Parsęcko. Projekty dobudowy wieży i przebudowy więźby dachowej nad nawą
z 1913 roku. W zbiorze projektów Akta Superintendentur Neustettin. Wł. parafii NNMP
w Szczecinku. Depozyt MRS.
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Tych projektów nie zrealizowano w całości. Zrezygnowano z dobudowy
wieży, a dobudowano jedynie prezbiterium. O tej zmianie w bryle kościoła
świadczą detale architektoniczne: gzyms koronujący elewacje, „urwany” na
ścianie wschodniej przed prezbiterium oraz gzyms wieńczący same już prezbiterium, opracowany inaczej – mniej plastycznie i bardziej płasko.

Fot. 23. Parsęcko. Elewacja wschodnia. Widoczny gzyms wieńczący elewacje korpusu
(oryginalny) i gzyms dobudowanego prezbiterium. K. Bastowska 2006 r.
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Dobudowa prezbiterium spowodowała także konieczność zmiany przykrycia wnętrza – stropu płaskiego na istniejący do dzisiaj strop beczkowy, oraz
zmiany w konstrukcji więźby dachowej. Przypuszczalnie w tym też czasie wykonano dodatkowe wejście do kościoła od strony południowej – umieszczając
je poniżej środkowego okna.
Po zakończeniu II wojny światowej świątynia została przekazana w użytkowanie kościołowi rzymskokatolickiemu w Szczecinku i poświęcona 23 kwietna 1946
roku. Parafię erygowano cztery lata później. Kościół był wielokrotnie remontowany55. W latach 90. XX wieku wprowadzono zmiany w jego wyglądzie zewnętrznym.
Skuto historyczne boniowane tynki i opaski wokółokienne, zmniejszono jedno
okno w elewacji południowej, a wszystkie elewacje kościoła pokryto jednolitą zaprawą, zacierając tym samym klasycystyczne elementy jego dekoracji. We
wnętrzu świątyni z historycznego wyposażenia zachowała się empora zachodnia,
kropielnica z l.20. XX wieku, stolarka drzwiowa oraz zawieszony na wolnostojącej
dzwonnicy dzwon z 1910 roku, odlany w firmie Vossa w Szczecinie

Fot. 24. Parsęcko. Dzwonnica. Dzwon. J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm…, dz. cyt., s. 353-54, w l.70.-80. XX w. wykonano nowy
wystrój prezbiterium – boazeria, nowe ławy, betonowy chodnik wokół kościoła, tynkowanie
muru placu przykościelnego.
55
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Kościoły neogotyckie
Wśród zachowanych kościołów we wsiach dzisiejszej gminy najbardziej powszechnymi są neogotyckie świątynie kamienno-ceglane. Do najstarszych
z nich, jak już zaznaczono w poprzednim rozdziale, należy kościół parafialny
w Turowie, dzisiaj pw. św. Józefa. Został zbudowany w 1847 roku, według
wzmiankowanego już w niniejszym artykule projektu Blaurocka, na miejscu
kaplicy z pocz. XVII wieku56. Kaplica występuje w dokumentach superintendentury w Szczecinku z 1783 i 1790 roku57. Wzniesiony wówczas kościół zbudowano z kamienia na planie prostokąta jako niewielką, dość skromną świątynię
bezwieżową, salową z 5-bocznym, opiętym przyporami prezbiterium i nakrytą dachem dwuspadowym. Jej elewacje ujmowały po bokach ceglane lizeny,
a schodkowe szczyty fasady i elewacji wschodniej ozdobiono ostrołukowymi
blendami. Nawę oświetlały trójdzielne okna w ceglanych wnękach. Obok kościoła zbudowano osobną drewnianą dzwonnicę, na której zawieszono dwa
dzwony. Ze względu na wzrastająca liczbę wiernych w latach 90. XIX wieku
zamontowano we wnętrzu empory obiegające z trzech stron ściany nawy. Dokumentację projektową, rysunki empor i ław przygotował szczecinecki mistrz
budowlany Ernst Neubauer58.
W 1906 r. został zmieniony wygląd kościoła poprzez dostawienie od zachodu III-kondygnacyjnej ceglanej wieży o wysokości równej 27,70 metrom59.
Pod koniec l.20. XX wieku kościół odnowiono i wymalowano według projektu
P. Grubera ze Szczecinka z 1928 roku.

Kaplica wzmiankowana w: Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu …, dz. cyt., s. 58.
J. Kohte, Die Bau und Kunstdenkmaler…, dz. cyt., s. 97.
58
Dokumentacja projektowa Akta Superintendentur Neustettin, wł. Parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS b.sygn.
59
Cartsburg – Pfarer von Thurow, Die Kirche zu Thurow. [in:] Unser Heimatmuseum. Illustrierte für Heimatkunde. Monatsbeilage und Unterhaltung, nr 14, Neustettin Dezember
1927, Jahrgang 1.
56
57
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Fot. 25. Turowo. Kościół. Widok od strony południowo-zachodniej, J. Kowalczyk-Kontowska
2009 r.
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Fot. 26. Turowo. Rzut I kondygnacji. Rys. E. Kalenik 1995 r., ze zbiorów WUOZ Szczecin.
Del. Koszalin.

Do 1945 roku kościół w Turowie podlegał parafii ewangelickiej w Szczecinku. Po zakończeniu II wojny światowej został przekazany w użytkowanie
parafii rzymskokatolickiej pw. św. Ducha w Szczecinku i poświęcony 1 lipca
1947 roku. 29 grudnia 1979 roku powstał w Turowie samodzielny rektorat, a 1
stycznia 1981 roku erygowano tu parafię z filią w Wilczych Laskach60.
W 1983 roku kościół poszerzono poprzez dobudowanie od strony wschodniej, za prezbiterium szerokiego, pięciobocznego ryzalitu, w którym pomieszczono zakrystię i kościelny magazyn. Na zewnątrz współczesna bryła została
otynkowana. W tynku wyrobiono nieregularne wypukłe „spoiny”, aby w ten
sposób nawiązać do dużych kamiennych głazów, z których wzniesiono korpus
kościoła.
Do dzisiaj w kościele z historycznego, oryginalnego wyposażenia zachowały się
neogotyckie ławy i empora organowa z pocz. XX wieku oraz dwa żelazne dzwony
o.P.T. Mielczarek Schematyzm…, dz. cyt., s. 359.; także: Karta ewidencyjna kościoła w Turowie, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del.
Koszalin.
60
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z 1901 i 1925 roku odlane w Apoldzie w Turyngii. Ten ostatni został zamówiony
przez Radę Parafialną w miejsce dzwonu, który w 1917 roku gmina ewangelicka
przekazała na potrzeby I wojny światowej. Ufundowali go – według inskrypcji na
płaszczu dzwonu: pastor Cartsburg, członkowie Rady Parafialnej – Brummer, Buse,
Dumke, kantor Otto Below, Kuenter, nauczyciel Reischof i kościelny Paul Below61.
Jednym z największych kościołów ceglano-kamiennych na obszarze dzisiejszej gminy jest kościół filialny, dzisiaj pw. Najświętszej Rodziny w Sporem.
Został usytuowany na znacznym wyniesieniu we wschodniej części wsi, w pobliżu miejsca lokalizacji wcześniejszej świątyni.

Fot. 27. Spore. Kościół. Widok od strony południowo-zachodnie, J. Kowalczyk-Kontowska
2009 r.

Projekt budowy opracował wymieniany już w niniejszym artykule budowniczy Bleeck, przygotowując kilka wersji różniących się długością korpusu, ilością
H.Witt-Below, Eine kleine Chronik von Thurow. Juli 1984. (maszynopis w archiwum Parafii
w Turowie).

61
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przybudówek, czy dekoracyjnym opracowaniem fasady. Wszystkie projekty
opiniował i nanosił poprawki Fryderyk August Stüler – architekt królewski,
uczeń K. F. Schinkla. Kamień węgielny położono w 1852 roku, a świątynię zbudowano w latach 1859-186562. Po zakończeniu budowy utworzono w Sporem
samodzielną parafię (28.04.1865)63. Kościół jest świątynią masywną o symetrycznych regularnych podziałach, zbudowaną z potężnych granitowych głazów,
założoną na planie wydłużonego prostokąta z pięciobocznym prezbiterium od
wschodu. Po bokach prezbiterium umieszczone są niskie, I-kondygnacyjne
przybudówki – jedna na pomieszczenie zakrystii, druga na salkę konfirmacyjną.

Fot. 28. Projekt kościoła w Sporem z 1855 roku. W zbiorze projektów Akta Superintendentur
Neustettin. Wł. parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.
Projekty budowy kościoła, w tym wersje niezrealizowane w zespole Akta Superintendentur
Neustettin, wł. parafii NNMP, Depozyt MR Szczecinek.
63
Der Kreis Neustettin. Ein pommersches Heimatbuch…, dz. cyt., s. 190, 192.
62
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Kościół był przykryty dość stromym dwuspadowym dachem, opartym na
drewnianej więźbie wieszarowej. Świątynia w Sporem jest budowlą bezwieżową, ale została tak zaprojektowana i zbudowana, by w każdej chwili można
było wieżę dobudować. Świadczą o tym pogrubione mury kruchty oraz mur
wewnętrzny w zachodniej części nawy wydzielający klatkę schodową. Wystrój
elewacji kościoła ogranicza się do narożnych lizen zakończonych pinaklami,
ostrołukowych wnęk okiennych i profilowanego gzymsu koronującego. Bardziej dekoracyjnie opracowana jest fasada z ceglanym ryzalitem na osi głównej, zakończonym sygnaturką na dzwony. W przyziemiu znajduje się portal,
a powierzchnia ściany podzielona jest symetrycznie oknami.
Salowe wnętrze pierwotnie było nakryte dwuspadowym drewnianym
stropem belkowym, odsłaniającym dolne wiązania dachowe, a z trzech stron
obiegały go drewniane empory. Na zachodniej emporze znajdowały się neogotyckie organy. Wszystkie elementy wyposażenia wnętrza kościoła wykonano
w tym stylu.

Fot. 29. Rzut kościoła w Sporem. Rys. E. Kalenik 1994 r., ze zbiorów WUOZ Szczecin. Del.
Koszalin.
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Poza ołtarzem głównym ustawionym w przesklepionym prezbiterium, istniała ambona umieszczona po północnej stronie nawy, a wejście na nią prowadziło tylko z zakrystii.
Po drugiej wojnie światowej kościół został poświęcony 2 stycznia 1947 roku,
ale nie został oficjalnie przekazany w użytkowanie parafii katolickiej. Stąd też
do 1973 roku świątynia była użytkowana sporadycznie i popadała w ruinę. Po
zawaleniu się dachu wyremontowano ją w latach 1972-73 i ponownie poświęcono w 1973 roku64. Obecnie z historycznego wyposażenia zachowała się tylko
neogotycka empora organowa, ławki dla wiernych oraz dzwon z 1852 roku,
pochodzący z wcześniejszej świątyni.
Kościołem o analogicznym planie i zbliżonej w kształcie i wystroju bryle jest
świątynia w Gwdzie Wielkiej, obecnie pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa
i Męczennika (B i M). Powstała także wg planów przygotowanych przez budowniczego Bleecka z lat 1863-6465. Te projekty opiniował i zatwierdzał wymieniany
już w niniejszym artykule, królewski architekt F.A. Stüler. Jej bryła usytuowana
na znacznym wyniesieniu w południowej części wsi zdecydowanie góruje nad
całością zabudowy. Została zapewne zbudowana na miejscu pierwszego, średniowiecznego kościoła, wzmiankowanego w protokółach kościelnych z 1570
i 1590 roku. Do 1595 nie było we wsi pastora, a kościół obsługiwany był przez
duchownego z pobliskiej Żółtnicy. Dopiero w 1599 roku ustanowiono w pastorat. Świątynia była filią parafii w Szczecinku. Parafię utworzono w Gwdzie
Wielkiej dopiero w 1892 roku.
Obecny kościół, podobnie jak w Sporem, jest kamienno-ceglaną świątynią
o regularnych, symetrycznych podziałach i proporcjach. Tworzy ją wysoka
jednoprzestrzenna nawa, założona na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem z wtopioną w fasadę 5-kondygnacyjną wieżą, nakrytą wysokim
iglicowym dachem.

o.P.T. Mielczarek, Schematyzm..., dz. cyt., s. 362-3, także: Karta ewidencyjna kościoła
w Sporem, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1994 r. w zbiorach WKZ Szczecin,
Del. Koszalin.
65
Projekty budowy kościoła, w zespole Akta Superintendentur Neustettin, wł. Parafii NNMP,
Depozyt MR Szczecinek.
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Fot. 30. Gwda Wielka Kościół . Widok od strony południowo– wschodniej, J. Królikowska.
1995 r.

Po bokach prezbiterium zbudowano, dwie niskie ceglane przybudówki.
Kościół jest budowlą dwukondygnacyjną, co podkreślają dwa poziomy okien:
biforialne w pierwszej kondygnacji i wysokie maswerkowe w drugiej. Kondygnacje oddziela ceglany gzyms, załamujący się ponad oknami. W kościele tym,
w odróżnieniu od kościoła w Sporem, bardziej dekoracyjnie opracowano szczyty
fasady i elewacji wschodniej. Tu zyskały kształt schodkowy, a powierzchnie
rozczłonkowano tynkowanymi ostrołukowymi blendami.
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Fot. 31. Gwda Wlk. Projekt fasady, 1863-64. W zbiorze projektów Akta Superintendentur
Neustettin. Wł. parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.
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Wnętrze kościoła w Gwdzie Wielkiej jest niezwykle surowe i oszczędne
w dekoracji, jak w innych protestanckich świątyniach tego czasu. Przykrywa
je dwuspadowy drewniany strop, odsłaniający dolną część wieszarowej więźby
dachowej. Całość wyposażenia, podobnie jak w Sporem, została pierwotnie
podporządkowana jednemu stylowi a ograniczono je do ambony, balustrad
zabezpieczających empory, stolarki drzwiowej i ław dla wiernych. Całą uwagę
wiernych skierowano na ołtarz w prezbiterium umieszczony pod sklepieniem
gwiaździstym, jak pod baldachimem. Posiadał on prosty kształt, a głównym
akcentem był wysoki drewniany krzyż o trójlistnie zakończonych ramionach,
ustawiony na mensie ołtarzowej.
Od zakończenia II wojny światowej kościół jest użytkowany przez parafię
rzymskokatolicką. Został poświęcony 1 stycznia 1946 roku. Do 1968 roku istniała w Gwdzie Wlk. samodzielna placówka duszpasterska, podlegająca parafii
św. Ducha w Szczecinku, a 25 stycznia 1968 roku erygowano tu samodzielną
parafię66.
Zbliżonym w formie do omówionych wyżej świątyń, ale mniejszym i skromniejszym jest kościół w Kusowie, dzisiaj pw. Zwiastowania NMP. Wieś pierwotnie należała do parafii w Grzmiącej, a po jej podziale i utworzeniu samodzielnego wikariatu zbudowano w Kusowie w latach 1867-187067 kamienno-ceglaną
świątynię. Wzniesiono ją jako prostokątną, salową, nakrytą dwuspadowym
dachem. Od wschodu dostawione jest niewielkie prezbiterium, przesklepione sklepieniem żagielkowym. Dekoracja bryły ograniczona jest do ceglanych
lizen na narożach elewacji zakończonych sterczynami, ostrołukowych okien
w ceglanych, uskokowych wnękach i profilowanego ceglanego gzymsu wieńczącego ściany.

Karta ewidencyjna kościoła w Gwdzie Wielkiej, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
67
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm …, dz. cyt., s. 360-361, także: Der Kreis Neustettin…,
dz. cyt., s. 193; Karta ewidencyjna kościoła w Kusowie, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J.
Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
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Fot. 32. Kusowo. Kościół . Widok od strony południowo zachodniej, J. Kowalczyk-Kontowska
2009 r.

Trójosiowa fasada z ceglanym ryzalitem na osi głównej zakończona jest,
podobnie jak w kościele w Sporem, sygnaturką na dzwony. Wewnątrz kościoła
uwagę przykuwają, umieszczone w prezbiterium witraże z przedstawieniem
postaci Matki Bożej z Dzieciątkiem i Chrystusa, ufundowane w 1868 roku
przez ówczesnego właściciela wsi Richarda Blankenburga. Ponadto w kościele zachowane jest neogotyckie wyposażenie pochodzące z czasów budowy
świątyni: empora organowa, prospekt organowy, stolarka drzwiowa, a oknach
nawy witrażowa kompozycja okien. Po II wojnie światowej kościół przekazano
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w użytkowanie parafii katolickiej i poświęcono 19 marca 1946 roku. Od 1978
roku podlega parafii w Wierzchowie k/ Szczecinka.

Neogotyckie kościoły ceglane
Poza omówionymi świątyniami kamienno-ceglanymi na terenie dzisiejszej gminy Szczecinek są zachowane kościoły ceglane. Właśnie ten materiał budowlany
sprawia, że ich bryły są smuklejsze od wyżej omówionych, bardziej rozczłonkowane i dekoracyjniej opracowane. Należy do nich zbudowany po 1871 roku
kościół w Sitnie, dzisiaj pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa68.

Fot. 33. Projekt kościoła w Sitnie z 1870 r w zbiorze projektów Akta Superintendentur Neustettin. Wł. parafii NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.
Projekt budowy kościoła, w zespole, Akta Superintendentur Neustettin. Wł. parafii NNMP
w Szczecinku. Depozyt MRS.
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Został wzniesiony zapewne na miejscu historycznej, przypuszczalnie świątyni z 1580 roku. Wcześniej wieś podlegała parafii w Szczecinku. Obecny kościół zbudowano wg projektu z 1870 roku, przygotowanego przez inspektora
budowlanego Gentzke na planie prostokąta z wyodrębnionym pięciobocznym
prezbiterium, niewielką kwadratową zakrystią od wschodu i wysoką wieżą od
zachodu, która nadała bryle tak charakterystycznej dla neogotyku strzelistości.
Wertykalizm budowli podkreślają także ostrołukowe otwory, dekoracyjne fiale
na narożach dachu i otynkowane na biało blendy schodkowych szczytów.

Fot. 34. Sitno. Kościół. Widok od strony południowo zachodniej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.
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Fot. 35. Sitno. Rzut kościoła. Rys. E. Kalenik 1994 r., ze zbiorów WUOZ Szczecin. Del. Koszalin.

Wnętrze kościoła, analogicznie jak w omówionych wyżej, jest salowe, przykryte
dwuspadowym stropem drewnianym, odsłaniającym w części elementy wieszarowej
więźby dachowej. Pierwotnie na ścianach bocznych były zamontowane empory
z ławami dla wiernych, co sprawiało, że przestrzeń zmniejszyła się, a wnętrze sprawiało wrażenie bardziej przytulnego. Po zdemotowaniu empor stało się bardziej
surowe i chłodne. Najważniejszym miejscem we wnętrzu jest wydzielone, przykryte
sklepieniem żebrowym prezbiterium, oświetlone wąskimi lancetowatymi oknami.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej kościół nie został od razu przekazany parafii katolickiej. Poświęcono go dopiero 9 czerwca 1957 roku i przekazano
w użytkowanie parafii Narodzenia NMP w Szczecinku. W latach 1966–1975
podlegał parafii św. Ducha w Szczecinku, następnie parafii w Krągach. Od 13
czerwca 1980 roku jest filią parafii w Jeleninie69. W kościele zachowało się nieliczne historyczne wyposażenie: neogotycka ambona, zawieszona po północnej
stronie nawy, neobarokowe ławy, empora organowa, dzwon z 1873 roku odlany
Kronika parafii Jelenino, także: o.P.T. Mielczarek, Schematyzm…, dz. cyt., s. 349, także:
Karta ewidencyjna kościoła w Sitnie, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1994 r.
w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
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w Bochum, chrzcielnica z końca XIX w. ufundowana i wykonana przez Oskara
Staudte oraz mechanizm zegarowy firmy J.E. Weulle z Bockenem, ufundowany
przez pastora Franza Podewils i jego żonę Elisabeth w 1911 roku.

Fot. 36. Sitno. Kościół. Wnętrze, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Fot. 37. Sitno. Karta pocztowa. l.20.XX w. ze zbiorów MRS.
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Fot. 38. Trzebiechowo. Kościół – widok od strony zachodnio-północnej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Niezwykle interesującą, odmienną od omówionych, bryłę posiada kościół
w Trzebiechowie obecnie filialny pw. MB Częstochowskiej, z II połowy XIX
wieku. Jest usytuowany na wysokiej skarpie, na terenie naturalistycznego przypałacowego parku, zbudowany zapewne przez ówczesnych właścicieli majątku – rodzinę Krause. Wzniesiono go na planie prostokąta z wyodrębnionym
pięciobocznym prezbiterium od wschodu i niewielką kwadratową w rzucie,
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III-kondygnacyjną wieżą od zachodu. Po bokach wieży nakrytej wysokim dachem ostrosłupowym umieszczone są ryzality klatek schodowych, wiodących
pierwotnie na empory. Bryła kościoła i prezbiterium została opięta masywnymi,
dwuuskokowymi przyporami i nakryta dwuspadowym dachem, wspartym na
drewnianej wieszarowej więźbie. W elewacjach, pomiędzy przyporami przepruto wysokie ostrosłupowe, maswerkowe okna. Wnętrze kościoła – trójprzęsłową
salę i prezbiterium – nakryto sklepieniami krzyżowymi.
Kościół w Trzebiechowie posiadał interesujące wyposażenie, opisywane
jako „prawdziwe cacko”, w którym niezwykle imponująca była polichromia ze
sceną złożenia Chrystusa do grobu, wykonana w stylu modernistycznym przez
nieznanego z nazwiska artystę70.

Fot. 39. Rzut kościoła w Trzebiechowie. Rys. E. Kalenik 1995r., ze zbiorów WUOZ Szczecin.
Del. Koszalin.

Do 1945 roku świątynia służyła ewangelikom. Początkowo podlegała wikariatowi, a następnie parafii w Kusowie. W 1945 roku wraz z całym zespołem
pałacowym została przejęta przez wojska radzieckie, a w 1947 roku przez Państwowe Gospodarstwo Rolne z siedzibą w Grzmiącej. W tym czasie wewnątrz
K.F. Kohlhoff, Wanderungen im Nordteile des Kreises Neustettin. [w:] Unser Pommerland.
Monatsschrift für das Kulturleben der Heimat, Stettin 1927, h. 9/10, s. 410.
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kościoła urządzono magazyn sprzętu wodnego. W latach 70. XX wieku planowano urządzić w nim owczarnię, ale po interwencji ambasady niemieckiej
odstąpiono od realizacji tego zamierzenia71. Dopiero w 1981 roku świątynię
przekazano w użytkowanie kościoła rzymskokatolickiego.
Kościół był zdewastowany, zniszczona była empora organowa, ołtarz. Brakowało ambony i ław. We wnętrzu zachowała się jedynie neogotycka chrzcielnica
z 1866 roku. Staraniem parafii wykonano niezbędne prace remontowe, dzięki
którym już 11 grudnia 1981 roku kościół został poświęcony. W latach następnych systematycznie prowadzono prace remontowe. W 1992 roku zamontowano
nową emporę i odnowiono wnętrze.72

Fot. 40. Trzebiechowo. Kościół – widok od strony północno-wschodniej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Relacja ustna anonimowego, wieloletniego pracownika administracji Zakładu
PGR-u w Trzebiechowie.
72
o.P.T. Mielczarek, Schematyzm …, dz. cyt., s. 360-361, także: Der Kreis Neustettin…, dz.
cyt. s. 158-9, 193, 194; Karta ewidencyjna kościoła w Trzebiechowie, oprac. J. Kowalczyk, E.
Kalenik, J. Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
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Najskromniejszą budowlą neogotycką ceglaną na terenie omawianej gminy jest bezwieżowy kościół parafialny w Jeleninie, dzisiaj pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Został zbudowany w 1887 roku, o czym świadczy istniejący
na cokole przypory wyryty napis z datą i inicjałami, zapewne budowniczego
”AR”. Wcześniej, we wsi istniała sala modlitw z 1587 roku, wzmiankowana już
w niniejszym artykule.

Fot. 41. Jelenino. Kościół – widok od strony południowo-zachodniej, J. Kowalczyk-Kontowska
2009 r.

Obecny salowy, murowany z cegły kościół został założony, na planie prostokąta z wyodrębnionym pięciobocznym prezbiterium od wschodu. Do niego
przystawiono niewielką zakrystię, a od zachodu jednokondygnacyjny ryzalit
mieszczący kruchtę. Bryła kościoła jest opięta wąskimi przyporami, a elewacje
przeprute lancetowatymi, maswerkowymi oknami. Schodkowe szczyty, podobnie jak w kościele w Sitnie oraz w omówionych kościołach kamienno-ceglanych,
dekorowane są otynkowanymi blendami. Dzwon odlany przez firmę Meyera
w Kołobrzegu w 1764 roku zawieszono na wolnostojącej drewnianej dzwonnicy.
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Fot. 42. Jelenino. Kościół – widok od strony północno-wschodniej, J. Kowalczyk-Kontowska
2009 r.

Po II wojnie światowej kościół przekazano w użytkowanie parafii katolickiej pw. Narodzenia NMP w Szczecinku i poświęcono 5 września 1945
roku. W 1966 roku przekazano go parafii Św. Ducha w Szczecinku, następnie
w 1980 parafii w Krągach. Samodzielną parafię utworzono 13 czerwca 1980
roku. W tym czasie kościół był wielokrotnie remontowany. W 1975 roku
wbudowano pod emporą salkę katechetyczną. W 1986 wymieniono pokrycie
dachowe, naprawiono elewacje i odnowiono wnętrze, a w 1989 roku wzniesiono metalową dzwonnicę w miejsce rozebranej drewnianej i zawieszono
na niej historyczny dzwon73. W kościele zachowało się nieliczne historyczne
wyposażenie, w tym: ławy, empora organowa, stolarka drzwiowa oraz neogotyckie organy P. B. Völknera z Bydgoszczy.
o.P.T.. Mielczarek, Schematyzm …, dz. cyt., s. 348, także:, Karta ewidencyjna kościoła w Jeleninie, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1994 r. W zbiorach WKZ Szczecin,
Del. Koszalin.
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Ostatnim z grupy ceglanych neogotyckich obiektów sakralnych na terenie
gminy Szczecinek jest kościół filialny w Wilczych Laskach, usytuowany w centrum wsi na obszernym prostokątnym placu. Został zbudowany w 1894 roku
z fundacji państwa i patronów miejscowej gminy ewangelickiej – rodziny von
Bonin – ówczesnych właścicieli majątku.

Fot. 43. Wilcze Laski. Kościół – widok od strony południowo-wschodniej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Wzniesiono go przypuszczalnie na miejscu wcześniejszej świątyni, wzmiankowanej w 1569 roku, a także w protokóle wizytacji kościelnej w 1590 roku oraz
w dokumentach Superitendentury w Szczecinku z 1595 roku i z lat następnych74.
Jednokondygnacyjna bryła obecnego kościoła jest prawie pozbawiona detalu.
Ten ograniczony jest do gzymsu wieńczącego elewacje, rozczłonkowane wąskimi, ostrołukowymi oknami umieszczonymi w prostych wnękach.
Acta Specialia der Superintendentur Ratzebuhr Betreffend Der Kirchlichen Verhältnisse der
Parochie Wulflazig Vol. I (akta dotyczące wizytacji kościelnych, warunków i sytuacji parafii,
w tym kościołów filialnych, zmian organizacyjnych, utrzymania parafii, w tym fundacji na
rzecz kościoła, remontów i budowy kościołów filialnych od 1590 do 1902 roku). Wł. parafii
NNMP w Szczecinku. Depozyt MRS.
74
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Fot. 44. Wilcze Laski. Kościół w l.80.XX roku. J. Dudź, ze zbiorów MRS.
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Fot. 45. Wilcze Laski. Kościół – fasada, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Bryłę urozmaica jedynie dobudowana od zachodu III-kondygnacyjna wieża, podzielona gzymsami75, nakryta pierwotnie hełmem iglicowym z latarnią,
Ten sposób artykulacji wież – zastosowanie gzymsów kordonowych – jest charakterystyczny
dla projektów i realizacji budowli sakralnych Karla Schinkla oraz jego uczniów – przyp. aut.
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obecnie niskim namiotowym. We wnętrzu kościoła, uwagę wiernych przykuwają
umieszczone w prezbiterium wielobarwne figuralne witraże ufundowane przez
rodzinę von Bonin, W neogotyckich, dekoracyjnych ramach przedstawiono
m.in. wyobrażenie: Chrystusa Dobrego Pasterza i Opłakiwanie Ukrzyżowanego.
Witraże te zostały częściowo uszkodzone w czasie pożaru, jaki wybuchł
w kościele 27 maja 2010 roku z powodu zwarcia instalacji elektrycznej76.

Fot. 46. Wilcze Laski. Kościół – Witraże w prezbiterium kościoł, J. Kowalczyk-Kontowska
2009 r.

Poza nimi, z historycznego wyposażenia zachowały się empora organowa,
ławy oraz stolarka drzwiowa.
Kościół w Wilczych Laskach był świątynią parafialną od czasów średniowiecza
do 1945 roku. Początkowo podlegały mu filie w Dzikach i Brodźcach, od 1835
roku Krągi i od 1897 roku Czersk. Po II wojnie światowej świątynię przekazano
parafii rzymskokatolickiej w Lotyniu i poświęcono 4 listopada 1945 roku. pw.
Wszystkich Świętych Od 28 grudnia 1980 roku podlega parafii w Turowie77.
Temat nr 519, z dn. 11.06.2010 r.
Karta ewidencyjna kościoła w Wilczych Laskach, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
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Architektura XX wieku
Jak już wspomniano w tym artykule, dwudziestowieczna architektura sakralna
ziemi szczecineckiej nie jest jednolita stylowo. Dla dwóch wzniesionych w tym
czasie świątyń wybrano dwa zupełnie odmienne wzory stylowe.
Pierwsza z nich – wzniesiona w 1928 roku w Starym Wierzchowie, obecnie
parafialna pw. Matki Bożej Dobrej Rady, reprezentuje architekturę zbliżoną do
form neobarokowych. Została zbudowana na miejscu wcześniejszych kościołów: średniowiecznego, następnie XVIII-wiecznego (1757). Pierwsza świątynia,
średniowieczna, jest wzmiankowana w protokółach wizytacji z 1590 i 1592
roku78. O jej dawnej metryce świadczyły istniejące jeszcze w latach 30. XX
wieku, cynowe świeczniki z 1593 roku ufundowane przez Antona von Zarten.
Druga świątynia w Starym Wierzchowie, osiemnastowieczna, ufundowana przez
Jurgena Hansa von Zarten, ówczesnego właściciela dóbr ziemskich, została
zbudowana w drewnianej konstrukcji szkieletowej. Wzniesiono ją na planie
prostokąta z trójbocznym zamknięciem ściany wschodniej, wieżą nadbudowaną w zachodniej części dachu i niewielką przybudówką od południa. Wieża
została nakryta wysokim hełmem baniastym z latarnią, zakończonym kulą,
wietrznikiem z datą „1757” oraz krzyżem. Ten obiekt został rozebrany, a w 1928
roku na jego fundamentach zbudowano istniejący do dzisiaj kościół, złożony
z murowanego z cegły korpusu i III-kondygnacyjnej, szkieletowej, w części
otynkowanej wieży. Projekt budowy kościoła przygotowany przez okręgowego
radcę budowlanego, Achenbacha ze Sławna został zatwierdzony przez Wydział
Budowlany w Koszalinie 17 czerwca 1927 roku oraz przez Pruskie Ministerstwo
Finansów w Berlinie 27 sierpnia 1927 roku.79 Jak wspomniano wyżej, bryła
tej świątyni posiada cechy stylu neobarokowego: baniasty hełm z latarnią (na
chorągiewce widnieje data 1928), odcinkowe „powieki” w dachu, czy półkoliste zamknięcia wysoko umieszczonych okien. Elementy neobarokowe można
także odnaleźć w salowym wnętrzu przykrytym dekoracyjnym drewnianym
H. Heyden, Die Bedeutung der kirchlichen Matrikeln und Visitationsurkunden…, dz. cyt.,
s. 195.
79
Dokumentacja projektowa przebudowy kościoła i wystroju wnętrza z 1927 roku: Akta Superintendentur Neustettin, własność Parafia NNMP w Szczecinku, Depozyt MRS.
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stropem, wyłożonym kasetonami. Czytelne są w formie ołtarza, ław oraz bogato
dekorowanej stolarki drzwiowej i prospektu organowego80.

Fot. 47. Kościół w Starym Wierzchowie pocz. XX w.(?) Reprodukcja: J. Kohte. Die Bau Und
Kunstdenkmäler des Regirungs Bezirk Köslin. Stettin 1934. s.111.

80

Tamże.
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Fot. 48. Stare Wierzchowo. Kościół – widok od strony południowo wschodnie, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Fot. 49. Stare Wierzchowo. Kościół – Rzut. Rys. E. Kalenik 1995 r., ze zbiorów WUOZ
Szczecin. Del. Koszalin.

Wnętrze kościoła podzielone jest po stronie wschodniej lektorium – ażurową
ścianką z galeryjką. Na jej osi znajduje się ołtarz główny, pierwotnie ambonowy
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z baldachimem. Poniżej ambony zamontowana jest płaskorzeźba „Ostatnia Wieczerza” wykonana wg fresku Leonardo da Vinci przez Theodora Schwanbecka,
nauczyciela rysunków w szczecineckim gimnazjum im. Ks. Jadwigi. Wcześniej
płaskorzeźba stanowiła wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Szczecinku.

Fot. 50. Stare Wierzchowo. Kościół – wnętrze. Płaskorzeźba Ostatnia Wieczerza. wyk. przez
Th. Schwanbecka, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Do dzisiaj zachowały się w kościele, poza wymienionymi już obiektami,
neobarokowe organy, kropielnica oraz 3 dzwony, w tym jeden z 1673 roku odlany
przez Francoisa (Franza) Dubois, przeniesiony w latach 30. XX w. z kościoła
w Pniewach (ob. gm. Borne Sulinowo). Świątynia w Starym Wierzchowie została
przejęta przez katolików w 1946 roku. Kościół był wielokrotnie remontowany,
w tym w l. 1967, 1996/781. Zmieniono także jego wnętrze. Jeszcze w latach 40.XX
wieku wymontowano z ołtarza ambonę i umieszczono ją na ścianie północnej.
Kronika parafialna od 1946 roku oraz Inwentarz kościelny – przechowywane w parafii w w Wierzchowie k/ Szczecinka, także: Kohte, Die Bau und Kunstdenkmäler…, dz. cyt.,
s. XXX, 110; Karta ewidencyjna kościoła w Starym Wierzchowie, oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik, J. Królikowska, 1995 r. w zbiorach WKZ Szczecin, Del. Koszalin.
81
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Natomiast w latach 60. usunięto z kościoła ławy kolatorskie, ustawione pierwotnie we wschodniej części kościoła – po obu stronach ołtarza.
Drugi, dwudziestowieczny kościół gminy Szczecinek to przykład architektury modernistycznej. Jest to kościół filialny w Dalęcinie, obecnie pw. św.
Stanisława BM. Mimo, że wieś legitymuje się starą, średniowieczną metryką,
to do czasów budowy obecnego kościoła w latach 30.XX w. 82, nie posiadała
własnej świątyni, a mieszkańcy korzystali z kościoła w Parsęcku. Schematyzm
diecezji gorzowskiej z 1949 roku podaje datę fundacji 1937 rok, a jako patronów
św. Kazimierza i św. Stanisława Kostkę83.

Fot. 51. Dalęcino. Kościół – widok od strony południowo-zachodniej, J. Kowalczyk-Kontowska 2009 r.

Kościół usytuowano na lekko wyniesionym prostokątnym placu w północnej pierzei drogi wiejskiej. Jest jednym z najskromniejszych architektonicznie
zabytkowych kościołów obecnej gminy Szczecinek. Został zbudowany z cegły
o.P.T. Mielczarek. Schematyzm …, dz. cyt., str. 354.
Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, red.J.
Michalski, Gorzów Wlkp. 1949 r.
82
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na planie prostokąta z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium i zakrystią.
Jest obiektem bezwieżowym z wolnostojącą, metalową dzwonnicą usytuowaną
po południowo-wschodniej stronie kościoła. Korpus kościoła o tynkowanych,
gładkich elewacjach jest opięty ostrosłupowymi przyporami i nakryty wysokim
dwuspadowym dachem z małymi trójkątnymi wystawkami. Ściany są przeprute
wysokimi prostokątnymi oknami, które silnie oświetlają niewielką przestrzeń
salowego wnętrza, otwartego na prezbiterium wysokim łukiem ostrym. Kościół
był wyposażony w proste w formie, funkcjonalne sprzęty, w tym drewniany
ołtarz.
Wzorem dla architektury kościoła w Dalęcinie mogła być modernistyczna
świątynia w Starninie [daw. Sternin], ob. gmina Rymań, zbudowana w latach
1934-1935 według projektu kołobrzeskiego architekta Eberharda Holsteina.
Zaczerpnięto z niej kształt bryły, zestawionej z surowych, prostopadłościennych form, także sposób jej przykrycia stromymi dwuspadowymi dachami oraz
formę wystawek w dachu. W odróżnieniu od kościoła w Starninie, w Dalęcinie
otynkowano elewacje, zastosowano przypory opinające korpus oraz inny, prostokątny wykrój okien.

Fot.52. Starnin. Kościół – widok od strony północno-zachodniej, K. Bastowska 2007r.
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Analogiczna w obu świątyniach jest organizacja przestrzeni wewnętrznej,
przykrycie płaskim stropem belkowym i zastosowanie bardzo ostrego łuku
tęczowego, otwierającego się na prezbiterium.
Wystrój wnętrza i forma łuków w tych kościołach nawiązują do rozwiązania zastosowanego w kościele katolickim pw. św. Antoniego w Sławnie [daw.
Schlawe], który został zbudowany według projektu arch. Diedricha Suhr`a w latach 1925-684. Ze względu na czas jego powstania istnieje przypuszczenie, że
to właśnie projekt kościoła sławieńskiego stał się pierwowzorem dla późniejszym modernistycznych realizacji na obszarze Pomorza, w tym dla kościołów
w Starninie i Dalęcinie.

Fot. 53. Dalęcino. Wnętrze, J.Kowalczyk-Kontowska 2009 r.
L. Bończa-Bustrzycki, Lokalia i kuracja katolicka św. Antoniego w Sławnie (1924-1945),
Sławno 1997. Także W. Suhr, Diedrich Suhr-Architekt und Seine Bauten in Schlawe in Pommern, 1921-1929. [w:] Historia i kultura ziemi sławieńskiej. T. VII, Gmina Sławno, red.
W. Rączkowski, J. Sroka, Sławno 2008, s. 272 i nast.
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Fot. 54. Starnin. Kościół wnętrze – widok na prezbiterium, K. Bastowska 2007 r.

Fot. 55. Sławno. Kościół katolicki pw. Św. Antoniego. Wnętrze – prezbiterium, K. Bastowska 2009 r.
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W 1945 roku kościół w Dalęcinie został zajęty przez wojska radzieckie.
Dopiero w 1948 roku „przekazano go” mieszkańcom wsi. Wnętrze kościoła
zostało zdewastowane, ale z pierwotnego wyposażenia zachowały się ławy dla
wiernych, ambona i empora organowa.
Staraniem ks. A. Sałagi został poświęcony 4 marca 1948 roku. W piśmie do
Starosty Powiatowego Ks. Sałaga tak motywował potrzebę poświęcenia kościoła:
W końcu stycznia r.b. opuszczając wieś i majątek ziemski Dalęcino wojskowe
władze radzieckie oddały i przekazały tamtejszej ludności kaplicę poniemiecką,
którą zatrzymywały w swej dyspozycji dotychczas. Ludność tej wsi zwróciła się
do mnie z prośbą o poświęcenie tej kaplicy dla kultu rz. katolickiego…. Wobec
powyższego, chcąc uczynić zadość prośbom mieszkańców Dalęcina i poświęcić
wymienioną kaplicę pod wezwaniem Św. Stanisława i św. Kazimierza w dniu 4
marca br. Mam zaszczyt prosić Pana Starostę o wyrażenie swej na to zgody, nie
przesądzając ostatecznego przyznania tej kaplicy ludności katolickiej przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych i Głównej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej85.

Podsumowanie
Omówione w niniejszym artykule kościoły wiejskie gminy Szczecinek są obiektami o oszczędnej formie architektonicznej. Dotyczy to zarówno świątyń XVIII
i XIX-wiecznych zbudowanych w konstrukcji szkieletowej, jak i późniejszych,
murowanych. Wszystkie są budowlami orientowanymi, jednoprzestrzennymi,
założonymi na planie prostokąta. Kościoły neogotyckie wzbogacone są o wydzielone, zazwyczaj pięcioboczne, prezbiterium oraz jeden, bądź dwa aneksy
przy prezbiterium, pełniące funkcję zakrystii i salki konfirmacyjnej86. Wystrój
wnętrza tych świątyń był oszczędny i surowy, dostosowany do stylu architektury.
Ograniczał się do ołtarza głównego, ambony ustawionej zazwyczaj po stronie
północnej w nawie, empor, balustrady oddzielającej przestrzeń prezbiterium
od części dla wiernych zwanej popularnie „balaskami”, organów, lóż kolatorAPKOS. Starostwo Powiatowe sygn. 250. Referat Wojskowy. T. nr 3, Korespondencja i sprawozdania dotyczące obiektów i kwater wojskowych. 1945-1946.
86
Obecnie dawne salki konfirmacyjne są najczęściej wykorzystywane na magazynki kościelne.
85
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skich dla patronów i fundatorów kościoła. Obecnie większa część tych elementów nie istnieje. Po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu ewangelickich
świątyń przez parafie rzymskokatolickie, wnętrza dostosowywano do potrzeb
nowego kultu. Zbędne, a z czasem, także zagrożone konstrukcyjnie elementy
wyposażenia likwidowano. Tak zniknęły loże kolatorskie i empory boczne,
które demontowano także dlatego, że były kojarzone z protestantyzmem (sic!).
Zmieniano formę ołtarzy głównych.
Po II soborze watykańskim (1962-1965) i wymogach nowej organizacji
przestrzeni w prezbiterium, w większości kościołów likwidacji uległy historyczne ambony oraz balaski.
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Jerzy Dudź
Szczecinek

Ślady pobytu wojsk napoleońskich
w Szczecinku.

Wojny napoleońskie w Szczecinku, podobnie jak w całej Europie, odcisnęły
swe znaczące piętno. Miasto zostało zdobyte w lutym 1807 roku przez polski oddział rawskiego pospolitego ruszenia. Potem doznało licznych i bardzo
uciążliwych przemarszów wojsk napoleońskich, okupacji francuskiej, wreszcie
odwrotu Wielkiej Armii spod Moskwy na przełomie 1812/13 roku. Nie obyło
się bez rozlewu krwi w czasie próby obrony miasta przed oddziałem polskim,
„letkiego rabunku” i bardzo uciążliwych kontrybucji.
Świadomość historii tego okresu jest wśród obecnych mieszkańców miasta
niezbyt duża. Materialnych pamiątek z epoki napoleońskiej także pozostało niewiele.
Kilka zabytkowych budowli pamiętających czasy napoleońskie, trochę dokumentów,
broń … Do 1945 roku istniała jeszcze dość silna pamięć tamtego czasu. Objawiała
się ona m.in. w licznych pracach historycznych i nazwach wielu ulic, które nosiły
imiona wybitnych niemieckich dowódców. Sytuacja ta po 1945 roku na skutek
całkowitej wymiany ludności uległa radykalnej zmianie i „ślady pobytu” żołnierzy
napoleońskich zatarły się niemal całkowicie. W pracy, przypomnę najważniejsze
fakty dotyczące dziejów Szczecinka w okresie napoleońskim. W większości są one
znane historykom, ale rozproszone w literaturze, trudno dostępne.
Wiele informacji na ten temat znajdziemy w opracowaniach historyków
niemieckich: K.Tümpela,1 F.Stellera,2 A.Giesebrechta 3 i innych. Z polskich autoK.Tümpel, Neustettin in sechs Jahrhunderten, Neustettin 1910.
Franz Steller, Der Kreis Neustettin. Ein pommersches Heimatbuch, Würzburg 1972.
3
A.Giesebrecht: Geschichte des Fürstin Hedwigschen Gimnasiums zu Neustettin.
[w]: Gymnasialprogram 1940. Neustettin 1840.

1
2
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rów należy wskazać wydawcę źródeł J.Staszewskiego,4 a także prace H. Kroczyńskiego,5 J.Lindmajera,6 M. Szukałę.7 Z archiwaliów autor korzystał w mniejszym
stopniu, głównie z zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinku i Koszalinie.
W ciągu jednego dnia 14 października 1806 roku, w starciu pod Jeną i Auerstädt, zdawałoby się bitna, dobrze wyszkolona i dowodzona armia pruska, została rozbita przez wojska napoleońskie. W krótkim czasie Napoleon zajął Berlin,
witany tam zresztą nie jak najeźdźca, a jak bohater. Bez wystrzału poddała się
silna i dobrze zaopatrzona twierdza Szczecin i wiele innych miast. Jednak wojna jeszcze trwała, a twierdze w Kołobrzegu, Gdańsku i Grudziądzu ani myślały
poddać się Francuzom. Król Fryderyk Wilhelm z żoną i najbliższymi schronił się
do Królewca, skąd kierował nie rozbitą jeszcze częścią swej armii, wspomaganej
przez Rosjan i Anglików. Pruskie wojska w północnej części Pomorza twardo
trzymały ważne strategicznie twierdze w Kołobrzegu i Gdańsku. Stanowiły one
realne zagrożenie dla oddziałów napoleońskich na Pomorzu, których czekała
ciężka zimowa kampania 1807 roku. Między Parsętą a Wisłą w rejonie Kołobrzegu operowały partyzanckie oddziały tzw. freikorpsów rotmistrza Ferdynanda B.
von Schilla, a w rejonie Gdańska i Słupska hrabiego Reinholda von Krockowa,
liczące po około 1000 ludzi każde. Na rozkaz Napoleona rozpoczęto organizację
dywizji polskich: w Poznaniu pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, w Kaliszu gen. Józefa Zajączka i w Warszawie ks. Józefa Poniatowskiego.
Miały one chronić od zachodu walczące o Gdańsk i Kołobrzeg wojska francuskie
i polskie, a także zwalczać oddziały partyzanckie wspomnianych już rotmistrza
Ferdynanda B. von Schilla i hrabiego Reinholda von Krockowa.8
W przytłaczającej większości ludność powiatu szczecineckiego była wrogo nastawiona do Napoleona i Polaków i czynnie angażowała się w walce po
J. Staszewski, Źródła wojskowe do dziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszawskiego,
cz. I Zajęcie Pomorza 1806/7 r., Toruń 1933.
5
H. Kroczyński, Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807, Warszawa 1990.
6
J. Lindmajer: Powiat szczecinecki w granicach państwa brandenbursko-pruskiego
i niemieckiego (1637-1918) [w:] Dzieje ziemi szczecineckie, Poznań 1972.
7
Maciej Szukała, Od czasów napoleońskich do wybuchu II wojny światowej. [w:] Dzieje
Szczecinka, pod red. R. Gazińskiego, T.I, Szczecinek 2010 s. 229-310.
8
Z. Szultka, Al. Wielopolski, Pomorze Zachodnie w czasie wojen napoleońskich, [w:] Historia
Pomorza, pod red. G. Labudy, T.II, cz. 3, Poznań 2003 s. 766-771.
4
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stronie pruskiej 9. Zanim doszło do walk o Szczecinek, dla wsparcia pruskich
oddziałów partyzanckich Krockowa i Schilla mieszkańcy miasta zebrali – dość
skromną trzeba przyznać – kwotę 95 talarów. Pieniądze te jednak i tak nie zostały
dostarczone partyzantom z obawy, że wpadną w ręce wojsk napoleońskich.10

Fot. 1. Rotmistrz Ferdynand B. von Schill Fot. 2. Reinhold hrabia von Krockow ( repro(w zbiorach Muzeum Regionalnego w Szcze- dukcja za: Krzysztof Wójcicki, Saga rodu von
cinku EP – 430/2010), reprodukcja J.Dudź. Krockow od Olbrachta do Albrechta. Gdynia
2001 s. nie liczbowana).

9
10

H.Kroczyński, dz. cyt., s. 111.
Franz Steller, dz. cyt., s.72.
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Fot. 3. Żołnierz z 2 Pułku Strzelców
Konnych pułk. Fr. Garczyńskiego (za: R.
Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa
Warszawskiego: kawaleria. Warszawa
[1995] s. 49).

Fot. 4. Generał Amilkar Kosiński.

Za wiedzą i zgodą króla Fryderyka Wilhelma III, von Krockow wydał
9 stycznia 1807 roku w Gdańsku, ulotkę nawołującą ludność wolnych jeszcze od
wojsk napoleońskich miast do walki z Francuzami „za króla i ojczyznę”. Władze Szczecinka ogłosiły treść tej ulotki. W odpowiedzi około 40 mieszkańców
miasta zgłosiło chęć walki w oddziałach von Krokowa 11. W końcu stycznia
1807 roku na wezwanie szewca Schramma organizującego obronę Szczecinka,
do miasta przybyło około 200 chłopów z okolicznych wsi. W pierwszym dniu
lutego 1807 zastrzelili oni dwóch Polaków, którzy zbyt wcześnie ujawnili swoje
propolskie sympatie i próbowali szykować kwatery dla spodziewanych rychło
oddziałów polskich.12 Zanim Szczecinek został zdobyty, nieliczne pruskie posterunki wojskowe m.in. w Drawieniu (Trabehn) i Żółtnicy (Soltnitz) były atakowane przez Polaków. 13 Rozkaz marszu na Szczecinek, jako pierwszy otrzymał
11

Maciej Szukała, dz. cyt., s. 230.

12

Franz Steller, dz. cyt., s. 72 i n.
Tamże.

13
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22 stycznia 1807 r. od gen. J. H. Dąbrowskiego, pułk. Franciszek Garczyński,
szef 2 pułku strzelców konnych. Rozkaz wzywał do „Utrzymania w swoim korpusie jak największą karność, aby nikomu z obywateli krzywdy nie czyniono
i rekwizycji żadnej”14. Garczyńskiego, który z Wałcza rozsyłał liczne patrole,
zbierał dezerterów i powiększał swój oddział,15 uprzedził gen. Jan Łubieński.
W poniedziałek po południu 2 lutego 1807 roku, parobek z pobliskiego Parsęcka
zwany „Krzywy Marten“ sprowadził z Czarnego do Szczecinka oddział polskiej
jazdy bardzo młodego wówczas generała Jana Łubieńskiego. 16
Polacy wkroczyli do Szczecinka od strony Słupska, ulicą Lipową. Generał
Jan Łubieński w piśmie do generała Amilkara Kosińskiego tak relacjonował
walkę o miasto: „ Patrol mój złożony z 150 koni, gdy dochodził do Nowego
Sztetyna [Szczecinka – JD] spostrzegł góry obsadzone pikietami konnemi i piechotnemi, [rejon dzisiejszego cmentarza – JD] które za zbliżeniem się onego,
rejterowali się do miasta. Ostrzeżony patrol tym sposobem wszedł z jaknajwiększą ostrożnością. Szpicę natychmiast obskoczył gmin Niemców uzbrojonych
w widły, pistolety, karabiny i rozmaite bronie, lecz natychmiast awangarda
i korpus nadbiegli. Na ten widok pierzchnął tłum, który jak powiadają składało najmniej 400 ludzi i uciekł po większej części tak między ogrody, gdzie im
ciężko co zrobić było, jako i przez wielkie jezioro [Trzesiecko – JD] do borku.
Tak jednak szczęśliwe zdarzenie, że tej nocy mróz wielki tak zmocnił lód, że
konie przejść mogły. Pomiędzy temi, którzy się uporczywie bronili zginęło koło
30, tak wszelako szczęśliwie, że żaden z naszych nie zginął, ani nawet ciężkiej
nie dostał rany.17 Po całkowiciem rozproszeniu Niemców, patrol wyciągnął na
pole trzecia część tylko odmieniając się w mieście została, której letkiego raRozkaz gen. Dąbrowskiego do pułk. F. Garczyńskiego nr 75 z dnia 22.02.1807 [w:]
Janusz Staszewski, dz. cyt., s.105-106; Garczyński był potomkiem wielkopolskiej rodziny
szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Sam walczył jako rotmistrz w pułku Kawalerii
Narodowej w 1794 roku. Jego syn Stefan Florian ur. w 1805 roku uczestniczył w powstaniu
listopadowym. Był przyjacielem Adama Mickiewicza, który na podstawie jego relacji napisał
wiersz „Reduta Ordona”, por. Polski Słownik Biograficzny, (dalej PSB) T. VII, Kraków 19481958 s. 274, 277-278.
15
Pismo: pułk. F. Garczyńskiego do gen. Dąbrowskiego z Wałcza nr 194, z dnia 2.02.1807
[w:] Janusz Staszewski, dz. cyt.. s. 225-226.
16
K.Tümpel, dz. cyt., s. 295; Łubieński Jan, PSB, T. XVIII s. 485-486.
17
K.Tümpel, dz. cyt., podaje, że zginęło 8-10 mieszkańców Szczecinka, s. 295.
14
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bunku nie broniłem. Prócz tych, którzy w niewolę wzięci byli podczas potyczki,
kazałem aresztować jeszcze i tych którzy podejrzanymi byli i poprowadzę ich
16 do Chojnic.”
„Podejrzanych” pomagał wyłuskiwać Polak – uczeń gimnazjum ks. Jadwigi
w Szczecinku. Wszyscy oni w tym rektor gimnazjum D.F. Lentz, jego nauczyciel Hörnig, oraz inny nauczyciel ze szkoły elementarnej Etlich zostali zabrani
przez oddział J. Łubieńskiego, gdy 3 lutego wycofał się on do Czarnego a potem
do Chojnic. Wszyscy też zostali zwolnieni i po kilku dniach „ćwiczeń” wrócili
szczęśliwie do domu. 18 W pierwszej chwili J. Łubieński poirytowany zbrojnym
oporem Niemców, chciał dla przykładu „wyrżnąć (…) tych oburzycielów”, ale
ostatecznie skończyło się „tylko” na „letkim rabunku” w mieście, trwającym
12 godzin to jest od godziny 22.00 do 10.00 dnia następnego19. Zrabowano
wówczas m.in. 3 srebrne (?) pieczęcie miejskie, kasę pocztową, splądrowano
także 306 domów mieszczan (zapewne wszystkie), grabiąc z nich wiele mienia
ruchomego i żywy inwentarz.20 Jeśli wierzyć historykom niemieckim, straty
z tego tytułu były bardzo duże i wyniosły aż 20 000 talarów, przy czym ważny
magazyn wojskowy w mieście poniósł stosunkowo niewielkie straty.21 Krótko
bowiem przed opanowaniem Szczecinka przez oddział J. Łubieńskiego, podoficer F.B. Schilla niejaki Zoch, wraz z 19 innymi huzarami wywiózł z miasta
cztery wozy załadowane bronią. Ten sam oddział przejął w okolicach Szczecinka 60 wozów z żywnością, przeznaczoną dla wojsk napoleońskich.22 Kilka
dni później znów pojawili się w mieście husarze Schilla, a że zachowywali się
brutalnie, ich odejście wywołało ulgę. 23
Około 10 lutego Szczecinek znów zajęło polskie wojsko. Był to regularny
oddział 2 Pułku Strzelców Konnych (dalej PS Konnych) płk. Franciszka Garczyńskiego w sile około 300 kawalerzystów i 64 piechurów. W dniu 11 lutego
Raport gen. A. Kosińskiego do gen J.H. Dąbrowskiego nr 237 z Chojnic z dnia 6.02.1807.
[w:] Janusz Staszewski, dz. cyt., s. 253; por. Hieronim Kroczyński dz. cyt. s. 111.
19
H. Kroczyński, dz. cyt., s. 111; K. Tümpel, dz. cyt., s. 296.
20
K. Tümpel, dz. cyt., s. 298.
21
K. Tümpel, dz. cyt., s. 296.
22
Eduard v. Höpfner, Der Krieg von 1806 und 1807. Bd. 4, Berlin 1851 s. 492 za: Stelter Franz,
dz. cyt. s. 73.
23
K. Tümpel dz. cyt. s. 296-297; M. Szukała dz. cyt. s. 231.
18
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Garczyński był już w Człuchowie i zmierzał zapewne do Chojnic, ponieważ
otrzymał rozkaz dołączenia do stacjonujących tam wojsk polskich.24
Oddział Garczyńskiego, w przeciwieństwie do poprzedniego dowodzonego przez gen. Jana Łubińskiego zachowywał się karnie i nic nie wiadomo
o gwałtach jakie miałby tam popełnić. Znamy też uzbrojenie i umundurowanie
2 PS Konnych. Żołnierze tego pułku uzbrojeni byli w szable różnych typów,
karabinki pruskie wz. 1798 i pistolety wz. 1787. Umundurowanie stanowiła granatowa kurtka z czerwonymi wyłogami i takież spodnie z czerwonymi
lampasami.25
Tymczasem ze Stargardu Szczecińskiego pod dowództwem gen. Ménarda podążał przez Chociwel, Drawsko Pom., Czaplinek, Szczecinek, Czarne,
Człuchów, Chojnice, V Korpus francuski w sile około 10 tys. żołnierzy. W jego
skład wchodziły oddziały badeńskie, francuskiej kawalerii, artyleria z 10 armatami i 6 haubicami, oraz polskie oddziały Legii Północnej liczące około
4200 ludzi.26 Wyszedł im naprzeciw z Chojnic gen. Michał Sokolniki, który
właśnie 12 lutego przejął od gen. Amilkara Kosińskiego dowodzenie lewym
skrzydłem grupy gen. J.H. Dąbrowskiego. 27 Do spotkania obu wojsk doszło
13 lutego 1807r. w rejonie Czarnego. M. Sokolniki tak opisuje „Legion Północny”,
który nazywa „Legionem Polaków” „ ….zredukowany na 4200 ludzi, pyszny
lederwerk [rzemienie w oporządzeniu – J.D] i nader strojny lud, ochoczy, lubo
utyskuje na brak oficerów … ”. 28
Gen. M. Sokolniki, nie zdecydował się obsadzić Szczecinka polską załogą.
Dysponując nielicznymi oddziałami, bał się zbytnio je rozpraszać. Decyzja ta
zapewne była słuszna, tym bardziej, że w okolicy – jak już wspomniałem –
działał dość liczny oddział partyzantów F.B. Schilla. 29
H. Kroczyński, dz. cyt. s. 105.
Niektórzy badacze utrzymują, że wyłogi i lampasy były białe,por.: H. Kroczyński, dz.
cyt., s.118; R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego: kawaleria. Warszawa
[1995] s. 49.
24
25

H. Kroczyński, dz. cyt., s. 114.
Tamże.
28
por. Sokolniki do Dąbrowskiego, Człuchów, 13.02.1807 r. , Janusz Staszewski, Źródła ……
poz. 296 s. 292.
29
Hieronim Kroczyński op. cit., s. 119.
26
27
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Po pokoju w Tylży, król pruski Fryderyk Wilhelm III wraz z żoną Luizą,
na Boże Narodzenie wracał z Królewca do Berlina przez Szczecinek, i nocował
tu z 17/18 grudnia 1809 roku. Nocleg wypadł mu w nieistniejącym już domu
sędziego kryminalnego Leopolda, na rogu pl. Wolności i ul. 9-go Maja (obecnie w tym miejscu znajduje się bank BGŻ). Król u poddanych nie cieszył się
specjalną estymą. Królowa Luiza w przeciwieństwie do małżonka, o ujmującej
aparycji i stylu bycia, już za życia otoczona była nimbem wielkiej patriotki. Z jej
pobytem w Szczecinku związana jest legenda, wedle której królowa zgubiła
w mieście drogocenny pierścień. Po jej odjeździe znaleźli go uczniowie gimnazjum. Za zgodą właścicielki pozostał on w Szczecinku i przez wiele lat miał być
przechowywany w gimnazjum. Uczniowie zaś, na cześć uwielbianej królowej,
zaczęli nazywać szczecineckie gimnazjum „luizjanum”. 30 Prawdą natomiast
jest, że przejeżdżająca para królewska przekazała miastu pewną dotację. 31
Ze Szczecinkiem związany był też feldmarszałek Gerhard Leberecht von
Blücher, który walnie przyczynił się do zwycięstwa pod Lipskiem w 1813 i Waterloo w 1815 roku. Jego 8 szwadron huzarów Bellinga stacjonował w Szczecinku
właśnie, a on sam mieszkał tu przez 7 lat (1764-70), w nieistniejącym już domu
przy dzisiejszym pl. Wolności 3, o czym do 1945 roku informowała nieistniejąca
już tablica pamiątkowa. 32
Wojskowa administracja francuska nałożyła na miasto i powiat łącznie
ogromną kontrybucję w wysokości 33 000 talarów, która – znając bezwzględność
urzędników francuskich – z pewnością została ściągnięta. 33 Inny niezwykle
uciążliwy dla ludności obowiązek polegał na udzielaniu oddziałom napoleońKulturtage der NSDAP Kreis Neustettin 1938. Neustettin 1938 s. 40; J.Kowalczyk, Historia
gimnazjum ks. Jadwigi w Szczecinku (1640-1945). [w]: Szczecineckie Zapiski Historyczne nr
3 (1991) s. 95.
31
K. Blasendorff, Königin Luise 1809 in Pommern, „Baltische Studien” A.F., 1879, Bd., XXIX,
s. 64, za: Maciej Szukała, dz. cyt., s. 231.
32
Kulturtage der NSDAP .... s. 40; por. Jerzy Dudź: Z dziejów Szczecinka i okolic. Sławne
osobistości w Szczecinku. [w:] Temat. Dwutygodnik Szczecinecki. Nr 414, 12 maja 2006
s. 24.
33
Stelter Franz, dz. cyt., s. 73; Maciej Szukała podaje, że samo miasto zapłaciło kontrybucję
w wysokości 6000 talarów dz. cyt. s. 230; zgodnie z nałożoną przez Francję kontrybucją, Prusy
miały zapłacić 159 425 000 franków, z czego na Pomorze Zachodnie przypadało 20 531 000
franków, Z. Szultka, Al. Wielopolski, Pomorze Zachodnie… s. 767.
30
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skim kwater i prowiantu. Od lutego 1807 do końca stycznia 1808 roku ludność
stosunkowo niewielkiego, liczącego około 1700 mieszkańców Szczecinka, 34
musiała zapewnić dach nad głową i wyżywienie aż dla 83.000 żołnierzy napoleońskich przechodzących przez miasto. Podobnie było w czasie przygotowań
do wojny z Rosją. W ciągu 6 letnich tygodni 1812 roku, przez miasto przeszło 15.300 żołnierzy Wielkiej Armii.35 Prowincja pomorska musiała wówczas dostarczyć do Gdańska ogromne ilości bydła dla wyżywienia Francuzów.
Sam powiat szczecinecki w ramach kontrybucji przekazał 450 cetnarów mięsa
(tj. ok. 24000 kg).36 Po upadku Wielkiej Armii, także i przez nasz powiat ciągnęły
głodne, chore, wycieńczone i zdemoralizowane oddziały napoleońskie. W mieście otrzymywały one wsparcie nielicznej francuskiej załogi, której komendantem był pułk. Haxo. Pod naporem batalionu fizylierów Bülowa (2 batalion
2 wschodniopruskiego pułku piechoty) z Gwdy Małej i Gwdy Dużej, 19 stycznia
1813 roku Francuzi pośpiesznie wycofali się na zachód. 37 Przez Szczecinek do
końca 1813 roku prowadzono pod konwojem wielu jeńców francuskich, w tym
samych oficerów było około 700.38 Podobno kilku z nich pozostało w Szczecinku i osiedliło się na stałe, zakładając rodziny i utrzymując się z rzemiosła. 39
Oddziały Bülowa opuściły Szczecinek 28 lutego 1813 roku udając się na zachód
ku Odrze. Wcześniej na wezwanie władz pruskich (Ingerslebena), rozpoczęto
rekrutację ochotników do wojska. Wbrew opiniom o pruskim patriotyzmie
mieszkańców powiatu szczecineckiego, władze musiały urządzać „polowania”
na ukrywających się młodzieńców, aby wcielić ich do wojska. Ostatecznie do
dalszej walki z Napoleonem powiat wystawił batalion piechoty (ok. 800 ludzi)
i szwadron kawalerii (120 jeźdźców). 40
Deutsches Städtebuch. Handbuch Städtischer Geschichte. Band I, Berlin h.: Neustettin s. 206.
Józef Lindmajer: Powiat szczecinecki w granicach państwa brandenbursko-pruskiego
i niemieckiego (1637-1918) [w:] Dzieje ziemi szczecineckiej. Poznań 1972 s. 131,
36
Stelter Franz, dz. cyt. s. 73.
37
Dz. cyt. s. 74.
38
wojewódzkie Archiwum Państwowe Koszalin, Zbiór szczątków poniemieckich akt
kościelnych. Akta parafii ewangelicznej w Szczecinku. Geburts – Trau – Sterbe und
Konfirmationsregister. 1787 – 1815 k. 739.
39
Stelter Franz, dz. cyt. s. 88.
40
Dz. cyt. s. 74.
34

35
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Po wojnach napoleońskich w Szczecinku pozostały nieliczne ślady. Przede
wszystkim tzw. „cmentarz francuski” w literaturze niemieckiej zwany też „cmentarzem ubogich” na Wzgórzu św. Jerzego. Pochowanych tu zostało 119 żołnierzy
Wielkiej Armii w kilku zbiorowych mogiłach po 10-15 ludzi, zmarłych z głodu,
zimna i wycieńczenia. Na wzgórzu, wielokrotnie przekopywanym, znaleziono
kilka drobiazgów, m.in. drobne monety francuskie, guziki, bagnet… W szczecineckim archiwum zachował się plan Wzgórza Stodół wykonany w grudniu 1848
roku przez Höppenera na którym zaznaczono obszar cmentarza francuskiego
i żydowskiego kirkutu. Nie umieszczono na nim jednak samych mogił, ani też
nie odnotowano żadnych informacji dotyczących pochowanych tam żołnierzy. 41

Fot.. 5. Wzgórze Stodół z wydzieloną kwaterą cmentarza dla ubogich (Armen Kirhhof) na
której pochowano żołnierzy napoleońskich. [w:] Archiwum Państwowe w Koszalinie. Oddział
w Szczecinku. Zespół: Magistrat Miasta Szczecinka 391.
41

Archiwum Państwowe w Szczecinku, Zespół Magistrat miasta Szczecinka 392.
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W 1997 roku, dla upamiętnienia pochowanych tam żołnierzy, miasto
wystawiło skromny pomnik z marmurowym popiersiem żołnierza napoleońskiego, dłuta Zygmunta Wujka. Na pomniku umieszczono dwujęzyczną
polsko-francuską inskrypcję: „PAMIĘCI 119 ŻOŁNIERZY NAPOLEOŃSKICH ZMARŁYCH Z WYCIEŃCZENIA I ZIMNA I TU POCHOWANYCH”.
W Archiwum w Koszalinie zachował się szczątkowy zespół akt parafii
ewangelickiej w Szczecinku z tego okresu, ale brak w nim wzmianki o pochowanych w 1812 i 1813 roku żołnierzach napoleońskich. Prawdopodobnie więc,
nigdy nie uda się ustalić nazwisk spoczywających tu żołnierzy Wielkiej Armii.
Odnotowano jedynie pod rokiem 1807 śmierć 3 żołnierzy napoleońskich, których pochowano w Szczecinku, jednak zapewne nie na terenie tzw. cmentarza
francuskiego, byli to:
1. Jean Louis Ruand (urodzony 7.01.1786 w Eltin – zmarły 9. 07. 1807),
fizylier z 12 francuskiego liniowego regimentu piechoty, 3 batalionu, syn Juliusza
Ruand i Anny Thibault z departamentu Morbihau, który zmarł na gangrenę
w wieku 21 lat.
2. Benedykt Aeitz, porucznik piechoty w regimencie ks. Ludwika Badeńskiego zmarły 25.07.1807 r. w wieku 24 lat.
3. Fryderyk Schaefer’ huzar, zmarły w 1807 roku.42
W centrum Szczecinka, przy dzisiejszej ulicy Piotra Skargi, znajduje się
mocno przebudowany w XIX i XX wieku, budynek dawnego gimnazjum, w którym na przełomie 1812-1813 roku, mieścił się francuski lazaret wojskowy.43
W zbiorach przedwojennego szczecineckiego muzeum przechowywano pewną
ilość zabytków z okresu wojen napoleońskich. Z uwagi na to, że nie zachowała
się księga inwentarzowa dawnego muzeum, fragmentaryczne informacje o tym
czerpię z lokalnej prasy. Niejaki Plamann z Trzesieki przekazał do muzeum kilArchiwum Państwowe w Koszalinie, Zbiór szczątków poniemieckich akt kościelnych.
Akta parafii ewangelicznej w Szczecinku. Geburts – Trau – Sterbe und Konfirmationsregister.
1787–1815 . K. 524.
43
A.Giesebrecht: Geschichte des Fürstin Hedwigschen Gimnasiums zu Neustettin. [w:]
Gymnasialprogram 1940. Neustettin 1840, s. 80 i n.
42
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ka szabel z 1806 roku.44 Później muzeum pozyskało: szablę z oddziału husarzy
Blüchera wykonaną w fabryce Klingenthat w 1811 roku, szablę mieszczańską
z Kołobrzegu z ok. 1800 roku 45, wreszcie bagnet z lat 1806-12, 46 i trochę roczników prasy z 1815 roku.47

Fot. 6. Generał Michał Sokolnicki.			Fot. 7. Pomnik upamiętniający 119
żołnierzy napoleońskiej Wielkiej Armii
pochowanych na tzw. Wzgórzu Stodół
w Szczecinku, fot. J.Dudź.

Unser Heimat-Museum. Illustrierte fur Heimatkunde Monatsbeilage und Unterhaltung.
Nr. 14, 1927, s. 1
45
Tamże, nr. 11, 1928, s. 1.
46
Tamże, nr. 4, 1928, s. 1.
47
Tamże, nr 6, 1928 s. 1.
44
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Fot. 8. Gimnazjum w Szczecinku zamienione w okresie napoleońskim na lazaret wojskowy;
widok pochodzi z końca XVIII w.

Fot. 9. Bagnet do karabinu francuskiego AN IX wz. 1777, znaleziony na Wzgórzu Stodół.
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Fot. 10. Mapa regionu szczecineckiego obejmująca również część sąsiednich powiatów

Obecnie w Muzeum w Szczecinku jest kilka obiektów, które być może pochodzą z przedwojennych zbiorów i należy je łączyć z okresem napoleońskim
w Szczecinku. Niewielki, prosty, srebrny kubek, wykonany we Francji z wygrawerowaną inskrypcją: „Kornelia – Paris den 31 März 1814”, wydaje się iż należy
go kojarzyć z uczestnictwem jednego z Glasenappów w siłach sprzymierzonych
okupujących Paryż.48 Interesujące są też dwie odezwy w języku niemieckim,
pierwsza do szlachty wielkopolskiej podpisana przez Józefa Radzimińskiego,
ostatniego wojewody gnieźnieńskiego I Rzeczypospolitej z 2.12.1806 roku, wydana na polecenie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, druga podpisana w Poznaniu 3.12.1806 roku przez gen. J.H. Dąbrowskiego. Na tej odezwie, ręcznie
dopisano „Jastrow” – Jastrowie. Być może więc, jest to egzemplarz kolporto48

W księdze inwentarzowej Muzeum w Szczecinku z lat 60. XX w., s. 1-2 poz. 3.
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wany w Jastrowiu, lub też przekazany do szczecineckiego muzeum z Jastrowia.
W dawnych koszarach niemieckich przy ul. Kościuszki (dawna Mackensenstr.)
znajdowało się wojskowe muzeum. Niestety nic bliższego na temat jego zasobów
powiedzieć nie można. Być może, że w zbiorach tego muzeum znajdowały się
zabytki związane z interesującym nas okresem. 49
Zapewne nie były to wszystkie pamiątki z okresu napoleońskiego w dawnym Muzeum w Szczecinku. Sądząc jednak po znaczeniu tego okresu w dziejach miasta i państwa pruskiego w ogóle i stosunkowo nieodległego czasu,
zabytków napoleońskich w zbiorach dawnego muzeum sprzed 1945 roku było
stosunkowo mało.
W reaktywowanym w 1958 roku muzeum, szczególnie w ostatnich latach,
udało się pozyskać kilkanaście zabytków z tego okresu, a niektóre z nich można nawet łączyć z miastem lub regionem. Najciekawsza wydaje się, zakupiona
w latach 90. XX wieku dość dokładna miedziorytnicza mapa powiatu szczecineckiego – odpowiednik dzisiejszych tzw. sztabówek. Wydana została w 1809
roku przez wydawnictwo Verlage des Geograph. Instituts w Weimarze. Jej wymiary liczone wg wielkości płyty miedziorytniczej wynoszą 45,5 cm x 55,6 cm.
Mapa w przybliżonej skali 1 : 180 000 przedstawia z podzielonego na sektory
Pomorza, sektor 23 i obejmuje obszar na wschodzie od miejscowości Lędyczek (Landeck – pow. złocieniecki) na zachodzie do miejscowości Złocieniec
(Falkenburg – pow. drawski), na północy Porost (Porst – pow. koszaliński) na
południu Dobrzyca Mała (Döberitz – pow. wałecki).
W zbiorach muzeum znajduje się ponadto bagnet francuski z pocz. XIX w.,
prawdopodobnie znaleziony na terenie Wzgórza Stodół w Szczecinku w rejonie cmentarza francuskiego. (Fot. nr 9). Posiadamy także dwie odezwy władz
polskich wydane w grudniu 1806 roku w Poznaniu – nie wykluczone, że ze
zbiorów przedwojennego szczecineckiego muzeum. (Fot. nr 11 i 12)
Być może z okresem napoleońskim należy wiązać kubek srebrny wykonany
we Francji z wygrawerowaną na płaszczu inskrypcją: „Cornelia – Paris, den 31
März 1814” (Fot. nr 14)
Państwowe Archiwum w Koszalinie Oddział w Szczecinku, Starostwo Powiatowe, Referat
Społeczno-Polityczny, Sprawozdania sytuacyjne Obwodowego Pełnomocnika Rządu R.P.
1945-1946. Nr 60,

49
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Ostatnio dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zakupiono do zbiorów Muzeum w Szczecinku, kilka sztuk militariów z interesującego nas okresu, z których zapewne 2 można łączyć z naszym regionem,
są to m.in.:
– karabin piechoty francuskiej AN IX wz. 1777, jeden z najlepszych karabinów swej epoki (Fot. nr 13),
– karabinek francuskiej kawalerii AN IX wz. 1777, skrócona wersja karabinu piechoty (Fot. nr 16),
– pałasz oficera jazdy francuskiej (kirasjerów lub karabinierów) z końca
I cesarstwa (Fot. nr 17),
– szabla bojowa oficera francuskiej jazdy AN IX, wykonana w manufakturze
Klingenthal (Fot. nr 18),
– szabla bojowa francuskich huzarów, wykonana w manufakturze Solingen
ok. 1800 roku (Fot. nr19),
– szabla oficera piechoty francuskiej, wz. 1790, wykonana w St. Gallen,
Francja po 1810 roku (Fot. nr 20),
– sześć kul armatnich, znalezionych w Czaplinku na trasie przemarszu
V Korpusu francuskiego w lutym 1807 r., dar p. Krzysztofa Lisa (Fot. nr 22),
– strzemię z pocz. XIX wieku, znalezione w rejonie walk o Kołobrzeg w 1807
roku (Fot. nr 15).
– plakietka, orzeł napoleoński z ładownicy, pocz. XIX w., znaleziony w rejonie walk pod Kołobrzegiem (Fot. nr 21)
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Fot. 11. Odezwa Józefa Lubisza Radzimiń- Fot. 12. Odezwa gen. J.H. Dąbrowskiego,
skiego, wydana w języku niemieckim w Po- wydana w języku niemieckim w Poznaniu
znaniu 2 grudnia 1806 r.
3 grudnia 1806 r.

Fot. 13. Karabin piechoty francuskiej AN IX wz. 1777
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Fot. 14. Kubek srebrny Paryż, pocz. XIX w. Fot. 15. Strzemię z pocz. XIX w.,

Fot. 16. Karabinek z bagnetem francuskiej kawalerii AN IX wz. 1777.

Fot. 17. Pałasz oficera jazdy francuskiej (kirasjerów lub karabinierów), Francja, koniec I cesarstwa.
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Fot. 18. Szabla oficera francuskiej jazdy AN IX, wykonana w manufakturze Klingenthal.

Fot. 19. Szabla francuskich huzarów, wykonana w manufakturze Solingen, ok. 1800 roku.

Fot. 20. Szabla oficera piechoty francuskiej, wz. 1790, wykonana w St. Gallen, Francja po
1810 r.
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Fot. 21. Plakietka, orzeł napoleoński z ładownicy, pocz. XIX w.

Fot. 22. Sześć kul armatnich znalezionych w Czaplinku, dar p. Krzysztofa Lisa.

Innym dowodem zbiorowej pamięci mieszkańców Szczecinka o okresie
napoleońskim są nazwy ulic. Przed wojną kilka z nich nosiło imiona sławnych pruskich dowódców wojskowych. Były to ulice: Blücherstr. – dzisiejsza
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ul. Mickiewicza, Yorckstr. – ul. Derdowskiego, Gneisenauweg – część ul. Krętej,
Nettelbeckweg – część ul. Krętej, Ernst-Moritz-Arndt-Str. – Wileńska, Schillstr.
– Kosińskiego.50
Gebhard Leberecht Fürst Blücher von Wahlstatt (1742-1819), był wybitnym
pruskim generałem, od 1813 naczelny dowódca armii pruskiej. Przyczynił się
do zwycięstwa pod Lipskiem w 1813, a pod Waterloo w 1815 roku, atak jego
armii rozstrzygnął o losie bitwy. Posiadał ogromny mir wśród żołnierzy a jego
odwaga przeszła do legendy. Nie wiadomo jak potoczyłyby się późniejsze kampanie, gdyby pojmany przez Francuzów nie został wymieniony za przypadkowo
wziętego do niewoli marszałka Victora.
Johann David Ludwig Graf Yorck von Wartenburg (1759-1830), pruski feldmarszałek, zgermanizowany Kaszub, którego rodzina pochodziła spod Bytowa.
Uczestniczył wraz z Wielką Armią w wyprawie na Moskwę, a potem za zgodą
króla pruskiego przeszedł na stronę Rosjan. Surowy i nieprzystępny zwany
„człowiekiem z siekanego żelaza”, bardzo popularny wśród prostych żołnierzy
o których bardzo dbał.
August Neithardt von Gneisenau (1760-1831), pruski feldmarszałek. Współtwórca reformy armii pruskiej (1814), która jako jedna z pierwszych wprowadzała powszechną obowiązkową służbę wojskową. Popularny komendant
twierdzy Kołobrzeskiej, skutecznie przeciwstawiającej się francuzom.
Joachim Christian Nettelbeck (1738-1824) burmistrz Kołobrzegu, zasłynął jako
przywódca mieszczan kołobrzeskich podczas oblężenia Kołobrzegu w 1807 roku.
Ernst Moritz Arndt (1769-1860), niemiecki historyk, pisarz i publicysta.
Nieprzejednany wróg Napoleona, autor pieśni patriotycznych nawołujących
do walki z nim. Patron uniwersytetu pomorskiego w Greifswaldzie, ale także
wojujący antysemita.
Ferdinand von Schill (1776-1809), oficer pruski, bohater narodowy Prus.
Pochodził ze Śląska ze zniemczonej polsko-czeskiej rodziny. Zasłynął wojną
Nazwy ulic z planu Szczecinka z 1939 roku, por. Neustettin Pommern. [Neustettin] 1939; ul.
Wrangelstr. – Kamińskiego, jest poświęcona marszałkowi Friedrich von Wrangel Freeman, który
walczył on dzielnie z Napoleonem i w wieku 23 lat otrzymał najwyższe pruskie odznaczenie
bojowe Order Pour le Mérite. Jednak jego popularność związana jest raczej z okresem
późniejszym, gdy został feldmarszałkiem, dlatego nie został uwzględniony w naszym wykazie.
Wrangel był też uczniem gimnazjum w Szczecinku, co dodatkowo zwiększało jego popularność
wśród mieszkańców miasta, por. Kulturtage der NSDAP … – dz. cyt., s. 40.
50
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partyzancką na Pomorzu Zachodnim przeciwko Polakom i Francuzom. Duży
rozgłos przyniosło mu także przypadkowe aresztowanie w Choszcznie francuskiego gen. Claude’a Victora. W czasie walk na Pomorzu był bezwzględny
nie tylko dla przeciwników, ale także dla tych wszystkich, których podejrzewał
o zdradę. Zginął żołnierską śmiercią w czasie walk ulicznych w Stralsundzie.
Do roku 1945 na kilku domach w centrum Szczecinka umieszczone były tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym osobom związanych z naszym miastem:
1. Na nieistniejącym już domu przy Rynku nr 3 (dziś pl. Wolności 3 w tym
miejscu znajduje się kwiaciarnia) umieszczona była tablica poświęcona Gebhard
Leberecht Blücher, który w latach 1764-1770 służąc w szwadronie husarów
majora Podscharly, mieszkał w tym domu.
2. W narożnym, także nieistniejącym domu przy Rynku i ul. 9-go Maja
(dziś jest tu bank BGŻ), znajdowała się tablica pamiątkowa informująca, że
w tym domu nocowała pruska para królewska z 19/20 grudnia 1809 roku, gdy
wracała z Królewca do Berlina.
Reasumując trzeba stwierdzić, że walki na Pomorzu Zachodnim w kampanii
1807 roku, miały drugorzędne znaczenie. Mimo szczupłych sił wojska napoleońskie skutecznie osłaniały główny teatr działań wojennych na północnym Mazowszu i Prusach Wschodnich przed partyzantką pomorską. Ludność w Szczecinku
i w ogóle na terenach nie należących do Polski w okresie przedrozbiorowym,
była zdecydowanie wrogo nastawiona do wojsk napoleońskich i Polaków.
J.H. Dąbrowski bardzo się starał aby wojska polskie zachowywały się poprawnie
wobec ludności cywilnej. Wbrew jego rozkazom żołnierze z oddziału gen. Jana
Łubieńskiego dopuścili się w Szczecinku rabunków. Wprawdzie wojsko Łubieńskiego to pospolite ruszenie, nad którym trudno było zapanować zwłaszcza
młodemu 19-letniemu generałowi, ale fakt pozostanie faktem. Całe szczęście,
że pojmanych „buntowników” po kilkudniowych „ćwiczeniach” wypuszczono
do domu. Zdaje się takich problemów nie miał pułk. Garczyński, w każdym
razie nie wspominają o tym źródła. Mimo wszystko Polacy zachowywali się
znacznie poprawniej wobec ludności cywilnej niż inne odziały napoleońskie.
Postępowanie gen. M. Sokolnickiego, który od mieszczan słupskich przyjął
9000 talarów i pozwolił na wręczenie 1000 talarów porucznikowi Psarskiemu i ponad 20 zegarków wyróżniającym się w walkach o Słupsk żołnierzom,
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czasem się zdarzały. Generał J.H. Dąbrowski w piśmie do gen. Sokolnickiego,
kategorycznie odciął się od takiego postępowania i wszystkie „fanty” kazał
zwrócić mieszczanom. 51
Nie ma pełnej informacji o zbiorach przedwojennego muzeum, w tym także
i o tych związanych z okresem napoleońskim. Mimo to wiemy, że nie było ich
dużo – kilkanaście może kilkadziesiąt zabytków. Można się temu dziwić, zwłaszcza, że był to bardzo brzemienny w skutki czas. Z pewnością też na początku
XIX w. takich obiektów związanych z regionem było wiele.
Upamiętnienie, w nazwach ulic, wybitnych postaci z regionu mających
wkład w walkę z Napoleonem, także wydaje się cokolwiek spóźnione. Pierwszą
taką ulicą na początku XX wieku była Blücherstr. Jak widać gwałtowny rozwój
miasta w poł XIX wieku i powstanie wielu nowych ulic, nie miało tu żadnego
znaczenia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sprawa ta dla ówczesnych mieszkańców była obojętna. Postacie z „pruskiego panteonu” zagościły w Szczecinku
dopiero po klęsce Niemiec w I wojnie światowej i w okresie hitlerowskim. Może
to sugerować, że inicjatywa w tej sprawie wychodziła raczej od tzw. „czynników
oficjalnych”. Być może też, że znajomość najnowszej historii nie była wśród
mieszkańców specjalnie znana, a wspomniane wyżej tablice pamiątkowe miały
ten stan, przynajmniej w części zmienić.
Wymiana ludności Szczecinka po II wojnie światowej sprawiła, że nowi
mieszkańcy musieli się uczyć historii swojego miasta od początku. W pierwszych latach, w okresie niepewności czy ziemie te na trwałe włączone zostały
do Polski, nie było klimatu do zainteresowania się historią regionu. Wyjątkiem
był okres wczesnego średniowiecza, władze bowiem starały się w sposób naukowy uzasadnić nasze prawo do tych ziem. Na fali tego zainteresowania powstało m.in. w 1958 roku Muzeum w Szczecinku. Mimo wysiłków pierwszego
kierownika placówki A.Stafińskiego, początkowo znajomość historii Szczecinka wśród jego mieszkańców była niewielka. Jedyna ulica, która zaraz po
wojnie nosiła i do dziś nosi imię polskiego generała z okresu napoleońskiego –
Amilkara Kosińskiego, tylko potwierdza tę regułę.52 Szczególnie po transforH.Kroczyński, dz. cyt., s. 137 i n.
Kosiński Antoni ps. Amilkar, ( 1769-1823) generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego
i kampanii napoleońskich. Poparł gen.J.H. Dąbrowskiego w czasie organizacji Legionów

51
52
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macji ustrojowej roku 1989 włożono wiele wysiłku, aby dzieje miasta i regionu
stały się bardziej znane. Nieocenione zasługi w tym zakresie poniosły lokalne
media. Szczecinecki „Temat” regularnie publikuje artykuły na temat historii
Szczecinka i regionu. W dwusetną rocznicę zajęcia Szczecinka w 1807 roku
przez oddziały polskie, upamiętniono specjalną wystawą w Muzeum i cyklem
wykładów dla młodzieży szkół średnich zakończonych quizem historycznym.
Monografie miasta Szczecinka – cytowane w przypisach, oraz pomnik żołnierza
napoleońskiego na miejscu dawnego cmentarza napoleońskiego, także w sposób
oczywisty przypominają o tamtych czasach.

Polskich we Włoszech. W 1806 organizator powstania przeciw Prusakom w departamencie
bydgoskim i kwidzyńskim. W 1807 walczył z Prusakami na Pomorzu, m.in. o Gdańsk i Tczew.
Zastąpił rannego pod Tczewem gen.J.H.Dąbrowskiego. Za udział w kampanii otrzymał Krzyż
Kawalerski Orderu Virtuti Militari. Por. PSB T. XIV s. 208-212.
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Christa Himmele
Dorothee Himmele-Doll
Jadwiga Kowalczyk-Kontowska

Juchowo. Dzieje majątku i rodziny Dennig
Wprowadzenie
W niniejszym artykule prezentuję dzieje majątku w Juchowie, skupiając się na
czasach, kiedy był on własnością mojej rodziny. W oparciu o zachowane materiały i listy, fotografie, a także pracę dyplomową mojego ojca, pragnę przedstawić
problemy, z jakimi musiano sobie radzić prawie sto lat temu w pomorskim
rolnictwie. Rolnictwo jest podstawą istnienia każdej wspólnoty ludzkiej, co
zawsze było jasne i zrozumiałe dla każdego człowieka. Zrozumiałe to powinno być także tu, na Pomorzu, gdzie stanowiło podstawę życia, a obecnie jest
niedoceniane jako istotna gałąź gospodarki narodowej. Jakie bowiem państwo
doprowadza własne zakłady rolnicze do likwidacji?
Rytm życia ludzi żyjących na wsi w Polsce jest podobny do rytmu ludzi
mieszkających w niemieckich wsiach. Sądzę, że ten artykuł, poświęcony rozwojowi jednego z większych gospodarstw w powiecie szczecineckim przed
II wojną światową, spotka się z zainteresowaniem ludzi mieszkających obecnie na
Pomorzu, ponieważ zasadnicze problemy są takie same lub podobne, jak dawniej.
Urodziłam się w okresie pomiędzy dwiema wielkimi wojnami światowymi
w Juchowie położonym na dzisiejszym Pomorzu Zachodnim, dawniej zwanym
Pomorzem Tylnym.
Tutaj rytm życia narzucała natura. Był on podporządkowany niezmiennemu cyklowi: od zasiewów do zbiorów. Przebiegał pomiędzy domem a gospodarstwem, jeziorem, parkiem, polami a lasami. Dzieci miały swoje prawa
i obowiązki. Poza koniecznością chodzenia do szkoły, przestrzegania godzin
wspólnego posiłku, starsze dzieci z sześciorga rodzeństwa miały czas dla siebie.
183

Inne troski i obowiązki mieli dorośli, ale dzieci wówczas o tym nie wiedziały.
Na przykład o kłopotach mojej matki w okresie władzy hitlerowskiej dowiedziałam się dopiero po „wielkiej ucieczce”, a były one spowodowane tym, że moja
matka była osobą wierzącą i chodziła do kościoła, co było wówczas zakazane.
W marcu 1945 roku osiedliśmy we wsi chłopskiej w Schlezwig Holstein.
Tam rytm życia był zbliżony do tego, który dyktowało nam życie w Juchowie.
Tylko pola i pastwiska, podzielone na niewielkie powierzchnie ograniczone
groblami,1 zwanymi tam „Knick” i ogrodzeniami z kolczastego drutu, były dla
nas za ciasne. Do tej pory żyliśmy w wolnej przestrzeni o rozległym krajobrazie,
urozmaiconym morenowymi wzgórzami.
Kiedy runął Berliński Mur, postanowiłam spędzić krótki urlop na wschodnim Pomorzu. Tu przeraziły mnie tysiące hektarów, leżącej odłogiem ziemi.
Kiedy ujrzałam je z wieży kościoła w Juchowie, uświadomiłam sobie, że po
wojnie, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, zabrakło zdecydowanych, aktywnych mężczyzn. To był dla mnie bodziec. Postanowiłam sama zaangażować się w walkę przeciw „pustyni w Juchowie” tj. w walkę o ziemię i przeciw
bezrobociu. Tak powstała polsko-niemiecka spółka z.o.o, która kupiła majątek Juchowo i rozpoczęła biologiczno-dynamiczną gospodarkę. Pomagała mi
w tym córka Dorothee Himmele-Doll a przede wszystkim Pan Gotthilf Goyert.
Był on emerytowanym rolnikiem, o wielkiej znajomości swojej specjalności
i niezwykle przedsiębiorczym człowiekiem. Kiedy spółka przeorganizowała
się w Fundację, poczułyśmy się tam z Dorothee niepotrzebne. W międzyczasie
zmarł Pan Goyert.
Teraz mieszkam, wraz z córką, w Janowie pod Szczecinkiem, gdzie prowadzimy małe ogrodnictwo biologiczno-dynamiczne i uczymy języka niemieckiego.
						
Christa Himmele z domu Dennig

1

Groble porośnięte były krzewami, które były co 5 lat przycinane.
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Juchowo w czasach Kleistów
Teren obejmujący dzisiejsze Juchowo od czasów średniowiecza należał do rodziny Kleist z Radacza. W 1570 roku bracia Asmus i Aleksander Kleistowie
założyli wieś, która aż do lat 70. XIX wieku pozostawała w rękach tego rodu.
W 1860 roku, w wyniku postępowania spadkowego, dobra juchowskie: Juchowo, Pile, Zamęcie, Jeziorki i Kucharowo otrzymał Wilhelm Johann Konrad
von Kleist (1832–1884), a ostatnią właścicielką była jego żona hrabina Ida Seydewitz (1841–1916), którą poślubił 27 czerwca 1863 roku.2 To właśnie dzięki
jej inicjatywie i pomysłom posiadłość Kleistów w Juchowie uzyskała kształt,
jaki czytelny jest jeszcze do dzisiaj. W ciągu bardzo krótkiego czasu, zaledwie
10 lat, zbudowała pałac i rozbudowała park.

Fot. 1. Pałac w Juchowie. l. 20. XX w. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

Ida pochodziła z rodziny spowinowaconej z księciem Hermannem Pückler-Muskau3– jednym z najsłynniejszych twórców ogrodów krajobrazowych,
www.v-kleist.com Geschichte des Geschlechts von Kleist-Tychower-Dubberow Linie.
Książe Hermann Ludwig Heinrich Pückler-Muskau (1785-1871) był prekursorem nowych
koncepcji krajobrazu miejskiego. Wywarł również wpływ na rozwój architektury krajobrazu
2
3
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działających w XIX wieku. Jego prace, szczególnie park w Bad Muskau4,
były w Europie wyjątkowymi przykładami kompozycji krajobrazowych.
Zaprojektowany jako „obraz malowany za pomocą roślin”, wykorzystywał
miejscową roślinność do podkreślenia walorów istniejącego krajobrazu. Ten
„zintegrowany krajobraz” rozciąga się obecnie aż do miasta Muskau, które
stało się w ten sposób jednym z elementów krajobrazu. W skład obiektu
wchodzi również zamek, mosty i arboretum.5 Hermann Pückler-Muskau
był także autorem projektu przebudowy parku w Juchowie6 Park juchowski istniał już pod koniec XVIII wieku. Był założony na słabych ziemiach
morenowych, piaszczystych, o zróżnicowanej rzeźbie terenu, porośniętych
brzozami i lasem sosnowym. Rozbudowany przez Pücklera-Huskau w stylu
krajobrazowym, charakteryzował się przewagą rozległych łąk, upiększonych
grupami flancowanych drzew (buk, świerk kłujący) oraz elementami wodnymi: stawem i kanałem wodnym.

jako dyscypliny. Był nie tylko znakomitym planistą ogrodowym, ale również podróżnikiem,
pisarzem i znanym w swojej epoce skandalistą. Podczas swojego życia wydał kilkanaście
dzieł literackich, m.in. listy z podróży do Anglii, Irlandii i krajów Orientu. Pierwsze z nich –
„Listy umarłego”, opublikowane w 1832 roku, uzyskały pozytywną ocenę Johanna Wolfganga
Goethego i przyniosły mu największy rozgłos. W 1834 roku wydany został traktat autorstwa
księcia pt. „Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym”. Wg. Barufke R., Harazin B., Kollewe E.,
Koschke W., Krause H. – „Kraina Księcia Pücklera w Łużycach Górnych. Śladami historii”,
Chroma – Drukarnia; Łęknica, 2005.
4
Bad-Muskau – miasto niemieckie w Saksonii położone nad Nysą Łużycką, graniczy
z Łęknicą, woj. lubuskie.
5
Park zw. Mużakowskim budowany w latach 1815-1844 znajduje się obecnie po obu stronach
granicy, z czego 2/3 powierzchni leży po stronie polskiej. W 2004 roku został wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa. Ochroną objęty jest teren o pow. 559,90 ha. Za www.unesco.pl/
6
Nie zachowały się projekty parku. W listach Heinricha Dennig znajduje się informacja
o pismach Hermanna Pückler-Muskau, które przechowywane były w Juchowie. Wiadomo
także, że książę polecił do opieki nad parkiem w Juchowie swojego ogrodnika Bena.
B. Hannig. Taurige Zeiten 1917-1928. Briefe an Heinrich Dennig. mpis w zbiorach rodziny. s. 5.
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Fot. 2. Park krajobrazowy w Juchowie. Ze zbiorów rodzinnych.

Przez kanał były przerzucone 2 łukowe mosty: brzozowy i metalowy z dekoracyjną, kutą barierką. Do parku przylegało gospodarstwo ogrodnicze z domem
ogrodnika i szklarnią. Przy pielęgnowaniu i komponowaniu zieleni parkowej
zatrudniony był ogrodnik Benn7. Zasłynął z przepięknych kompozycji kwiatowych i owocowych, podziwianych i chwalonych przez sąsiednie dwory.

Fot. 3. Most nad kanałem.
Ze zbiorów rodzinnych.		

Fot. 4. Komponowane grupy drzew i krzewów
Ze zbiorów rodzinnych.

Ogrodnik Benn po sprzedaży majątku pozostał w Juchowie w służbie rodziny Dennig.
patrz B. Hannig. Taurige Zeiten – dz. cyt. s. 5

7
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Fot. 5. Alejki parkowe. Ze zbiorów rodzinnych.

W tym czasie rozbudowano także siedzibę. Do istniejącego jednokondygnacyjnego budynku dobudowano dwa wysokie reprezentacyjne skrzydła tak, że
całość tworzyła plan litery „U” z podjazdem od strony południowej. Wyróżniał
się wśród innych siedzib pomorskich eklektycznym stylem. Zbudowany z czerwonej cegły, na kamiennym fundamencie, z charakterystycznymi strzelistymi
wieżami od frontu – przypominał bajkowy zamek.

Fot. 6. Pałac elewacja południowa. l.20. XX w. Ze zbiorów rodzinnych.

Po wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) wiele majątków ziemskich,
szczególnie na Pomorzu, gdzie były bardzo słabe grunty, znajdowało się w złej
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kondycji finansowej i potrzebowały wsparcia. Część rodzin ziemiańskich nie
radziła sobie w tej sytuacji i sprzedawały ziemie, majątki czy też ich składniki.
W tym czasie także Kleistowie zmuszeni byli sprzedać swoje dobra w Juchowie. Obowiązujące wówczas w krajach niemieckich prawo pozwalało nabywać
ziemie także osobom spoza szlacheckiego stanu, w tym mieszczanom. Część
juchowskiej ziemi kupili także chłopi z Juchowa, a pałac z parkiem i pozostałe
dobra ziemskie zakupiła w 1874 roku rodzina Dennig z Pforzheim.8

Dennigowie – historia rodziny
Rodzina Dennig wywodzi się z Landu Baden-Durlach, gdzie zajmowali się
młynarstwem. W XVIII wieku Johann Franz Dennig osiedlił się w Pforzheim.9
Początkowo był kupcem w sklepie z drobną biżuterią, a na początku XIX wieku
założył własną fabrykę biżuterii. W czasie wojen napoleońskich zajmował się
także handlem drewnem.
Spadkobiercą fabryki biżuterii został jego syn – Karl August Dennig
(1805–1883). Był dwukrotnie żonaty i miał 6 dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie. Jego pierwsza żona, Luiza Amalia z rodziny Finkenstein
(2.9.1812r. – 30.10.1839r.), zmarła w wieku 27 lat pozostawiając go z dwiema
córki – Emilie i Marie. Po 12 latach wdowieństwa ożenił się powtórnie z Luisą
Stromeyer (29.4.1820 +2.2.1885). Z tego związku narodził się Georg (1852–
1930), Luise (ur.1854 – zmarła w wieku 8 lat na szkarlatynę) oraz Heinrich (2
października1855–1928).

Kleistowie sprzedawali ziemię chłopom już od 1872 roku. Archiwum Państwowe.
Pforzheim – miasto w południowo-zachodnich Niemczech, w północnej części Schwarzwaldu, w Badenii-Wirtembergii. Od XVIII w. centrum niemieckiego jubilerstwa i zegarmistrzostwa.
8
9
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Fot. 7. K. A. Dennig. Ze zbiorów rodzinnych.

Fot. 8. Louise Dennig z dziećmi. 1858 r. Ze zbiorów rodzinnych.
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August Dennig zajmował się także polityką. W latach 1845–1852 był deputowanym II izby poselskiej w Baden. W 1860 roku, w czasach liberalizacji,
został powołany przez Wielkiego Księcia Friedricha Badeńskiego do I izby poselskiej. Do izby tej byli powoływani tylko dorośli synowie rodziny książęcej,
reprezentanci stanów (wojsko, kościół krajowy, mieszczaństwo), przedstawiciele
rodzin arystokratycznych, reprezentanci szlachty, uniwersytetów i 8 członków
izby powołanych przez księcia.
August po doświadczeniach w izbie poselskiej uczył swoich synów
swobodnej wypowiedzi, ponieważ w izbie w Karlsruhe był zakaz czytania
z kartek. Uważał, że umiejętność ta pozwoli w przyszłości nabrać pewności
siebie, a także realizować wybrane cele. W 1870 roku, jako członek partii
liberalnej powiatu Pforzheim, został wybrany do I parlamentu Rzeszy
w Berlinie. 10
To właśnie on, zmęczony pracą i szukający spokoju oraz trochę samotności
po burzliwych latach w różnych parlamentach, postanowił kupić posiadłość na
Pomorzu. W swoim wyborze kierował się także chęcią dobrego wyposażenia
synów, z których jeden – Heinrich – studiował rolnictwo i nauki przyrodnicze.
W tym czasie córki z pierwszego małżeństwa były już zamężne. Obie zostały
żonami fabrykantów.
Juchowo August Dennig zakupił do spółki z zięciem Augustem Theodorem
Benckiser (1820-1894), mężem córki Emilie, właścicielem fabryki wyrobów
żelaznych w Pforzheim i międzynarodowym budowniczym mostów.11 Warunki
sprzedaży negocjował w imieniu właścicielki, Idy Kleist z Seydewitzów, hrabia
Kleist – Retzow z Kussowa koło Grzmiącej. We wspomnieniach syna Augusta – Heinricha zachowała się Wielkanoc 1874 roku, kiedy to po raz pierwszy
oglądał majątek Zamęcie (Zamenz), wchodzący w skład dóbr juchowskich. Do
majątku jechał małym wózkiem wyplecionym z wierzbowych witek. Za siedzenia służyły worki wypchane grochowinami. Stangret siedział z tyłu, a powoził
siedzący z przodu starszy mężczyzna. Mógł mieć około 70 lat. Heinrich zapamiętał jego śnieżno–białą brodę i młodzieńczy błysk w oku. Później dowiedział
się, że był to właśnie ekscelencja – hrabia Kleist-Retzow, dawniej Nadprezydent
10
11
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Prowincji Nadreńskiej, Przewodniczący Konserwatywnej Pruskiej Wyższej
Izby Deputowanych12.
Poza pałacem i majątkiem w Juchowie, majątkiem w Zamęciu, Dennigowie kupili wówczas las w Jeziorkach (Gissolk), folwark Bagno /Falkenhagen
/ zwany później Cegielnią, bo tu zbudowano na własne potrzeby budowlane
cegielnię (obecnie nie istnieje), Kłosówko (Neu-Bärbaum), część jeziora Pile
wraz z brzegiem, Kądzielną (Schneidemühl, nast. Spee) oraz ziemię i las w Kucharowie (Kucherow)13.

Heinrich i Georg Dennigowie – gospodarzami w Juchowie
W Juchowie na stałe mieli zamieszkać Heinrich i Georg, a ich rodzice, August
i Louise, pozostali jeszcze kilka lat w Pforzheim.
W latach 70. XIX wieku podróż z Pforzheim nie była tak prosta jak obecnie.
Sieć kolei żelaznych była jeszcze słabo rozwinięta. Najbliższy dworzec kolejowy
znajdował się w Białogardzie (Belgard), oddalonym o 60 km od Juchowa. Tę drogę
pokonywano wozem konnym. Zmiana koni następowała w Połczynie Zdroju.
W swoim pamiętniku14 Heinrich pisał, że podróż ta przebiegała dosyć szybko
i wesoło, gdyż pocztylion wygrywał na rogu żartobliwe melodie. W tym czasie,
tj. w 1874 roku zaczęto już budować kolej z Runowa (niem. Runnow) do Chojnic
(niem. Konitz). Budowę prowadziła Spółka Akcyjna, stworzona przez właścicieli
majątków ziemskich i władze miast, leżących przy planowanej trasie. Prace jednak
przerwano z powodu braku środków finansowych. Państwo po jakimś czasie
odkupiło, za bardzo niewielkie pieniądze, akcje spółki wraz z budowanymi już
obiektami, ale prac nie kontynuowano, gdyż istniał konflikt pomiędzy kanclerzem
Bismarckiem a ministrem d/s budowy dróg. Kiedy deputowany August Dennig
pytał w Berlinie ministra o koniec prac przy budowie kolei, uzyskał odpowiedź
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Apkos, Grundbuch vom Gut Juchow. Neustettin. Bd. 2. Zespół Amtsgericht Neustettin.
Sygn. 100.
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– Nigdy.15 Jednak kilka lat później budowę kontynuowano. Była ona dość skomplikowana i kosztowna ze względu na bagniste podłoże, a także konieczność
prowadzenia linii przez jezioro Pile. Całość ukończono i oddano do ruchu w 1878
roku. Jednak na tym odcinku obowiązywało ograniczenie prędkości. Jeszcze teraz, w dwudziestym pierwszym wieku pociągi znacznie zwalniają, co umożliwia
turystom podziwianie piękna krajobrazu.16
Pomorze w XIX wieku było krainą zaniedbaną gospodarczo. Poza skutkami
wojennymi, czynnikiem utrudniającym rozwój gospodarki, był tragiczny stan
dróg. Na przykład droga między Juchowem a Silnowem (niem. Eulenburg), czyli
w kierunku stacji kolejowej, była gruntowa, nieutwardzona i bardzo grząska.
Szczególnie uciążliwe były przejazdy w deszczowe dni. Wówczas nawet puste,
niewielkie wózki grzęzły do połowy kół. Do wozów z towarami musiano zabierać po kilka zapasowych kół, gdyż w czasie jazdy po tak złej drodze drewniane
koła po prostu się łamały. Najbardziej niebezpiecznym odcinkiem był fragment,
wiodący przez las, którego właścicielem był von Münchow z pobliskiego Dąbia
(niem. Eichenberge). Nie był zainteresowany modernizacją drogi, ale parę lat
później naprawił ją.

5. Rozwój majątku pod koniec XIX wieku
Tak jak całe Pomorze, tak i majątek juchowski wymagał sporych inwestycji.
Pola uprawne były silnie rozczłonkowane – nie stanowiły jednej całości. Ich
powierzchnia była poprzecinana ogromną ilością kanałów, uniemożliwiających pracę ludziom i maszynom. Dominowały, położone w dolinach, mokre
łąki i zalesione wzgórza. Dotychczas podstawę dochodu majątku stanowiła
wybudowana w 1830 roku gorzelnia, której produkt – spirytus wysyłano do
Gdańska oraz hodowla złożona z 3000 owiec. Krowy i świnie były hodowane
tylko na własny użytek.
Tamże, s. 5.
W czasie I i II wojny światowej linia ta służyła transportom wojskowym – „Składy szły
bez końca”. W 1945 roku dzięki tej kolei wielu cywilnych mieszkańców mogło bezpiecznie
ewakuować się przed nadciągającymi wojskami sowieckimi.
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W pracę w nowej posiadłości, ze względu na kierunek wykształcenia,
szczególnie zaangażowany był Heinrich. Ukończył on kurs rolniczy w Stutensee w 1872 roku. Naukę w zawodzie rolniczym kontynuował w Wyższej Szkole
Technicznej w Karlsruhe. Uczył się tam przez 2 semestry.
Heinrich lubił naturę, często podejmował piesze wędrówki po górach
Eifel, czasami docierał aż do Kolonii. W 1874/75 r. wraz z bratem Georgiem odbył służbę wojskową w 3. regimencie dragonów Księcia Karola
w Baden. Potem podróżował po Anglii, Szkocji i Islandii. Przez pół roku
mieszkał i studiował rolnictwo w Edynburgu. W 1876 roku przeniósł się
do Heidelbergu, gdzie podjął studia matematyczne, chemiczne, rolnicze,
ale przerwał je, by udać się do niedawno zakupionej posiadłości rodzinnej
w Juchowie na Pomorzu.17
W prowadzeniu gospodarki wspomagał go Georg. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Heidelbergu, uzyskując tytuł doktora. Miał propozycję
pozostania na uczelni jako pracownik naukowy, ale wybrał pracę we wspólnym
majątku.
Przez wiele lat majątek ten nie przynosił zysku. Owce chorowały, a w międzyczasie znacznie spadła cena wełny i dalsza hodowla była nieopłacalna. Należało zmienić profil gospodarki i wprowadzić nowe inwestycje. Jedną z ważniejszych były wstępne prace melioracyjne tj. likwidacja ogromnej ilości rowów.
Trochę tym zniechęcony wspólnik Benckiser, odsprzedał w 1876 roku swoje
udziały braciom Dennig.
Zatem od 1877 roku współwłaścicielami Juchowa stali się Georg i Heinrich.
Rok później, na stałe zamieszkali tam także ich rodzice – August i Louise.
Bracia gospodarowali wspólnie zgodnie i bezkonfliktowo, doprowadzając
majątek do rozkwitu.

17
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Fot.9. Georg Dennig. Ze zbiorów rodzinnych.

Heinrich troszczył się o rolnictwo, nadzorował budowy spichlerzy na
zboże, mieszkań pracowniczych, sklepu. Georg natomiast, jako prawnik,
prowadził całą administrację majątku i współpracę z urzędami, negocjował
umowy. Działał w Zarządzie Banku Pomorskiego w Szczecinie, Towarzystwie „Kupno-Sprzedaż”, założonym przez Herzberga z Lotynia oraz był
członkiem Zarządu Spółki Akcyjnej „Zjednoczenie Pomorskich Mleczarni”
w Berlinie. Zarządzał przy tym lasami i gospodarstwem rybackim. Sam
uwielbiał wędkowanie i długo starał się o wyłączność połowu na jeziorze
Pile. Sprawował także patronat nad kościołem, był naczelnikiem urzędu wsi,
a w latach 1885–1918 członkiem zarządu starostwa powiatu szczecineckiego. W tym to też czasie zakupił w Szczecinku działkę pod budowę domu,
w którym mógłby przebywać na czas pracy w Zarządzie.18 W początkach
czerwca 1885 roku został powołany na funkcję ławnika Sądu Przysięgłego
w Koszalinie. Ławnikami byli właściciele ziemscy, szanowani przedstawiciele
rodzin Bonin, Hagen, Jastrow i innych. Dzięki jego wpływom latem 1885
18
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roku w Juchowie powstała agenda pocztowa (placówka). Później założono
telefon.19
W 1886 zaistniała groźba upadku Spółki Akcyjnej Zakładu Mleczarskiego.
Georg, jako jej tymczasowy prezes, traktował upadłość spółki jako hańbę i na
zebraniu akcjonariuszy 27 listopada 1886 roku w Berlinie wyemitował następne
akcje, które wykupili akcjonariusze. W ten sposób uratował zakład.20 Gospodarstwo juchowskie z roku na rok działało prężniej i przynosiło coraz większe zyski.
Każda z rodzin zatrudnionych w majątku, jako deputat otrzymywała jałówkę, która dorastała i była utrzymywana we wspólnej oborze. Właściciel majątku
dawał byka do rozpłodu. Rodziny, które osiedlały się w majątku w Juchowie,
mogły także otrzymywać 200 marek pożyczki na zakup krowy. Zatem każdy
pracownik miał swoje mleko i nabiał.
Dobrze rozwijała się hodowla gęsi. Pracownicy pobierali pasze z majątku,
w zamian zaś oddawali co siódmą gęś. Były one przeznaczone na export.
W jeziorze Juchowo próbowano założyć hodowlę raków. Były one przysmakiem na stołach pomorskiej szlachty. Jednak w juchowskim akwenie nie przyjęły
się. Świetnie natomiast rozwinęła się w nim hodowla węgorza. Organizowano
nawet wspólne zimowe połowy – na zamarzniętym jeziorze.
Lato 1888 roku było bardzo mokre. Wciąż padał deszcz i zaistniała realna
groźba, że jezioro wystąpi poza swoje brzegi i zaleje łąki. W czasie sianokosów
kobiety musiały przenosić siano brodząc do kolan w wodzie. Stąd też celem
braci stały się prace melioracyjne, w tym założenie drenażu.
W 1889 roku Heinrich sprowadził z Hamburga pierwszą kosiarkę produkcji amerykańskiej. Wcześniej w czasie żniw używano kos. Praca była tak
zorganizowana, aby w jednym szeregu szło 100 mężczyzn z kosami, za nimi
100 kobiet wiążących powrósłami zboże w snopki, i następnie 20 mężczyzn,
którzy stawiali je w stogi.
Dobrze układały się braciom stosunki z sąsiadami. Obaj przystojni, wykształceni i posiadający towarzyskie obycie kawalerowie, byli pożądanymi gośćmi w okolicznych majątkach. Ich ojciec, August pragnął małżeństwa dla synów
z córkami sąsiadów, ale niestety, ożenek po sąsiedzku nie doszedł do skutku.
19
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Karl August Dennig zmarł 6 września 1883 roku w Juchowie. Dwa lata później
zmarła Luise. Oboje zostali pochowani w parku pałacowym.
W końcu marca 1886 roku Georg został powołany jako rezerwista do wojska.
Musiał sprzedać dobrego konia, aby się wyposażyć i mieć odpowiednie wejście
do tego, częściowo nieznanego, męskiego towarzystwa. Jego pobyt trwał do
końca kwietnia. Heinrich także uczestniczył w takim zjeździe jesienią w Karlsruhe. Obaj otrzymali awanse na kapitana /Rittmeister/. Po wojnach pruskich
każdy mężczyzna musiał mieć stopień wojskowy. Szczególnie dobrze widziane
to było w sferach wyższych, szlacheckich.

6. Nowa gospodyni w Juchowie
W 1886 roku Georg miał już 34 lata i wciąż był kawalerem. W czasie pobytu w Berlinie jego uwagę zwróciła 16-letnia, jasnowłosa dziewczyna. Była to Ina Eschenburg
z Lubeki, która wywarła na nim ogromne wrażenie. Początkowo uważał, że jest dla
niego za młoda, ale nie mógł jej zapomnieć. Myślał o niej nieustannie, nawet w czasie
trudnych żniw owego deszczowego lata 1888 roku. Po zakończeniu prac polowych,
w grudniu zdecydował się na podróż do Lubeki. Pozostał tam rok, próbując nawiązać
kontakt z Iną. Nie było to proste, gdyż jej ojciec był senatorem i należał do najwyższej
sfery społecznej. Jednak Georg był zdecydowany i uparty w swoich dążeniach. 16
listopada 1889 roku zaręczył się z Iną, a 9 kwietnia 1890 roku wzięli w Lubece ślub.
Po kilku dniach przyjechali do Juchowa. Przyjęcie Iny w Juchowie stało się wielką uroczystością. Piekarz upiekł ogromny precel, który zawieszono na łuku bramy.
Między pałacem a kuźnią rozciągnięto kolorowe lampy, które pięknie odbijały się
w jeziorze, a na tratwie płynącej od strony gorzelni wybuchały fajerwerki. Później
była zabawa taneczna, którą prowadziła służąca Buse. Tak przywitał młodą parę
brat Heinrich. Z okazji wprowadzenia się Iny przebudowano w pałacu instalację
wodną i ogrzewanie. Heinrich zamieszkał w skrzydle głównym, a Ina wraz z Georgiem objęła skrzydło zachodnie. Pragnęła uczynić swój nowy dom przyjaznym.
Przebudowała duży pokój gościnny na piętrze. Powstało wówczas szereg pokoi
z osobnymi drzwiami po obu stronach korytarza. Latem zamieszkiwały je „dzieci”
tj. sześcioro jej rodzeństwa. Kiedy przyjeżdżała matka Iny z całą rodziną, było ich
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czasami aż dziesięcioro, gdyż poza własnymi, zawsze zabierała dzieci przyjaciół.21
Ina dbała także o piękno ogrodu, ale odkąd zamieszkała w Juchowie, wciąż miała
konflikty z ogrodnikami. W pierwszym roku zmieniła aż czterech.

Fot.10. Ina Dennig, z domu Eschenburg. Ze zbiorów rodzinnych.

Pod koniec sierpnia 1890 roku u Georga odezwał się reumatyzm. Miał tak
wielkie bóle w rękach, kolanach i stopach, że nie mógł chodzić. Choroba reumatyczna dotknęła Georga po raz pierwszy w 1869 roku. Wówczas był leczony
w Öhnhausen, skąd wyszedł na własnych nogach, ale nie dostał pozwolenia na
uczestnictwo w wojnie francusko-pruskiej, która wybuchła w 1870 roku. Teraz
ponownie wyjechał na kurację do Öhnhausen, tym razem wraz z młodą żoną.
21
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Fot.11.
Popiersie Iny. L. 20. XX w.
wykonane przez C. Starcka. W zbiorach prywatnych w Berlnie.

fot.12 Dzieci Georga i Iny – Hermann, Hildegard i Heinz Jürgen. Ok. 1910. Ze zbiorów rodzinnych.

Fot.13 Juchowo. Heinz Jürgen, Hildegard i Hermann. Ok. 1911-12. Ze zbiorów rodzinnych.
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Brat Georga, Heinrich pozostawał dalej kawalerem. W 1891 odbył podróż
do Egiptu, a dwa lata później pojechał do Ameryki Północnej. Tam ogromne
wrażenie wywarła na nim prohibicja.22 Po powrocie usiłował wprowadzić
zakaz picia alkoholu w Juchowie. Do tej bowiem pory żadne prace w gospodarstwie nie mogły się obyć bez wódki. Przepijano też każdy interes.
Wódkę pito przy pracach polowych: sianokosach, żniwach, wykopkach. Pito
przy załadunkach i rozładunkach płodów rolnych. W kuźni zakładano się
tylko o alkohol, a kowal Radke potajemnie przewiercił zbiornik ze spirytusem w gorzelni. Nadużywanie alkoholu prowadzi zawsze do tragedii. Za
ekscesy po wypiciu alkoholu jeden z pracowników kuźni trafił do więzienia
w Nowogardzie. Inny, zatrudniony przy budowie kolei żelaznej, został zabity w czasie alkoholowej libacji. Ze względu na te tragedie, bardzo zależało
Heinrichowi na wyeliminowaniu alkoholu w pracy. Wprowadził zakaz picia.
Zakaz ten był podbudowany finansowo. Każdy pracownik otrzymywał o 1
grosz23 więcej dniówki. Zorganizowano także dowóz ciepłej kawy do pracy
w polu. Jeżeli zakaz został złamany i znaleziono chociaż jedną butelkę wódki,
wówczas wszyscy pracownicy tracili dodatkowe wynagrodzenie. Oczywiście
nowe porządki nie podobały się robotnikom, ale zadowolone były ich żony.
24
W czasie tej walki z pijaństwem, Heinrich złożył pracownikom obietnicę
budowy nowego kościoła w Juchowie, jako wotum w intencji trzeźwości.

Prohibicja alkoholowa kojarzona jest głównie z latami 20. w USA, ale walka z alkoholem
prowadzona była tam już wcześniej. Początkowo działano głównie metodami perswazyjnymi,
następnie wprowadzono prawa uznające produkcję i handel napojami alkoholowymi
za przestępstwo. Pierwszym stanem, w którym wprowadzono prohibicję był położony
na północno – wschodnim krańcu USA stan Maine. Stało się to w 1851 roku. W ciągu
następnych kilku lat prawo to wprowadziło kilka następnych stanów. Największe wsparcie
dla postulatu wprowadzenia całkowitej prohibicji pojawiło się w okresie I wojny światowej.
Punktem zwrotnym była XVIII Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zakazująca
produkcji, sprzedaży i transportu alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Została ona
ratyfikowana 29 stycznia 1919 roku, a weszła w życie 16 stycznia 1920. Prohibicja w USA
trwała 13 lat, do czasu wprowadzenia 21 Poprawki do Konstytucji 5 grudnia 1933 roku. Patrz.:
www.wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium
23
1grosz równy był 10 fenigom, a 10 groszy – 1 marce.
24
B. Hanning. Taurige Zeiten…, dz. cyt., s. 14.
22
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7. Nowe inwestycje w Juchowie
Pod koniec XIX wieku majątek juchowski znajdował się w znacznym rozkwicie. Bracia Dennigowie angażowali duże środki finansowe nie tylko w rozwój
gospodarki, ale także zajmowali się poprawą warunków życia, pracujących
w ich majątkach ludzi. Zajmowali się remontem mieszkań oraz budową nowych domów wielorodzinnych. Jednak jednym z największych przedsięwzięć
była budowa kościoła.

7.1. Kościół
Stary ryglowy kościół z XVII wieku był już mocno zniszczony i musiał zostać rozebrany. Architektoniczną inspiracją nowej świątyni był gotycki kościół
Najświętszej Marii Panny w Lubece, a plany architektoniczne sporządził sam
Heinrich. Przetarg na prace przy kościele, dla zakładów budowniczych i rzemieślniczych, ogłoszono 13 sierpnia 1894 roku,25 a budowę świątyni zaczęto
od wmurowania kamienia węgielnego z tekstem wiersza, który napisał sam
Heinrich:
Niechaj pokój znajdzie każdy, 		
Friede möge jeder finden,
kto przestąpi próg tego domu, 		
Der in dieses Haus eintritt,
A zamiar zgody 				
Und den Vorsatz zur Versöhnung
niechaj zabierze do swego domu.
Nehme er nach Hause mit.
Na potrzeby budowy kościoła powstała także cegielnia w folwarku Bagno
/później Cegielnia, dawn.Falkenhagen/. Murowaną nową świątynię przykryto
drewnianym dwuspadowym stropem i interesującą konstrukcyjnie więźbą dachową, zwaną więźbą Ardanta. Była to wyjątkowa konstrukcja na Pomorzu.26
Budowa neogotyckiej świątyni została ukończona w 1896 roku. W tym czasie
wyposażono także wnętrze kościoła. Heinrich ufundował na chwałę rodziców,
Tamże, s. 14.
Karta ewidencyjna kościoła. oprac. J. Kowalczyk, E. Kalenik. 1994 r. w zbiorach WKZ /
Delegatura w Koszalinie.
25
26
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Luisy i Augusta, kamienną ambonę i chrzcielnicę. Ina i Georg zamówili do okna
prezbiterium witraż ze sceną Adoracji Narodzonego Chrystusa. Całe wnętrze
– dębowe ławy, empora organowa, witraże w oknach bocznych z symbolami
eucharystii oraz stolarka drzwiowa, wraz z dekoracyjnymi okuciami zostało
wykonane, podobnie jak bryła, w stylu neogotyckim. W kościele istniało osobne
wejście dla patronów świątyni.27 Drzwi zostały wyposażone w antabę dekorowaną motywem złączonych rąk, co symbolizowało braterską miłość i współpracę.

Fot. 14. Kościół, pałac i budnek szkoły. Pocztówka. L. 20. XX w. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

Ta idea została zaszczepiona następnym pokoleniom. Po ukończeniu budowy Heinrich zasadził wokół kościoła 30 róż. Pierwsza zakwitła w dniu poświęcenia świątyni.

Karty zabytków ruchomych 1994 r. – J. Kowalczyk. W zbiorach WKZ /Delegatura
w Koszalinie.

27
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Fot. 15. Widok na kościół od strony północnej. Współczesna pocztówka.

7.2. Sklep
W 1897 roku Heinrich rozpoczął nową inwestycję28. Ci sami murarze, którzy
stawiali ściany świątyni, wybudowali na terenie majątku, sklep dla pracowników. Po ukończeniu jego budowy zamknięto cegielnię, gdyż zabrakło surowca
tj. gliny. Sklep wydzierżawiono, ale dzierżawca mógł czerpać zysk tylko w wysokości 10 %. Dlatego też sklep ten był tańszy niż inne. Obowiązywał w nim
zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz sprzedaży „na zeszyt”. Wprowadzono
go, gdyż w istniejącym wcześniej sklepie wiejskim (budynek ten znajdował
się w miejscu, gdzie dzisiaj stoi nowy gmach szkoły) zdarzały się oszustwa
i kupujący na „ zeszyt” często nie byli pewni swoich należności. Długi wciąż
„rosły” i podejrzewano, że nieuczciwy sprzedawca dopisuje do rachunków
towary niesprzedane. Po uruchomieniu sklepu majątkowego sprzedawca ten
szantażował kupujących. Postawił warunek: jeżeli będą kupować w nowym
sklepie, muszą spłacić swoje zadłużenie. Ponieważ pracownicy nie posiadali
tak wiele pieniędzy, aby natychmiast spłacić długi, Heinrich Dennig postanowił
je uregulować, a później odliczać pracownikom w ratach od wynagrodzenia.
28

B. Hanning. Taurige Zeiten…, dz. cyt., s. 16.
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Pomysł założenia sklepu z tańszymi towarami umożliwił wielu pracownikom
majątku zaoszczędzenie pieniędzy. Wielu z nich zakładało później książeczki
oszczędnościowe w banku.29
Pomysły Heinricha polepszenia i usprawnienia życia w majątkach sięgały
dalej. Miał koncepcję utworzenia spółdzielni (hurtowni), którą zarządzaliby
właściciele okolicznych dóbr ziemskich, a która to miałaby zaopatrywać sklepy
dla pracowników majątkowych. Jego idea nie została jednak podjęta.

7.3. Elektryfikacja
Heinrichowi zależało także na elektryfikacji majątku i wsi. Umożliwiłaby ona zakup
nowoczesnych maszyn, a tym samym usprawniła pracę. Jego idea zbiegła się z inicjatywą von Herzberga – właściciel Lotynia, który w maju 1902 roku zaproponował
właścicielom ościennych majątków założenie towarzystwa budowy napowietrznej
linii elektrycznej pod nazwą Elektrische Zentrale Venagerow-Breitenfelde GmbH
(Elektryczna Centrala Węgorzewo–Sierpowo. Spółka z.oo).30 Projekt przyjęto i zaczęto dość szybko go realizować. Najpierw zelektryfikowano południową część
powiatu szczecineckiego i zachodnią człuchowskiego. Pierwszy prąd popłynął 1
grudnia 1903 roku, a długość linii wysokiego napięcia wynosiła 90 km. W latach
następnych proces elektryfikacji postępował i w 1906 roku w powiecie szczecineckim istniały już dwa okręgi elektryfikacyjne. Wówczas znacznie powiększył się krąg
odbiorców energii elektrycznej, wśród nich znaleźli się także mieszkańcy Juchowa.

8. Heinrich Dennig
W lutym 1903 roku Heinrich wyruszył w podróż do Włoch i Austrii z myślą
poznania tamtejszych technologii produkcji mleka. W czasie pobytu w Austrii
zdecydował się na zakup wzorowego majątku ziemskiego w Sankt Gottard koło
29
30

Tamże, s. 17.
Tamże, s. 17.
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Grazu.31 Już po dokonaniu transakcji spotkał, w parku okalającym dwór, siostrę poprzedniego właściciela – Bertę, która płakała z powodu konieczności
opuszczenia rodzinnego domu. Pocieszał ją, ucałował i zaręczył się. Wszystko
to działo się 11 marca, a już 2 maja 1903 roku odbył się ich ślub.



Fot. 16. Heinrich Dennig. 				
Ze zbiorów rodzinnych. 				

Fot. 17. Berta Dennig.
Ze zbiorów rodzinnych.

Uroczystości odbyły się w miejscu urodzenia i zamieszkania Berty. W chwili ślubu Berta Wiktoria Franciszka Freiin von Ecker-Eckhofen miała 32 lata,
a Heinrich 47. Berta była malarką. Jej pierwsza wystawa odbyła się w 1903 roku
Monachium, bowiem należała do tamtejszego kręgu artystów. Była niezwykle
wrażliwą osobą, ale i silną co ujawniało się w jej rysunkach i akwarelach, w których dominowały zdecydowane, kontrastowe zestawienia barw.32
Po ślubie małżonkowie musieli dzielić życie pomiędzy dwa majątki. Przez wiele
następnych lat, początkowo tylko we dwójkę, później z dziećmi, miesiące letnie
spędzali w Juchowie, a zimowe w Gottard. Przeżyli wspólnie 25 lat, dochowali się
dwójki dzieci: syna Gero (1905–1983) i córki Iny (1909–1985). Heinrich zmarł trzy
tygodnie po uroczystościach srebrnego wesela, które obchodzili 3 maja 1928 roku.
Po ożenku Heinricha zdecydowana większość obowiązków w prowadzeniu
majątku spadła na Georga, ale brat zawsze go wspomagał. Były to czasy najwyż31
32

Tamże, s. 17
Tamże, s. 18
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szego rozwoju i świetności majątku. Została rozbudowana część gospodarcza,
wyremontowano budynki inwentarskie, unowocześniono gorzelnię a w 1912
roku obok niej wybudowano tartak. W majątku było 500 krów, w tym 250 krów
mlecznych, 550 świń, 150 owiec i 86 koni.

Fot. 18. Georg i Heinrich z rodzinami. Karta pocztowa. Ok. 1910. Ze zbiorów rodzinnych.

W tym czasie wypiękniała także siedziba Dennigów. Powstała biblioteka,
której zaczątkiem były prawnicze książki Georga, a salon z podium dla orkiestry
wyposażono w nowe meble i obrazy.

Fot. 19. Salon z podium dla orkiestry. Ze zbiorów rodzinnych.
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Fot. 20. Jadalnia. Foto ok. 1930 r. Ze zbiorów rodzinnych.

Fot. 21. Salonik myśliwski. Ze zbiorów rodzinnych
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Fot. 22. Pałac. Oranżeria w pn-wsch. narożniku. Ok.1910. Ze zbiorów rodzinnych.

Fot. 23. Służba pałacowa. Ok. 1914 r. Ze zbiorów rodzinnych.
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9. Trudne lata
Czas zahamowania rozwoju majątku, a potem stagnacji nastąpił w okresie
I wojny światowej. Zubożyły go obowiązkowe dostawy dla wojska. Z Juchowa, na militarne potrzeby wojska, zostały zabrane miedziane przedmioty,
m.in. kotły z gorzelni. Georg musiał dostarczyć 28 koni. W tym czasie spadła ilość zwierząt tak, że stan krów obniżył się o połowę, a świń aż o dwie
trzecie. Dlatego w 1917 roku osiągnięto o połowę niższe zbiory niż w latach
poprzednich.
Rodzina Dennigów przeżywała trudne chwile. Starszy syn Georga
i Iny, Hermann (ur. 1898) dobrowolnie zgłosił się na wojnę. W trakcie
służby zachorował na dyfteryt i zmarł w 1917 roku w lazarecie w okolicach Lwowa. 33
W tym czasie drugi z synów, Heinz Jürgen (ur.1901) uczył się w gimnazjum Moritza Arndta w Berlinie – Dahlem. Tam mieszkał w internacie, ale
często przyjeżdżał do Juchowa, gdyż z powodu wieku ojca musiał pomagać
w pracy i w zarządzaniu gospodarstwem. W domu pomagały Inie córki:
Hildegard (1894), Ingund (1907) i najmłodsza Gisela (ur.1910). W tym
czasie najstarsza córka Lisel (ur. 1891) była już żoną Siegwarda von Hertzberg z Lotynia.

Jego grób znajduje się w parku w Juchowie, a epitafium, wykonane przez znanego
berlińskiego rzeźbiarza Constantina Starcka w juchowskim kościele. Karta ewidencyjna
architektury. J. Kowalczyk 1994 w zbiorach WKZ/ Delegatura Koszalin oraz Karta Cmentarza.
33
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Fot. 24. Hermann Dennig – jako huzar /Totenkopfhusar/. Ze zbiorów rodzinnych
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Fot. 25. Georg Dennig, z córką Hildegard i zięciem Carlem Stangen z Międzylesia. 1923 r.
Ze zbiorów rodzinnych.

Fot. 26. Cztery pokolenia: dziecko – Hermann von Hertzberg, siedzi na kolanach pradziadka
Eschenburga z Lubeki, po stronie lewej dziadek – Georg Dennig. Z tyłu stoi ojciec – Siegward
v. Hertzberg, Ze zbiorów rodzinnych.
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W 1919 roku, w okresie ostatnich prac żniwnych i wykopków zaczął się
strajk robotników, który trwał 5 i ½ tygodnia. Stąd też zboże zebrano dopiero
w październiku, a kartofle z około 25 ha pozostały w ziemi. 34
Lata 1919 i 1920 były bardzo mokre i zalały łąki. Większość z nich znalazła
się nawet 1 m pod wodą. W związku z tym w 1923, 1924 oraz w 1927 roku
przeprowadzono prace melioracyjne.

Fot. 27. Łąki przed i po melioracji. Ze zbiorów rodzinnych.

Po wojnie zakupiono z wojska 33 konie. Niestety, były one chore i słabe.
Po 1925 roku zajęto się ulepszeniem tej rasy. Skorzystano z hodowli hanowerskich ogierów w Łobzie. Po skrzyżowaniu z nimi ciężkich koni pociągowych
osiągnięto rasę silniejszą i bardziej wytrzymałą.

Gospodarstwo juchowskie w rękach Heinza Jürgena.
Po zakończeniu I wojny światowej Heinz Jürgen podjął studia w Monachium na
wydziale rolnictwa, ale ze względu na konieczność częstych pobytów w domu,
przeniósł się na studia do Berlina. Stąd bowiem było bliżej do Juchowa. W Berlinie uzyskał dyplom z gospodarki narodowej (Volkswirtschaft), po czym kontynuował naukę u profesora Kalitsch z leśnictwa. Był autorem opowieści o myśliwych i polowaniach, książki wydanej w Szczecinie w 1928 roku.35 Profesor
bardzo lubił Heinza Jürgena i pragnął by ożenił się z jego córką.
Heinz-Jürgen Dennig. Ein östliches Rittergut in der Jetzzeit. Praca dyplomowa w zbiorach
rodziny. s. 6.
35
Heinz-Jürgen Dennig. Fehlschüsse vom zahmen Jäger, Hessenland G.m.b. H. Buchdruckerei
und Verlag. Stettin 1928.
34
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Fot. 28. Heinz Jürgen Dennig. Ze zbiorów rodzinnych.

Do małżeństwa jednak nie doszło, bo Heinz Jürgen w czasie urlopu poznał
Ericę Volckerts, z którą wziął ślub 25 lipca 1930 roku w Hamburgu. Podróż poślubną odbyli samolotem na wyspę Borkum na Morzu Północnym, gdzie zatrzymali się w domu „Erika”. Po ślubie młodzi małżonkowie pozostali jeszcze dwa
miesiące w Berlinie, gdyż Heinz Jürgen kończył studia i pisał pracę dyplomową.

Fot. 29. Erica i Heinz Jürgen Dennig, 1930. Ze zbiorów rodzinnych.
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Juchowo zrobiło na Erice ogromne wrażenie. Jak potem opowiadała, w chwili wjazdu do majątku czuła się tak, jak „księżniczka wstępująca do królestwa”.

Fot. 30. Powitanie Erici w Juchowie. Ze zbiorów rodzinnych.

Ale życie młodej żony nie wyglądało tak gładko. Na jej barkach pozostawało zarządzanie domem, parkiem i ogrodem. Miała ambicję upiększyć ogród
i jeszcze przed zamążpójściem zdecydowała się na trzymiesięczną naukę zawodu w Winsen nad Luhe. Na uroczystość zakończenia praktyki pracownicy
ogrodnictwa ofiarowali Erice tak ogromny bukiet kwiatów, że trzeba go było
wieźć na taczce.
Wkrótce po przyjeździe młodej pary do Juchowa, 25 września 1930 roku
zmarł Georg Dennig. Siedem lat później – 30 stycznia 1937 roku zmarła jego
żona Ina.
W ciągu dziesięciu (od 1930 do 1940 roku) lat Erica urodziła sześcioro
dzieci: Anni, Hermanna, Christę, Brigitte, Ulrikę i Jörgena.
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Fot. 31. Dzień urodzin Brigitte: od lewej: Anni, Hermann, Christa, Brigitte. 1938 r. Ze zbiorów
rodzinnych.

Fot. 32. Dzieci Ericki i Heinza Jürgena w komplecie. 1942 r. Ze zbiorów rodzinnych.
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W tym czasie opiekowała się poważnie chorą teściową, przyjmowała licznie
odwiedzających Juchowo gości i oczywiście miała nieustanne kłopoty ze służbą.
Kiedy potrzebowali wraz z mężem trochę odpoczynku i samotności, szli na
spacer do parku, ale najczęściej siadali w bażanciarni na swojej ulubionej ławce,
zwanej przez ich rodzinę ławką zaręczynową „Verlobungsbank”.

Fot. 33. Aleja bukowa wiodąca do dawnej bażanciarni. 1991 r. Ze zbiorów rodzinnych.

Fot. 34. Heinz Jürgen z synem Hermannem. 1936 r. Ze zbiorów rodzinnych.
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Heinz Jürgen oczywiście zajmował się gospodarstwem – organizacją, planowaniem. Był bystrym obserwatorem, świetnym analitykiem i miał zmysł
handlowca. Świetnie sobie radził w gospodarce i udawało mu się znacznie
pomnożyć majątek. W latach trzydziestych dobra juchowskie obejmowały
2348 ha, w tym było 1045 ha pól uprawnych i łąk, 912 ha lasów, 108 ha wód,
a pozostałą powierzchnię stanowiły drogi i nieużytki.36 W skład tego majątku
poza Juchowem wchodziły folwarki w Zamęciu, Kądzielnej i Cegielni. Podstawą całej gospodarki była, tak jak niegdyś, gorzelnia. Heinz-Jürgen zakupił
nowe maszyny, unowocześnił linię produkcyjną i zaczął na większą skalę
uprawiać ziemniaki.

Fot. 35. Rodzina Dennigów na dziedzińcu w Juchowie 1938 r. Ze zbiorów rodzinnych.
36

Heinz-Jürgen Dennig. Ein östliches…, – dz. cyt. s. 1.
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Dokupił także prawo podwojenia produkcji spirytusu. Odpady produkcyjne /wysłodki/ wykorzystywano do sporządzania paszy dla świń. Ich hodowla
stanowiła poważną rolę w juchowskiej gospodarce.

Fot. 36. Gorzelnia l. 30. XX w. Ze zbiorów rodzinnych.

Fot. 37. Pracownicy opiekujący się zwierzętami i medalowe okazy. 1936(?) Ze zbiorów rodzinnych.
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Dzięki zwiększonej ilości produkowanego spirytusu i ilości tuczu świń
całość zbiorów ziemniaczanych była wykorzystywana w majątku. Ten proces
produkcyjny był wynikiem nowoczesnej koncepcji profesora Areboe, dotyczącej organizacji rolnictwa.37 Twierdził on, że nowoczesne majątki, oddalone od
centrów rynkowych, powinny tak organizować gospodarkę, by sprzedawać nie
półprodukty, ale produkty.
W juchowskim majątku w dalszym ciągu ważną rolę odgrywała hodowla mlecznych krów. Do 1932 roku udało się Heinzowi Jürgenowi wymienić rasę bydła. Na
początku sprowadził z Holandii kilka byków, by udoskonalić posiadaną rasę krów
i polepszyć w ten sposób jakość mleka i mięsa. W tym czasie w gospodarstwie nie było
już owiec. Zaprzestano ich hodowli już w 1928 roku z powodu chorób. Powiększano za
to hodowlę koni. W 1932 roku było ich 90 i tworzyły trzydzieści zaprzęgów. Każdym
zaprzęgiem, w którym były trzy konie, opiekował się jeden pracownik.
W latach trzydziestych poprawiono także uprawy roślin. Co prawda, ze
względu na konieczność uzyskania pastwisk dla krów, zmniejszyła się powierzchnia upraw, ale zwiększyły się plony. Szczególnie wzrosły plony zbóż
ozimych i ziemniaków. Były one wyższe niż średnia w okręgu koszalińskim.

Fot. 38. Zarządca majątku Fot. 39. Pani Schauer – Ogrodnik
Nitsch z żoną. 		
Fot. Ze zbiorów rodzinnych.
Friedrich Areboe – naukowiec i wykładowca zajmujący się polityką agrarną i problemem
wyżywienia, autor m.in. podręcznika „Agrarpolitik“ oraz „Das Ernährungsproblem der Völker und
die Produktionssteigerung der Landwirtschaft“. Weltwitrschaftliches Archiv. 21. Bd. Jena 1925.
37
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W latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku w juchowskim
majątku zatrudnionych było średnio około 140 pracowników, a w okresie żniw
i wykopków zatrudniano dodatkowo pracowników dniówkowych. Początkowo
ich liczba sięgała do 50 osób, a później zaczęła się zmniejszać. Było to spowodowane odpływem młodych ludzi do miast, gdzie znajdowali zatrudnienie
w przemyśle. Odpływ ten zaczął się już w latach dwudziestych i trwał kilka lat.
Zatem w pracach polowych musiały ludzi zastąpić maszyny.38 Aby przyciągnąć
nowych pracowników na wieś, Heinz Jürgen stwarzał dla ich rodzin lepsze
warunki bytowe. W tych latach przebudowywał stare czworaki na domy trzyrodzinne. Wznosił także nowe budynki.
Efektem jego inwestycji było zamieszkanie w Juchowie 15 nowych rodzin
i zwiększenie ilości pracowników, co w przeliczeniu na hektar pola dawało wyższą średnią niż w kraju. (w Juchowie było 0,1 pracownika na hektar,
a w kraju 0,06).

Fot. 40. Dom pracowników w Kądzielnej. Zw. Domem Hamburskim. Ze zbiorów rodzinnych.

38

Heinz-Jürgen Dennig, Ein östliches… dz. cyt. s. 15.
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Fot. 41 „Dom z zegarem” dla pracowników w Juchowie. Ze zbiorów rodzinnych.

Heinz Jürgen zajął się także poprawą stanu dróg. Planował w ciągu 10 lat
budowę 2,5 km drogi, ponieważ w ciągu jednego roku możliwa była budowa
tylko 200 ~ 300m odcinka.

Fot. 42. Budowa drogi. Ze zbiorów rodzinnych.
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W latach trzydziestych gospodarstwo juchowskie było zarejestrowane pod
nazwą „Juchow, Land und Forstwirtschaft”, bowiem obok rolnictwa ważną dziedzinę gospodarstwa stanowiło leśnictwo. Poza lasami w dobrach juchowskich Heinz
Jürgen posiadał także lasy w Kiełpinie i Kucharowie, w Wietrznie (Vettrin) koło
Polanowa oraz w Orsku na Śląsku (Urschku). Lasy przynosiły nie tylko korzyści
materialne, ale stanowiły niezwykle ważny, estetyczny element krajobrazu.
W juchowskich lasach najpopularniejszymi gatunkami były buki i sosny.
Pozyskiwano z nich drewno na potrzeby własne – na budowę domów, na opał
a także sprzedawano. W latach dwudziestych dostarczano drewno zakładom
chemicznym i w tym czasie wycięto o 40 procent powyżej limitu. W następnych
latach wycinano już mniej, dbając o to, by pozostawić najstarsze i najciekawsze
okazy. Stąd też, jeszcze do dzisiaj na polach otaczających wieś Juchowo, szczególnie na wzgórzach, widoczne są okazałe buki lub dęby rosnące pojedynczo
lub w niewielkich skupiskach. W ciągu następnych lat uzupełniano lasy o nowe
nasadzenia – świerkami i daglezją.

Fot. 43. Juchowskie pastwiska ze starymi drzewami. Fot. l. 30. XX w. Ze zbiorów rodzinnych.
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W czasach hitlerowskich organizowano w Niemczech tzw. „Pomoc Zimową”, która polegała na wspomaganiu ubogiej ludności. W 1937 lub 1938 roku
do Juchowa przywieziono odzież, a jej rozdziałem miał zająć się Heinz Jürgen.
Mając świadomość ówczesnych warunków życia, zabronił pracownikom i ludziom ze wsi jej przyjmowania, twierdząc, że tej odzieży bardziej potrzebują
ludzie w miastach. Jakiś czas później został aresztowany przez Gestapo. Przez
3 tygodnie więziono go w areszcie szczecineckiego ratusza.
Wkrótce po wybuchu II wojny światowej, jesienią 1939 roku, Heinz
Jürgen Dennig został powołany do wojska. Walczył na froncie. Najpierw
we Francji, a po ataku na ZSRR 1 czerwca 1941 – na froncie wschodnim,
gdzie dowodził kompanią piechoty. Ranny w pierś, zmarł 21 kwietnia 1943
roku w polowym lazarecie w ukraińskiej Połtawie. Erica została sama z sześciorgiem małych dzieci. Od tej pory musiała dbać nie tylko o dom, ale
o cały majątek.

Fot. 44. Grób Heinza Jürgena Denniga w ukraińskiej Połtawie. Ze zbiorów rodzinnych.
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Pomagał jej w tym kuzyn Hermann Eschenburg, który wraz z żoną i trójką
dzieci mieszkał w Juchowie od 1939 r. Tu bowiem zatrzymał ich wybuch II wojny
światowej i nie mogli wrócić do swojego domu w Południowej Afryce. Przebywali
w pałacu do końca wojny. Żona kuzyna była nauczycielką w szkole wiejskiej.

Fot. 45. Zima 1940 r. Na ślizgawce – Rodzina Dennig i rodzina Hermanna Eschenberga, Ze
zbiorów rodzinnych.

Fot. 46. Schönberg. Domek myśliwski, w którym rodzina mieszkała w latach 1945-51.
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Zakończenie
Pod koniec wojny, jesienią 1944 roku w Juchowie zamieszkały rodziny z Herne w Zagłębiu Ruhry. W tym czasie na tereny wiejskie przewożono Niemców
z dużych miast i ośrodków przemysłowych, pustoszonych nalotami dywanowymi aliantów. Parę rodzin zamieszkało w pałacu, a reszta u gospodarzy na
wsi. W czasie wykopków ziemniaków ich dzieci pracowały wspólnie z dziećmi
z pałacu i dziećmi ze wsi.
W styczniu 1945 r. Juchowo znalazło się w strefie przyfrontowej. Oprócz
uciekinierów z Prus Wschodnich, dla których Juchowo, podobnie jak inne
majątki, było przystankiem w wędrówce na zachód, w pałacu zamieszkali żołnierze z systematycznie bombardowanego Bornego Sulinowa. Wkrótce wszyscy
ówcześni mieszkańcy Juchowa wraz z całą falą uciekinierów, w tym pracowników, powędrowali na teren dzisiejszych Niemiec. Nad organizacją wyjazdu
mieszkańców pałacu i pracowników majątku w Juchowie czuwała Erica Dennig.
Zapakowani na 23 drewniane wozy, zabezpieczone przed deszczem i śniegiem
workami jutowymi i dywanami, wyjechali pod koniec stycznia w kierunku
Lubogoszczy. Do każdego wozu przeznaczone były trzy konie, z których dwa
były zaprzęgnięte, a jeden szedł luzem. Poza wozami w transporcie był także
traktor z przyczepami – jedna przeznaczona została dla ludzi, na drugą zapakowano żywność, na trzecią bagaże, a na czwartej drewno jako paliwo dla silnika traktora. Po miesięcznym pobycie w Lubogoszczy, transport pojechał dalej
w kierunku północno-zachodnim. Dotarli do Świnoujścia, a stamtąd ruszyli
dalej na zachód. Kiedy byli zaledwie kilka kilometrów za miastem, napotkali
ogromną ilość jadących z przeciwka wozów Straży Pożarnej. Później dowiedzieli
się, że jechały na pomoc bombardowanemu Świnoujściu. Erica Dennig wraz
z dziećmi musiała zatrzymać się z powodu choroby najmłodszego – Jörgena
– w Schönberg /Schlezwik-Holstein/. Zamieszkała w niewielkim mieszkaniu,
w domku myśliwskim, gdzie pozostała do 1951 roku. Później cała rodzina przeprowadziła się do Hamburga. Pracownicy majątku i ich rodziny poszli dalej,
pod kierunkiem leśnika z Juchowa, do miejscowości Kios nad Zalewem Schlei.
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Aleksander Miśkiewicz
Białystok

TATARZY POLSCY W SZCZECINKU
PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ
Tatarzy polscy, choć niesłusznie nazwani także „litewskimi”1, zamieszkiwali
w latach międzywojennych XX wieku w północno-wschodnich województwach II Rzeczpospolitej: wileńskim i nowogródzkim, a także w białostockim,
należącym wówczas do województw centralnych Polski. Spotykało się ich także
w Warszawie, gdzie w tamtejszej kolonii muzułmańskiej pozostawali w mniejszości wobec przewagi Tatarów, przybyłych z Powołża 2. Byli tam też cukiernicy
tureccy i rzemieślnicy perscy. Nieliczne rodziny tatarskie zamieszkiwały także
w województwach: poleskim i wołyńskim.
W niepodległej Polsce Tatarzy zorganizowani byli wyznaniowo w Muzułmańskim Związku Religijnym w Rzeczpospolitej Polskiej, powołanym 28/29
grudnia 1925 roku w Wilnie. Tam też, aż do 1939 roku, znajdowały się jego
naczelne władze: Muftiat i Najwyższe Kolegium, powołane dopiero w 1938
roku. Przez cały okres międzywojenny XX wieku trwał spór o siedzibę naNazwa ta odnosiła się do miejsca zamieszkania większości Tatarów t.j. do obszaru byłego
Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie żyli przede wszystkim wśród ludności słowiańskiej. Po
Unii Lubelskiej zawartej w 1569 roku stali się także obywatelami Rzeczypospolitej. Z biegiem
czasu coraz bardziej zacieśniali więzi z ludnością polską, przejmując od niej język i obyczaje.
Tak było też po rozbiorach, kiedy groziła im rusyfikacja. Przed nią wielu broniło się przez
cały XIX wiek, ale historiografia rosyjska nieustannie nazywała ich Tatarami litewskimi.
Na to miano zasługują jedynie ci, którzy po I wojnie światowej pozostali w granicach
państwa litewskiego. Na temat historii Tatarów zobacz: A. Miśkiewicz, J. Kamocki. Tatarzy
słowiańszczyzną obłaskawieni. Kraków 2004 r.
2
Przybyli oni do Warszawy jeszcze przed I wojną światową. Zajmowali się handlem,
rzeźnictwem, gastronomią i ogrodnictwem. Służyli także w wojsku rosyjskim. Większość
z nich pozostała w Warszawie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Trudnili się tym
samym co przed wojną, ale nie służyli w wojsku polskim. Niektórzy z nich kończyli szkoły
średnie i podejmowali studia.
1
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czelną władz Związku Muzułmańskiego pomiędzy społecznością muzułmańską Wilna a ich współwyznawcami w Warszawie. Muzułmanie warszawscy
uważali, że powinna ona mieścić się w stolicy Polski i w związku z planami
budowy meczetu w Warszawie, nie zrealizowanymi do września 1939 roku,
liczyli na jej przeniesienie.
Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w RP podlegało 19 gmin wyznaniowych, położonych w wymienionych wyżej województwach.
Poza Związkiem Religijnym działał także Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej, którym kierowała Rada Centralna w Wilnie. Oprócz tego Tatarzy zrzeszani byli w oddziałach Tatarskich
Związku Strzeleckiego, m.in. w Nowogródku i Słonimie. Istniały także koła
młodzieży tatarskiej.
W tym czasie, na wskazanych już terenach, zamieszkiwało 6 tysięcy Tatarów
polskich. Ponadto istniała dość liczna kolonia w Nowym Jorku, dokąd Tatarzy
zawędrowali „za chlebem” na przełomie XIX i XX wieku.
Tatarzy posługiwali się językiem polskim, bowiem uważali go za swój język
ojczysty. Tylko w niektórych miasteczkach i wsiach mówiono po „tutejszemu”,
tj. mieszaniną słów polskich, białoruskich i rosyjskich.
Tatarzy posiadali liczną grupę inteligencji. Wśród niej przeważali prawnicy, ale byli także lekarze, inżynierowie, nauczyciele, w tym też i akademiccy,
zawodowi wojskowi i liczna rzesza urzędników. Wydawali własne pisma jak:
„Rocznik Tatarski”3, „Życie Tatarskie” w Wilnie i „Przegląd Islamski” w Warszawie. Oczywiście wszystkie w języku polskim.
Przez cały okres międzywojenny XX wieku, w łonie społeczności tatarskiej,
trwała walka dwóch nurtów działalności. Podczas gdy jedni dążyli poprzez pracę
społeczno-oświatową do podniesienia życia najbiedniejszej ludności na wyższy
poziom cywilizacyjny, zacieśniając przy tym coraz bardziej związki z Polską,
to drudzy rozbudzali wśród swojej społeczności poczucie nacjonalizmu ogólnotatarskiego, wysuwając utopijne plany stworzenia w niedalekiej przyszłości,
po domniemanym upadku Związku Sowieckiego, wielkiego państwa tatarskiego lub dwóch na Powołżu (ideologia Ideal-Uralu) czy Krymie. Ci jednak byli
Do wybuchu wojny ukazały się trzy tomy: pierwszy w Wilnie, drugi w Zamościu, a trzeci
w Warszawie.

3
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w mniejszości, gdyż Tatarzy polscy potrafili realnie ocenić sytuację w Polsce
i w Europie, nie angażując się w działalność polityczną.4
Tatarzy polscy, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w Szczecinku,
pochodzili z jednej miejscowości. Był nią, wymieniany już wcześniej, Słonim
– miasto powiatowe w województwie nowogródzkim. W powiecie słonimskim,
według danych z 1935 roku, zamieszkiwało 328 muzułmanów pochodzenia
tatarskiego5. Najwięcej było ich w samym Słonimie, gdzie zajmowali domy przy
ulicach: Tatarskiej, Studenckiej, Poniatowskiego, Rybackiej i Zamkowej. Kilka
rodzin mieszkało na przedmieściu, za koszarami 79. i 80. pułku piechoty, na
końcu ulicy 3 Maja. Wspomniana ulica Tatarska była zamieszkiwana wyłącznie
przez Tatarów. Tam też znajdował się meczet z 2 połowy XIX wieku. Był to wyjątek, gdyż prawie w każdym większym mieście, gdzie znajdowały się skupiska
tatarskie, w tym też i w Wilnie, były ulice o tej nazwie, ale nie mieszkali tam
Tatarzy. Na fenomen Słonimia zwracała uwagę prasa, a uczestnicy wycieczek
krajoznawczych po ziemiach kresowych zaglądali na tę ulicę, aby przyjrzeć się
jej mieszkańcom i zobaczyć, największy wówczas w Polsce, meczet.
Tatarzy w Słonimie trudnili się rzemiosłem, przede wszystkim garbarstwem
i kuśnierstwem, Byli rolnikami i uprawiali ogrody. Jedna rodzina zajmowała się rybactwem na rzece Szczarze, płynącej przez Słonim. Wielu pracowało
jako urzędnicy w Starostwie, w Sądzie i w innych urzędach. Jeden z Tatarów,
Jakub Szehidewicz został w 1938 roku wicestarostą. Jako podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, od 1933 roku był komendantem miejscowego oddziału
tatarskiego związku strzeleckiego.
Młodzi Tatarzy, pochodzący zazwyczaj z niezamożnych rodzin, swoją edukację kończyli najczęściej na szkołach zawodowych lub średnich. Tylko nieliczni
podejmowali studia wyższe, głównie prawnicze, na Uniwersytecie im. Stefana
Batorego w Wilnie.
Podczas drugiej wojny światowej wielu Tatarów, ze Słonima oraz innych
miejscowości, wywodzących się z rodzin urzędniczych, znalazło się na zesłaniu
Na temat życia Tatarów polskich w latach międzywojennych XX wieku zob.: A. Miśkiewicz.
Tatarzy polscy 1918-1938, Warszawa 1990.
5
Tamże, s. 62-63.
4
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w głębi Związku Sowieckiego. Kilku Tatarów słonimskich zginęło z rąk hitlerowców, a kilkunastu zostało wywiezionych na roboty przymusowe w głąb Rzeszy.
W początkach lipca 1944 roku, podczas walk sowiecko-niemieckich o Słonim
spłonął meczet a wraz z nim kilka domów rodzin tatarskich.
Tatarzy, jako żołnierze polscy, walczyli na wszystkich frontach drugiej wojny
światowej. Na zachodnim jako żołnierze II Korpusu gen. Władysława Andersa,
gdzie znaleźli się także członkowie społeczności tatarskiej ze Słonima, wcześniej wywiezieni na Sybir. Wśród nich były dzieci wspomnianego wyżej Jakuba
Szehidewicza: syn Fuad w I Pułku Ułanów Krechowieckich i córka Elmira
w 317. Kompanii Transportowej jako kierowca ciężarówki. Oboje pozostali
po wojnie w Anglii. Fuad Szehidewicz pełnił później wiele odpowiedzialnych
funkcji w Rządzie Polskim na Uchodźstwie oraz w Związku Harcerstwa Polskiego w Anglii. Wielokrotnie awansowany zmarł w stopniu podpułkownika
Wojska Polskiego w Nottingham w lipcu 2004 roku.
Tatarzy ze Słonima walczyli także na froncie wschodnim w szeregach I i II
Armii Wojska Polskiego. Wstępowali do wojska polskiego wbrew władzom sowieckim, które dążyły do tego, aby wcielić ich do armii sowieckiej. Ci, którzy
trafili do wojska sowieckiego, mieli po wojnie duże kłopoty z wyjazdem do Polski.
Powojenne drogi Tatarów polskich, w tym i słonimskich, rozeszły się w różne strony. Jedni zawędrowali do Stanów Zjednoczonych, drudzy do Anglii,
nieduża grupa, i to przeważnie ze Słonima, znalazła się w Australii.
Jednak większość, nie chcąc tracić więzi z Polską, przyjechała jako repatrianci na nowe ziemie polskie, tzw. „Ziemie Odzyskane”. Nieznaczna tylko część
pozostała w Słonimie i przystosowała się do zaistniałych tam realiów – życia
pod władzą radziecką.
Na teren Polski Tatarzy ze Słonima przybywali różnymi transportami. Część
z nich trafiła do Gdańska, Szczecina, inni do Wrocławia i Jeleniej Góry. Do
Szczecinka przybyli w czerwcu 1945 roku. Jako pierwsza przyjechała rodzina
Półtorzyckich. Pozostali Tatarzy słonimscy osiedlili się w Szczecinku jesienią
tego roku, a część dotarła dopiero w pierwszej połowie roku następnego. Przybywali nie tylko ze Słonima, ale i drogą okrężną z Niemiec, z francuskiej strefy
okupacyjnej, gdzie zostali wyzwoleni z robót przymusowych. Z radością spotykali się ze współplemieńcami i to jeszcze pochodzącymi z tej samej miejscowości.
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Z informacji uzyskanych od osób, które zamieszkiwały jakiś czas po wojnie
w Szczecinku a obecnie są mieszkańcami Białegostoku, wynika, że w mieście
nad jeziorem Trzesiecko zamieszkały następujące rodziny: Assanowicze, Jasińscy, Milkamanowicze, Półtorzyccy (2 rodziny), Szczęsnowicze i Szegidewicze.
Razem ze Szczęsnowiczami przyjechała, należąca do ich rodziny, babcia – Fatma
Bajraszewska. Była najstarszą osobą w tej liczącej ponad 30 osób społeczności.
Rodziny tatarskie zamieszkały w obrębie ulic: Lipowej, Wodociągowej i Winnicznej. Tatarzy w Szczecinku zajmowali się początkowo rzemiosłem, organizując dwa warsztaty garbarskie. Jednak z braku zapotrzebowania na ich wyroby i ze
względów zdrowotnych porzucili to zajęcie. Część musiała wyjechać z miasta.
Tylko przez pół roku mieszkała przy ulicy Lipowej rodzina Miśkiewiczów, bo
już wiosną 1946 roku przenieśli się do Szczecina. Po kilku latach wyjechała też
jedna rodzina Półtorzyckich.6
Tatarzy zajmowali się w Szczecinku także ogrodnictwem, ale znaczna część
była zatrudniona w urzędach: w Szczecińskiej Dyrekcji Okręgowej PKP, w Powiatowej Radzie Narodowej, w Notariacie Sądu Powiatowego i w Oddziale Powiatowym PZU. Dwie osoby przez parę lat pracowały w zakładzie fryzjerskim
w pobliżu dworca kolejowego, kilku Tatarów było w wieku emerytalnym. Młodzi
po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wyjeżdżali na studia wyższe, przeważnie
do Szczecina.
W Szczecinku Tatarzy nie powołali własnej gminy wyznaniowej, ale odbywali nabożeństwa podczas świąt muzułmańskich w mieszkaniach którejś
z rodzin. Przewodniczył im emerytowany urzędnik, Sulejman Milkanowicz,
dokładnie obeznany z obrzędowością religijną. Po jego wyjeździe w 1953 roku
do Białegostoku, sprawy wyznaniowe spoczęły na Ibrahimie Szczęsnowiczu,
pracowniku umysłowym Powiatowego Urzędu PZU, równie dobrze znającym
obrzędowość muzułmańską. Jednak podczas ślubów czy pogrzebów uroczystościom przewodniczył, pochodzący z Nowogródka, imam Bekir Rodkiewicz,
oficjalny duchowny gminy muzułmańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Choć
nie było w Szczecinku oficjalnej gminy muzułmańskiej, władze miejskie zeNa podstawie informacji przekazanej autorowie publikacji 17 i 18 stycznia 2005 roku
przez Stefana Milkamanowicza i Emira Półtorzyckiego, byłych mieszkańców Szczecinka, dziś
Białegostoku.

6
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zwoliły Tatarom na pochówki swoich zmarłych na cmentarzu komunalnym,
gdzie do dzisiaj istnieje ich kwatera.
Mieszkający w Szczecinku Tatarzy odbierani byli przez innych mieszkańców
bardzo różnie. Dla Polaków przybyłych z dawnych kresów wschodnich Tatarzy
nie byli obcy. Często jednak patrzono na nich podejrzliwie i zastanawiano się,
co to za ludzie, którzy mówią po polsku, czują się związani z Polską, a nie są
katolikami. Tak podchodzili do nich głównie przybysze z województw centralnych, gdzie wcześniej Tatarzy nie byli znani.
Bywało, że dewastowano ich kwaterę na cmentarzu lub w szkole wrogo
odnoszono się do uczniów pochodzenia tatarskiego, ale dzięki postawie nauczycieli, a nawet w jednym przypadku, księdza katechety, wszelkie prześladowania ustały.
Warto w tym miejscu wspomnieć wydarzenie związane ze śmiercią wspomnianej już Fatmy Bajraszewskiej. Kiedy zmarła w 1954 roku, jej bliscy nie
tylko ze Szczecinka, postanowili ją pochować na cmentarzu muzułmańskim
w Bohonikach w województwie białostockim. Nie było to łatwe, gdyż w tamtych latach takie pochówki były utrudniane, a przy tym bardzo kosztowne.
W dodatku była mroźna zima i zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wbrew
jednak przeciwnościom, dość niespodziewanie zawiązał się łańcuch życzliwych
rąk, tak współwyznawców jak i katolików, aby pomóc rodzinie Szczęsnowiczów.
Udzielono im pożyczek pieniężnych, szybko załatwiono wszelkie formalności
w urzędach i w komendzie milicji, ktoś życzliwy znalazł się wśród kolejarzy
i załatwił podstawienie odpowiedniego wagonu dla przewozu zmarłej, a przy
załadunku pomogli żołnierze, których transport stał na tej samej bocznicy
kolejowej.
Wspominając Tatarów polskich w Szczecinku, należy przedstawić dwie
sylwetki osób znanych nie tylko we własnym środowisku, ale powszechnie w całym mieście. Byli nimi Ibrahim Szczęsnowicz i Emir Półtorzycki.
O Ibrahimie Szczęsnowiczu, nieoficjalnym imamie, pracowniku Powiatowego Oddziału PZU już wspominaliśmy. Pochodził z Grodna, potem
przez dłuższy czas mieszkał w Słonimie, gdzie założył rodzinę, ale znaczną
część życia spędził w Szczecinku. Temu miastu pozostał wierny aż do
końca swego życia, mimo iż czasami tęsknił do rodzinnych stron. Dzięki
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niemu wielu jego krewnych i znajomych poznało to piękne pomorskie
miasto. Tatarzy ze Szczecinka pozostawali w ciągłych kontaktach ze swoimi
współwyznawcami z innych miast. Ci zaś chętnie odwiedzali Szczecinek,
szczególnie w czasie letnich wakacji, bowiem miasto położone między
dwoma jeziorami stanowiło dobre miejsce do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku. Najczęściej to Ibrahim oprowadzał gości po mieście,
po parku, pływał z nimi statkiem po jeziorze, niekiedy też wchodził na
wieżę Przemysława, by mogli podziwiać panoramę miasta. Zwiedzał z nimi
także miejscowe muzeum oraz chodził na niedzielne koncerty orkiestry
dętej, jakie odbywały się w parkowej muszli.
Drugą postacią jest Emir Półtorzycki. W latach pięćdziesiątych był znanym
zawodnikiem drużyny piłkarskiej „Darzbór”. Jako napastnik, przyczynił się do
wielu jej zwycięstw. Po zawarciu związku małżeńskiego z Tatarką z Białegostoku przeniósł się do tego miasta, gdzie także grał w piłkę nożną, a później
został trenerem. Obecnie przebywa na emeryturze, jako trener piłkarski II
klasy. Od czasu do czasu jeździ do krewnych w Szczecinku, aby powspominać
dawne lata.
Z miastem nad jeziorem Trzesiecko związany jest także brat Emira, Jakub
Półtorzycki, który tam właśnie rozpoczął swoją karierę wojskową, a później
był oficerem w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy. Odszedł na
emeryturę w stopniu pułkownika.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć innych Tatarów związanych
w różnych okresach swojego życia ze Szczecinkiem. Wśród nich Stefana Milkamanowicza, byłego żołnierza II Armii Wojska Polskiego, pracownika Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz jego brata,
Bekira, który był oficerem Polskiej Marynarki Handlowej w Gdyni i opłynął
kilka razy kulę ziemską. Dziś obaj bracia są już na emeryturze. W tym gronie
wymienić także należy syna Ibrahima Szczęsnowicza, Dżemila, absolwenta
liceum szczecineckiego, który przez wiele lat był śpiewakiem w Teatrze Muzycznym w Szczecinie. Dzisiaj także na emeryturze.7 Przedstawicielka rodziny
Jasińskich – Ewa – jest lekarzem w Szczecinie.
W chwili składania artykułu do druku Dżemil Szczęsnowicz już nie żył. Zmarł 03 stycznia
2009 roku w Szczecinie. Pochowano go na cmentarzu
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Obecnie w Szczecinku mieszkają jeszcze dwie rodziny pochodzenia tatarskiego, Półtorzyccy, choć już nie w tak licznym jak dawniej gronie. Poza nimi
są także przedstawicielki rodziny Jasińskich, które po mężach noszą już inne
nazwiska.
Można powiedzieć, że dla większości Tatarów polskich osiedlonych tuż po
wojnie, Szczecinek był tylko dłuższym przystankiem. Ale należy przy tym zaznaczyć, że znaczna ich część będzie kojarzyć to miasto ze swoimi najpiękniejszymi
okresami w życiu, dzieciństwem i młodością, pierwszymi przyjaźniami i miłościami jak również pierwszymi latami samodzielnego życia. W zapomnienie
odeszły wszelkie przykre chwile i przeżycia, pozostały tylko te serdeczne, które
zawsze będą ich wiązać z tym miastem.

1. Słonim, lata 30. XX wieku Pamiątkowa fotografia Tatarów. Niektóre osoby zamieszkały
po II wojnie światowej w Szczecinku.
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2. Szczecinek, lato 1952 roku. Spotkanie rodzin tatarskich w ogrodzie Półtorzyckich. Na
fotografii widoczne m.in.: Milkanowiczów, Miśkiewiczów i Półtorzyckich.

3. Szczecinek, wiosna 1955 roku – w gospodarstwie rodziny Półtorzyckich przy ul. Winnicznej.
Fotografia pamiątkowa z gośćmi z Jeleniej Góry.
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4. Szczecinek lato 1960 rok Ibrahim Szczęsnowicz z żoną Elmirą.
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Jan Kurek
Poznań

Wycieczka 1985
Praca uzyskała I nagrodę w konkursie na pamiętniki
p.t. „Szczecinek – moje miasto” ogłoszonym przez
Muzeum Regionalne w Szczecinku w 2010 roku
z okazji 700-lecia Szczecinka

Szedłem korytarzem wagonu kolejowego. Pociąg mijał puste, nieciekawe okolice.
Doszedłem do przedziału, do którego wsiadłem w Poznaniu. I cofnąłem się.
Wewnątrz, przy oknie siedział siwawy pan w średnim wieku. Byłem przekonany,
że pomyliłem przedział. Sprawdziłem – nie, tu leży na półce mój niewielki bagaż.
I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że przy oknie siedzi Marek Daroszewski,
mój kolega z liceum.
Jechaliśmy do Szczecinka na zjazd, czterdziestolecie naszej szkoły.
Świadomość, że ja też jestem takim starszym panem uderzyła mnie, jak
cios w szczękę. Było to zupełnie nowe i niespodziewane uczucie. Dotychczas
często wspominałem swoje szczecineckie lata, przed oczami miałem sylwetki
koleżanek i kolegów. Śnili mi się niekiedy. Zawsze byli tacy, jak w maturalnej
klasie – młodzi, weseli, bliscy. Teraz nagle zdałem sobie sprawę, że zdążam do
zupełnie innego miasta niż Szczecinek lat pięćdziesiątych, do innych ludzi,
których bliskość wcale nie musi być tak oczywista. Z jednej strony opanowała mnie ciekawość, chęć badania śladów, jakie czas wyrzeźbił na twarzach
i w sercach tych, których niebawem miałem spotkać. Z drugiej zaś strony, od
momentu, gdy Marek niespodziewanie wydał mi się obcą osobą, czułem coraz
więcej obaw. Zacząłem bać się zetknięcia z przeszłością, tego, że poezja nagle
stanie się prozą i po prostu zamieni się w popiół. Jednak te obawy dopiero
kiełkowały i wydawało mi się, że przesadzam. W głębi serca byłem przekonany,
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że spotkanie z kolegami sprzed wielu lat będzie tylko dalszym ciągiem naszych
dawnych kontaktów.
Marek, doświadczony i wykształcony rolnik, hobbysta hodujący konie
spojrzał za okno – Patrz, skończyła się Wielkopolska. Patrz – pegeery, jeden
perz i zielsko. Nigdy nie mógł się pogodzić z takim traktowaniem ziemi, jakie
widać było na pofalowanym, już pomorskim krajobrazie. Oburzał się, bo dawno tu nie był i miał złudzenia, że coś mogło się ruszyć do przodu. Na mnie to
też działało przygnębiająco. Od mojej ostatniej bytności w Szczecinku mijało
dwadzieścia lat. Wtedy była zima, chrzciliśmy mego syna. Dziś Marcin był na
studiach. Marnie mu szło, co rusz oblewał egzaminy na politechnice, ale oboje
z żoną się nie denerwowaliśmy – niech studiuje, w tych czasach to jedyna rzecz,
jaką może robić z sensem.
W Szczecinku dworzec i perony nie zmieniły się zbyt mocno. Tylko malowidło na ścianie poczekalni zszarzało. W bufecie jak zawsze, kręcili się Rosjanie. Z Poznania do Szczecinka kursował specjalny, rosyjski wagon, który
w drodze powrotnej doczepiany był do moskiewskiego pociągu. Rosjanie byli
oczywiście w mundurach. Widywałem ich często w Poznaniu – siedziba TV
znajdowała się obok dworca, ale tam ginęli w tłumie. Tu oni mieli przewagę.
Od roku 1945 nic się pod tym względem nie zmieniło. Ale mundury były inne.
Widziałem stroje o różnych barwach, rzadko można było spotkać dwóch tak
samo ubranych wojskowych. Ta różnorodność – według mego przekonania –
świadczyła o tym, że ciągle mamy do czynienia z ludźmi, tkwiącymi głęboko
w systemie totalitarnym. Każda dyktatura lubiła mundury. Rosyjska nie była
pod tym względem wyjątkiem.
Wyszliśmy przed dworzec – i tu już było inaczej. Nie było piaszczystego
traktu, wiodącego na lewo do ulicy Raciborskiej. Był asfalt, autobusy miejskie
i kilka taksówek. Dawniej szło się prosto, ulicą Dworcową. Teraz trzeba było
udać się w prawo, gdzie kiedyś był szybko kończący się bruk dojazdu do stacji
towarowej, lub w lewo, wyasfaltowaną trasą do Raciborskiej.1 Ta ulica powinna,
według wszelkich reguł logiki, nazywać się Okonecką. Prowadziła wszak do
tego miasteczka. Jednak na samym początku nazywało się ono Racibórz – po
1

Układ ulic przy dworcu PKP nie uległ zmianie. (Przyp. red.)
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niemiecku Ratzebuhr i dzięki temu Ratzebuhrer Strasse stała się w prosty sposób ulicą Raciborską. Kiedy zmieniono nazwę Raciborza na Okonek, nikt nie
zadbał o to, by konsekwentnie zmienić nazwę ulicy. Ostatni przed wiaduktem
dom na tej ulicy nadal zajmowali Rosjanie – później to sprawdziłem. Byli to
oczywiście inni ludzie, niż ci sprzed czterdziestu lat, ale powiedzenie, że ten
dom stał na polskim terytorium, było by zwykłym mydleniem oczu.
Pojechaliśmy taksówką na Ordona, do gmachu liceum. Kiedyś było to obce
mi gmaszysko, teraz budynek wydał mi się swojski, przypominał swoją bryłą
i nastrojem wiele szkół poznańskich i wielkopolskich. W którejś z wielu sal było
biuro, które przyjmowało zjeżdżających się z całej Polski absolwentów.
Rozglądałem się dookoła i czułem się dziwnie. Prawdę powiedziawszy, to
nie była moja szkoła. Chodziłem do niej raptem rok. Moja kochana „buda”
to był mały, dziewiętnastowieczny, nietynkowany budynek przy ulicy 1 Maja.
Nawet nie wiedziałem, kiedy szczecineckie Liceum Ogólnokształcące znalazło
się z powrotem w dawnej siedzibie 2. Gmach, do którego wszedłem nie kojarzył
mi się z nauką, lekcjami, dzwonkami szkolnymi, ale z zupełnie innymi sprawami. W auli, w której obywał się zjazd oglądałem kiedyś pierwsze w życiu
przedstawienie zawodowego teatru. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaką sztukę
oglądałem. Na podstawie nielicznych, zapamiętanych przeze mnie fragmentów
przypuszczam, że była to „Uciekła mi przepióreczka” Żeromskiego. Bardzo
ten spektakl przeżyłem, nie docierało do mnie, że to fikcja. Po raz pierwszy –
i jedyny w życiu – uległem czarowi teatralnej rzeczywistości. Nigdy więcej to
się nie powtórzyło, ani na studiach, ani tym bardziej po nich, kiedy od strony
profesjonalnej poznałem dokładnie całą kuchnię aktorskiego zawodu.
Później byłem tu na wyborach 1952 roku. Odbyły się w listopadzie, a ja
1 października skończyłem 18 lat. Poszedłem z ciekawości. Ponura, ciemna
sala. Gdzieś koło scenicznego podium stały dwie kabiny. Przy drzwiach komisja
i urna. Wiadomo było, że wycieczka w stronę tych kabin była bezsensowna.
Nazwisk na liście tyle, ile mandatów. Żadnego z nich nie znałem, zresztą nikt
nie bawił się w Szczecinku w żadną kampanię wyborczą. Wrzuciłem kartkę,
nie mając zielonego pojęcia, na kogo właśnie zagłosowałem. Był tam, wśród
Władze sowieckie przekazały budynek szkoły LO przy ul Ordona w 1948 r., a w 1949 szkoła
ponownie zostało przeniesiona do budynku przy ul. 1 Maja 22 (przyp. red.).
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innych, jak się później dowiedziałem, leśnik ze Szczecinka 3. To jego kilkuletnim staraniom miasto zawdzięczało budowę fabryki płyt wiórowych. Czy ten
trujący otoczenie zakład stał się zbawieniem, czy nieszczęściem Szczecinka,
nie potrafię orzec.
Po raz ostatni byłem w tym gmachu na balu maturalnym szkoły TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) w 1953 roku. Usiłowaliśmy wówczas ze Zbyszkiem
Gabalisem zrobić zdjęcia i zarobić na nich parę groszy. Mieliśmy tysiącwatową
żarówkę, film o czułości 50 ISO i bardzo jasny obiektyw do „Zorki”, Jupiter 3.
Nawet coś z tego wyszło, ale fotografowaliśmy samych nieznajomych. TPD
było szkołą popieraną przez partię i zjawili się tam wszyscy szczecineccy notable ówczesnego czasu. Dla mnie była to sfera zupełnie obca. Jedyne, co zapamiętałem, to znakomite wędzone szprotki, których pełne puszki, niedostępne
w sklepach, tu stały gęsto, kontrastując czarnymi opaskami z bielą obrusów na
ciągnących się wzdłuż ścian długich stołach. Smak tych rybek, które wówczas
pochłonąłem – żadnych ograniczeń ilościowych nie było – musiał wystarczyć
na długo. Pojawiły się w sklepach chyba dopiero za Gomułki.
Tak więc, pierwsze zetknięcie się z miastem mego dzieciństwa minęło bez
wzruszeń, których się spodziewałem. Załatwiłem papiery – nikt mnie nie znał,
ani ja nikogo – i poszedłem do hotelu spać.
Wstawałem wtedy – i dziś zresztą tak czynię – wcześnie. Gdy wyszedłem na
ulicę Bohaterów Warszawy było wpół do siódmej. Wrześniowe, już blade słońce
dopiero się przedzierało przez poranną mgłę. Do wszelkich zajęć, związanych
z uroczystościami było daleko. Wziąłem więc swoją stareńką „Zorkę” i poszedłem na poszukiwania dawnych wzruszeń i klimatów. Każdy, kto fotografuje
jakieś miasto, zapamiętuje miejsca i kadry. I tu od razu uderzyło mnie, że nie
mam czego szukać. Już na Placu Wolności, patrząc na południe, nie widziałem
domów, które stały na południowej pierzei. Po prostu ich nie było. Znikł sklep
„Fotooptyki”, który odwiedzałem zawsze, będąc w mieście. Teraz perspektywę
zamykał komin dawnej rosyjskiej pralni i wieża kościoła Mariackiego.
Brakowało całego narożnika ulicy Bohaterów Warszawy, a także pustką
świecił narożnik ulicy 1 Maja Nie było księgarni, do której prawie codziennie
Chodzi o Józefa Macichowskiego, posła na Sejm II, III, IV i V kadencji (1957-1972). (Przyp.
red.)
3
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zachodziliśmy, wracając ze szkoły. Na ulicy 1 Maja w perspektywie widziałem
pudełka małych bloków, przypominające wielkopolskie pegeerowskie agromiasteczka. Tam mieszkała moja Mama przed wyjazdem do Poznania, ale adresu
nie pamiętałem i jakoś nie miałem ochoty ruszyć w tamtą stronę.
Generalnie, miasto wyglądało, jak liniejący na wiosnę zając. Ruiny, zabudowa z przełomu wieków i prostopadłościany żółtawych „nowoczesnych” bloków.
Było swoistym koglem moglem. Od ratusza odsłonił się wprawdzie widok na
wieżę św. Mikołaja, jakiego nigdy przedtem nie było, ale poniżej wieży widniał
tandetny pawilon. Raz tam byłem, bo mieścił w sobie najlepszą w Szczecinku kawiarnię.4 Miałem taki ulubiony zakątek, na Zamkowej, przy moście nad
Niezdobną. Z obu stron rzeczki wznosiły się stare, malownicze domy, które
odbijały się w wodzie. Tu też ujęcia z dawnych lat nie udało się powtórzyć.
Uciekłem w końcu nad jezioro. Tam drzewa były przynajmniej takie same,
jak niegdyś. Ale idąc starą Vatrislav Alee, co rusz spotykałem jakieś sklejkowe
okropieństwa, zwane domkami kempingowymi. Pomalowane były na różne
jaskrawe kolory farbą, wśród której rozpleniały się liszaje gołej dykty. Dawne
perspektywy, zamknięte to jakąś altanką, to regularnym kształtem przyciętych
równiutko tuj, diabli wzięli.
Wróciłem na ulicę Bohaterów Warszawy, na której, pod numerem 50, niegdyś mieszkałem. Dom się ostał, jedyny z całego otoczenia. Obok tej starej,
pochodzącej z przełomu wieków kamienicy pobudowano jeden z tych żółtawych bloków. Z drugiej strony, tam, gdzie w stronę jezdni wysuwał się kryty
wysokim dachem, szachulcowy piętrus, wyznaczający dawną linię zabudowy
pryncypialnej arterii, było pusto. Za to na wysepce, jaka istniała od zawsze
na zbiegu Kościuszki i Koszalińskiej stała betonowa latarnia, rozgałęziona jak
baldach wyniosłego zielska. Na parterze, na byłym sklepie Deptułów widniał
wielki napis „Ryby”. W połowie lat osiemdziesiątych można się było spodziewać tam tylko masowo poławianych, mrożonych, niefiletowanych mintajów,
popularnego w kraju pożywienia dla kotów.
Byłem przygnębiony widokiem, jaki zobaczyłem. Kiedyś, na przełomie
wieków, ta wielka kamienica przerastała swoje sąsiadki wielkością, była od
Chodzi zapewne o kawiarnię przy ul. Bohaterów Warszawy, naprzeciwko Hosso, ponieważ
w miejscu, o którym pisze Autor kawiarni nigdy nie było. (Przyp. red.)
4
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nich nowocześniejsza, bogatsza. To naturalny sposób rozwoju miast – zresztą
w Prusach prawnie usankcjonowany. W miarę, jak miasto się rozwijało, prawo
nakazywało budować coraz wyższe domy. Po tej kamienicy pod numerem
50 i narożnej przy placu Wolności widać było, że z czasem miał tu powstać
jednolity szereg trzypiętrowych domów. Był to zamysł urbanistyczny, może
dobry, a może nie, ale konsekwentny. W każdym razie opierał się na zasadzie,
że to, co nowe, powinno być lepsze, piękniejsze, bogatsze od starej zabudowy.
Nowy dom, przyklejony do tej starej kamienicy był i niższy i bardziej prymitywny. Aż krzyczał: tu przyszli biedacy, barbarzyńcy, którzy nie umieją włączyć
się w historyczny ciąg rozwoju i proponują coś małego i byle jakiego – bo tylko
na tyle ich stać.
Minąłem siostrzycę mojej kamienicy na Kościuszki 10. Była sławna, jako
siedziba krawca-astronoma5. Nie znałem go, a obszerny strych, na którym urządził swoje obserwatorium kojarzył mi się wyłącznie ze strzelaniną, jaką tam
urządziliśmy z kolegami w 1945 roku, używając pruskich karabinów z wojny
1870 roku, których było w mieście sporo, przechowywanych, jako pamiątki po
żołnierzach tego okresu.
Poszedłem do dawnej „Łowiczanki”, restauracji, której współwłaścicielem
był mój ojciec, na Kościuszki 26. Była to teraz fabryka cukierków, czy innych
słodyczy, liszajowata, jak wszystko dookoła, bo stare budynki zostały oplecione
jakimiś przybudówkami, niby dworek starego, zdziwaczałego arystokraty 6. Na
placu, na którym sędziowałem mecze piłki nożnej stała szkoła 7 – styl końca
lat pięćdziesiątych, czyli warszawski MDM (Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa z lat 1950-1953) w mniejszej skali i gorszej jakości. Kolejny pryszcz,
wyrosły sztucznie, wbrew historii i tradycji miejsca, na którym stał.
Postanowiłem dojść do bunkrów i „Seeblicku”. Za szpitalem miasto wyglądało, prawie tak, jak dawniej. Budynki w stylu lat trzydziestych były nienaruszone. Teraz wyglądały, jak swoista kolonia architektury okresu hitlerowskiego.
Brakowało tylko wielu solidnych ogrodzeń, jakie znałem z dawnych czasów.
I zaraz za nimi, jak zawsze – był strumyk – i koniec Szczecinka.
5
6
7

Adam Giedrys znany w całej Polsce astronom-amator (1918-1997). (Przyp. red.)
Dzisiejsza CSI „Słowianka”. (Przyp. red.)
Szkoła Podstawowa nr 4. (Przyp. red.)
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Szedłem dalej aleją starych drzew. Kiedyś były dużo mniejsze, teraz zakrywały niemal całe niebo nad szosą. W młodniku, który w czasie mojej nieobecności
stał się lasem, był schron bojowy piechoty. Odnalazłem go z łatwością – niewiele
się zmienił, tylko omszał i znikły jego stalowe drzwi wejściowe o zaokrąglonych
kształtach. Za to po drugiej stronie drogi na kilka pięter w górę wznosiła się
betonowa bryła o nieregularnych kształtach. Gdzieś wysoko widziałem wejście, którym z drżeniem serca, ostrożnie właziłem z kolegami do środka, ze
strachem schodząc jedno, czy dwa piętra w dół. Bryła była pokryta czarnymi
zaciekami izolacji, ponury pomnik niemieckiej siły. Stanowczo wolałem dawny
widok: piaszczysty wzgórek i ledwie widoczną, stalową kopułę armaty, którą
przykrywała. Wtedy tu królowała przyroda, a nie żelbet. Ale rozumiałem, że
obok takiej kupy darmowego piasku żaden budowlaniec nie przejdzie obojętnie.
Z „Seeblicku” najtrwalsze okazały się korty tenisowe. Zostały jeszcze kawałki
ceglanej nawierzchni, która przez czterdzieści lat nie poddała się trawie. Natomiast
nie było schodów, które kiedyś prowadziły po skarpie w górę, do pensjonatu.
Czas było wracać na uroczystości.
Aula była pełna. Usiadłem z tyłu – nie lubię zbytnio rzucać się ludziom
w oczy. Gdzieś przy prezydium, albo nawet za nakrytym zielonym suknem
stołem z paprotkami zobaczyłem swoich dawnych kolegów, którzy porobili
różne dyrektorskie kariery. Lolek Czekałowski właśnie odszedł na emeryturę
ze stanowiska szefa tego liceum 8. Byli i inni – Pudłowski, Szokalski, budowniczowie tej całej nędznej architektury lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Któryś z nich postawił dom odwrotnie, fasadą frontową do podwórka, ale takie
drobiazgi nie przeszkadzały w karierze.
Taki był właśnie los naszego pokolenia. Nie mieliśmy zasług wojennych,
młodość przypadła nam na najgorsze czasy, a gdy na nas spadła odpowiedzialność za kraj, mieliśmy tylko możliwość robienia rzeczy marnych – z zastrzeżeniem, że to nie dotyczyło kultury. Równocześnie mieliśmy na trwałe zakodowaną
świadomość, że w tamtych czasach wszelka myśl o zmianie położenia kraju była
tylko złudzeniem. Moi koledzy – budowlańcy stawiali to nowe miasto tak, jak
mogli w tamtych czasach.
Dyrektor L. Czekałowski był dyrektorem LO w Szczecinku w latach 1962-1971. (Przyp.
red.)

8
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Z przebiegu tej licealnej fety nie pamiętam nic. Mam zdjęcie sali – nędzne,
bo robione marnym aparatem i na marnym materiale „Orwochromie”. Był to
czas, gdy cały świat od lat fotografował na negatywach barwnych, na Zachodzie
było pełno fotolabów, u nas trzeba się było cofnąć o całą epokę i robić zdjęcia
na mało czułych odwrotkach. Jak nie było niczego innego, musiały wystarczyć
wyroby „Orwo” – enerdowskie filmy, produkowane w oparciu o technologię
z lat trzydziestych.
Po tej uroczystości wysłano nas, najstarszych absolwentów liceum, do klas,
abyśmy porozmawiali z młodzieżą. I cóż ja mogłem powiedzieć nastolatkom lat
osiemdziesiątych? Miałem dyplom ekskluzywnej uczelni – i pustkę w kieszeni.
W tamtym czasie wisiałem jakby w powietrzu. Byłem na pół bezrobotny. Pięć
lat wcześniej robiliśmy duże spektakle, w naszym małym studiu poznańskiej
telewizji panował nieustanny ruch. Przewijały się znane postacie, najlepsi polscy
aktorzy. Zarabiałem bardzo dobrze – raz udało mi się w ciągu miesiąca otrzymać
sumę, równą połowie oficjalnej wartości „Malucha”. Cezurą stał się rok 1981,
kiedy w naszym studiu zakwaterował się oddział wojska, a my, pracownicy,
musieliśmy wartownikom okazywać specjalne, jednorazowe przepustki, aby
się dostać do pracy.
Teraz nie produkowaliśmy niemal niczego poza lokalnymi odcinkami wiadomości. Moje zarobki spadły o trzy czwarte. Satysfakcji nie miałem żadnej.
W dodatku znalazłem się zupełnie na marginesie po spotkaniu z korespondentem „Prawdy” w Polsce, niejakim, nomen omen, Ulianowem. Był to typ
„Wielkotuza”, nadęty i traktujący wszystkich z góry. Nieustannie powoływał się
na znajomości w najwyższych władzach w Warszawie i Poznaniu. Operatora,
który z nim przyjechał, traktował jak służącego. Miał on robić zdjęcia, ale wara
mu było usiąść ze swoim szefem przy jednym stoliku. Byłem oburzony – mimo
wszystko w Polsce takie stosunki były nie do pomyślenia
Równościowa, demokratyczna tradycja ciągle się tliła u nas, może także
dlatego, że władze polskie cały czas czuły, że brak im społecznego poparcia.
Nasi notable nie byli aż tak bardzo różni od ludzi, wśród których żyli. A Rosjanie, choć pytali, dlaczego nie likwidujemy wyzysku człowieka przez człowieka,
pozwalając na wykorzystywanie pracy najemnej przez chłopów, nie widzieli
niczego zdrożnego w utrzymywaniu niezliczonych służących w swoich domach.
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Znając rosyjską hierarchiczność społeczną, wyobraziłem sobie, jak ten mój gość
musi się płaszczyć przed tymi, którzy go przewyższają rangą.
Mam w stosunku do takiego, najgorszego z rosyjskich charakterów silną
alergię. Nie do końca udało mi się ją pokryć konieczną w tamtych okolicznościach kurtuazją.
Ulianow zaproponował mi piwo. Ja niestety, niestety z powodów zdrowotnych alkoholu nie piłem, więc odmówiłem – nie podając przyczyny. Gość
się obraził. Pojeździliśmy trochę po Poznaniu i rozstaliśmy się w lodowatej
atmosferze.
Nazajutrz moja teczka z SB wylądowała na biurku generała, I Sekretarza KW.
Ten wezwał na dywanik naszego dyrektora i, zapewne nieopatrznie zacytował
mu co soczystsze kawałki. Z kolei ja znalazłem się na dywaniku i miałem okazję
wysłuchać zaczerpniętych z mojego dossier zarzutów. Wiedziałem, kto i co na
mnie donosił, wiedziałem też, że otwierano moje listy, pisane do kuzyna w USA.
Dostąpiłem zaszczytu otrzymania od samego I Sekretarza miana podstępnej
żmii, zatruwającej zdrowe ciało partii.
Ta moja teczka nie była jednak żadnym wyróżnieniem – każdy pracownik
telewizji miał taką, trzeba przyznać, bardzo szczegółową... Dawniej wyleciałbym z partii za opinie, które się tam znajdowały, teraz każdy członek PZPR
był zbyt cenny, aby go się pozbywać bez zastanowienia. Poniosłem tylko straty
materialne, znalazłszy się w archiwum, zamiast w redakcji.
Powiedziałem w końcu młodym uczniom mojej dawnej szkoły, że jeśli któryś z nich ma zamiar wybrać zawód artystyczny, powinien się dobrze zastanowić.
W tej dziedzinie sukcesy są rzadkie, praca ciężka i najczęściej prowadząca do
porażek. Jeżeli na dziesięć programów telewizyjnych jeden wyjdzie dobrze, to
trzeba to uznać za sukces. Nie wystarczy znakomity warsztat i pomysły, aby
zdobyć rozgłos, potrzebny jest jeszcze łut szczęścia, a szczęście ma swoje kaprysy.
Każdy może na swej drodze spotkać jakiegoś Ulianowa.
Dwaj koledzy, których razem ze mną wysłano do klasy byli znacznie młodsi.
Mieli dobre samochody – jeden przyjechał z Belgii, lub z RFN, drugi pracował
w firmie polonijnej. Opowiadali o swoich sukcesach – i to znacznie bardziej
pociągało młodzież, niż mój pesymizm. Im pieniądze przychodziły łatwo, tankować mogli bez kartek, kupować w Peweksach wszystko, na co mieli ochotę.
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Była to w naszym siermiężnym socjaliźmie rzecz niezwykła, ale coraz lepiej
było widać, że do nich należy przyszłość. Nam, pięćdziesięciolatkom szykowała
się rola kibiców.
I choć na Kremlu dopiero co zasiadł Gorbaczow, czuło się, że jakaś epoka
się kończy, że przyjdzie coś nowego. Nie było wiadomo, kiedy. Mogło to być
kilka, ale równie dobrze kilkanaście lat. Do Szczecinka to wszystko jeszcze nie
dotarło, takich rodzynków, jak dwaj moi współtowarzysze na lekcji było bardzo
niewielu. Skupiali się w Warszawie i innych metropoliach.
W sumie nie wywarłem na uczniach zbyt wielkiego wrażenia i byłem zadowolony, kiedy ta improwizowana lekcja dobiegła końca.
W kuluarach, czyli mówiąc wprost, na korytarzu, zebrała się spora grupa
byłych uczniów naszej klasy. Pamiętam Marysię Domieniuk, Lalkę Gorzkowską,
Hankę Latyńską. Był Staszek Klisz z orderem Polonia Restituta na marynarce.
Pojawili się także profesorowie – bardzo przez nas lubiana i poważana pani
Irena Ginelowa i Anatol Obłamski, który od początku wrósł w środowisko,
związane z władzami. Dobrze mu się żyło, ale szacunku wśród nas nie miał.
Obecność naszego nauczyciela WF była nieco krępująca, choć słyszeliśmy z jego
ust szereg komplementów.
Postanowiliśmy w wolnym czasie pójść na cmentarz. Szliśmy piechotą,
ulicą 9 Maja – po lewej były te same domy, co kiedyś, po prawej luki po wypalonych ruinach zastąpiły podobne do wszystkich innych bloki. Ulicą Lipową
doszliśmy do skromniutkiego ronda, nad którym głównym akcentem była taka
sama baldachowata latarnia, jak ta na Bohaterów Warszawy. Dalej droga wiodła
w górę – na cmentarz.
Kiedyś był tam pochowany mój ojciec, w pierwszym szeregu polskich grobów, tuż na lewo od głównej bramy. Teraz nie poznałem miejsca, które przecież
często odwiedzałem. Drzew było dużo mniej, znikły żywopłoty z tuj. Nie było
też niemieckich grobów. Pamiętałem żeliwne, często przekrzywione krzyże,
które stały tu gęsto wśród wysokiej trawy. Teraz nie widziałem ani jednego. Po
prostu je wyrzucono za czasów Gierka. W zamierzeniu miał to być widomy
znak zjednoczenia Ziem Zachodnich z Macierzą, ale w praktyce było to zwykłe
barbarzyństwo. Jako Polak poczułem się w jakiś sposób za to odpowiedzialny. (….) Płyty zdjęte z niemieckich nagrobków, przeszlifowanie i zaopatrzone
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w nowe napisy upamiętniały teraz naszych rodaków. Zniszczono wiele obiektów
o dużej wartości artystycznej i historycznej. (…..)9
W 1985 roku mijały trzydzieści trzy lata od naszej matury. Idąc na cmentarz
zdążaliśmy na spotkanie z Radą Pedagogiczną naszej szkoły, nieomal w komplecie. Nasz dyrektor, Marian Kroker z żoną, nasz wychowawca Franciszek
Buchholz, wychowawczyni Maria Geniuszowa, profesor Eugenia Maurin, zwana „Roślinką”, fizyk, profesor Rohatyńsaki, zwany „Kelnerem”. Wędrowaliśmy
wśród cmentarnych pagórków – ani rusz nie mogłem zidentyfikować terenu.
Miałem dawne obrazy tego miejsca w pamięci – dziś nic się nie zgadzało. My,
grupa pięćdziesięciolatków, mieliśmy też w tym miejscu swoich rówieśników
– Irkę Zubcówną, Staszka Ocha, który niedługo po skończeniu szkoły zmienił
nazwisko na Ochocki. Dzięki pomocy miejscowych kolegów i koleżanek trafialiśmy na te mogiły. Czasem ktoś kładł kwiatek, czasem tylko staliśmy przez
chwilę, milcząc, nad kolejnym nagrobkiem. Była to jakaś ironia losu, jaskrawa niesprawiedliwość, że naszym profesorom, którzy uczyli nas szacunku dla
tradycji i historii przyszło w końcu leżeć na tym rozbebeszonym cmentarzu.
Należeli do pokolenia, które nigdy by do takiego barbarzyństwa nie dopuściło.
Ale przyszli nowi ludzie, gierkowscy technokraci i postąpili po swojemu. Jaki
sens miał mój wewnętrzny sprzeciw i czy mógł przynieść jakiś skutek?
Wieczorem urządzono zabawę. Byłem na niej przez chwilę, znajomi przewijali się w tumie rzadko, jak rodzynki w marnym cieście. Szybko poszedłem
do hotelu. Nazajutrz, znów razem z Markiem, wracaliśmy do Poznania.
Te dwa dni w mieście, które uważałem za swoje miasto rodzinne, mocno
zachwiały tym przekonaniem. Jechałem do Szczecinka, jak prawowierny muzułmanin do Mekki – i okazało się, że nie dotarłem do żadnej świętości. Znalazłem się
w miejscu, które zmieniło skórę, już nie było moje. Przyjaciele, choć serdeczni, jak
dawniej żyli innymi sprawami niż ja. Cieszyli się z czerwonej „Isaury”, podobnego
do szalupy stateczku, który od niedawna pływał po jeziorze Trzesieckim. Mnie ta
jednostka pływająca zdecydowanie się nie podobała, a już nazwanie jej imieniem
bohaterki marnego, brazylijskiego tasiemca było czymś, czego pojąć nie mogłem.
Powiedziano mi, że to głos ludu. Rozumiałem, że przeprowadzenie w tamtym
9

W miejscach wykropkowanych Redakcja dokonała niewielkich skrótów.
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czasie referendum, nawet na taki błahy temat, było sporym osiągnięciem, ale jego
wynik był żałosny. Z drugiej strony lepsza „Isaura” niż na przykład „Dzierżyński”.
Miałem za mało czasu, by ostatecznie zdecydować, kim jestem – jednym
z wielu ludzi, których wojna wykorzeniła z ich mateczników rodowych – czy
po prostu Wielkopolaninem. Postanowiłem wrócić do Szczecinka za rok i poszukać jeszcze raz odpowiedzi na to nurtujące mnie ciągle pytanie.
Tym razem jechałem z Poznania sam, ale za to długo, bo linia Piła – Szczecinek była w remoncie. Pociągi nie kursowały, trzeba było dojechać autobusem.
Wysiadłem na dworcu – był wspólny, kolejowy i autobusowy. Ponieważ umówiłem się z Kliszami, powędrowałem pieszo na Chełmińską, do mieszkania
moich przyjaciół. Było ciasne, dwupokojowe. Maleńki podeścik przed drzwiami
nasuwał pytanie – jak stąd wynieść chorego na noszach?
Byłem na tym punkcie uczulony. Wejście do mojego mieszkania w Poznaniu – też zbudowanego w latach siedemdziesiątych – zostało tak zaprojektowane, że nie da się przez nie wynieść trumny. I gdy moja Mama zmarła właśnie
w tym mieszkaniu, musieliśmy jej ciało wynosić w pozycji pionowej i dopiero
na dworze, przy asyście wielu ciekawych sąsiadów, wkładać do trumny. Był to
wstrząs, którego nie zapomniałem po dziś dzień.
Kliszowie właśnie wyprawili w świat dwie swoje wychowanice – jedna
mieszkała w Wielkopolsce, w Krotoszynie, druga niedaleko – w Świątkach. Dusia
była chyba wicedyrektorką naszego liceum, Staszek wykładał historię. Oboje byli
w PZPR. Byłem nawet tym faktem zdziwiony, szczególnie przynależność mego
przyjaciela wydała mi się zgrzytem. Przecież jako siedemnastoletni chłopak
został skazany na więzienie, potem przez lata całe był bity regularnie na UB,
tak, że przez trzy dni nie mógł chodzić Miał jednak naturę społecznika, chciał
działać wśród ludzi i to przesądziło sprawę. Początkowo próbował szczęścia
w SD. Nawet się chwalił, że w Szczecinku bywają przedstawiciele najwyższych
władz tego stronnictwa, i że dzięki nim może coś się w Polsce zmieni. Oczywiście, było to złudzenie. Szybko przyszło rozczarowanie. W końcu doszedł,
jak i ja, do wniosku, że jeśli człowiek chce coś robić, to do partii należeć musi.
Staszek więc znalazł się w partii. Dziwiłem się trochę, że go przyjęto, ale
Gierek nie bawił się w ideologiczne dociekania – trzymilionowa PZPR to było
coś! Lubił rzeczy duże i efektowne, szczegóły nie obchodziły go zbytnio.
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Ten wyjazd do Szczecinka traktowałem oczywiście także jako okazję do
spotkania się z moimi najbliższymi przyjaciółmi – drugim był Zbyszek Gabalis. Mieszkał na ulicy Szczecińskiej, nieopodal wieży Bismarcka. Był to jeden
z pierwszych bloków, zbudowanych dla fabryki płyt. Zbyszek należał do tych,
którzy ten zakład budowali i uruchamiali.
Trzy lata starszy ode mnie, wcześnie się ożenił i miał już wtedy troje dorosłych dzieci – dwie córki i syna. Ożenił się z naszą koleżanką ze szkoły, Krystyną
Wereszczyńską. Gabalis był niespokojnym duchem. Uprawiał boks, jeździł na
motokrosach. Dysponował klubowym, specjalnym, motokrosowym motocyklem „Jawa”, na którym szalał po wszystkich okolicznych pagórkach i ugorach.
Na tym polu byliśmy sobie zupełni obcy, mnie sport zawsze mało obchodził.
Łączyło nas za to zamiłowanie do fotografii i filmu. Zbyszek opiekował się mną,
trochę jak starszy brat. U niego też na czas pobytu w Szczecinku zamieszkałem.
W dużym pokoju, z widokiem na wieżę Bismarcka – niestety, nazwa „Wieża
Przemysława” nie chciała się przyjąć wśród tych, którzy byli tam od 1945 roku
– rozłożono mi materac. Gdy się kładłem spać, nad głową miałem telewizor.
Rosjanie nadawali w Szczecinku program moskiewski i ten przede wszystkim oglądałem, leżąc w pościeli. Było to dla mnie interesujące doświadczenie,
bo nie mieliśmy wówczas okazji do oglądania innych programów niż polskie.
W porównaniu z naszym program był sztywny, napuszony, ale rzemiosło było
znakomite. Lepiej od nas oświetlali, prowadzili kamery, choć ani na milimetr
nie odchylali się od ogólnie przyjętych i wypróbowanych reguł. Najlepiej było
to widać na jakimś wieczorze baletowym – klasyka przed i za kamerami.
Przyjechałem do Szczecinka pełen rozchwianych, zeszłorocznych wrażeń.
Nie otrząsnąłem się z wrażenia dysharmonii urbanistycznej miasta. Tymczasem
obaj moi przyjaciele mieszkali w domach, które uważałem za liszaje, za coś, co
jest obce temu organizmowi miejskiemu. Byłem pewny, że oni potwierdzą mój
osąd. A tymczasem nastąpiło coś, czego nie oczekiwałem. Obaj zawzięcie bronili
tego Szczecinka, jaki był w latach osiemdziesiątych. Zbyszek Gabalis na moją
uwagę, że szkoda tej malowniczej starówki z małymi domkami odparł, że tam
się nie dało mieszkać, brak było podstawowych wygód i że te nowe domy, które
uważałem za wstrętne, mają instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, centralne
ogrzewanie itd.
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Wywiązał się spór o to, czy miasto idzie naprzód, czy parszywieje. Spór ten
trwał przez cały tydzień mego pobytu w Szczecinku. Powoli jednak zacząłem
dochodzić do przekonania, że w wielu punktach nie mam racji, że w końcu jestem już człowiekiem z zewnątrz i turystą, który zawsze widzi tylko zewnętrzna
warstwę tego miejsca, w którym się właśnie znalazł.
Najpierw musiałem przyznać rację mim przyjaciołom, że to jest dopiero
początek. Funkcja miasta, w porównaniu z czasami niemieckimi, zmieniła się.
Nie było w nim bogatych rentierów, którym potrzebne były luksusowe wille.
W Polsce tamtych czasów nie było też bogatych turystów, dla których warto by
budować pensjonaty w rodzaju „Seeblicku”. Ale już wtedy po mieście kręciło
się sporo „Maluchów”, które musiały mieć możliwości poruszania się. Dawny
układ komunikacyjny, dogodny dla wozów konnych, stracił swą użyteczność.
Z konieczności wyłaniał się nowy szkielet komunikacyjny miasta. Ten proces
trwał w całej Polsce i w moich reporterskich wędrówkach po Wielkopolsce często wypadało mi jeździć nie przez centra miast i miasteczek, ale wśród jakichś
obórek i szop, między którymi położono nowe, szerokie drogi. Były pokryte
marnym asfaltem, to fakt, ale rozwiązywały narastające problemy.
To właśnie działo się w Szczecinku. I Staszek i Zbyszek cieszyli się, że do
miasta płyną pieniądze. Było to po Koszalinie największe miasto w województwie – więc miało z tego powodu określone korzyści. Ale że przy okazji stało
się brzydkie, temu nie zaprzeczali. Twierdzili jednak, że to minie.
Uważałem obu na niepoprawnych optymistów. Bardzo wątpiłem w zdolność
systemu realnego socjalizmu do tworzenia rzeczy pięknych. Teraz jednak, na
naszych oczach, jego struktury zaczynały się chwiać.
Pamiętam gorącą dyskusję z Dusią Kliszową na ten temat. Staliśmy na
ulicy Ordona na przystanku autobusowym obok szkoły. Czekaliśmy na bardzo niewygodny „Autosan”. Normalnie nie zdarzało mi się podróżować takim
pojazdem. W Poznaniu kursowały Ikarusy, wprawdzie wyrzucające z siebie
tumany czarnego dymu, ale przecież o wiele wygodniejsze. Szczecinek był za
małym i w dodatku położonym w mało znaczącym województwie miastem,
aby móc marzyć o autobusach z importu.
Rozmawialiśmy o możliwości zmiany ustroju. Twierdziłem na podstawie
znajomości teorii marksizmu-leninizmu, że żadna ewolucja systemu władzy
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nie jest możliwa. Każdy ruch wymagał obalenia dogmatu o kierowniczej roli
partii. A tracąc kierowniczą rolę partia okazywała się – według teorii – chorą
częścią obozu socjalistycznego, którą należało odsunąć od władzy. Działania
tego typu przeprowadzono już na Węgrzech i w Czechosłowacji. Było oczywiste,
że w razie potrzeby takie samo rozwiązanie kierownicza siła kierowniczych sił,
czyli KPZR w razie potrzeby zastosuje w Polsce.
To była jednak teoria. W praktyce od czasów Edwarda Gierka coraz więcej
dziedzin naszego życia toczyło się swoją drogą, a teoretyczna nadbudówka była
tylko przykrywką. Zobaczyłem to także w Szczecinku. Bardzo lubiłem długie,
kilkunastokilometrowe spacery. I pewnego ranka, gdy i Kliszowie i Gabalisowie
byli w pracy, wybrałem się na taki spacer dookoła jeziora Trzesieckiego. Była
to poniekąd wyprawa sentymentalna, chciałem odwiedzić miejsca, które były
związane z pierwszą i drugą miłością mego życia. Poszedłem w stronę Świątek,
których nazwę ciągle zapominałem – dla mnie był to zawsze Elżbiecin. I nagle, po prawej stronie, zobaczyłem cały szereg budów. Powstawały nowe domy
jednorodzinne. Były stawiane z dobrego materiału – cegła, dachówki, dobre,
impregnowane drewno. Pomyślałem, że teoria ustroju, w którym żyliśmy, zupełnie się z tymi budowami rozmijała. Na tych działkach ziemi działo się coś
nowego. Tu była już wtedy „strefa zdekomunizowana”.
Wiedziałem z poznańskich doświadczeń, że tych wysepek przyszłego kapitalizmu nie tworzą bynajmniej opozycjoniści. Aby zbudować w tamtych czasach
cokolwiek, trzeba było mieć przydziały na cegłę, cement, drewno, dachówki –
jednym słowem na wszystko. O tych przydziałach decydowały komitety partyjne,
a więc ludzie, którzy je dostawali, musieli być z tymi decydentami w dobrych
stosunkach – byli jedną sitwą. Żeby w Polsce wszystko się wywróciło, potrzebny
był tylko jeden czynnik – nieinterwencja rosyjska.
I zaraz następnego dnia zobaczyłem coś, co dało mi dużo do myślenia.
Zawsze w czasie odwiedzin w Szczecinku zachodziłem do państwa Ginelów na
Pomorską. Tak było i tym razem – poszedłem tam ze Staszkiem Kliszem. Za
każdym razem przechodziliśmy opodal bramy koszar rosyjskich. Tym razem
ten groźny symbol realnej władzy w Polsce nie prezentował się tak okazale, jak
zwykle. Brama była pogięta, obwieszona. Już nie pamiętam, co czerwonego było
na niej – sierp i młot, czy gwiazda pięcioramienna. W każdym razie ta czerwona
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blacha była popstrzona plamami wyłażącej spod niej rdzy. Pomyślałem sobie
– to dzięki temu, że wy się chwiejecie, my po kilkudziesięciu latach możemy
poszukać własnej drogi. Może do socjalizmu, może do kapitalizmu – w każdym
razie bez sterowania z Moskwy.
Dla tych, którzy w Szczecinku mieszkali stale, nie był to pewnie żaden
symbol, tylko zwykła codzienność – ale ja byłem naprawdę uderzony tym regresem, jaki nastąpił w stosunku do lat pięćdziesiątych. Za murem okna mogły
być pozalepiane gazetami, ale brama koszar, ich wizytówka, zawsze była wypucowana na glanc.
Mój spacer trwał dalej. W Świątkach obok dawnej szkoły – Liceum Hodowlanego (ob. Zespół Szkół nr 6 – przyp. red.) powstał nowy kompleks budynków.
Nagle znalazłem się w Polsce, a nie na Ziemiach Odzyskanych, gdzie ciągle
jeszcze dominował w architekturze niemiecki duch. Tutaj ostał się w jednym,
czy dwóch starych, podworskich domach z gankami, wychodzącymi na ulicę.
Nawet drzewa były już inne – sporo wierzb, których w 1945 roku prawie się
nie spotykało. Pomyślałem, że znów natrafiłem na wyspę, tym razem bardzo
bliską widokom, z jakimi się oswoiłem w Wielkopolsce.
Bukowy las miejski po drugiej stronie jeziora prawie się nie zmienił. Zawsze kochałem to miejsce – wyniosłe drzewa o gładkich pniach, rozrzucone
na pagórkach. Stamtąd już było niedaleko do strumyka, łączącego dwa jeziora
– Trzesieckie i to drugie, położone niedaleko, które my nazywaliśmy Śródleśnym10. Wspomnienia zagnały mnie do ujścia strumienia. Było to ulubione
miejsce naszych kąpieli. Przypływaliśmy tam kajakami z naszymi dziewczynami
i skakaliśmy do wody, odbijając się od płyciutkiej łachy naniesionego przez
strumyk piachu w miejscu, gdzie dno gwałtownie opadało. Stamtąd pływało się
na pobliską wyspę, lub opływało ją dookoła, zależnie od humoru. Była zwana
wyspą Miłości, ale nazwa absolutnie do tego skrawka ziemi nie pasowała. Brzegi
bagniste, pełno pokrzyw i błoto – tak ją zapamiętałem.
Tym razem przy strumyku nie było żadnych zakochanych par. W piasku
tkwiło kilka podstawek, a na nich leżały wędki. Nawet nie wiem, czyje, bo
nikogo w okolicy nie dostrzegłem. Zawsze jednak był stamtąd piękny widok
10

Obecnie jezioro Wilczkowo.
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na miasto – tak było i tym razem. Założyłem do aparatu dwusetkę i zrobiłem
fotkę, bardziej sentymentalną, niż wartościową – w dali wyniosła wieża kościoła Mariackiego, a na pierwszym planie te wędki. Całay czas wydawały mi
się czymś obcym, czymś, czego nie powinno tu być. Nie zapytałem nawet sam
siebie, dlaczego? Dopiero za jakiś czas przyszła refleksja, że mam już 50 lat, że
nie mam pojęcia, co się dzieje z dziewczynami, w których się kochałem i że
ostatecznie nie mam żadnych praw, by innym dyktować, co mają robić na tym
skrawku ziemi.
Oczywiście, nie darowałem sobie odwiedzin ruin kolejnego, wysadzonego w powietrze bunkra. To niedaleko od strumyka. Jakoś spokorniała ta groźna niegdyś
budowla. Nie sterczały w górę ostre krawędzie betonowych płyt i pogięte paluchy
żelbetowych zbrojeń. Teraz budowla była zielona, omszała od dołu do góry. Mech
wyokrąglił kształty tej nieforemnej niby rzeźby, wchłonął ją. Stała się częścią lasu.
Zyskała nawet swoiste piękno, jak wszystko, co ginie w sposób naturalny. To tylko
człowiek wprowadza w krajobraz brzydotę – natura zawsze jest piękna.
Idąc dalej nie mogłem nie wejść na Mysią Wyspę. W tym, 2010 roku, otrzymałem ze szczecineckiego muzeum pocztówkę, przedstawiającą tę restaurację
w latach trzydziestych. Po wojnie nigdy nie była czynna, choć w latach 1946-47
próbowano ją ożywić. Zawijał tam i przycumowywał do pomostu „Kościuszko”.
Kilka razy grała tam jakaś orkiestra taneczna. Wszystko wyglądało wtedy tak,
jak na pocztówce. W domu mieliśmy mnóstwo talerzy z napisem: „Mause Insel”.
Wraz z kolegami w 1945 roku trafiliśmy w jakiejś szopie na cały transport tych
naczyń. Talerze były oznakowane owalnym, zielonym napisem „Mause Insel”.
W końcu z całego stosu ostał się jeden, który przyjechał wraz z rzeczami mojej
Mamy do Poznania. Niestety, dziś już nie mogę go odnaleźć.
Snując te wspomnienia, stałem wśród traw i pokrzyw. Z trudem odnalazłem kilka schodków, które niegdyś prowadziły na estradę. Zagubione wśród
bujnej roślinności były całkowicie niewidoczne. Trzeba było znać to miejsce,
żeby wiedzieć, że one tam są. Był to jedyny, materialny ślad, który nie mógł dać
żadnego wyobrażenia o tym, co było tu kiedyś. Urok miejsca, przed czterdziestu
laty jeszcze odczuwalny, teraz całkowicie się ulotnił.
W czasie całego spaceru po przeciwnej stronie jeziora nikogo nie spotkałem. Nie było to nic nadzwyczajnego – zdarzało mi się samotnie wędrować
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po Wielkopolskim Parku Narodowym, gdzie sto metrów od drogi też nie było
nikogo. Ale lubiłem takie miejsca – można się było dowoli i w ciszy zachwycać
pięknem przyrody. Za jeziorem były i drzewa i polany i łąki, w czerwcu pełne
kwiecia. Fotografowałem je, wiedząc, że i tak z tego trudu nic nie będzie. Łąka
w kwiatach – to ogrom szczegółów, które zachwycają oko – zdjęcie to zielona
powierzchnia, pełna kolorowych kropek. Czy są one ułożone tak, czy inaczej,
nie ma znaczenia. Nie mają nic z uroku rzeczywistej łąki. W końcu uratowały
mnie trzy pasące się krowy. Wprowadziły w pejzaż porządek i postawiły kompozycję plastyczną na nogi. Ale w końcu i tak nie powstało zdjęcie łąki, tylko
poczciwych krasul rasy nizinnej czarno białej.
Trzesieka (w 1945 roku zwana Czeresieką), w której nie byłem bardzo,
bardzo dawno wydała mi się zaniedbana. Te same domy i zagrody, tylko przygarbione, często krzywe, z wieloma otworkami po wypadłych dachówkach na
skośnych połaciach dachów robiły wrażenie, jakby nikt o nie się nie troszczył.
Spojrzałem tylko z wysokiego brzegu na położoną w pobliżu łachę piasku, zasłoniętą ze wszystkich stron trzciną. Tam też lubiliśmy pływać i opalać się. Było
tam ciepło, cicho. W trzcinach gniazdowały różne ptaki, które swymi głosami
umilały monotonny pobyt. W tym miejscu, skąd było widać tylko otaczające
żółty piasek trzciny i niebo, po którym powoli przepływały obłoki każdy, kto
tam się znalazł stawał się panem maleńkiego świata. Był sobą, bez względu na
panujący gdzie indziej ustrój, porządek i religię.
Kiedy znalazłem się z powrotem w mieście, na deptaku, nagle zdałem sobie
sprawę, że idę ulicą, jakich wiele już w życiu widziałem. Nie było w niej niczego, co promieniowałoby na mnie swoją niecodziennością, czy romantyzmem
wspomnień. Plomby nowych domów po prawej stronie, gdzie kiedyś były wypalone ruiny. Trochę nieznanych mi ludzi – i to wszystko. Nagle ktoś mnie
zawołał – był to Andrzej Słomian. Ucieszyłem się, ale tematów do rozmowy
wystarczyło tylko na minutę. Dotkliwie odczułem to, jako dobitny wyraz swej
nieprzystawalności do tego świata, który chciałem uważać za własny.
Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi – Staszkiem i Zbyszkiem. Obaj mówili o problemach miasta, które były mi obce. Najbardziej zaciekawiła mnie
historia. Nigdy nie zainteresowałem się wcześniej, jak miasto się rozwijało.
Od Staszka dowiedziałem się, że miało jakieś obwałowania. Brama miejska
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była gdzieś w okolicy skrzyżowania Lipowej i 9 Maja. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że najważniejszy obecnie kierunek południowy, w kierunku
Piły nabrał znaczenia dopiero wtedy, gdy za nim znalazła się reszta Polski.
W czasie, gdy było tam Księstwo Pomorskie najważniejsze kierunki, to był
zachód i północ. Staszek opowiedział mi, że znalazł źródło, które mówiło
o tym, jak jacyś rycerze przedzierali się przez lasy z Piły do Szczecinka przez
dwa tygodnie.
Bardzo mnie to interesowało, ale nie dawało poczucia przynależności do
tego miejsca. Wciąż ulice wydawały mi się za wąskie, domy za niskie, samochodów za mało. I wreszcie, gdy ze Staszkiem poszliśmy się kąpać – zaprowadził mnie na cypel obok wieży Bismarcka – i jezioro wydało mi się za wąskie.
Urządziliśmy sobie małą wyprawę na przeciwległy brzeg – obaj mieliśmy „żółte
czepki” – dla przypomnienia, jak w tym samym miejscu czterdzieści lat wcześniej, w dniu zakończenia roku szkolnego ze strachem wracaliśmy z tamtego
brzegu, by zdążyć na rozdanie świadectw. Wtedy ten sam przesmyk nie wydawał się wąski, przeciwnie, z drżeniem wchodziliśmy do wody na przeciwnym
brzegu, by z pełnym samozaparciem przepłynąć te niecałe dwieście metrów.
I po raz kolejny przekonałem się, że ze Szczecinkiem wiąże mnie tylko
przeszłość. Tamte przeżycia sprzed wielu, wielu lat były wciąż żywe, powodowały
drgnięcie serca. Współczesność pozostawiała mnie bez wrażeń.
Postanowiłem zrobić jeszcze jedną wycieczkę sentymentalną. Tym razem
postanowiłem obejść miasto od wschodu. Wyruszyłem, jak poprzednio, ulicą
Szczecińską i za wiaduktem kolejowym skręciłem między pagórki, na których
puszczałem moje modele szybowców. Jeden mi nawet uciekł, gdzieś w kierunku Kwieciszewa. Z jednej strony żałowałem go, z drugiej byłem dumny, że
samolocik poleciał tak daleko.
Znów byłem sam, nikt inny tymi dróżkami nie szedł. Kierowałem się
w stronę niewielkiego jeziorka obok przystanku. Tam zdawałem na harcerską
sprawność pływaka, nurkując przez 25 sekund i przepływając dystans jakichś
stu metrów. Miałem tylko mgliste wspomnienie harcerskiego biegu, komunikatów, zostawianych po drodze, strzałek i całego tego anturażu, jaki towarzyszy
tego typu imprezom. Nie znalazłem niczego, co przypomniałoby o tamtych
przeżyciach. To zdarzało się coraz częściej – szukając wspomnień, trafiałem
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w pustkę. Tam, nad tym jeziorkiem, szala się przechyliła. Wiedziałem już, że
nic nie znajdę. Pora była wracać do miasta.
Idąc dalej, trafiłem na coś nowego – wielkie, zielone pola truskawkowe.
Szczecinek stał się truskawkową potęgą – i to też było mi obce. Doszedłem do
ulicy Żukowa, przebudowanej, z tarasami obok skrzyżowania z ulicą 9 Maja.
Wkrótce znalazłem się na Chełmińskiej.
Przeszedłem obok malowanych na żółto i niebiesko płotów, otaczających
pobliski dom. Kilka dni wcześniej Staszek Klisz powiedział mi szeptem – „Słuchaj, to Ukraińcy. Malują płoty w swoich narodowych barwach”. Współczułem
mu szczerze. Jako dziecko był świadkiem rzezi wołyńskiej i strach przed Ukraińcami został mu do końca życia. Nigdy mi o tym co widział nie opowiedział,
ale musiały to być rzeczy straszne. Mimo to, w latach sześćdziesiątych co roku
jeździł w Bieszczady. Jego rodzinną wieś, Sianki w powiecie Turka widać było
z polskiej strony granicy na Sanie. Stawał nad tą rzeką i długo wpatrywał się
w zamglony przez odległość rodzinny dom.
Doszedłem do wniosku, że już zobaczyłem wszystko, co miałem do zobaczenia. Miasto mego dzieciństwa już nie istniało. Miałem dotychczas złudzenie,
że ono jakoś odwzajemni moje przywiązanie, że otworzy przede mną ramiona.
Nic takiego się nie stało. Byłem tu obcy.
Został mi jeszcze jeden obowiązek. Pani Irena Ginelowa zaprosiła nas obu,
Staszka i mnie, na obiad. Poszliśmy na Pomorską. Nasza była wychowawczyni
podała wspaniały, pieczony schab. Na widok tego rarytasu zrobiło mi się głupio.
Na stole leżał prawdopodobnie cały miesięczny przydział mięsa, jaki przypadał
małżeństwu Ginelów. Byłem w kropce – jeść źle, bo mięso kartkowe, a przydziały
marne. Nie jeść – też głupio, to obraza dla gospodyni. Jednak serdeczność naszej wychowawczyni przełamała wszystkie obawy. Chyba naprawdę ucieszyła
się, że mnie widzi.
Rozmowa zeszła na szczecineckie, szkolne sprawy. Wszak w naszym towarzystwie było dwoje nauczycieli i trudno było oczekiwać czegoś innego. Siedziałem trochę jak na tureckim kazaniu, nie znałem miejscowych stosunków,
tylko niektóre nazwiska kojarzyły mi się z konkretnymi postaciami. Ale tym
razem to nie miało znaczenia. Pani Irena, jak znaczna większość mieszkańców
Szczecinka, była Kresowianką, a także krewną Melchiora Wańkowicza. I tak,
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jak niemal wszyscy Kresowiacy potrafiła stworzyć taką atmosferę ciepła, że
wszystkie codzienne sprawy odpływały gdzieś w dal. Było w tym coś z sarmatyczyzny, co do dziś w każdym Polaku budzi sympatię.
Nie wiedziałem, że swoją wychowawczynię, która mi zaszczepiła szacunek
dla polszczyzny i spowodowała, że do dziś jestem zakochany w „Beniowskim”
widzę po raz ostatni. Zmarła pięć lat później, w dniu pierwszych wyborów
prezydenckich. Nie zdążyła, tak, jak chciała oddać głosu na Wałęsę.
Cóż, wszystko dobiega końca – taki jest porządek rzeczy. Dobiegł końca
i nasz wspaniały obiad w marnych czasach. Była pora się żegnać.
Wyszliśmy przed dom. Tam, odkąd pamiętam rosły wyniosłe, stare krzewy bzu. Pięknie kwitły, a był to początek czerwca. Moja żona bardzo te kwiaty
kochała, tymczasem w Poznaniu już ich nie było – przekwitły. Na Pomorzu
wegetacja jest spóźniona o dwa tygodnie a w stosunku do Wielkopolski. Kiedy
o tej miłości Marianny wspomniałem, dostałem od państwa Ginelów wielkie
naręcze bzów. Zabrałem je do pociągu. Całe szczęście, że nie było tłoku, bo
bukiet zajmował praktycznie cały przedział.
Pociąg ruszył. Niebawem minęliśmy Piłę i nagle coś ze mnie spadło. Napięcie, jakie towarzyszyło moim niezbyt udanym poszukiwaniom przeszłości,
zniknęło. Teraz czułem się na swojej ziemi, którą w ciągu trzydziestu lat zdążyłem
pokochać. Byłem Wielkopolaninem, tak, jak moje dzieci i żona.
A Szczecinek? Rozdwoił się. Z jednej strony jest sporym miastem powiatowym o nieprzeciętnych walorach turystycznych. Od czasu do czasu odwiedzam
je w sieci. Wiem, że sporo się w nim zmieniło w ostatnich latach. Ale jest to
już tylko takie miasto, jakich wiele znam. Oglądam je, cieszę się, ale nie ma już
osobnego miejsca w moim życiu.
Z drugiej strony wciąż w sercu noszę obraz tego starego Szczecinka, który
już dawno realnie nie istnieje. To wciąż jest moje miasto, które kocham. Wracam do niego w snach. Jest to mój prywatny Szczecinek. Nie ma go poza mną
– więc nie przetrwa długo.
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1. Rok 1950. Zabawa w śnieżki na dziedzińcu szkoły.Na planie pierwszym Staszek Klisz,
mój przyjaciel. Fot. J. Kurek.

2. Rok 1951. „Lekcja” w naszej klasie na 1 Maja. Prowadzi „Lalka”, czyli Janina Gorzklowska,
w ławkach od lewej: Antoni Antkowiak, Stanisław Wopłejko, Janusz Wojdyło („Wojdylak”),
Władysław Syryca („Serek”), Janusz Smukowski, Witold Gowin. Fot. J. Kurek.
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3. Rok 1951. Plac Wolności, pochód pierwszomajowy. Czołówka naszej szkoły. Od lewej przewodniczący ZMP – nn, dyrektor Marian Kroker, Anatol Obłamski, nauczyciel WF, woźny – I
sekretarz POP. Fot. J. Kurek.

4. Rok 1951. Wycieczka do Ustki. Klasa XI. (starsza od naszej o rok) Trzeci od prawej, w
czapce – Szwed (imienia nie pamiętam). Fot. J. Kurek.
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5. Rok 1952. Podwórko szkoły. Przerwa lekcyjna. Od lewej: Witold Gowin, Janusz Wojdyło,
prof. Roman Rohatyński, Stanisława Łukaszaniec, Janina Gorzkowska, Stanisława Matela,
Irena Zubcow, Maria Domieniuk, Henryk Przybylak, Zbigniew Prętki. Fot. J. Kurek.

6. Rok 1952. Kościół Mariacki, lekcja religii. Od lewej: Janusz Wojdyło, Janusz Smukowski,
Stanisław Och, niżej Antoni Antkowiak, Irena Zubcow. Nazwiska księdza nie pamiętam. Dalej
w dolnym rzędzie: Janina Gorzkowska, Maria Domieniuk, Teresa Ejsymont, Janusz Matusewicz. U góry, na prawo od księdza: Władysław Syryca, Stanisława Matela,Jerzy Wroński,
Irena Jańczak, Stanisława Łukaszaniec. Fot. J. Kurek.
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7. Rok 1952. Dziedziniec szkoły. Maturzyści – klasa pedagogiczna. Nauczyciele od lewej:Aleksander Charkiewicz (matematyka), Maria Krokerowa (historia), sekretarka szkoły, Maria Geniusz (geografia) – wychowawczyni klasy, Marian Kroker (dyrektor) Irena Ginelowa (polski),
Irena Maurer („Roślinka”) – botanika, Anatol Obłamski (WF), Franciszek Bucholtz (łacina). Uczennice, od lewej: Wanda Przedwojewska,
Maria Biernacka (obecnie Maszkowska, mieszka w Szczecinku na ulicy Artyleryjskiej), Teresaq Ejsymont, Władysława Grudniewska, Halina
Nabrdalik. Chłopcy, od lewej: Janusz Wojdyło (odwrócony), nn, Witold Gowin, Janusz Smukowski, Antoni Antkowiak, nn, Władysław Syryca,
Andrzej Dłubakowski, dziewczyna nn.
Fot. J. Kurek.

8. Rok 1951, Jan Kurek ze swoim sprzętem – aparatem kliszowym 9 x 12 i światłomierzem
optycznym. Fot. Z. Gabalis.

9. Rok 1952. Między Szczecinkiem, a Trzesieką. W dali droga do Koszlina. Na zdjęciu Jan
Kurek. Fot. NN
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10. Rok 1953. Zbigniew Gabalis, mój przyjaciel i zapalony fotograf. Fot. J. Kurek.

11. Rok 1955. Wycieczka naszej klasy nad jezioro Wielimie. W pierwszym kajaku Stanisław
Klisz i Irena Zubcow, w drugim Janusz Matusewicz i Krystyna Mazurkiewicz, w trzecim
Henryk Przybylak i Stanisława Matela, w czwartym Marek Daroszewski, w piątym Janusz
Smukowski i Stanisława Łukaszaniec. Fot. J. Kurek.
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12. Rok 1951. Miejsca nie pamiętam, chyba gdzieś w okolicy ulicy Koszalińskiej. Fot. J. Kurek.

13. Rok 1951. Ulica Żukowa. Obecnie Kard. S. Wyszyńskiego. Fot. J. Kurek.
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14. Rok 1952. Ulica Zamkowa. Fot. J. Kurek.
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Alicja Tyszkiewicz

Wspomnienia
Praca uzyskała II nagrodę w konkursie na pamiętniki p.t.
„Szczecinek – moje miasto” ogłoszonym przez Muzeum
Regionalne w Szczecinku w 2010 roku
z okazji 700-lecia Szczecinka

Przedmowa
To był dziwny ciąg zdarzeń. Najpierw w naszej miejscowej gazecie „Temat”
ukazał się wspomnieniowy artykuł o trudnych początkach życia pierwszych
Polaków w Szczecinku, ze wzmianką o tragicznej śmierci zastrzelonego przez
rosyjskich żołnierzy mojego Tatusia, ale ze zniekształconym nazwiskiem Żalewicz (wg danych z archiwum).
Potem nadeszła odpowiedź z Urzędu Miasta w sprawie przebiegu zameldowania moich Rodziców, od chwili przyjazdu do Szczecinka, aż do ich
śmierci. Taki dokument potrzebny mi jest do uzyskania odszkodowania za
mienie pozostawione na kresach. Taka jest treść odpowiedzi: „osoby takie nie
figurują w naszych dokumentach”.....! Tylko tyle! Nie było ich, nie istnieli!
Cała w nerwach poszłam do biura meldunkowego i oświadczyłam, że
pismo, które mi przysłali kompromituje Urząd. Niestety pan Kierownik nie
poczuł się skompromitowany, nawet przeciwnie! Przecież odpowiedź jest wyczerpująca i zgodna z prawdą. W księgach meldunkowych nie ma Jana i Jadwigi Żylewicz. I nie ma znaczenia, że mieszkali tu od chwili przyjazdu, to
jest od 6 maja 1945 roku – aż do swojej śmierci. Przeżyłam wstrząs. Nagle
uzmysłowiłam sobie, że kiedy mnie zabraknie, a jestem nestorką rodziny, nikt
nie będzie wiedział o istnieniu Tych, którzy już odeszli. Postanowiłam spisać
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wszystko to, co pamiętam dla Tych, którzy zostaną po nas, by żyli nie tylko
w mojej pamięci, ale i tych, którzy są i będą po nas.
„Będzie to moja prawda o tym, co minęło.”

Wilno. Rodzina mojej Mamy – Mazurkiewicze
Dawno, dawno temu, na przełomie XIX i XX wieku w Wilnie, w rodzinie Mazurkiewiczów młody Staś (mój dziadek) zakochał się w Ewie Głębakis, ale
Ewa była Litwinką, a Staś Polakiem. Nie był to korzystny układ. Prawdopodobnie obie rodziny nie wyrażały zgody na to małżeństwo. Mimo to młodzi
pobrali się. Miłość ich była wielka! Tylko, że odcięli się od korzeni. Nikt z mojego pokolenia nie wie nic o ich rodzicach. Mama Ewcia – bo tak kazała siebie
nazywać swoim wnukom Irci i Zysiowi – była światłą, energiczną kobietą interesującą się literaturą, polityką. To Ona dyskutowała z często odwiedzającymi
ich dom przyjaciółmi, a Staś pełnił rolę gospodarza domu troszczącego się
o to, by dyskutantom nie zabrakło napojów i jedzenia.
W czasie wielkiej wojny światowej, później określanej, jako „pierwsza”, mieli już troje dzieci. Pracowali w szpitalu, jako sanitariusze i chyba tam mieszkali,
bo moja Mama opowiadała jak to biegali po podziemnych korytarzach szpitala,
przeżywając w pobliżu kostnicy chwile grozy. Okres międzywojenny na pewno był dla nich czasem trudnym, ale i radosnym i szczęśliwym. Ich najstarszy
syn Józio, uroczy i nad podziw inteligentny, bardzo wcześnie zaczął pracować
w „Gazecie Krajowej” jako pracownik administracyjny, równocześnie ucząc się,
ale też pisząc artykuły. Ale dopadła go ciężka choroba i zmarł bardzo młodo. Żył
krótko, ale ciągle trwał w sercach rodziców i rodzeństwa. Córka Jadzia, moja
mama, milcząca, nieśmiała, romantyczka, pasjonatka czytania. Kiedyś podczas
wielkich porządków mała Jadzia usadowiła się z książką na krześle ustawionym
na stole i tak dalece przeniosła się w inny świat, że na wołanie Mamy Ewci spadła z wielkim hukiem razem z tym krzesłem. Opowiadała mi, że cierpiała z powodu smagłej cery i zadartego noska i ciężko pracowała nad jego wydłużaniem,
ciągnąc go z całej mocy do dołu. Chodziły z młodszą siostrą Bronią do szkoły
dla panienek uczącej, oprócz podstawowych przedmiotów, szycia, gotowania,
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haftowania itp. Panienki dorastały. Zaczęli się pojawiać adoratorzy. Jadzię należało wydać za mąż, jako pierwszą, bo była o dwa lata starsza od Broni. A tu
z Bronią chciał się żenić Aleksander (Szur). Natomiast Janek jakoś o małżeństwie nie wspominał. A wzajemne uczucia widoczne były gołym okiem. I tak
trwały przedłużające się zaloty. Bronia chętnie spoglądała na Szura, a mama
Ewcia oznajmiła, że to Jadzia musi pierwsza mieć wesele, wreszcie zgoda na
ślub Broni została wyrażona. Jedna córka już wydana! A co z drugą? I tu też
zadziałała Mama Ewcia, przywołała na decydującą rozmowę Janka i kazała się
zdeklarować. Albo ślub, albo niech nie zawraca Jadzi głowy! I Janek zdecydował
– oczywiście ślub i to chyba nie całkiem zgodnie z życzeniami swojej Mamy
i całej rodziny. Córki zamężne z wojskowymi, miały zapewniony dostatni byt,
można się już o ich sprawy nie martwić. Opiekę nad nimi przejęli mężowie.
Właduś, teraz jako jedyny syn, był oczkiem w głowie Mamy Ewci i Stasia. Uczył się wspaniale, po maturze miał rozpocząć naukę na Uniwersytecie
Wileńskim. Był dumą całej rodziny. Aż tu oznajmił, że się zakochał i będzie
się żenić, bo nie może żyć bez ukochanej. Ziuta – piękna, filigranowa blondyneczka, starsza od Władusia o kilka lat, odwzajemniała jego uczucie z całym
zapamiętaniem i oddaniem. I nic nie dały zakazy, tłumaczenia i perswazje –
Niech się kochają, ale ze ślubem mogą poczekać aż do skończenia studiów.
Poczekać nie mogli i nie chcieli. Władusiowi to nie nauka była w głowie,
a ukochana Ziuta. Pobrali się i żyli na uboczu, w swoim zamkniętym świecie.
Nie mieli dzieci. Byli, aż do śmierci zapatrzeni w siebie, ciągle zakochani. I na
swój sposób szczęśliwi. Ale w rodzinie panowała opinia, że Ziuta zmarnowała
życie Władusiowi. No nie wiem! Kiedy ją poznałam w 1957 roku w Bydgoszczy, była chyba nieszkodliwie zdziwaczałą osobą. Podarowała mi dwa malutkie krasnoludki, Bonifacy i Pankracy się nazywały, z dokładną instrukcją jak
mam z nimi postępować i jak się nimi opiekować.
Dziadek Staś zmarł w czasie wojny w 1941 roku. Wiadomość o Jego
śmierci dotarła do nas z dużym opóźnieniem. W każdym liście od Babci była
malutka zasuszona gałązka paprotki. Te gałązki Mamusia zbierała, a mnie one
bardzo wzruszały. Na zdjęciach z mieszkania Babci odnalazłam je, są do rozpoznania. Kiedy trzeba było opuszczać Wilno, Babcia nie chciała wyjechać.
Tu się urodziłam, i tu umrę. Będę koło Stasia.
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To właśnie Ziuta i Właduś zostali z nią w Wilnie, przyjechali do Bydgoszczy dopiero w 1956 roku, już po śmierci Babci. Zamieszkali u Broni, która
była wtedy sama, bo Ira, jej córka, z mężem Jurkiem i synkiem Mareczkiem
wyjechała na Śląsk. Później Bronia zostawiła ich w tym mieszkaniu, a sama
przeniosła się na stałe do Iry.
Nie dane mi było poznać Dziadka Stasia, ani Babci Ewci. Widziałam ich
jak miałam rok, ale tego oczywiście nie pamiętam. Potem zawirowania wielkiej historii skutecznie podzieliły rodziny, uniemożliwiając kontakty. Mamusia swoich Rodziców widziała ostatni raz w 1937 roku, kiedy byli w Wilnie,
żeby im zaprezentować roczną wnuczkę, czyli mnie. Bywa w życiu tak, że odległość zbliża, ale to na pewno za mało!!
Najmłodsza córka Stasia i Ewci – młodsza od Jadzi o 12 lat Janina – nazywana w rodzinie Niutką, była tak jak siostry piękną, elegancką panną. Pokochało ją dwóch przyjaciół – Wacław i Franciszek, obaj po podchorążówce,
przystojni i wspaniali – jak wszystko przedwojenne. Wybrała Waca. Pobrali się w 1937 roku. Po roku urodziła się Lilusia, a po następnym wybuchła
wojna. Kiedy odchodzili na front, Wac prosił Franusia, żeby, jeżeli zginie, zaopiekował się Niutką i Lilą. Zaraz na początku wojny Wac zaginął bez wieści.
Dla młodziutkiej dwudziestodwuletniej Niutki z malutką Lilusią, tak jak dla
wszystkich, czas wojenny był ciężki. Franuś po powrocie z frontu, dotrzymał
słowa. Otoczył je czułą opieką. Opuszczali Wilno jako rodzina. Małżeństwo
zawarli już po ustaleniu gdzie i w jakich okolicznościach zginął Wac. W 1939
roku gdzieś pod Białystokiem w ciężkim boju padł. Niutka i Lila wtopiły się
w rodzinę Franusia, który był bardzo silną osobowością. Jego siostra Halszka
również zaopiekowała się nimi z całym oddaniem. Wakacje i wszystkie wolne chwile najczęściej spędzali razem. Franuś pracował jako główny księgowy,
Niutka też podjęła pracę w biurze. Powodziło się im znacznie lepiej niż nam,
czy Broni. Ten dostatek był dla mnie wprost namacalny, nie czułam się u nich
dobrze, chociaż Niutka robiła wszystko, żeby było inaczej. To odzywały się
moje kompleksy. Za bardzo tam „ę, ą”. Kiedyś nawet powiedziałam do Niutki,
że Lila jest taka dystyngowana i bardzo mi imponuje. Roześmiała się. Miałam 16 lat, na pewno wątpiła czy rozumiem, co te słowa znaczą. Jak przyjeżdżałyśmy do Bydgoszczy, to zatrzymywałyśmy się u Broni, chociaż mieszkała
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znacznie dalej od dworca, w malutkim wynajętym pokoiku, a do Niutki szłyśmy z wizytą na godzinę lub dwie.
Najbardziej kochałam Bronię, po śmierci Mamusi miałam w niej wielkie
oparcie i dużo, dużo serca. Bronia była z usposobienia trzpiotką, pogodną,
lubiącą psocić i bawić się osobą. Po ślubie z Szurem, jako pierwsze w rodzinie
dziecko urodziła się Oleńkę – piękną dziewczynkę. Żyła krótko, zmarła mając
7 lat na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Młodsza od niej Ircia, była
jeszcze piękniejszym i mądrym dzieckiem, słoneczkiem Taty, który tą swoją
malutką córeczkę uczył matematyki i zaszczepił miłość do przedmiotów ścisłych na całe życie. Kiedy przyszła wojna, a Szur musiał się ukrywać, nastały
dla nich ciężkie chwile. Wtedy to Janek zabrał na jakiś czas Bronię z Irą do
nas do Wołkowyska. Dziś nie wydaje mi się, aby to był czas łatwy dla nich,
a zwłaszcza dla Iry. Tak naprawdę to był czas trudny dla wszystkich, można
powiedzieć – dla całej ludzkości – to była Wojna Światowa. W życiu tamtego
pokolenia już Druga Światowa! Odcisnęła ona swoje straszne piętno na ludziach, kształtując ich charaktery. Jednych hartując, innych miażdżąc. Bronia
pokrywała pozorną beztroską swoje tragedie osobiste. Zawsze uśmiechnięta,
niosła innym pomoc. Mnie obdarowywała tą pomocą bez ograniczeń, nawet
kosztem swojej córki i wnuków. Irę, podobnie jak Zysia, ustawiłam na tak
wysokim piedestale, że długo nie umiałam nawiązać z nimi swobodniejszego,
serdeczniejszego kontaktu. Byli dla mnie za wysoko. Za mądrzy, za wspaniali,
za piękni, a ja dla nich za dziecinna. Do dziś mam tak, że otworzyć się mogę
dopiero, kiedy czuję aprobatę i przychylność. Bronia to uczucie w pełni wypełniała przez cały czas. Serdeczne relacje między Zysiem, Irą a mną nawiązały się dopiero wtedy, kiedy uznali mnie za dorosłą.
Po przyjeździe do Katowic, do Iry, Bronia zupełnie zrezygnowała z kontaktów towarzyskich. Życie ograniczyła do zajmowania się córką, jej domem
i dziećmi. Myślę, że nie było to najwłaściwsze – taka rezygnacja z osobistego
życia w kwiecie sił nie jest najlepsza dla nikogo. Jeszcze jeździła do Bydgoszczy do Lili i Niutki, no i do nas, do Szczecinka, o którym mówiła, że jest po
Wilnie najpiękniejszym miastem jakie widziała, zawsze na hasło, że potrzebujemy pomocy. Kiedy urodził się nam Piotruś, była z nami przez cały najtrudniejszy pierwszy miesiąc. W tym czasie bardzo też zbliżyła się do kościoła,
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pisała wiersze i przepięknie haftowała. Mam duży obrus, bardzo kolorowy,
używany w bardzo uroczyste chwile i wtedy jest tak, jakby Bronia była obok
nas. No i jeszcze otoczyła się kultem Dziadka Piłsudskiego. W swoim pokoju
miała mały patriotyczny kącik z popiersiem Dziadka, ryngrafem z Matką Boską Ostrobramską i innymi pamiątkami z Wilna. No i albumami ze zdjęciami
sprzed wojny. Zasiadałyśmy razem nad nimi i słuchałam opowieści o dawnych pięknych czasach. Bardzo lubiłam te chwile. Taka Bronia trwa w mojej
pamięci – ciepła, dobra i kochana.

Wołkowysk. Rodzina mojego Taty – Żylewicze
Moje wiadomości o rodzinie Tatusia sięgają do XIX wieku. Nie do końca
rozszyfrowana osoba, to uczestnik Powstania Styczniowego z 1863 roku. Na
zdjęciu wykonanym po I wojnie światowej w mundurze powstańca jest już
w bardzo podeszłym wieku. Myślę, że to może być brat mojego dziadka, Jana
Żylewicza. Aż do lat 90. nie wiedziałam jak wyglądał dziadek Jan. Wtedy odwiedzający nas krewni z Moskwy przywieźli kilka zdjęć rodzinnych. I to było
tak, jak bym odzyskała Dziadka i pokochała od nowa. Oczywiście zrobiłam
odbitki tych zdjęć i tak Dziadek od tego czasu został już z nami.
Dziadek Jan jeszcze w XIX wieku wędrował po Rosji. Jedno ze zdjęć zostało wykonane w Tule. Potem pracował w ministerstwie kolei jako gubernialny
rewident kolejowy „żelaznoj dorogi’’. Z tego właśnie ministerstwa otrzymał
pozwolenie na budowę domu w swoim rodzinnym mieście Wołkowysku dla
licznej już wtedy rodziny Żylewiczów. Jaki był Dziadek? Ze zdjęcia emanuje
spokój, dobroć, szlachetność – tak Go widzę i odczuwam.
Żona – Adela z domu Rybałko, jedyna Babcia, którą pamiętam, była energiczna, zasadnicza i trzymała twardą ręką całą rodzinę. Jeden z jej bratanków
był generałem marszałkiem artylerii i w II wojnie światowej wsławił się, jako
dowódca w bitwie pod Kurskiem, słynnym atakiem czołgowym. Wpadł na
pomysł użycia drewnianych terkotek – dziecinnych zabawek wydających niesamowite odgłosy. Była to jedna z przełomowych zwycięskich bitew tej wojny.
Mamy zdjęcie matki tego generała. Po śmierci Dziadka, w czasie rewolucji
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starsze dzieci rozpierzchły się po świecie. Najstarszy syn Kazimierz został
w Rosji. Podobno był wysokiej rangi wojskowym i zginął rozstrzelany w czasie czystek przeprowadzanych przez Stalina w latach 1936-1937. Tak mówił
Leopold, syn Heleny, kiedy byli u nas w latach 90.
Siostra Taty – Helena wyszła za mąż za Rosjanina Piatibokowa i zamieszkała w Moskwie. To od ich syna mamy zdjęcia Dziadka i wiadomości o Kazimierzu.
W czasie wojny, kiedy na Syberię zesłano ciotkę Marię z córką Irą i Annę
z dziećmi, jakoś odnalazła najmłodszego Kazika, zabrała go do siebie i opiekowała się nim jak swoim synem. Tragedia nastąpiła, kiedy trzeba było się z nim
rozstać. Po wojnie, kontakt z nimi był utrudniony, a właściwie niemożliwy aż
do pierestrojki. Wtedy właśnie, Leopold siostrzeniec Tatusia zjechał do Szczecinka z żoną i wnuczką Maszą. Gościli ich Stefan i Danusia, a my z Zysiem
dochodziliśmy na spotkania. Opowieści były dość powściągliwe – jeszcze chyba nie wyzbyli się ostrożności i obaw, że i ściany mają uszy. O córce Alonce
opowiadali dużo i ciepło. Przemiła dziewczyna. Za jakiś czas też nas odwiedziła, a potem utrzymywała bardzo ciepłe więzi z Zysiem i Basią. To były lata
dziewięćdziesiąte. Wyszła drugi raz za mąż, urodziła Mitię i ich wszystkich
przywiozła do Nowego Dworu. Telefoniczny kontakt z Basią mają do tej pory.
Druga siostra – Maria była kobieta wyprzedzającą swój czas o dziesięciolecia. Przed wojną prowadziła z Asietrowem firmę budowlaną o dużym zasięgu. Wygrała przetarg na remont kapitalny dużego szpitala w Wilnie i wtedy
często gościła w domu naszych rodziców. Myślę, że z tym Asietrowem żyła
w konkubinacie, co w tamtym czasie raczej nie było dobrze widziane. Jedna
z jej córek – Zosia zamężna ze Stachem Ignatowiczem zamieszkała w Warszawie. Gdy nastały straszne czasy wojny, za „pierwszych Ruskich” w 1940 roku,
Maria z córką Irą zostały wywiezione na Sybir. Co tam przeszły mogę tylko
wyobrazić. Kiedy Anders zbierał wojsko i wszystkich Polaków, którzy zdołali
dotrzeć do jego obozów, Jej się udało. Chciała ściągnąć Aniutę, ale ona nie
mogłaby zebrać swoich dzieci, a czas naglił. I rzeczywiście Aniuta nie zdążyła.
A Anders jak Mojżesz, wywiódł z domu niewoli armię wynędzniałych, obdartych dorosłych mężczyzn, kobiety i dzieci. Szlakiem z Kazachstanu przez Persję (Iran) do Palestyny, gdzie utworzono armię, która potem ruszyła na Monte
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Casino. Losy cywilnych uchodźców potoczyły się różnie. Maria z Irą trafiły
do Rodezji – ówczesnej kolonii angielskiej w Afryce. Odnalazła nas po wojnie
przez Polski Czerwony Krzyż i przysyłała paczki, aż do czasu, kiedy w jednym
z listów pisanych do mojej mamy, udzieliła jej kilku uwag i nauk. Obraziła
się cała rodzina: Zyś, Jadzia i ja, chociaż nie wiedziałam dlaczego. Przypadek
sprawił, że ten list się zachował. I wszystkie tamte fakty zobaczyłam w trochę
innym świetle.
Cóż, Jadzia i Maria różniły się zupełnie i myślę, że zrozumienie między nimi było niemożliwe. Maria już po 50. musiała się odnaleźć w nowym
świecie... i odnalazła się. Została nauczycielką w gimnazjum, musiała opanować język angielski i na bieżąco uczyła się matematyki, fizyki i chemii – tych
przedmiotów nauczała. I myślała jeszcze o nas, i o Aniucie i jej synach. I pomagała nam. Jestem dla niej pełna podziwu i wdzięczności. Ira też pracowała
w jakimś biurze. Potem kontakt urwał się zupełnie i to niestety z naszej winy.
Nic nie wiem o ich dalszych losach.
Trzecia siostra – Aniuta była całkowitym przeciwieństwem Marii. Infantylna, nie bardzo zorganizowana. Wcześnie wyszła za mąż, ale szczęście
trwało krótko. Mąż zginął w wypadku. Młoda wdowa pogrążyła się w bezdennej rozpaczy. Podobno całymi dniami przesiadywała na cmentarzu. Żeby
to rozpaczanie wyciszyć, babcia Adela przywiozła ją do Wilna do Janka, ale
tu też odwiedzała cmentarz na Rossie, znalazła grób jakiegoś młodego człowieka niedawno zmarłego i dalej cierpiała, zalewając się łzami. Kiedyś, cała
zapłakana spotkała tam matkę tego młodego człowieka. Ta uznała ją za ukochaną syna, o której wcześniej nie wiedziała. I znów musiała wkroczyć Babcia
Adela. Zabrała ją do Wołkowyska i wydała za mąż za owdowiałego policjanta
Filanowskiego. Na świat przyszli synowie: w 1934 roku Stefan, rok później
– Mietek, a w 1939 roku Kazik. I mogło być spokojnie i szczęśliwie. Ale do
Wołkowyska wkroczyli Ruscy. W pierwszej kolejności wywozili mężczyzn:
policjantów, urzędników państwowych i w ogóle „burżujów”. I tak Filanowski
trafił do Katynia i tam zginął. A niedługo potem, pewnej wrześniowej nocy
NKW-dziści wtargnęli do domu, kazali się spakować w ciągu pół godziny na
wywózkę. Aniuta oszalała ze strachu, zupełnie się pogubiła. Zaczęła pakować
jakieś bezsensowne drobiazgi, łatki szmatki. Dopiero jakiś bardziej ludzki kat
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podpowiedział, żeby zabrała ciepłą odzież, słoninę, cebulę. Zabrała futro, zimowe ubranka dla chłopców, no i co tam było do jedzenia w domu. Załadowano ją z trójką nieletnich dzieci – Stefan miał 6 lat, a Kazik 1,5 roku – do
bydlęcego wagonu przepełnionego już kobietami i dziećmi. Jedna wielka rozpacz! Do Kazachstanu dojechali w połowie listopada. Od śmierci w drodze
uratowały ich ciepłe ubrania i ten prowiant zabrany z domu.
Zamieszkali tam w prymitywnych, strasznych ziemiankach. Mróz, głód,
choroby i inne potworności stały się codziennością. Aniuta zupełnie sobie
nie radziła. Wreszcie zabrali jej Mietka i Kazika do domu dziecka. Została ze
Stefanem. I to chyba on bardziej się opiekował matką niż ona nim. Pracował
w elewatorze. Zimą przesypywał tony ziarna, żeby je przesuszać, a latem przewoził zboże z pola do elewatora, sam powożąc wołami. Jak mówił – wtedy
było lżej. Siedmiolatek!
Helena dowiedziała się o tragicznym losie siostry, postarała się wyrwać
z domu dziecka malutkiego Kazika i zabrać go do Moskwy. Dzielił ich też
przecież nie łatwy los wojenny. Traktowali go jak syna, aż do czasu, kiedy
można było wracać do Polski. Aniuta zbierała po drodze dzieci. Mietek zruszczony, obcy. Kazik – sześcioletni chłopczyk, którego wychudła, zabiedzona
matka przerażała tak, że nie chciał się do niej odzywać. A tu znowu wyrywają
go z własnego miejsca i od ludzi, do których przywykł i pokochał. Uciekał
z transportu metrem – wracając do mamy i do oswojonego domu. Nic to nie
dało. Musiał jechać w nieznane z obcą kobietą i braćmi, też obcymi. Ucieczek
próbował jeszcze w Szczecinku. Zabierał jakieś domowe oszczędności, jedzenie i wyruszał do Moskwy.
Do Szczecinka przyjechali do nas w 1946 roku, już po śmierci tatusia. Tak
plątały się ludzkie losy. Zamieszkali razem z nami, dzieląc się wspólną biedą.
Mój Tata Janek – ulubieniec Adeli, spełniał jej oczekiwania. Energiczny,
pracowity, zaradny, zdolny, w domu pełnym kobiet był bardzo pomocny. Tylko, że wyrywał się w świat. Podchorążówka w Wilnie była pierwszym krokiem w podróży przez samodzielne życie. Piękne miasto, nowi ludzie. Pełnia
życia! I jeszcze miłość – Jadzia Mazurkiewiczówna, nieśmiała, trochę jakby
nie z tego świata. Ktoś, kogo trzeba kochać i otoczyć opieką. I jej dom – pełen
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życia, ale inny niż ten jego wołkowyski. Wszystko to fascynowało i urzekało
Janka. Gotów był związać się z nią na całe życie, tylko, że matka widziała jego
przyszłość inaczej. Upatrzyła nawet synową – „majętną córkę kamienicznika”,
która miała najważniejszy atut – była z Wołkowyska. Syn wróci i będzie tuż
obok. Zaczęły się tarcia – trwały długo. Ale Janek postawił na swoim, trochę
zmobilizowany przez mamę Ewcię do wyraźnego zdeklarowania zamiarów
względem jej córki Jadzi.
Pobrali się w 1928 roku. Na ślub z Wołkowyska przyjechała tylko Adela
z Aniutą. Jadzia wyczuwała niechęć teściowej, też nie obdarzając jej ciepłym
uczuciem. Po roku urodził się Zenuś, takie sobie przyniósł imię (9.07.1929 r.).
Był smagły z czarnymi oczkami. Rósł szybko i zdrowo. W rodzinie panowała
miłość i zgoda. Przy nauce pacierza, po słowach... chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... Zyś, tak sam siebie nazywał, stwierdził: – Nie chcę chleba
– daj nam bułki.
Służba w wojskach saperskich dawała Jankowi radość, uprawianie sportów, zwłaszcza biegów, dawała satysfakcję i nagrody. Do dziś zachował się
srebrny porcygar z dedykacją dla zwycięzcy biegów przełajowych w Grodnie. Żeby dopełnić miarę zadowolenia, kupiony od niechcenia los na loterii,
okazał się szczęśliwym losem, na kwotę wówczas znaczną, ponad 5 tysięcy zł.
Wszystkie rozsądne rady starszych w rodzinie podpowiadały żeby inwestować
w budowę domu, w stabilizację. Janek znowu postawił na swoim stwierdzając,
że dom będzie budował jak mu przybędzie lat. Młodym jest się krótko. Trzeba
żyć radośnie i spełniać swoje marzenia dopóki można. Kupił sobie motor –
„Sokół”, który był jego największym marzeniem, najnowocześniejsze radio,
Jadzi futro fokowe, lisa krzyżaka, maszynę do szycia „Singer”, meble.
– Rozrzutnik – mówili jedni.
– Wie, co robi – mówili inni.
A on czerpał z życia garściami. Woził na letniska w okolice Wilna całą rodzinę. Urządzał zimą kuligi po ulicach Wilna, ciągnąc za motocyklem kilka sanek. Bronia z zachwytem wspominała te jazdy. Spotkaniom towarzysko rodzinnym z różnymi przebierankami nie było końca. Byli młodzi i cieszyli się życiem.
Jadzia znowu była przy nadziei. Marzyła o córeczce, koniecznie jasnowłosej z niebieskimi oczkami. We wrześniu 1936 roku urodziła się długo ocze276

kiwana Lalusia – tak nazywał mnie Tatuś. Mieszkali wtedy w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie został służbowo przeniesiony z Wilna. Mieszkanie
w nowowybudowanym bloku dla rodzin wojskowych, było komfortowe jak
na tamte czasy i nie tylko tamte. Malutką Lalusię trzeba było przedstawić rodzinie. Na dworzec wileński przyszła cała rodzina prawie w komplecie. Do
opowieści rodzinnych przeszły dwa wydarzenia. Na podwórku pod rynną
stała duża balia, w którą zbierano wodę deszczową – wyśmienitą do mycia
włosów, prania i płukania delikatnych tkanin! Dziwne, ale prawdziwe. Lalusia
obserwowana z okna przez Bronię bawiła się na podwórku z Zysiem i Ircią,
podeszła z zachwytem do balii pełnej wody. Włożyła jedną nóżkę, westchnęła, włożyła drugą a potem z impetem usiadła do wody, cała w skowronkach.
Ach, co za frajda! Za nic nie pozwalała wyciągnąć się z tej kąpieli. Udało się to
w końcu Broni. Z wysuszoną, przebraną, utuloną z płaczu na kolanach mamy,
wszyscy zasiedli do stołu, żeby przekąsić małe „co nieco” i napić się herbaty. Lalusia złapała filiżankę z bardzo gorącą herbatą i wylała ją na siebie. Na
szczęście Mama Ewcia przytomnie zrobiła to, co należało, bo Jadzia siedziała sparaliżowana, a Janek płakał. Można powiedzieć, że spotkanie z Rodziną
miało swoją dramaturgię.
Następne lata mijały szczęśliwie, radośnie i spokojnie do czasu, kiedy
to w sierpniu 1939 roku Janek miał poważny wypadek motocyklowy. Nieprzytomnego odtransportowano do kliniki wojskowej w Warszawie. Z Wołkowyska przyjechała babcia Adela, zatrzymała się u Zosi Ignatowicz, swojej
wnuczki, żeby być bliżej kliniki. Czuwały przy ciągle nieprzytomnym Janku
na zmianę z Jadzią.
Zawierucha wojenna zagmatwała ich losy jeszcze bardziej. Zarządzono
ewakuację obłożnie chorych z kliniki na wschód, co się równało… donikąd.
Po drodze rozlokowywano chorych we wsiach u ludzi, którzy zgodzili się nimi
zaopiekować. Janek trafił do dobrych ludzi, którzy we własnym przecież nieszczęściu umieli zająć się kimś, kto potrzebował pomocy – bezinteresownie!
A w Nowym Dworze rodziny wojskowych również załadowano do samochodów i ewakuowano byle dalej od frontu. Jechaliśmy przez płonącą Warszawę – do dziś brzmią mi w uszach komunikaty „Ogłaszam alarm dla miasta
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Warszawy, alarm dla miasta Warszawy trwa!”. W samochodach pełnych zalęknionych kobiet z dziećmi, nękanych nalotami, przedzierając się przez tłumy
uchodźców, dotarliśmy w okolice Chełma, czy Zamościa. Tam zakończyła się
ucieczka. Może zabrakło paliwa, a może nie było już gdzie uciekać. Zakwaterowano nas w jakimś pałacu w suterenach, czy w piwnicach. Zaczęło się
wegetowanie podszyte strachem przed tym, co jeszcze nas czeka, obawa o losy
najbliższych, Tatusia!
Czas upływał i… znowu stał się cud. Jadzia cała rozdygotana stwierdziła,
że musi iść na targ. Koniecznie! Dzieci zostawiła pod opieką znajomych i wyruszyła. I na tym targu nastąpiło cudowne spotkanie z Jankiem, który ledwo
poruszający się, ale pchany podobnym impulsem też dotarł na targ. Spotkali
się i już nie rozstali. Można było pomału wracać do Nowego Dworu, co prawda już nie do swego domu, bo zajęli go Niemcy, ale też dlatego, że trzeba było
ukrywać fakt, że się jest wojskowym. Janek znalazł pracę w stoczni rzecznej
jako robotnik. Babcia Adela przyjechała do nas od Zosi z Warszawy i zaczęła
dyrygować twardą ręką życiem całej rodziny.
Wprowadzono godziny policyjne, których nieprzestrzeganie groziło
strasznymi sankcjami. Zyś też miał ustaloną godzinę powrotu do domu, a kiedyś w ferworze zabaw podwórkowych, jak to 12 latek, zapomniał o wszystkich
nakazach i spóźniał się coraz bardziej. I coraz bardziej rósł niepokój rodziców
w miarę upływającego czasu. Tu wkroczyła Babcia stwierdzając, że to właśnie są skutki łagodnego wychowywania, że trzeba mu złoić skórę, przecież
czasy takie niespokojne – wszystko się może zdarzyć. Mamusia starała się jakoś ułagodzić atmosferę, nawet po cichu prosiła mnie żebym schowała fufik
(na drewnianej rączce przybite ćwiekami skórzane paski). Nie znalazłam go,
chociaż zawsze wisiał dla postrachu w jednym miejscu. Widocznie Babcia już
go zabezpieczyła przed zniknięciem. Kiedy zjawił się Zyś, niestety „fufik był
w „robocie”. Kara była bolesna, chociaż zasłużona.
Ja miałam obowiązek być schludną i czystą dziewczynką i jak wróciłam
z podwórka w pobrudzonej sukieneczce, wysłuchiwałam groźnego kazania
– od Babci oczywiście. Skutek był taki, że na podwórku najczęściej stałam
z rączkami rozpostartymi, żeby broń Boże niczego nie ubrudzić. Kiedyś za
pozwoleniem Mamusi mogłam pójść ze znajomymi przez łąki nad Narew.
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Było gorąco i dzieci zdjęły obuwie i skarpeteczki, ja też, no i … zgubiłam je.
Pamiętam ten strach przed Babcią i burę, jaka na mnie czekała po powrocie
do domu.
W Nowym Dworze panował terror, powstało getto. Kiedyś Mamusię zamknięto w piwnicach na gestapo, bo kupiła od kogoś mięso – rąbankę, a ten
ktoś złapany zeznał, komu ją sprzedał. Chodziłam z Babcią pod zakratowane okienko, żeby chociaż tak być bliżej niej. Pamiętam szeptane rozmowy,
co trzeba sprzedać z domu, żeby ją wykupić. Za takie i temu podobne przestępstwa groziła nawet śmierć przez powieszenie. Była już taka egzekucja na
rynku – pamiętam nastrój grozy, kiedy o tym mówiono. Pamiętam Żydów
z żółtymi gwiazdami, którym nie wolno było chodzić po chodniku, tylko po
jezdni, a właściwie w rynsztoku. Pamiętam niemieckiego oficera czy może gestapowca z ogromnym psem, którego szczuł na tych Żydów. A miałam wtedy
może 4 lata! Pamiętam też strach, kiedy czekałyśmy na Zysia i Tatusia, bo wyruszali po zaopatrzenie w prowiant. Zyś docierał do Warszawy z plecakiem,
w którym przemycał tam i z powrotem rożne wiktuały i potem w umówionym
miejscu przepływał Narew, gdzie czekał na niego Tatuś. Tam gdzieś była granica i zawsze mogli zostać złapani.
Kiedy Niemcy ruszyli na Rosję, otworzyła się możliwość powrotu Babci
do Wołkowyska do domu, w którym nie było już ani cioci Marysi Saneckiej
z Irą, ani cioci Aniuty z chłopcami zesłanymi na Sybir. Rezydował tylko Asietrow skumany za pan brat z Niemcami. Do Wołkowyska zaraz za Babcią powróciła też Zosia ze Stachem, bo życie w okupowanej Warszawie stawało się
coraz cięższe. Tatuś zadecydował, że my też tam jedziemy. I znowu pakowanie
dobytku, coraz skromniejszego i droga w niewiadome. Dom Babci wydał mi
się ogromny i ponury. Na piętrze mieszkała Zosia ze Stachem i kotką Mruczką. Babcia poważnie zachorowała, zajmowała osobny pokój zawsze przyciemniony. Mieszkał też z nami Asietrow, który w przylegającej do domu świetlicy,
przed wojną wynajmowanej przez Babcię kolejarzom, urządził chyba szulernię. Schodzili się tam gracze w pokera i kiedy zdarzyło mi się tam zajrzeć,
widziałam na stole piętrzące się stosy pieniędzy, dużo dymu papierosowego
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i rozognione twarze. Czasem byłam maskotką, która miała przynieść szczęście
w grze. Przy okazji całkiem nieźle opanowałam zasady pokera. Kiedyś w nocy
wstałam z łóżka i przechodząc obok kuchni zajrzałam do niej i oniemiałam.
Na podłodze leżał ogromny potwór z rozdziawioną paszczą i wąsiskami. Mój
wrzask zerwał domowników na nogi. Okazało się, że to Asietrow przywiózł
z Mostów wielkiego suma. Ten Asietrow, to w ogóle podejrzana osoba. Panoszył się w naszym domu, jakby to on był właścicielem. Kiedy zmarła Babcia poczuł się jeszcze pewniej, a to z powodu dobrych układów z Niemcami.
Może nawet był folksdojczem? Skończyło się tak, że znowu wyprowadziliśmy
się, na pewno musieliśmy, z naszego domu i zamieszkaliśmy w małym domku opuszczonym przez Żydów wysiedlonych do getta. Domek był niewielki,
stał w ogródku ogrodzonym płotkiem. Miał uroczą werandę. Po przeciwnej
stronie, za bardzo wysokim płotem były koszary. Przybył nam w dobytku kot
Rykuś, był to syn Mruczki, oddany jako kocię do szacownej zaprzyjaźnionej
rodziny żydowskiej. A nazywał się Rykuś z powodu wrzaskliwego usposobienia. Rodzinę żydowską zamknięto w getcie razem z kotem, który nie mógł
znieść głodu i poniewierki i postanowił wrócić do domu. Któregoś dnia jeszcze w domu Babci siedzieliśmy przy kolacji, a pod drzwiami wejściowymi rozległy się okropne, niesamowite wrzaski. Stach poszedł zobaczyć co się dzieje.
Otworzył drzwi, a do mieszkania – jak do siebie, wparował jakiś wychudzony,
brudny kot. Już miał być przepędzony, kiedy Zosia rozpoznała Rykusia. No
i Rykuś został naszym kotem.
Częstym gościem w domu Babci bywał pan Wesołowski, mieszkał nieopodal z synem Kazikiem. Tylko oni uchronili się przed zsyłką na Syberię, bo
przypadek sprawił, że nie byli w domu, kiedy w nocy wpadli oprawcy i zgarnęli
żonę, córkę Jadzię i syna Jurka. Oni również przeszli, jak wielu Polaków, drogę
przez mękę, aby w końcu trafić do Anglii. Jurek skończył studia, Jadzia założyła
rodzinę. Mieszkają tam do tej pory. Pani Wesołowska zmarła w wieku 90 lat.
Pan Wesołowski trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, za ukrywanie
łączniczki AK z Warszawy poszukiwanej przez Niemców. I tam zmarł z wycieńczenia, zgryzoty i na zapalenie płuc. Kazik i tym razem przypadkiem, a może
cudem, umknął przed obozem. Zamieszkał pod innym adresem, a potem poznał Janeczkę Walczewską, zakochał się i był ślub. Bardzo skromny.
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Tatuś pracował na kolei, początkowo jako pomocnik, a potem jako maszynista. I znowu był narażony na wielkie niebezpieczeństwo, bo partyzanci
wysadzali tory i pociągi, żeby Niemcom utrudniać transporty na wschód. Dla
bezpieczeństwa, przed parowozem jechały ze dwie lory, aby uniknąć wykolejenia parowozu. Za każdym razem jak Tatuś jechał w drogę, żegnaliśmy go
całą rodziną z obawą, czy wróci cały i zdrowy i modliliśmy się o szczęśliwy powrót. Były też zalety tej pracy. Na przykład z Białegostoku szmuglował beczki
soli, zamienianej później na żywność, albo umawiał się z Zysiem gdzieś za
miastem i zrzucał z parowozu parę brył węgla. Nie cierpieliśmy więc głodu
i zimna jak inne rodziny. Była wojna i Tatuś uznał, że wszystkie chwyty są
dozwolone, aby utrzymać rodzinę przy życiu.
Przybył nam znowu nowy lokator. Śliczna suczka Lalka rasy szpic. Z Lalką to następna dziwna historia. Po sąsiedzku mieszkała pani Kama Siewaszewicz, nasze ogródki odgradzał płotek. Miała dwóch synów – Zbyszka;
20-latka i Zióńka (od Józefa), rówieśnika Zysia, no i właśnie suczkę Lalkę.
Nie wiem dlaczego, ale pani Kama musiała oddać psa gdzieś za miasto. Po
paru dniach pies wrócił. Znowu go oddała i tak kilka razy. Za którymś razem
suńka przycupnęła w naszym ogródku z nosem przy płocie, tęsknie spoglądając na dom swojej pani. Leżała tak dzień, czy dwa i nie chciała jeść ani pić.
Rozpaczała! I tylko cierpliwość mojej Mamusi sprawiła, że pomalutku krok po
kroczku, zbliżała się najpierw do werandy, a potem już w domu wyznaczyły
sobie teren z Rykusiową, którą okazała się być – rodząc kocięta. I tak Lalka
została naszym ukochanym psem. Swoją poprzednią panią całkowicie ignorowała, wyraźnie obrażona. Był czas, że pani Kama chciała psa odebrać. Bez
skutku. Po podwórku za domem spacerował dumny wojowniczy kogut, który
miał być niedzielnym rosołem, ale od targowego wtorku do niedzieli tak zawojował Mamę, że potem mógł się panoszyć nawet w kuchni podskubując ją
po nogach. Ponieważ sam się nudził, potrzebne mu było towarzystwo kurek.
W klatkach pojawiły się ulubione króliki Zysia, a ja nosiłam angorowe sweterki i czapeczki. W drewutni zamieszkał baran przyuczony przez Zysia i Zióńka
do bodzenia, i to z rozpędu.
Zyś pomału wsiąkał w środowisko, najbardziej zaprzyjaźnił się z Zióńkiem, który tak naprawdę zajmował się mną bardziej niż brat – woził na san281

kach, bronił przed żulikami – jak nazywano rozbestwione wojenne dzieci ulicy. Był w naszym domu prawie domownikiem.
Był czas na smutki, ale i na zabawy. Był też czas na naukę. W odosobnionym domku za rzeczką Wołkowyją, przedwojenna nauczycielka, pani Błyskoszowa zorganizowała tajne „komplety” – regularną szkołę, w której były klasy
podstawowe, gimnazjalne i licealne. Zyś nadrabiał zaległości w nauce. Na zorganizowane w tej szkole jasełka doprowadzał mnie Zyś. Te jasełka zamieniły
się w rozbudowane przedstawienie, może po to, żeby każde dziecko dostało
rolę. Byłam jednym z krasnoludków, co to mają „leśne budki”. Bardzo chciałam być pajacykiem, który przemawiał do Lali – Jestem pajac bim-bom-bam,
wszystkie sztuczki dobrze znam, skaczę sobie lekko żwawo, najpierw w lewo potem w prawo, no cóż Lalo piękny jestem? Pochwal, że mnie pięknym gestem...
Lalą też bym mogła być – niestety pani Błyskoszowa bardzo tubalnym głosem
ustaliła, że mam być krasnoludkiem i już. Na regularne zajęcia szkolne nie
chodziłam, w domu uznano to za niebezpieczne! Mamusia sama uczyła mnie
w domu, w którym nigdy nie brakowało książek i cała rodzina uwielbiała czytanie. Dla mnie były bajki Andersena i smutna opowieść „Słoneczko”, której
treść częściowo pamiętam do dziś. Zyś rozczytywał się w Sienkiewiczu i mógł
na pamięć cytować urywki trylogii.
Pewnego razu Tatuś miał marszrutę do Wilna. To było pierwsze spotkanie
po latach z rodziną. Okazało się, że Bronia z Irą ledwo wiążą koniec z końcem,
bo Szur musiał się ukrywać gdzieś poza Wilnem. Tatuś postanowił przemycić
Je do nas do Wołkowyska. To była podróż pełna niebezpieczeństw i grozy.
Pociąg był oczywiście towarowy a tatuś w parowozie, polecił więc opiekę nad
szwagierką i jej córką kierownikowi pociągu. Jechały nielegalnie w malutkiej
kabinie przy ostatnim wagonie towarowym. Myślę, że na takie ryzyko mogli
się zdobyć tylko oni – Janek i Bronia! Już w pobliżu Wołkowyska była kontrola
żandarmów z psami. Bronia ze strachu dostała histerycznego śmiechu, kolejarz – opiekun, pijany coś bełkotał, że – frau trinkt, zaczął wtykać Niemcom
butelkę samagonu. Ira w szoku! Zaniemówiła, zabrakło jej tchu, zaczęła się
dusić. Na to przyszedł Janek zobaczyć co się dzieje, jak wygląda opieka! Wpadł
we wściekłość, zdzielił kolejarza tak, że ten padł, co widząc, Ira wyskoczyła
z jadącego pociągu. Na szczęście pociąg już prawie dojeżdżał do stacji i po
282

jego zatrzymaniu wszyscy pobiegli wzdłuż torów szukać dziewczynki. Spadła
z odkosu i szczęśliwie skończyło się tylko mocnym potłuczeniem. A w domu
niespodzianka i radość ze spotkania sióstr była tak wielka, że pozwoliła pozbierać się po emocjach podróży. Raz przyszła znajoma i opowiadała Broni
i Jadzi o swoich zakupach, jak to udało się kupić piękną firanę i jakie ta firanka
ma „ceregiele”. Od tej pory w naszym domu w sytuacjach, kiedy ktoś się krygował, czy czegoś krępował, mówiło się – No coś ty, daj spokój, ceregiele powieś
na oknie.
Z tamtego czasu pozostały mi w pamięci ulubione smaki potraw. Na przykład bliny – to takie żytnie naleśniki. Zwijało się je w rulonik i do miseczki
pełnej omasty po prostu się je „tycało”. Ta omasta bywała różna w zależności
od tego, co akurat było w spiżarce, a akurat nadawało się do tycania. Była też
specjalność Broni – sałatka z ziemniaków, buraka, cebuli i odrobiny oleju. No
i soli, i jeszcze, jeżeli był, cukier, czy pieprz. Albo gołąbki z mięsem i kaszą
gryczaną. A już kołduny przygotowane przez Bronię – wprost rarytas. Tak
naprawdę wszystko, co ugotowała było pyszne. Nawet zupa na gwoździu!
Zbliżał się front, zaczęły się naloty i bombardowania. Po ogłoszonym
alarmie uciekaliśmy do schronów nad Wołkowyję lub gdzie akurat zdążyliśmy się schować. Zapadła decyzja, że trzeba wyjechać z miasta gdzieś na wieś,
tam powinno być bezpieczniej. Każdy z tobołkiem, wyruszyliśmy szukać tej
bezpiecznej wsi. Wreszcie zatrzymaliśmy się u gospodarzy na jakiejś kolonii.
Dom zupełnie na uboczu, duża stodoła, a w niej w odgrodzonym narożnym
pomieszczeniu klacz ze źrebięciem. Tu na pewno nic złego nas nie spotka.
Zapadał zmierzch i raptem zaczął się regularny ostrzał naszego domu. Kobiety
z dziećmi schroniły się ziemiance-piwniczce przykrytej klapą, znajdującej się
tuż obok domu. Mężczyźni zostali na zewnątrz. A strzały grzmiały i grzmiały.
Piach sypał się nam na głowy. Zasypie nas! Histeria rosła i wtedy Ira zaczęła
odmawiać litanię, wszyscy się uspokoili i włączyli do modlitwy. Zapanowała
cisza. Długo trwała, a potem ktoś pozwolił nam wyjść na zewnątrz. Cała stodoła została zniszczona, klacz zabita, a nad nią płaczące źrebię. Dom podziurawiony od kul. Okazało się, że to na wzgórzu stało działo armatnie i jakiś
oszalały Niemiec obrał sobie za cel naszą zagrodę i strzelał, aż sam zginął.
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Podobno leżał nieżywy, przewieszony przez to działo. Front przetoczył się dalej, wróciliśmy do domu, który ocalał. Jakiś niewielki pożar ugasili sąsiedzi.
A koszary za płotem po przeciwnej stronie ulicy stanowiły centrum zmagań
wojennych i zostały prawie całkowicie zniszczone.
W mieście nastali „drudzy ruscy”. Do mieszkań dokwaterowano oficerów
rosyjskich. Nam trafił się młody człowiek, który bardzo serdecznie zajmował
się mną. Rysował różne domki, obrazki. Kiedyś zapytał czy chcę, żeby narysował pietruszkę – dlaczego pietruszkę? Zdziwiłam się w myśli, ale proszę –
niech rysuje. Zaczął od kółka, potem ukazała się czapeczka, a jeszcze potem
wesoła buźka pajacyka. Mamusia mówiła, że na pewno gdzieś daleko w domu
zostawił córeczkę i być może przypominałam mu ją. A przy okazji całkiem dobrze nauczyłam się rosyjskiego. Bronia postanowiła wracać do Wilna. A czas
taki niespokojny i Ira rozchorowała się na dezynterię. Nie pomogły żadne
tłumaczenia. Wyruszyły w podróż. Ira do dziś wspomina ją, jako najgorszy
koszmar w swoim życiu!
Zaczęłam chodzić do szkoły. Pomalutku jakby zaczęło normalnieć, ale nie
zupełnie, bo już po raz kolejny stanęła przed nami konieczność zmiany życia.
Decyzja o kolejnej „Wędrówce Ludów” zapadła gdzieś nad naszymi głowami.
Tak o tym pisała prasa. W Życiu Warszawy z dnia 4 III 1945 roku. czytamy:
... w gmachu b. Dyrekcji PKP przy ul. Wileńskiej nr. 2/4 zainstalowało się
nowo powołane do życia przez Prezydium Rady Narodowej Biuro Ziem Zachodnich. Zadaniem Biura Ziem Zachodnich jest wysiedlenie 6 milionów Niemców
z terenów, które przypadną Polsce, a osiedlenie na nich żywiołu polskiego. Biuro
będzie przeprowadzało selekcję, rejestrując materiał przesiedleńczy, weryfikując
i lokalizując właściwych ludzi na właściwych miejscach. Zasada jest: każdy Polak wraca do swego zajęcia i do swojej własnej siedziby.
I oto staliśmy się „żywiołem”, który trzeba „selekcjonować” i można wysyłać w nieznane w bydlęcych wagonach. Rozpoczęła się „repatriacja”. Nasze
rodzinne ziemie nie będą już nasze. Dostaliśmy w karcie repatriacyjnej skierowanie do Bydgoszczy. Trzeba się znowu pakować, zbierać dobytek w tym psa
ze szczeniaczkiem. Kotka Rykusiowa została oddana znajomym. Wyruszamy
z młodymi Wesołowskimi – Kaziczkiem i Janką, niedawno poślubioną żoną,
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która właśnie jest w piątym miesiącu ciąży i jej siostrą Renią. Wagon bydlęcy zajęły cztery rodziny. Nasze dwie dostały jedną połowę i zapakowały się
aż pod sufit. Na samej górze materace do spania. Spałam wspólnie z Renią
i psami przy samym okienku, z którego oglądałam mijane okolice. Jechaliśmy
i jechaliśmy. Raz szczeniak wpadł między tobołki, żeby go znaleźć, trzeba było
na postoju rozładować prawie pół wagonu. Z tej podróży pamiętam rodzinę
państwa Lutomskich, którzy też osiedlili się w Szczecinku. Wreszcie dotarliśmy do Bydgoszczy. Tatuś z Kaziczkiem wyruszyli na rekonesans. Niestety nie
pozytywny. Praca na kolei była od zaraz, ale z mieszkaniami już inaczej. Zaproponowano dokwaterowanie do wspólnego mieszkania, gdzie już żyły dwie
rodziny. Nie do przyjęcia. A gdzieś tam w mieście dowiedzieli się o Szczecinku
i jego urokach krajobrazowych i o tym, że całe puste miasto czeka na nowych
mieszkańców. Po wspólnej naradzie zapadła decyzja: jedziemy, tylko, że trzeba
opróżnić wagon, bo jego miejscem docelowym była Bydgoszcz. Możemy dalszą podróż odbyć w wagonach lorach, bez dachu. A co tam, niech będzie lora,
jest już prawie lato. Tatusia nic nie załamie, a Mamie jest już wszystko jedno.
Przysposobili z Kaziczkiem lorę do podróży, przeładowaliśmy się i pojechali.

Szczecinek . Zaczynamy nowe życie
W Szczecinku wyładowano nas przy rampie przeładunkowej. Zmaltretowane
kobiety z dziećmi i Zysiem jako obstawą zostały na majdanie. A mężczyźni
poszli w miasto. Trwało długo, ale wrócili z jakimiś wózkami, które wyglądały jak miniatury normalnego wozu. Z uzyskanym w PUR-ze (Państwowy
Urząd Repatriacyjny) przydziałem mieszkań i angażami do pracy, oczywiście
na kolei. Znowu zaczynamy od początku. Już teraz wszystko będzie dobrze. Ta
droga do nowego domu wydawała się bardzo długa: koło dworca, potem ul.
Gdańską do skrzyżowania z Klasztorną, gdzie stał nasz dwupiętrowy okazały
nowy dom. Nasze 3 – pokojowe mieszkanie było na pierwszym piętrze, można powiedzieć – umeblowane, nawet z fortepianem. Wesołowscy ulokowali
się na drugim piętrze z drugiej strony budynku – można było przechodzić
do siebie przez duży okazały strych, bez konieczności wychodzenia na dwór.
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Była to jeszcze jedna zaleta, bo im wyżej się mieszkało, tym bezpieczniej. Nie
pamiętam czy wtedy ktoś jeszcze mieszkał w tym domu, ale sąsiednie domy
były zaludnione. Ludzie gromadzili się obok dworca i obok siebie dla bezpieczeństwa i nie koniecznie w najpiękniejszych domach. Miasto okupowało
wojsko rosyjskie. Całe dzielnice i ulice były odgrodzone płotami i szlabanami.
I to oni byli udzielnymi panami i władcami. Wchodzili do domów, z lokatorami też, jak do siebie i robili co chcieli, a przede wszystkim niszczyli. Nas
nachodził jakiś pijany amator muzyki fortepianowej i urządzał przymusowe
koncerty. Pół biedy, jeżeli Tatuś był w domu, ale kiedy był w drodze i zostawaliśmy sami z jedynym obrońcą 16 letnim Zysiem – było strasznie. Trzeba
było wynieść ten fortepian na pusty ciągle parter i wmawiać, że to dlatego,
żeby mu nie przeszkadzać w muzykowaniu. Samotne koncerty nie bawiły go
chyba, bo przestał przychodzić, a może został gdzieś przeniesiony. Z otwartych okien matki nawoływały swoje dzieci. Heńka, Zeńka, Edźka, Olka, Pawla,
Ryśka – ucieszyłam się, że tak dużo dziewczynek jest w pobliżu, ale okazało
się, że wszyscy wywoływani to chłopcy. Dziewczynki były tylko dwie: Janka
Bursztynowicz i Danusia Michałowska.
W kościele Św. Ducha ksiądz Sałaga zaczął przygotowywać dzieci do I komunii św. Był to frontowy kapelan, przerażał nas trochę, bo zajęcia z nim chyba przypominały musztrę. Mówił zawsze podniesionym głosem, jakby na nas
krzyczał. Ale było uroczyście, podniośle i wzruszająco. Rodzice płakali, dostałam w papierowej tutce trochę landrynek. Sukienkę Mamusia uszyła z białej
muślinowej kuchennej firanki. Starczyło jej jeszcze na welon! Grupowe zdjęcie z tej uroczystości dotarło do mnie w przedziwny sposób dopiero w dwutysięcznym roku.
Na podwórko mogłam wychodzić tak, żeby w każdej chwili było wiadomo
gdzie jestem. I kiedyś rozeszła się wieść, że na pl. Wazów, wtedy nie wiedziałam gdzie to jest, ruscy będą wyświetlać film. Wszystkie dzieci z podwórka
puściły się pędem przed siebie, a ja stałam na nagle opustoszałej ulicy, rozdarta między obowiązkiem opowiedzenia się w domu i uzyskaniem pozwolenia,
a przeogromną chęcią towarzyszenia oddalającej się grupie dzieci. Wołałam:
– Poczekajcie, tylko zapytam Mamy. Nikt nawet się nie obejrzał. Popędziłam
za nimi! Film miał być wyświetlany w sali gimnastycznej. Zbierali się ludzie,
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zaciemniano okna. Nasze miejsca były na balkonie przy samej balustradzie,
bardzo dobre, bo wszystko zobaczymy, ale ciągle było za widno, a aparatura
też szwankowała. A mnie ogarniał coraz większy niepokój, na myśl co mnie
czeka za nieposłuszeństwo. Chciałam wracać, ale bałam się, że nie trafię, mogę
też spotkać na ciemnej ulicy pijanego Ruskiego, albo nawet jakiegoś Niemca!
Nareszcie zaczął się film wojenny. Na prześcieradle – ekranie, bez przerwy
coś wybuchało i paliło się. Koszmar. I strach ogromniał. A to, co działo się
w domu, tak naprawdę mogę pojąć i wyobrazić sobie dopiero teraz. W poszukiwania włączyli się wszyscy domownicy, łącznie z psem. Zaglądali do spalonek, pustych mieszkań i gdzie się dało. Wreszcie Zyś z panią Renią dotarli do
szkoły, bo dowiedzieli się o wyprawie dzieciaków na film. Jak ich zobaczyłam
obok siebie na tym balkoniku, radość i strach wymieszały się całkowicie. Zyś
popędził do domu, a ja na trzęsących się nogach wlokłam się za Renią, błagając, żeby broniła mnie przed gniewem Tatusia. A gniew był słuszny i jakby
przesłonił radość, że w ogóle się odnalazłam. Kara też była piętrowa. Najpierw
musiałam wszystkich przeprosić, potem zapłakana Mamusia i reszta musieli
wyjść z pokoju, a ja dostałam moje jedyne lanie w życiu: trzy razy fufikiem po
pupie, a potem jeszcze musiałam klęczeć w kącie i to twarzą do ściany. Czułam się bardzo się bardzo nieszczęśliwa i niekochana. Ale karę uważałam za
sprawiedliwą.
Potem znowu trzęsienie ziemi! Wtargnęli do nas i do sąsiedniego domku
pięknie obrośniętego aż po dach różami, z nakazem natychmiastowego opuszczenia domu i to tak jak stoimy, bo mają tu zamieszkać jakieś „komandiry”
tylko na kilka dni. Boże, całe miasto do dyspozycji, a niektóre domy kompletnie umeblowane, nawet z przetworami w spiżarkach, oczywiście te nie
odwiedzone przez szabrowników, jeszcze jedną plagę tamtych czasów, a ruscy znowu nas szarpią i gnębią. Szok! Całe szczęście, że Tatuś i Kaziczek byli
w domu. Udało się im jakoś uspokoić atmosferę i ostatecznie za odpowiednią
ilość samogonu, pozwolono nam zabrać większą część rzeczy. Przeprowadziliśmy się wspólnie z Wesołowskimi do baraku. Dwa baraki stały w pobliżu
i były niezamieszkane. Potem w tym miejscu „ płyty wiórowe” zbudowały dwa
bloki dla swoich pracowników. Na kilka dni nie ma potrzeby szukać czegoś
odpowiedniejszego. Te kilka dni rozciągnęły się na lata.
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Następne wydarzenia pozwoliły się wszystkim otrząsnąć. W sierpniu
na świat przyszła Bogusia. Jak zaczęły się bóle porodowe, Jankę załadowano
na wózek z dyszelkiem i biegiem, na zmianę Zyś, Tatuś i Kaziczek, wieźli ją
do szpitala (tam gdzie później był internat pielęgniarek). Poród szczęśliwie
odebrał gruziński lekarz frontowy, mieszkający naprzeciwko naszego baraku i potem często nas odwiedzający. Przy porodzie asystowała też Niemka
– położna, która odbierała równocześnie poród rodzącej obok Niemki. To
wydarzenie ma coś z symbolu. Pierwsze, a może jedno z pierwszych polskie
dziecko, a obok jedno z ostatnich, a może ostatnie dziecko niemieckie! Po 62
latach od tamtego wydarzenia, 01.08.2007 roku, szłam do archiwum odprowadzana właśnie przez Bogusię na rozmowę z Dyrektorem, a on wspomniał,
że niedawno odwiedził go Niemiec, który twierdził, że był ostatnim dzieckiem niemieckim urodzonym w Szczecinku. A w baraku żyło się nam dość
wygodnie, tylko coraz ciaśniej, chociaż zaginął wcześniej szczeniak, większy
już wtedy od Lalki. Poszukiwania trwały długo, bezskutecznie. Za to przybyły dwie ogromne krowy holenderki, bardzo ze sobą zaprzyjaźnione. Nasza
Baźka, a Wesołowskich – Muszka. Mieszkały w piwnicy, do której chodziły
po zrąbanych schodach. Wracały z pastwiska, na którym pasły się w licznym
towarzystwie, bo na jedną krowę przypadało od jednego do trzech pastuszków. A krowy były prawie w każdym sąsiednim domu, niektóre z nich przyjechały aż zza Buga. Nasza Baźka wsadzała łeb do okna i donośnym rykiem
obwieszczała swój powrót. Dostawała od Mamusi jakiś smakołyk i dopiero
wtedy mogła zejść do piwnicy. Przyjaźń tych krów była zadziwiająca – kiedy
raz okulała Baźka, musiała zostać w piwnicy. Muszkę Zyś wyprowadził na łąkę
niedaleko wieży Bismarcka, to szła tam z wielkim ociąganiem. Po godzinie
zerwała się ze sznura i popędziła do swojej koleżanki i tak długo nie dawała się
wyciągnąć z piwnicy, aż mogły razem wyjść na pole. W piwnicy mieszkała też
nasza koza Baźka, którą Tatuś przyniósł jako malutkie koźlątko zaraz po przyjeździe. Baźka śliczna jak sarenka była ulubienicą Mamusi, przychodziła na
zawołanie, a właściwie chodziła za nią krok w krok jak pies. I zżerała wszystko,
co popadło, ale najchętniej jedwabne rzeczy. Na przykład w mojej najładniejszej jedwabnej sukieneczce suszącej się na sznurze wyżarła dziurę i trzeba było
łatać ją aplikacją. Sąsiadce z baraku obok zjadła halkę, powodując długotrwały
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konflikt sąsiedzki, Kaziczkowi zjadła nogawki w jedwabnych kalesonach, Mamusi, skrzętnie przechowywane jedwabne pończochy, a po za tym łaziła bez
pytania po całym baraku, co gorsza rozsiewając, jak to jest w zwyczaju kóz,
kozie bobki, i wskakując znienacka na stół czy szafkę. Aż przebrała miarkę
i na zawsze została przepędzona z pokojów. Otóż w drodze największej łaski
mogłam potrzymać na kolanach zawiniętą ciasno w becik maluśką Bogusię.
Siedziałam w błogim nastroju, Bogusia spała, pani Janka układała jakieś ciuszki, pieluszki, a tu raptem wpadła koza i z rozpędem wskoczyła na becik. Na
szczęście dziecku nic się nie stało, ale koza tak oberwała, że już więcej w domu
się nie pokazała.
W naszej piwnicy oprócz zwierząt, w tajnym pomieszczeniu mieściła się
domowa bimbrownia. Samogon w tym czasie był najlepszą walutą wymienną.
Dyżur przy aparaturze mężczyźni pełnili na zmianę.
Tatuś przynaglany przez Mamę pojechał do Nowego Dworu po nasze albumy i jakieś dla nas ważne pamiątki, które zostały ukryte u znajomych tuż
przed wyjazdem do Wołkowyska. Dom, w którym mieszkaliśmy spłonął. Ocalał tylko jeden album z fotografiami najbardziej cywilnymi. Inne, w których
przeważały zdjęcia Tatusia w mundurze z różnych manewrów i uroczystości
wojskowych – zniszczył ten znajomy, żeby nie wpadły w ręce Niemców i nie
stały się powodem represji. Mamusia bardzo się ucieszyła z odzyskanego skarbu, a ja na całe życie zostałam naznaczona miłością do fotografii. Zwłaszcza,
kiedy żywi tak szybko opuścili mnie i jak mówi poetka Jasnorzewska-Pawlikowska ... a zostanie tylko fotografia, to jest bardzo mało... Dla mnie to było
wszystko, co miałam.
W sierpniu miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Rozpoczęła się
nauka! Na parterze starego domu towarowego (obecnie sklep „Chemik” przy
ulicy 9 Maja) hulał wiatr po pustej przestrzeni, bo nie było ani jednej szyby
wystawowej. A na piętrze, też raczej przewiewnym, miało miejsce pierwsze
uroczyste spotkanie uczniów wszystkich roczników. Był apel, była Rota a może
Hymn? I wzniosłe przemowy. Potem, na jeszcze wyższym piętrze dokonywano
klasyfikacji uczniów do odpowiednich klas. Nie koniecznie według wieku, ale
co do poziomu wiedzy. A poziomy były różne, oj różne, tak jak i wiek. Ja miałam
zaczynać od początku od pierwszej klasy. Jednak tempo nauki miało duże przy289

śpieszenie, bo okazało się, że Mama zupełnie nieźle odrobiła ze mną lekcje i mogłam dogonić rówieśnice. Już na pl. Wazów pierwszą moją wychowawczynią
była pani Wanda Zawadzka – ukochana Pani na całe życie. Dużo, dużo później,
już w dorosłym życiu przy każdym spotkaniu zawsze byłam wyściskiwana i odpytana o każdy szczegół mego życia. Mój mąż to skomentował: Ty to musiałaś
rozrabiać, że aż tak dobrze zostałaś zapamiętana. Od czwartej klasy wychowawczynią była pani Skinderowa, potem pani Wójcik, w siódmej klasie pani Billowa,
żona dyrektora Szkoły nr 3. Pamiętam nazwiska wielu nauczycieli z tamtych lat:
pani Acecka, pan Ciechanowicz – dyrektor „jedynki”, pani Keyhowa, która czytała nam na lekcjach „Serce’” Amicisa, pan Michałowski.
Pewnego razu Kaziczek, na ogół spokojny i zrównoważony, poszedł
„w Polskę” i w powrotnej drodze do domu, już w stanie „wskazującym”, mocno utrudzony przysiadł na ławce, a że pantofle jakoś dziwnie uwierały zdjął je,
posiedział chwilę i ruszył boso do domu. Janka solidnie zdenerwowana przywitała go z chmurną miną Kaziczku, gdzie ty byłeś? Gdzie twój but?
–A! O! – odpowiada z triumfem Kaziczek, pokazując mocno trzymany
w ręce pantofel.
–No dobrze, to jeden, a gdzie drugi?. Kaziczek ze zdziwieniem obejrzał
pokazywany but, podsunął go pod nos swojej Iśki i rozbrajająco spokojnie
powiedział:
– A! O.
Trzeba, się było pogodzić z utratą najlepszych wyjściowych pantofli. Scenę
tą oglądali wszyscy mieszkańcy baraku, a było co oglądać. Kaziczek ze wzrostem sięgającym 2 m, mocno wystraszony, przed swoją żoną „1,5 m w kapeluszu” coraz to mocniej gniewną.
Z Wołkowyska nadjeżdżali dalsi i bliscy znajomi rodziców. U nas zatrzymali się Panokowie: pani Wala i jej mąż Kolka, człowiek trunkowy i rozrywkowy. Pięknie śpiewał i grał na harmoszce. Ten akordeon był dla niego największym skarbem. Mieli zostać u nas kilka dni, ale ku irytacji Mamusi ani
myśleli się wynosić. Pod koniec października 1945 roku kolejarze postanowili urządzić pierwszą zabawę po wojnie – taką prawdziwą. Miała się odbyć
w nowej siedzibie Związku Zawodowego Kolejarzy (obecnie ul. 28 Lutego,
w ostatnich sklepach, prawie na przeciwko poczty). Mamusia nie miała chęci
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na tańce, pamiętam jej opór Nie mam się w co ubrać, pończochy zżarła koza, źle
się czuję! A Tatuś na to Nie jesteśmy starcami, musimy normalnie żyć, pójdziesz
w wildekosach, a potem zdejmiesz je, a ja narysuję szewek na gołej nodze i nikt
nie pozna – żartował. Mamusia Nie mam nastroju!
Tatuś – Zrobię wszystko żeby nastrój poprawić.
Poszli! Zostałam w domu z Zysiem i Wesołowskimi, i malutką Bogusią,
zresztą chrzestną córką Tatusia. Rano obudziłam się w jakiejś strasznej ciszy,
nie ma rodziców, Zysia. Pani Janka ze skamieniałą twarzą, chce mnie karmić
jakąś mleczną zacierką. Potem zjawia się pani Olszakowa i koniecznie chce
mnie zabrać do dzieci z ich rodziny – dlaczego? Nie rozumiem. Będziesz
z dziećmi. Znam te dzieci i wcale ich nie lubię. Właśnie od nich dowiaduję
się, że Tatuś został postrzelony przez Ruskiego. Nie pojmuję, chcę do domu.
Szok! A w domu pusto, na chwilę wpada Zyś, nic nie mówi, znowu znika i tak
przez trzy dni. Tylko pani Janka co chwila mnie przygarnia i płacze. Przewijają się jacyś ludzie, mówią szeptem. A ja zapadam się w sobie. Zjawia się pani
Wala i mówi, że mam z nią iść do szpitala, gdzie Mamusia czuwa przy Tatusiu.
Idziemy. Czuję pustkę i strach. Tatuś nieruchomy, blady uśmiechnął się do
mnie i zaraz zamknął oczy – chyba zasnął. Ale czuje się lepiej – mówi Mama.
Tak dużo lepiej – przytakuje pani Wala – Jadziuś, teraz już możesz iść do domu.
Odpocznij, ja zostanę z Jankiem. A rano zmienisz mnie.
Wróciłyśmy obie do domu dodając sobie otuchy. Mama mówiła jak to będzie na Boże Narodzenie, że Tatuś do tego czasu będzie już zupełnie zdrowy,
że będzie nam coraz lepiej, żebym się nie martwiła. Do łóżka ułożyłyśmy się
razem i już prawie zasypiałyśmy, kiedy na parapet łomocząc przyleciał jakiś
ptaszek. Mamusia powiedziała, że przyniósł nam nowinę od Tatusia. Rano
Mama wstała pogodna, z optymizmem szykująca się do szpitala. Przyszła Bożenka Olszakówna – miały iść razem – i nagle z drugiego pokoju usłyszałam
długi zduszony jęk jak skowyt, przerażająco jednostajny. I już wiedziałam. Ten
ptak, to od Tatusia, żegnał się z nami. Już Go nie ma. Kucnęłam w kącie zwinięta w kłębek, żeby mnie było jak najmniej, żeby nie było mnie widać. Wszyscy zajmowali się Mamusią. A potem znowu zaprowadzono mnie do dzieci
Olszaków. Nikt inny chyba nie miał do mnie głowy! Boże, przeniosłam się
w tamten czas. Nie chciałam być z nimi. Wszyscy mnie zostawili.
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Pogrzeb stał się manifestacją, było dużo ludzi, kwiatów, chyba jakieś przemowy. A my nie mieliśmy już Tatusia. Świat się zawalił. Mamusia załamała
się, zamknęła w sobie, to była depresja. Oparciem dla mnie była pani Janka.
W domu nigdy nie rozmawialiśmy o tym co się stało. Kiedyś przy sprzątaniu
znalazłam na szafie szkatułkę, a w niej koszulkę jedwabną z krótkim rękawem,
z zakrzepła krwią, z dziurami od kul.
O tym, co się tam stało, dowiedziałam się wiele lat później od pani Gieni Stankiewicz. Wtedy to ludzie dochodzili odszkodowań za krzywdy wyrządzone przez wojsko sowieckie w pierwszych latach po wojnie. Pani Gienia
przyszła do mnie z sugestią i nawet z przygotowanym pismem (zachowało
się), żebym razem z bratem ubiegała się o tą rekompensatę. Ona z mężem są
świadkami tamtych wydarzeń, wszystko potwierdzą. Zresztą świadków jest
wielu wśród kolejarzy. Ani Zyś, ani ja żadnych rekompensat nie chcieliśmy.
Prosiłam tylko o relację tamtych wydarzeń.
Zabawa, tak jak sobie wymarzyli była wspaniała. Pani Gienia była kasjerką bufetową i czym tam jeszcze. Miała kasetkę ze znaczną sumą przeznaczoną na urządzanie siedziby związkowej. Humory dopisywały, tańce, śpiewy.
Szampański nastrój przerwał łomot do drzwi. Do sali wtargnęło trzech żołnierzy radzieckich. Najlepiej charakteryzuje cel ich wtargnięcia to, że zaczęli
się dopytywać w bufecie o wysokość utargu. Bufetowa zorientowawszy się,
w porę ukryła kasę. Zawiedzeni przerwali zabawę i zaczęli sprawdzać dokumenty. Dokumenty jednego z uczestników obywatela Panok Mikołaja wydały
się im nie w porządku i zaczęli wygrażać mu bronią. Wystraszony zachowaniem żołnierzy, zaczął uciekać w stronę dworca. Ci strzelając puścili się za
nim w pościg. Ojciec mój chcąc zapobiec rozlewowi krwi pobiegł za nimi i zaczął im tłumaczyć. Wtedy jeden z żołnierzy odwrócił się i strzelił kilkakrotnie
Ojcu w brzuch. Po przewiezieniu do szpitala po czterech dniach Ojciec zmarł.
W sprawie tej było prowadzone śledztwo przez władze radzieckie, lecz zostało
umorzone z powodu „nie wykrycia sprawców”.
W nawiasie przepisałam złagodzoną wersję przeznaczoną dla władz, zaproponowaną przez panią Gienię. Tak naprawdę, to ci żołnierze byli pijani.
Strzelając do Tatusia, wściekły żołdak powiedział: „Małczi ty polackaja morda”. Nadbiegający mężczyźni postanowili odstawić rannego do szpitala i o ile
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ja wiem – na piechotę – a pani Gienia pisze o przewiezieniu. Mama w tym zamieszaniu z opóźnieniem dowiedziała się o wypadku i ruszyła w ślad za nimi.
Dogoniła ich przy skrzyżowaniu dzisiejszej ul. Wyszyńskiego i ul. 9 Maja. Jak
ta droga przez mękę wyglądała, nawet nie mogę myśleć. W szpitalu czekał
już wcześniej zawiadomiony zaprzyjaźniony gruziński chirurg. Przystąpił natychmiast do operacji, przez cztery dni, aż do śmierci nie odstępował chorego.
Tatuś miał wtedy 42 lata1.
Przypadki bezmyślnego okrucieństwa w tamtym czasie były nagminne.
Pamiętam opowieść o młodym kolejarzu wracającym w nocy ze służby, którego podobny, a może ten sam „patrol” dopadł na ul. Kamiennej. Zginął na
miejscu – zastrzelony. A jego żonę w ciąży, tuż przed porodem przesłuchiwali,
na UB polscy i ruscy oprawcy. Przetrzymywali ją w piwnicy po kostki w wodzie i ze szczurami (budynek z czerwonej cegły naprzeciwko szkoły nr 4). To
ona pracowała z panią Gienią w Ubezpieczalni i walczyła o rentę dla syna,
któremu nie dane było zobaczyć ojca. Nazywała się Lipińska po drugim mężu.
Młode dziewczyny i kobiety padały ofiarą gwałtów. Pijani kierowcy polowali
na pieszych. Tak zginęła pani Wójtowicz – mama naszej koleżanki Halinki
„Stokrotki”, późniejszej solistki zespołu Śląsk. Pani Wójtowicz uciekała przed
ciężarówką, aż ta dopadła ją i wcisnęła między drzewo, a płot (miejsce przed
obecnym hotelem „Pojezierze”). Kiedyś Zyś z Lalką prowadził zza wiaduktu
nasze krowy do domu, z tyłu nadjeżdżała ruska ciężarówka, w ostatniej chwili
zauważył, że ta zmierza prosto na niego (na chodnik) – uskoczył, to może
upoluje krowę – za duża. Dopadł psa. Tak zginęła nasza Lalka.
Po śmierci Tatusia wszystko się zmieniło. Mamusia przez całe życie otoczona staraniem i opieką nie umiała się pozbierać. Trochę szyła, cerowała, nicowała i dostawała za to grosze, ale mieliśmy pod dostatkiem mleka, również
koziego. Mleko nosiłam też do pani Skinder i jej siostry pani Regiec, najwspanialszych nauczycielek. Najpierw mleko oddawałam w drzwiach, potem jak
oswajany kociak posuwałam się w głąb mieszkania i zostawałam za każdym
razem trochę dłużej. Potem już wychodziłam z pożyczonymi książkami dla
O zajściu wspomina Stanisław Górski, Pełnomocnik Rządu R.P. w Szczecinku [w:]
Sprawozdania Sytuacyjne Pełnomocnika …. za m-c listopad 1945, Archiwum Państwowe
w Koszalinie Oddz. w Szczecinku, Teczka nr 60, k. 20.
1
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Mamy i dla mnie. Syn pani Skinder, Leszek czasami nas dzieciarnię huśtał na
huśtawce zawieszonej między słupami elektrycznymi – taki trójkąt. A czasem
nas przeganiał i sam się huśtał.
A potem w 1946 roku wróciła z Syberii Aniuta z chłopcami. Wyglądali
bardzo mizernie. W baraku zrobiło się jeszcze ciaśniej. Na szczęście za jakiś
czas mogliśmy wrócić do poprzedniego domu, ale już innego mieszkania dwu
pokojowego na parterze. To, co tam zastaliśmy to była ruina, zniszczone było
wszystko: zamki, klamki, potłuczone kafle, powyrywane drzwiczki w piecach,
poobrywane tapety i pochlapane ściany aż po sufit. Straszny brud! W komórce zamieszkała krowa, jednak musieliśmy ją sprzedać. Koza została w baraku z Filanowskimi. Wesołowscy ostatecznie przenieśli się do różowego domu
obok baraków, bo z poprzedniego mieszkania obok nas wygryźli ich dzicy
lokatorzy, na zasadzie siły. Było tam czterech zwalistych mężczyzn na tyle bezwzględnych, że Kaziczek nie poradził im.
I znowu pomalutku zaczęło normalnieć. Zyś zawierał nowe przyjaźnie.
Odnalazły się następne znajome z Wołkowyska – panie Gąsowska i Winklerowa, obie wdowy, więc mogły się nawzajem wspierać. Przez dom przewijało
się dużo młodzieży. Trwały dyskusje – oczywiście nie przeznaczone dla mnie,
ale słuch miałam dobry. Chłopcy uczyli się tańczyć i okazało się, że ja lepiej się
nadawałam do tego niż szczotka. Umiałam tańczyć wszystkie najmodniejsze
tańce nawet „z kropeczką”. Tylko, że nie miałam okazji, żeby te umiejętności
ujawnić, bo na szkolnych zabawach jakoś nie miałam wzięcia! Ani u chłopców, ani dziewczynek. I na jednej zabawie jak zwykle siedziałam w kącie,
kiedy w drzwiach sali gimnastycznej stanęła grupa dorodnych młodzieńców.
Był to Zyś z kolegami wracający do domu. Usłyszeli granie, to zajrzeli. Któryś
z nich zauważył mnie, poszeptali coś i jako pierwszy ruszył w moją stronę
Gienek, pięknie się ukłonił i porosił do tańca. Zawirowaliśmy wokół sali, a potem każdy z nich zatańczył ze mną swoją rundkę. Tylko nie Zyś, wydawał się
zażenowany! Od tej chwili byłam najbardziej rozrywaną tancerką. To był mój
bal Nataszy Rostowej.
Odwiedzałyśmy z Mamusią panią Olszakową. U niej było nadzwyczajnie
elegancko. Częstowała nas herbatą w pięknych filiżankach, a jej córka Janka
uczyła mnie grać na pianinie. Panie wspominały różne wydarzenia z Wołko294

wyska, a kiedyś dała Mamie małe puzderko z precjozami, mówiąc, że one są
bardziej Mamusi niż jej. I wtedy opowiedziała swoją historię.
Już po naszym wyprowadzeniu się z domu Babci do Bergów, Asietrow
zaczął się do niej zalecać i tak zostali razem. Razem też wyjechali z ustępującymi Niemcami. Uciekali tak aż do Bydgoszczy, gdzie Asietrow zginął. Te dwa
pierścionki i jakiś nie oprawiony kamień należały do Marii Saneckiej – mojej
cioci, dlatego przekazuje je, żeby wróciły do rodziny. Pamiętam zakłopotaną minę Mamy, kiedy przyjmowała puzderko. Potem w domu słyszałam jak
w rozmowie z Walą mówiła, że dziwi ją związek takiej damy jak pani Olszakowa, wdowy po przedwojennym majorze z Asietrowem, i że on coś w sobie
miał, skoro kochały go takie kobiety jak Maria i p. Olszakowa?
Wieczorami w naszym domu zbierali się młodzi i starsi. Trwały też dyskusje na tematy polityczne. Omawiano ostatnie wydarzenia. Na sąsiedniej ulicy
Miłej rozstrzelano jakiegoś Ubeka czy milicjanta. Z dzieciakami pobiegliśmy
tam, ale nas nie dopuszczono. Wiem, że to był wyrok ”podziemia”. Była też
sprawa szpiegów, chyba francuskich – Robineau,2 czy jakoś tak? Wtedy aresztowano młodych Kliszów z ul. Gdańskiej. Pod ogromnym wrażeniem byli ludzie po obchodach 3-go Maja i sławnej przemowie Bronka Kopacza, który
za tą uroczystość przesiedział we Wronkach 8 lat. Wiem, że nigdy nie przyjął
obywatelstwa PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) i obiecał sobie, że nigdy
nie podejmie pracy na rzecz PRL-u. Nie przyjął też kartek żywnościowych
w okresie stanu wojennego. Był w swojej postawie konsekwentny przez całe
życie. Kopacz Bronek to postać niezwykła. Jego żona Irena była moją przyjaciółką, poznałam go wtedy. Na pewno wart jest, aby zainteresować się bliżej
jego dokonaniami. Stach Pawłowski został skazany na śmierć. Ocalał, natomiast jego starszy brat został rozstrzelany. Stacha i jego siostrę poznałam po
ich wyjściu z więzienia Poznał nas ich najmłodszy brat – Zdzich. Były aresztowania przesłuchania, ale mała dywersja też trwała. Sama pisałam na płotach
„3 x nie” nie wiedząc do końca o co chodzi, ale przeciw. Kiedyś w szkole na
gazetce szkolnej znalazł się taki wierszyk: Baćka Stalin oglanisie, do czego my
Więcej o tym: por. Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów
stosunków polsko-francuskich w latach 1948-1953, Toruń 2001 s.157, 159-162, 263, 248-251,
253-254.
2

295

dożylisie, sieni rakiem, chata bokiem, a kobyła z jednym okiem. Zniknął natychmiast, ale sporo zdążyło przeczytać i jak widać nauczyć się na pamięć.
Na cmentarzu w miejscu obecnego pomnika stał biały obelisk z czerwoną
gwiazdą na szczycie (taki jak ten przed małą pocztą). Ktoś w nocy ogromnymi literami, chyba smołą napisał: ZA KATYŃ. Pomimo zamalowywania, ten
napis przez długi czas wyłaniał się spod białej farby. Śpiewano też taką dość
nieprzyzwoitą piosenkę:
„G... w trawie zapiszczało i tak sobie myśli równo,
że się przecież doczekało, bo dziś ważne każde g....
Tą piosenkę, tą z przeróbki śpiewam dla pana Osóbki,
a od naszej polskiej nacji naser mater demokracji.
A gdy przyjdą Andersaki to przetrzepią wszystkie s..
wtedy górą nasza nacja i prawdziwa demokracja. ”
Tych zwrotek było dużo. Na przykład o Morawskim, Mikołajczyku i innych, ale tego już nie pamiętam. Wieczorami w domu śpiewaliśmy wiele pieśni: z powstania warszawskiego, o makach na Monte Casino, partyzanckich
(„Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, czy „Rozszumiały się wierzby”), rycerskich, harcerskich, o Lwowskich Orlętach, o pułkowniku Kula-Lisie. Większość z nich do dziś mogę cytować.
Mamusia zdecydowała, że Zyś teraz będzie głową rodziny! Poczuł się bardzo dorosły i postanowił przerwać naukę, bo musi zapewnić byt rodzinie. Zaczął pracować w parowozowni na kolei. To była praca ponad jego siły, co chyba
zauważyli również jego przełożeni, bo skierowali go do prestiżowego technikum
przy Ministerstwie Komunikacji w Warszawie. Zamieszkał w bursie, uczył się
dobrze, ale raz oberwał pałę, o czym Mama została zawiadomiona specjalnym
pismem. Bardzo się wtedy zdenerwowała, bo zagrozili wyrzuceniem z bursy.
A ja, cóż nie byłam najgrzeczniejszym dzieckiem. Czas spędzałam głównie na podwórku, najczęściej w towarzystwie rozbrykanych chłopców, którym
ciągle musiałam udowadniać, że nie jestem babą i wdrapywać się na drzewa wyżej od nich, skakać dalej, szybciej biegać, lepiej grać w palanta, klipę,
czy w dwa ognie, a nawet wejść głębiej do piwnicy w spalonce, gdzie „może
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jeszcze siedzieć Niemiec”. Wszystkie te wyczyny udawały się tylko czasami,
ale próbowałam! Pływać nauczyliśmy się bardzo szybko i nie odstraszył nas
przypadek utonięcia 18-letniego Heńka Rynkuna w dniu 6 maja 1945 roku, na
drugi dzień, albo może w tym samym dniu, kiedy przyjechaliśmy do Szczecinka. Ten dzień przyjazdu to taka nie do końca jasna sprawa, ja przez cały czas
miałam utrwaloną w pamięci datę 5 maja, ale w dokumentach zapisana jest
6 maja. No i niech będzie. Igraliśmy z wodą, bo im kto mocniej chlapał, tym
w naszej ocenie lepiej pływał. Oczywiście Mamusia nie była świadoma tego, co
się nad tym jeziorem wyprawia – no i lepiej. Gdzieś jesienią 1946 roku, wujek
Janki Bursztynowicz wyprawiał się wozem do lasu za jeziorem po drzewo na
opał. Zabraliśmy się z nim – czwórka dzieciaków. Na świątkach rozdzieliliśmy
się, on pojechał dalej prosto, a my skręciliśmy w prawo do lasu za jeziorem.
Było fajnie i trochę strasznie. Pokręciliśmy się szukając grzybów i po wyjściu
na drogę nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść. Wreszcie większością głosów
zapadła decyzja – „w tą” – oczywiście niewłaściwą. Błądząc po lesie doszliśmy
do zabudowań nad jeziorem. Był tam też plac zabaw z karuzelą – to zdziwiło
nas najbardziej! No i zobaczyliśmy za jeziorem wieżę kościoła, ale z innej strony niż się spodziewaliśmy. Ale wracać można było. W domu czekała bura, bo
wujek wrócił sam pewien, że my już dawno jesteśmy w domu.
Bez przerwy prawie miałam nie czyste sumienie i poczucie winy. Jak
wiadomo najlepsza zabawa w chowanego jest po zmierzchu. Robiło się coraz
ciemniej, a my bawiliśmy się i bawili. Wróciłam do domu. Tu grono znajomych Mamy i kolegów Zysia patrzy na mnie z potępieniem, a on pyta przerywając grę w preferansa, czy tysiąca Która godzina? Grzecznie odpowiadam,
że ósma, bo zegar na ścianie wyraźnie pokazuje ósmą. A, o której masz być
w domu? To też wiem, odpowiadam, że o szóstej. Do kąta, na kolana proszę!
Spoglądam na Mamę, ale ona udaje, że nie patrzy w moją stronę.
Wstyd, żal ogromny w tym kącie na kolanach, tylu świadków hańby, trudno znieść. Tak też wyglądało spełnienie roli głowy rodziny. Potem po latach
Zyś mówił, że nie pamięta tego wcale. Sytuacje podobne do tej nie były odosobnione. Nasze relacje bratersko-siostrzane były zachwiane. Mamusia często powtarzała: Ja już z tobą sobie nie radzę, poczekaj przyjdzie Zyś, to się z tobą
policzy, a potem o tej obiecance zapominała, nic nie mówiła Zysiowi, a przed297

tem jeszcze Tatusiowi, a ja nosiłam w sobie oczekiwanie na karę – niepotrzebnie, ale nosiłam. I to był wielki ciężar.
Z Wilna do Bydgoszczy przyjechała ciocia Niutka z Franusiem i Lilą. Zamieszkali we wspólnym mieszkaniu z trzema innymi rodzinami dzieląc kuchnię i łazienkę. Potem dołączyła do nich Bronia z Irą. Babcia Ewcia została
w Wilnie z wujkiem Władkiem i Ziutą. Pojechałyśmy z Mamusią do nich, na
spotkanie po tylu latach. Ku mojemu zdziwieniu, wszyscy zwracali się do siebie po imieniu, ja nie potrafiłam! Do rodziców zawsze zwracałam się: Proszę
mi zrobić, poczytać, czy dać, nawet do kolegów Zysia mówiłam Pan.
Zyś zachorował. Uczył się wtedy w Warszawie. Lekarze nie mogli ustalić
co mu jest, może ischias, może zapalenie stawów, czy coś zupełnie innego.
A on nie mógł chodzić, bardzo bolało go biodro. Przyjechał do domu. Z dworca koledzy wieźli go wózkiem, bo nie mógł iść o własnych siłach. Kiedy się
trochę polepszyło, wrócił do szkoły. Niestety, nie na długo. Znowu trafił do
szpitala, rozpoznano gruźlicę kości w stawie biodrowym i tam zapadła decyzja, że trzeba założyć mu gips najmniej na 6 miesięcy. Pisał rozpaczliwe listy,
że chce wracać do domu. Mama z płaczem pojechała do Warszawy i wyprosiła
u lekarzy zgodę na jego powrót do domu. W szkole załatwiła urlopowanie,
koledzy zobowiązali się do przesyłania na bieżąco materiałów do nauki. Załatwiła też w ministerstwie zgodę na osobny przedział.
Gips zaczynał się powyżej pasa do stopy na chorej nodze, na zdrowej do
kolana. Była wczesna wiosna, we wrześniu pozdaje egzaminy i nie straci roku
nauki. Wszystko będzie dobrze. Ile to już razy zaklinaliśmy tak los!? Robiło się
coraz cieplej i coraz trudniej – wszystkim. Przyszły wakacje. Miałam jechać
na kolonie, kolejowe oczywiście, do Międzyzdrojów. Tylko, że trzeba mnie
tam dowieźć. Ale jak? Zysia nie można zostawić bez opieki, ze mną nie ma
kto jechać. Przecież mogę pojechać sama! Mowy nie ma, sama nie pojedziesz!
Taki roztrzepaniec!? Pani Janka urodziła właśnie Stasia, więc Wesołowscy nie
mogą pomóc, a Renia już jakiś czas temu wyjechała do Słupska. Nie ma wyjścia – mam jechać sama. Było o tyle trudniej, że całe życie cierpię na chorobę
lokomocyjną. Jeszcze na dworcu Mama pouczała, że mam pytać kolejarzy co
dalej robić, zwłaszcza, że w Szczecinie Dąbiu mam przesiadkę na pośpieszny
pociąg. Że natychmiast po przyjeździe do Międzyzdrojów mam, na przygoto298

wanej, zaadresowanej już ze znaczkiem kartce pocztowej napisać tylko: d o j ec h a ł a m i ją wysłać. Tak Mamusiu, zrobię to wszystko, na pewno. Poprosiła
jeszcze pasażerów o opiekę nade mną i dopilnowanie żebym wysiadła w Dąbiu. No i pojechałam. Pociągiem trzęsło i szarpało. Opieka serdeczna. W Dąbiu znalazłam odpowiedniego kolejarza, który powiedział, że muszę zrobić
dopłatę na pośpieszny pociąg i to szybko. Pobiegłam po schodach do góry potem na dół i do kasy. W ostatniej chwili wsiadłam do właściwego pociągu wywołując spore zdziwienie, że jestem sama (to chyba dlatego, że przez całe życie
nie wyglądałam na swój wiek). Konduktor stwierdził, że dodatkowa dopłata
nie była konieczna, bo już w bilecie była uwzględniona. Dopilnował żebym
wysiadła w Międzyzdrojach. I tu peron ugiął się pode mną. Na miękkich nogach i zawrotem głowy, ale bardzo dumna, że już jestem na miejscu przeszłam
do sali dworcowej, ale torba zrobiła się jakoś dziwnie ciężka. Postanowiłam, że
zostawię ją w przechowalni i poszukam mojej kolonii. Nie było to wcale łatwe,
ale na fali sukcesów udało się i to. Duży, nowo odremontowany budynek, ale
coś wyludniony. Jakiś pan wyłonił się z pustego korytarza z pytaniem:
– Dziecko, a ty czego szukasz?
– Ja właśnie przyjechałam ze Szczecinka ze skierowaniem na kolonie. Pan
obejrzał skierowanie i nieco zaskoczony zapytał:
– A z kim przyjechałaś?
– Z nikim, sama!
– A masz jakiś bagaż?
– Tak, mam, ale zostawiłam w dworcowej przechowalni.
– Tak?! No to dobrze, najpierw coś zjesz, potem pójdziemy odebrać torbę,
a potem zaprowadzę ciebie do dzieci na plażę.
Okazało się, że to był kierownik naszej kolonii i chyba go trochę zadziwiłam, bo potem dość wyraźnie byłam wyróżniana. Co do kartki, tymczasem nie
została wysłana, bo przecież muszę szczegółowo opisać jak sobie poradziłam.
Zrobię to wieczorem. Nie zdążyłam, bo natychmiast zasnęłam. Następnego
dna też byłam okropnie zajęta i nie dokończyłam listu. I jeszcze następnego
ciągle był w pisaniu. Właśnie graliśmy w siatkówkę, gdy rozeszła się wieść,
że przyjechała czyjaś Mama. Pomyślałam z żalem, że do niektórych to Mamy
odwiedzają już po kilku dniach, a moja nie mogła mnie nawet odwieźć. I wła299

śnie w drzwiach budynku pojawiła się Mamusia w towarzystwie Kierownika.
Zdziwiona struchlałam, a ona zapłakana chwyciła mnie i tak ściskała, że nie
mogłam oddychać. Tłumaczyłam coś o pisaniu długiego listu.
Kierownik zwolnił mnie i poszłyśmy na plażę, wyjaśniając wszystko po
porządku. Okazało się, że przyjechała do nas ciocia Bronia z Irą i wszyscy
oczekiwali na wiadomość (telefonów wtedy było bardzo niewiele), niepokój
wzrastał i kiedy już dłużej nie można go było znieść, Mama wsiadła w pociąg
i przyjechała. Skończyło się szczęśliwie, ale usłyszałam oczywiście, że jak wrócę to Zyś się ze mną policzy. I to było najgorsze. Bury nie było, bo był u nas
szkolny kolega Bogdan, z którym powtarzali zaległy materiał. Mamusia wtedy
widziała morze pierwszy i jedyny raz – była zauroczona.
Lato było upalne, gips dokuczał potwornie, skończyło się tak, że wezwany na pomoc Kaziczek rozciął go nożycami ogrodniczymi. Widok tego,
co się wyłoniło z pod gipsu przeraził! Zyś rozpłakał się. Powrót do szkoły
w Warszawie był nie możliwy. Mamusia dowiedziała się o księdzu cudotwórcy. Pojechała ze zdjęciem Zysia. Zlecił modlitwę i kąpiele w ziołach.
Zbierałam po łąkach i odkosach macierzankę i inne zioła. Suszyłyśmy worki
tych ziół, a Zyś się w nich pławił. Na odparzenia i rany pogipsowe to one
pomogły, ale na gruźlicę nie. Dowiedzieliśmy się, że na Dolnym Śląsku jakiś
inny uzdrowiciel stosuje nowoczesne metody leczenia prądem! Mama i Zyś
pojechali do niego. Zyś został tam parę miesięcy. To było kosztowne leczenie. Z domu sprzedane zostało wszystko, co jeszcze nadawało się do sprzedania. Mama zaczęła pracować w przedszkolu kolejowym w kuchni i przestałyśmy głodować. A jak z przydziału dostała np. pomarańczę, to ja ją tylko
wąchałam i natychmiast była wysyłana do Zysia. Czasem myślałam z żalem,
że może nie jestem prawdziwą córką, że rozumiem, że Zyś jest chory i Mama
z moją zgodą wysyła ją... ale!
Na wieść o chorobie Zysia, ciocia Maria z Afryki nadesłała streptomecynę – u nas zupełnie nieosiągalną. I tam na pewno bardzo drogą. Wspomniała o tym w liście, pisząc, że następna paczka nie będzie szybko, bo musi
zebrać środki i musi trochę ciułać. No to my, że bardzo dziękujemy, niech
nie ciuła. Bardzo honorowa była ta nasza bieda i bardzo ją ukrywaliśmy. Na
przedłużające się leczenie u pana Palucha, nie było nas już stać. Zyś wrócił
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do domu. Zaczął znowu pracować na kolei, a za jakiś czas dostał skierowanie
do sanatorium w Szklarskiej Porębie, gdzie przebywał przez około rok. Mniej
więcej w tym czasie przyjechał z Wrocławia dawny znajomy jeszcze z Wilna,
niewykluczone, że adorator Mamy. W każdym razie z miejsca go znielubiłam
i byłam nieznośna. Nie odstępowałam Mamy na krok. Pan Stach skwitował
moje zachowanie: Malutka kłujesz jak pokrzywa. I więcej się u nas nie pokazał.
Teraz myślę, że może szkoda, że może Mamusi byłoby łatwiej. Wtedy mniej
więcej wyszła też na jaw zadziwiająca historia miłosna. Pod okiem mojej Mamusi, niczego nie świadomej, w naszym domu, rozwijało się wielkie uczucie.
Pokochali się Gienek – przyjaciel Zysia i Wala, przyjaciółka Mamy, co prawda
znacznie od niej młodsza, ale zawsze. Opuszczona przez Kolkę, który gdzieś
zniknął zaraz po śmierci Tatusia i chyba się ukrywał, obdarzyła uczuciem uroczego Gienka, który był bardzo chory na gruźlicę, w tamtych czasach nie do
wyleczenia. Gienek nigdy nie tracił fasonu i humoru. Dwoje rozbitków zostali
ze sobą do końca życia. A Mamusia zerwała z nimi całkowicie jakiekolwiek
kontakty, obwiniając Walę za to, że uwiodła młodego chłopca. My po kryjomu
przed Mamą odwiedzaliśmy ich, bo zamieszkali razem w wynajętym pokoiku.
Potem złość Mamusi przeszła i zaakceptowała ich związek. Gienek był kimś
zupełnie wyjątkowym. Powiedział nam wszystkim zebranym z okazji jakichś
imienin: Słuchajcie, lekarz dokładnie opowiedział mi o mojej chorobie, zalecił
bardzo oszczędne życie, zabronił wszystkiego, co lubię, to pożyję dłużej. Ale co to
za życie? Oznajmiam Wam więc, że jestem zdrowy i tak będę żył – tak długo jak
się da. Proszę, nie traktujcie mnie jak chorego. Tak właśnie żył, nie oszczędzał
się, skrzył dowcipem. Nosił przy sobie dwa grzebienie – jeden ogromny a drugi malutki, wyciągał jeden z nich i ze słowami: Waluchna, zobacz czy przedziałek jest równy!, albo – Czy się nie roztrzepałem?, a był zupełnie łysy. Innym
razem na spacerze w parku robi głęboki ukłon ze słowami Moje uszanowanie.
Zdziwieni pytamy: Komu się kłaniasz? Przecież przed nami nikogo nie ma!
– Nikomu, proszą na piśmie; „szanuj zieleń” – to szanuję.
I On i Zyś godnie i z uśmiechem znosili swoje cierpienie. A straszna choroba, jaką jest gruźlica kości w stawie biodrowym towarzyszyła Zysiowi przez
całe życie. Z różnym nasileniem, z kilkoma operacjami, z długotrwałymi pobytami w szpitalach i sanatoriach. A po drodze przyplątywały się inne dolegli301

wości. Można by nimi obdzielić z 10 osób i każda z nich byłaby bardzo chora.
A on na pytanie: Zysiu bardzo boli? – odpowiadał: Boli. Cóż ma prawo. Albo:
Jedna noga krótsza! Za to druga dłuższa. Taka była nasza rodzinna dewiza –
nie pokazać co w środku. Na zewnątrz uśmiech i żart. I tak się jakoś działo,
że dom pustoszał. Pani Gąsowska wyjechała do syna, a do jej zwolnionego
mieszkania wprowadzili się Wala z Gienkiem. Pani Olszakowa zmarła, do
pani Winklerowej wróciła siostra z Anglii i kontakty się urwały. Koledzy Zysia
też się porozjeżdżali, a to do szkół, a to do wojska. On sam najczęściej przebywał poza domem, chyba najdłużej w sanatorium w Szklarskiej Porębie, około
roku. Ja zdałam wstępny egzamin do Technikum Handlowego przy ul. Księżnej Elżbiety, by, jak argumentowała Mamusia, oprócz matury mieć zawód.
Lata szkolne, koleżanki, nauczycieli wspominam z nostalgią. Na zjeździe
koleżeńskim zorganizowanym, przy moim dużym udziale 50 lat po maturze,
w 2003 roku, tamte lata wydały się nam najpiękniejsze. W czasie naszej nauki
szkoła przeżywała reorganizację, tak, że funkcjonowały równolegle trzy typy
szkoły: liceum (w mojej ocenie, bardzo szacowne i bardzo dorosłe), technikum trzyletnie, ale po małej maturze. Trzecie, technikum trzyletnie po szkole
podstawowej, to moje, miało tylko trzy nabory i przyspieszony tryb nauczania. Dyrektorem był pan Witold Klukowski. Dopóki naszą wychowawczynią
była pani Emilia Jaworska-Malczyk nasza klasa była wzorowa – najlepsze wyniki w nauce, najlepsza frekwencja, najlepsze zachowanie, najlepsze gazetki,
aż nudno!
Życie szkolne płynęło jakby dwoma nurtami. W oficjalnym, dętym rytmie
budowy socjalizmu – poprawny apel z hymnem „Naprzód młodzieży świata”,
drętwą mową Dyrektora, zajadłą postawą jedynie słuszną agitatorów ZMP,
zebraniami, akademiami „z okazji” i „na cześć” i tak dalej. To wszystko było
prawdziwe tylko dla nie wielkiej grupy ludzi. Część udawała, że wierzy i brała
w tym udział, ale to oni rządzili i panoszyli się. Zwolnienie z pracy nauczyciela
mógł spowodować nadgorliwy uczeń, uprzejmie donosząc o nieprawomyślnych wypowiedziach na lekcjach. W naszej klasie nic takiego nie miało miejsca. Nie mieliśmy nadgorliwców! Przeważająca większość młodzieży i profesorów traktowała to, co się działo jako zło konieczne, które trzeba znieść, bo
zmienić się nie da. I robić swoje, najlepiej jak można. Uczyć, kształtować cha302

raktery, przemycać patriotyzm, umiłowanie piękna i dobra. Myślę, że naszym
nauczycielom to się udało! Śmierć Stalina w marcu 1953 roku była lustrem
tamtych nastrojów. Na specjalnym apelu w auli podniosłe żałobne mowy Dyrektora i przewodniczącego ZMP wywołały łzy (czy prawdziwe?) u zaangażowanych aktywistów. A nas – w grupie dziewcząt z naszej klasy, opętał jakiś
histeryczny śmiech – chyba jednak nie radosny, ale na widok tych udawanych
zrozpaczonych min i gestów. Pani prof. Jaworska cała przerażona szeptała do
nas: Schowajcie twarze, niech myślą, że płaczecie – wyprowadzę was, co też zrobiła. Na szczęście stałyśmy blisko drzwi wyjściowych i obeszło się bez sankcji
karnych. Przynależność do ZMP była bardzo dobrze widziana. Na zebraniu
klasowym, jeszcze w pierwszej klasie, odbywała się selekcja kandydatów. Każdy musiał przedstawić życiorys nieskazitelnie poprawny, taki „po linii jedynie
słusznej”, aby się zakwalifikować. W moim życiorysie konsternację wywołał
fakt związany ze śmiercią Tatusia! Nie wiedzieli co z tym zrobić. Absolutnie
nie nadawali się ci, których rodzice byli kułakami, właścicielami sklepów, czy
innych prywatnych zakładów. To był wrogi element. Acha, należność do ZMP
była oczywiście nieodzowna w dostaniu się na studia! Przedstawiłam sytuację
Mamusi – co mam robić? Zapisz się, trudno. To zło konieczne, przecież chcesz
się uczyć!
– No chcę! Pewnie, że chcę!!
I mimo zastrzeżeń werbujących i moich, zostałam zetempówką. Kiedy
w maturalnej klasie wychowawstwo przejęła pani Henryka Umiastowska, ze
świadomością, że klasa jest wzorowa, stało się coś dziwnego, chyba odreagowywaliśmy. I był moment, że groziło nam niedopuszczenie do matury – całej
klasy. Stwierdzono, że jesteśmy niedojrzali. O ile pamiętam, była jakaś awantura na wykopkach, ale i inne ekscesy też miały miejsce – same głupoty, ale
być może, rzeczywiście świadczące o naszej niedojrzałości. Po wielkich perturbacjach i za gorącym wstawiennictwem pani prof. Jaworskiej zostaliśmy
ułaskawieni i jednak dopuszczeni do matury. Z 40 osób, które rozpoczęły naukę w naszej klasie, maturę zdało 21! We wspomnianych wyżej wykopkach
szkolnych nie brałam udziału, ponieważ dostałam na ten czas urlop i jeździłam z panią Janką przez dwa tygodnie na prawdziwe wykopki, żeby zarobić
parę złotych i ziemniaki na zimę. Zarobiłam tyle, że starczyło dla nas i jeszcze
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na sprzedaż. To nie była zabawa, jak na szkolnych wykopkach – to była bardzo ciężka praca. Każdego ranka przyjeżdżał traktor z przyczepą w określone
miejsce i zabierał chętne do pracy kobiety, a wieczorem je odwoził. Każdą
z workiem ziemniaków. Taka sezonowa praca.
Mamusia już wtedy była poważnie chora. A zaczęło się w maju 1952 roku.
Pojechałyśmy obie do pani Jadzi Dąbkowskiej, która zamieszkała właśnie
w Nowej Hucie, bo jej mąż – inżynier budowlany – dostał przydział do zaszczytnej pracy przy budowie największego pomnika socjalizmu. Miałyśmy
wielkie trudności ze znalezieniem jej domu, chyba jednego z pierwszych budynków mieszkalnych. Nowa Huta to był wtedy jeden wielki plac budowy,
potwornie rozkopany. Utaplałyśmy się w błocie po kolana.
Natomiast Kraków nas oczarował. Zwiedzałyśmy Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, byłyśmy w teatrze – było wspaniale! Tylko, że tam
po raz pierwszy dała znać o sobie choroba bardzo silnym krwotokiem. Po
powrocie do domu zaczęło się odwiedzanie lekarzy, pobyty w szpitalu. W czasie wakacji miałyśmy praktyki – pracowałam w domu towarowym w Słupsku,
a w drugim miesiącu pojechałam na obóz pracy do pielenia lnu w Wrześnicy.
Tam było też nie łatwo, ale bywało bardzo wesoło. Mieszkałyśmy w pięknym,
nowoodremontowanym pałacu. Oprócz dziewcząt z naszej szkoły były z nami
uczennice z ogólniaka, z klas maturalnych. Jesienią stan zdrowia Mamusi pogorszył się na tyle, że musiała zrezygnować z pracy. Dlatego jeździłam na te
wykopki. Pod koniec października, Mama z Zysiem znaleźli się w szpitalu.
Mama ze swoimi coraz poważniejszymi dolegliwościami, a Zysiowi potworzyły się ropne przetoki na pośladkach od chorego biodra. Bezpośrednio ze
szpitala Zysia skierowano do sanatorium w Zdunowie, a Mamusię do kliniki w Gdańsku. Zostałam w domu sama. Na szczęście miałam 80 % zniżkę
kolejową, to też jeździłam co niedziela: raz do Zdunowa, a raz do Gdańska,
tu z dwoma przesiadkami. To wtedy nauczyłam się skracać czas oczekiwania – mówiłam sobie: mam „t y l k o” dwie godziny do pociągu, minęło
„j u ż” pół godziny. W klinice Mama spotkała swoją kuzynkę Józię Pirtin, która tam pracowała. Zbliżało się Boże Narodzenie zostałam zaproszona na wigilię do tej właśnie nowopoznanej cioci, która mieszkała na przy ul. Rzeźnickiej
w Gdańsku. Ona była wdową i miała 10-letnią córkę. Byłam wdzięczna za
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to zaproszenie, bo zaplanowałam, że pierwszy dzień świąt spędzę z Mamusią,
a w drugim pojadę do Zysia. Ta Wigilia okazała się dla mnie koszmarem, bo
przy łamaniu się opłatkiem Ciocia całkiem bezpośrednio oznajmiła, że muszę
być silna i przygotowana na najgorsze: Dni życia Twojej Mamy są policzone,
bo rak wszedł już w ostatnie stadium. To był cios, tym straszniejszy, że niespodziewany! Przez cały czas byłam pewna, że Mama wyzdrowieje, musi wyzdrowieć!! Od tego momentu już nic nie było ważne. Zaniemówiłam, zbierałam
siły na spotkanie z Mamusią. W szpitalu wizytę skróciłam, żeby się nie rozpłakać, żeby nie poznała prawdy o swoim stanie! A może znała swój stan i tylko
obie udawałyśmy, że wszystko jest w porządku.
Do Cioci nie wróciłam już nigdy. Wsiadłam w pociąg i pojechałam do
Zysia. Wszystko mu powiedziałam, może żeby podzielić rozpacz na dwoje? I siedzieliśmy w całkowitym milczeniu aż do końca wizyty. Wróciłam do
domu pustego, zimnego i głodnego. Ale ciepły kąt, pełen miłości miałam
w domu państwa Wesołowskich. Boże, gdyby ich nie było chyba bym zwariowała! Mówi się, że nieszczęścia niszczą ludzi albo hartują. Mnie hartowały.
W styczniu Mamusia wróciła do domu. Cierpiała okropnie. Lekarz Gruszecki
(prosiłam, żeby przyszedł do nas, żeby ratował mi Mamę) bardzo bezlitośnie
stwierdził, że przypadek jest beznadziejny, to sprawa miesiąca, najwyżej dwu,
on musi zajmować się tymi, których może uleczyć. Może dać receptę na morfinę – tylko! Nie wiem jak przetrwałam dni, które nadeszły. W piątek przed
Wielkim Tygodniem Mamusia dostała bardzo silnego krwotoku. Wpadłam
w panikę – co robić? Jak pomóc? Wzywać pogotowie, ale gdzie szukać telefonu? Wybiegłam z domu i pomyślałam, że najbliżej będzie do szkoły, tam
już zaczynają się lekcje. Była akurat lekcja z panią prof. Jaworską-Malczyk.
Usiadłam w ławce i nie mogłam się odważyć na powiedzenie chociaż jednego
słowa. Musiałam wyglądać dziwnie, bo pani Profesor coś zauważyła i wyciągnęła ze mnie, już całej rozpłakanej, prawdę o tym co się dzieje w domu. Idź
do internatu i dzwoń po pogotowie (czyżby w szkole nie było telefonu?). Widząc moją przerażoną minę, powiedziała: Gabryś [Podgórski] pójdziesz z Alą
i ty będziesz rozmawiał z pogotowiem. I tak się stało. Znowu wybiegłam z internatu i popędziłam do domu, cały czas biegiem przez ulicę Mickiewicza,
J. Krasickiego (ob. J. Piłsudskiego). Na placu Wazów minęło mnie pogotowie
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na sygnale, ale zanim lekarz znalazł właściwy adres, byłam już przy nim i razem weszliśmy do domu.
Zabrali Mamusię. Stan był krytyczny, bardzo się wykrwawiła. Mnie nie
chcieli z nią zabrać. Tym razem już powlokłam się do szpitala. I od tego dnia
ustalił się taki rytm dnia: rano szkoła, potem odwiedziny w szpitalu (miałam
zgodę na odwiedziny o każdej porze), powrót do pustego domu i nauka, albo
usiłowanie uczenia się. Pani prof. Jaworska załatwiła mi obiady w internacie,
zapewniła też na kilka pierwszych dni, towarzystwo dwóch koleżanek z internatu. Jedną z nich była Janka Niemejko, tej drugiej nie pamiętam. W szpitalu,
obie z Mamusią udawałyśmy dobry nastrój, udawałyśmy, że jest już dobrze,
a będzie jeszcze lepiej. Musisz się uczyć, zdać maturę.
– Uczę się, Mamuś,
– Ale czy wystarczająco?
– Postaram się, ale mogę nie zdać.
A Ona powtarzała jak zaklęcie: Musisz zdać! Żeby jakoś Mamę rozweselić,
opowiadałam różne zabawne wydarzenia ze szkoły. Raz palnęłam: Mamusiu
ja chyba jestem w ciąży, bo mam takie plamy pod nosem. Mamusia zamarła,
a do mnie dotarło, co za potworne głupstwo popełniłam – prawie na kolanach przysięgałam, że to żart, i że w szkole wywołał ogólną wesołość, jako
coś zupełnie nie do wyobrażenia i że pani Janka też się z tego bardzo śmiała!
W ogóle wszyscy się śmieli. Boże, jaka ja byłam naiwna i głupia. A Mamusia
nie mogła się pozbyć wątpliwości: Skąd ci to przyszło do głowy? No właśnie? Ja
wtedy nawet nie umiałam rozmawiać z chłopakami, a na szkolnych zabawach
jak chciałam zatańczyć z chłopcem, to prosiłam najładniejszą koleżankę, żeby
ze mną zatańczyła. Ten, co zechce z nią tańczyć, musi przymusić jakąś łamagę
i zrobią odbijany. I kiedy uprosiłam Terenię, i rzeczywiście tak było, to chichotałam za plecami biednego chłopaka, aż przepłoszony uciekał gdzie pieprz
rośnie, a ja dalej pietruszkowałam. Miałam wtedy 16 lat i dla chłopców byłam
niewidzialna.
Tak w połowie maja zapytałam, czy zawiadomić ciocię Bronię i Niutkę
o pobycie Mamusi w szpitalu: Nie nic im nie mów. Chyba jednak potrzebowałam z kimś podzielić ten ciężar nie do udźwignięcia. Przed Zysiem
w Zdunowie udawałam, że jest poprawa, że nie jest tak źle. Dlatego w ta306

jemnicy przed Mamą pojechałam do Bydgoszczy. Wtedy poznałam Jurka, męża Iry. Miał akurat złamaną rękę na temblaku, a Ira była w mocno
zaawansowanej ciąży i trudno ją znosiła. Gnieździli się w tym malutkim
pokoiku i sami mieli dość swoich kłopotów, żeby ich obarczać jeszcze
moimi. Nie pamiętam jak było u Niutki. Wróciłam do domu pierwszym
pociągiem. Mniej więcej w tym czasie miał miejsce bardzo przykry incydent. Zjawił się u mnie przedstawiciel MHD czyli Miejskiego Handlu Detalicznego, żeby uzgodnić warunki opuszczenia przez nas mieszkania po
śmierci Matki, bo zamieszkają w nim obywatele Bednarkowie, właściciele
sklepu spożywczego. Ten sklep ma przejąć ich instytucja i wobec tego ma
pytanie, kiedy to nastąpi, bo musi wiedzieć, kiedy będzie mógł przystąpić
do remontu lokalu na sklep. Skamieniałam ogłuszona potokiem donośnego głosu. Co za bezduszność! Skąd taki pomysł? Pani Bednarkowa, taka
serdeczna sąsiadka wypytująca o zdrowie Mamusi! To był cios obuchem
w moją skołataną głowę. Wygoniłam „Przedstawiciela”, radząc żeby szukał
innego lokalu. My naszego domu nie opuścimy. Pani Bednarkowej przestałam się kłaniać. Wiedziała o sprawie, usiłowała się tłumaczyć, ale nie
słuchałam. Przez całe życie brzydziłam się awanturami, pomówieniami,
zakłamaniem.
Matura się zbliżała. Wreszcie jest! Nie miałam obowiązkowej białej bluzki,
ubrałam pożyczoną od pani Janki granatową sukienkę. Przez pisemne egzaminy przebrnęłam pozytywnie. Jako ostatnia w dzienniku, nie załapałam się
na egzamin ustny z moją klasą. Oni mieli to już za sobą, a ja miałam zdawać z klasą „technikową”. Wchodziłyśmy ja z obcymi dziewczynami po trzy
przed oblicze odpowiednich 3-4 osobowych Komisji. Najpierw język polski.
Po odebraniu arkusza z pytaniami był czas na przygotowanie odpowiedzi.
Prof. Łuczkiewicz podszedł do mojej ławki, zapytał, jaki mam temat. Pokazałam, podszedł do pozostałych, za trochę ponownie zrobił rundkę, a przy
mnie zatrzymał się i bardzo dyskretnie podał mi karteczkę, coś tam mówiąc.
Ze strachu struchlałam. Okazało się, że to tylko ściąga. Chyba poradziłabym
sobie bez niej, ale to, że profesor, po którym zupełnie się tego nie można spodziewać, chce mi pomóc, dodało mi otuchy. A po wyjściu z sali, nowa niespodzianka – pani prof. Jaworska pod drzwiami. Pomyślałam, że znalazła się
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tam przypadkiem, ale nie, była tam, aby podtrzymywać mnie na duchu, aż do
pozytywnego końca. Zdałam!!
Prosto ze szkoły poszłam do szpitala. Mamusia już nie zareagowała na
wiadomość, że zdałam maturę, a przecież, teraz wiem, tylko to trzymało ją
przy życiu tak długo. Leżała w separatce, do której przeniesiono Ją chyba na
interwencję szkoły, bo inaczej po zatrzymaniu krwotoku nastąpiłby wypis
ze szpitala. I przez cały ten czas jak po szkole biegłam do Niej, przeżywałam
strach: co zastanę, czy jeszcze tam czeka na mnie. Teraz wiedziałam, że nadchodzi kres. Pobiegłam na pocztę, nadałam telegram do Bydgoszczy. Wróciłam i już zostałam przy Niej, czuwając trzymałam za rękę. Czasami pojawiały się pielęgniarki. Mijał wieczór, noc, poranek, południe – wtedy zjawiły się
Bronia i Niutka. Były z nami, mogłam już spokojniejsza, położyć się na sąsiednim łóżku – zasnęłam. Nad ranem obudziłam się sama z Mamusią, która
spała. Znowu zaczęłam czuwanie. Mamusia czasem otwierała szeroko swoje
piękne, niesamowite oczy, patrzyła jakby na wskroś przeze mnie, może oglądała już inny świat, w którym czekał na Nią ukochany Janek. Podnosiła rękę
i robiła znak krzyża kilka razy. Odeszła w niedzielę o 9 rano. A ja wracałam
do domu nad jeziorem i żegnałam się z Nią. Już nigdy na mnie nie spojrzy, już
zawsze będę sama. Dom był zamknięty. Poszłam do pani Janki – tam utulana
wypłakiwałam moją rozpacz. Tam znalazły mnie Bronia i Niutka. Ustaliły, że
Zysia nie trzeba zawiadamiać. Będzie chciał przyjechać i na marne pójdzie
pół roku leżenia nieruchomo w łóżeczku gipsowym, a operacja wyznaczona
jest na koniec czerwca. Mamusia też na pewno nie chciałaby tego. Zgodziłam
się. Nie pozwoliły sprowadzać Mamusi do domu: Pamiętaj Ją taką, jaka była
tutaj za życia. Też się zgodziłam. Pogrzeb ustaliły na środę, a może czwartek
i wyjechały, niespokojne co w ich domach. Powróciły na sam pogrzeb. Potem
chciały żebym pojechała do Niutki na jakiś czas – nie chciałam. Może gdybym
mogła do Broni, to tak. Ustaliły, że w lipcu przyjedzie do mnie na wakacje
pani Lidzia z dwójką dzieci, a w sierpniu Niutka z Lilą i może z Franusiem. Po
tych ustaleniach wyjechały.
W pierwszą niedzielę po pogrzebie pojechałam do Zysia. Jak tylko stanęłam w drzwiach, już wiedział. Spytał, dlaczego go nie zawiadomiłam. Powiedziałam, że to decyzja Broni, ale ja też uważam, że słuszna. Całą wizytę
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przesiedzieliśmy w milczeniu. Już od rana bolał mnie ząb, to było zapalenie
okostnej. Chyba nadużyłam tabletek przeciwbólowych, na szczęście w pociągu spotkałam kolegę z podstawówki i podwórka, Adasia Górę. Jechał ze szkoły
w Szczecinie. Mogłam spać spokojnie, Adaś odprowadził mnie do domu, już
co nie co nieprzytomną. Spałam dwie doby bez jedzenia i picia z małymi przerwami na potrzeby fizjologiczne. Pani Janka łomotała w drzwi. Nie słyszałam,
a Oni nie włamali się tylko dlatego, że być może pojechałam do Bydgoszczy.
W czerwcu urodził się Mareczek, największa miłość na całe życie Babci Broni,
duma i radość Rodziców. W czerwcu też, Zyś przeszedł bardzo trudną, jedną
z wielu operację dokonaną w klinice szczecińskiej. Kiedy Go tam odwiedziłam leżał znowu cały w gipsie, do tego na wyciągu, obolały, ale pełen nadziei
na wyzdrowienie i pocieszał się tym, że to co dotknęło Jego nie jest najgorsze.
I rzeczywiście, obok leżeli panowie po okropnych wypadkach. Sala przypominała najpotworniejszą komnatę tortur, jak z koszmarnego snu.
W sierpniu podjęłam pracę w MHD. We wrześniu skończyłam 17 lat. Zaczęłam dorosłe życie! Zatrudnienie w MHD było z ”nakazu pracy”, który nakładał obowiązek trwania przez trzy lata w przydzielonym przedsiębiorstwie.
Ja dostałam przydział do sklepu monopolowego naprzeciwko kina (obecnie
rybny). Do domu wracałam z płaczem. Bardzo serio traktowałam głupie uwagi klientów, przeważnie płci męskiej, często nietrzeźwych. Nie umiałam się
w tym odnaleźć. Przeważnie byłam obrażona! Właśnie wtedy na kilka dni wakacji przyjechała Niutka z Franusiem i Lilą. Widząc mój stan, Franuś radził,
żebym poszła do Dyrektora i prosiła o przydział do innego sklepu. Miałam
opory ze strachu, nieśmiałości, nieobycia – Nie, nie pójdę! Poszedł Franuś do
Dyrektora Handlowego pana Mąki i bez problemów zostałam przeniesiona do
komisu, a potem do papierniczego. Pracę zaczynałam od godzinie 800 z przerwą obiadową od 1300–1500 i potem do 1800 – cały dzień zajęty. Przez jakiś czas
na obiady chodziłam do pani Janki. Jej dzieci wybiegały mi na spotkanie, żeby
ze mną „obiadować”, jak mówiły, ale na dłuższą metę to się nie sprawdziło –
za duże odległości, a za mało czasu. Przestawiłam się na bar mleczny. Tylko,
że pieniędzy, nawet na barowe obiady, starczało mniej więcej na pół miesiąca. Pierwsza pensja wynosiła 470 zł. Moją przyjaciółką wtedy była i jest do
dziś Jadzia Andrzejewska. Jej sytuacja była zbliżona do mojej. Miała tylko Tatę
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i młodszą siostrę, a ponieważ już pracowała Tata uznał, że musi utrzymywać
się sama. Miałyśmy w zwyczaju, że po otrzymaniu pensji, raz w miesiącu fundowałyśmy sobie obfity obiad w takiej małej jadłodajni naprzeciwko ratusza,
a potem musiał wystarczać bar mleczny, albo ukiszona kapusta przez Jadzi
Tatę z ziemniakami w różnych odmianach: tłuczone, lub nie, smażone, duszone z cebulą, lub nie. A jak byłyśmy spragnione jakiejś odmiany albo zwyczajnie głodne nie do wytrzymania, odwiedzałyśmy panią Jankę. Tam zawsze zaraz po wejściu dostawałyśmy talerz zupy, chociaż zapewniałyśmy, że wcale nie
jesteśmy głodne, że ależ bardzo dziękujemy. Ona wiedziała swoje! Zostało mi
aż do teraz – podkarmiam, kogo się tylko da. A kiedy dostałyśmy skierowanie
na wczasy – uknułyśmy taki fortel przy stole, że zupę podawaną w wazie bez
ograniczeń, będziemy nalewać jedna drugiej, do pełna po same brzegi, nie
zważając na protesty, że już wystarczy, że za dużo, że dziękuję. Nareszcie najadałyśmy się do syta. Oprócz jedzenia, trzeba się było ubrać. W pracy obowiązywał satynowy fartuch, pod który można było ubrać byle co. Ale na wyjście,
czy na niedzielę? Wtedy zaczęły się moje eksperymenty z szyciem. Prułam,
przerabiałam – na przykład z resztek balowej sukni Mamusi, jeszcze oczywiście przedwojennej, wyszła mała bluzeczka. Skutki były różne, ale zawsze
było to coś, co miałam tylko ja, nie czułam się przedrzeźniana. Bo nagminne
było wtedy, że na ulicy, w kinie czy na ubawie spotykało się pięć, albo i więcej
dziewczyn jednakowo ubranych, bo gdzieś coś „rzucili”. Miałyśmy z Jadzią po
jednej eleganckiej sukience, ja dwuczęściową taftową kupioną na raty, a ona
czarną aksamitną i z tego robiłyśmy różne zamiany. Ozdabiałyśmy jakimiś
koralami, apaszkami, paskami i udawałyśmy, że mamy całkiem nowe kreacje.
Fajnie było! Ależ trzeba było mieć fantazję! Kiedyś Jadzia pożyczyła od Irenki
Sikorki sukienkę na jakiś specjalny wyjazd do Szczecina. No i jak to bywa
z pożyczonymi rzeczami, uszkodziła ją tak, że nie dało się tego uszkodzenia
usunąć w żaden sposób. A Irena była z całkiem innej bajki niż my. Zawsze elegancka, wszystko w najlepszym gatunku, szyte na miarę czy kupowane przez
Rodziców. Hołubiona przez nich i starszego brata – słowem, inny świat. I jak
tu się przyznać do zniszczenia takiego cudu jak ta sukienka! Ostatecznie skończyło się tak, że Jadzia odkupiła sukienkę i miałyśmy większe pole manewru
w przebierankach.
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Ale jeszcze przedtem miało miejsce wprowadzanie mnie w świat. W tym
też miałam zaległości, bo kiedy trwał okres żałoby, grubo ponad roczny, nic
mnie nie cieszyło. Tylko azyl u Wesołowskich i ich dzieci pozwoliły mi zbierać
się w sobie. A w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc siedziałam sama zamknięta w domu, odmawiając zaproszeniom nawet Wesołowskich, mówiąc,
że będę z Uzdowskimi, a tym ostatnim, że u Wali Prytuluk. Wszyscy Oni nie
pozwoliliby mi być samej. A na jeden dzień oczywiście jechałam do Zysia,
który po operacji w Szczecinie na Unii Lubelskiej wrócił do Zdunowa na rekonwalescencję. Pobyt tam trwał jak zawsze bardzo długo. Wrócił do domu
gdzieś na wiosnę. Podjął pracę w przemyśle torfowym. Relacje między nami
ciągle były takie jak dawniej, nie przyjmował do wiadomości, że staję się dorosła. Rozmowy ograniczały się do poleceń: Wypierz i wyprasuj koszule, Znowu
nie posprzątałaś, Zrób zakupy i temu podobne.
Wspomniałam o tej sytuacji w rozmowie z Walą i Gienkim Uzdowskimi,
a Oni przy paru kieliszkach omówili ją z Zysiem, który po powrocie do domu
postanowił, że od tej pory będzie rozmawiał ze mną jak z dorosłą. I zaczął od
tego:
– Co robiłaś dzisiaj?
– No, nic specjalnego!
– A co zamierzasz robić jutro?
– Też nic specjalnego!
I po paru takich próbach, kiedy zapanowało normalne między nami milczenie, krzyknął: No mów do mnie, co milczysz jak ta pupa, znowu będziesz się
skarżyć, że z tobą nie rozmawiam! Takie były trudne początki przestawiania
się na układ „brat – siostra”! W ramach tych poczynań postanowił zorganizować na moją cześć przyjęcie na osiemnaste urodziny! Zaprosił swoich kolegów aktualnie kończących studia, ja zaprosiłam koleżanki z mojej klasy – było
nas około 10 osób. Oni wyluzowani, sypiący dowcipami, my zakompleksione,
chichoczące nie w porę, albo obrażające się też nie w porę. Słowem katastrofa! Znowu nieudana próba. Postanowiłam wchodzić w świat na własną rękę.
Dołączyłam do gromady koleżanek, bo wtedy na tańce chodziło się gromadnie, chłopcy pod jedną ścianą, dziewczęta pod drugą. Najlepsze miejsca zabaw
były na przystani, w LPŻ-cie (Liga Przyjaciół Żołnierza), czyli Lidze Morskiej
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i w hotelu na parterze na sali, o której się mówiło PGR-y, no i świetlicach zakładowych, wszędzie przy adapterze wzmocnionym głośnikami. Rozlegała się
muzyka i chłopcy rzucali się w stronę dziewczyn. Najpierw porywali te co
ładniejsze i tak wokół mnie pustoszało, pustoszało i w końcu zostałam zaproszona do tańca, albo i nie. Taka była prawidłowość, przyzwyczaiłam się
do niej. Aż tu któregoś razu, pierwszy chłopak, który dopadł do naszej grupy,
skłonił się przede mną, ze słowami: Czy mogę prosić? Zdziwiona spytałam:
Mnie? A ponieważ hałas był niepomierny, chyba źle zrozumiał, bo powiedział:
Przepraszam i odszedł. A dziewczyny rzuciły się na mnie: Coś ty, odmówiłaś
takiemu przystojniakowi? – Nie odmówiłam – zdziwiłam się! To był pierwszy
sygnał, że też się mogę podobać.
Zyś znowu w Zdunowie. Tym razem zapadła decyzja o przeprowadzeniu
operacji, zlikwiduje ubytki tkanki kostnej w biodrze i równocześnie wydłuży
nogę o kilka centymetrów. Bardzo trudna i skomplikowana operacja. Pobyt
w sanatorium może potrwać ponad rok. Ale Zyś jest pełen nadziei – wreszcie
odrzuci znienawidzoną laskę. Przez pierwsze pół roku trwają przygotowania
do operacji. W czasie wizyt znajduję Go w dobrym nastroju. Nie leży nieruchomo w łóżeczku gipsowym, może nawet wychodzić do parku i kawiarenki sanatoryjnej. Wspólna niedola zbliża i pogłębia więzi. Opowiada, że mają
prawie komplet do brydża, że zaprzyjaźnił się z panem, który ma mieć operację „miękką” na płucach i panią, która czeka na operację usunięcia nerki –
wszystko na tle gruźliczym. Czwartego do brydża dobierają w razie potrzeby.
Ale we troje tworzą silną grupę wspierania. Ucieszyłam się, bo Zysiowi nie
łatwo przychodzą nowe przyjaźnie. Jednak nie poznaję tych znajomych, nawet nie zastanawiam się, dlaczego. Na pewno do nich też w odwiedziny przyjeżdża rodzina i ten czas poświęcają jej. Termin operacji zbliża się. Pierwszy
na stół idzie ich kolega, podczas zabiegu ma być podłączony do urządzenia
przejmującego oddychanie – takie sztuczne płuco. I tragedia! W trakcie operacji następuje awaria urządzenia powodując śmierć pacjenta. To wydarzenie
jeszcze bardziej zbliża Basię i Zysia, teraz już tylko we dwoje dodają sobie otuchy i wspierają się. Operacja Basi przebiegła pomyślnie, Zysia też. Okres dochodzenia do zdrowia i sprawności przeżywają wspólnie. Basia w tym czasie
zakończyła naukę na Akademii Medycznej. Zyś zaproszony na Absolutorium,
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urywa się bez przepustki do Szczecina. Basia zostaje wymarzonym od lat lekarzem! Zyś wraca do domu i zaczynamy świętowanie. Wszyscy przyjaciele chcą
Go gościć, cieszymy się razem. Trwa karnawał, spotkaniom nie ma końca. Pomału odstawia laskę! Po tylu latach! W domu uczymy się tańczyć, zaczynamy
od paru kroków, a potem coraz śmielej i dłużej może trwać jeden taniec. To
symbol. Powrót do normalnego życia. I nadchodzi chwila, kiedy na dancingu
w „Polonii” wychodzimy na parkiet i zaczynamy tańczyć. Wszyscy zatrzymują
się, a my w wolnej przestrzeni tańczymy tylko we dwoje. Oboje dumni i szczęśliwi – dostajemy gromkie brawa. Zyś szczęśliwy, ja też. Najchętniej tańczył ze
mną, jeszcze nie czuł się na tyle pewny swoich sił i umiejętności, no a mnie
mógł nawet strofować i strofował! Mój dzielny, wspaniały starszy brat! Smakował jak ciastko uzyskaną swobodę poruszania się. Bywało, że jak nadchodził
wieczór, pytał: Boli cię główka? – Boli. A Tobie nóżka? Odpowiadał – Boli. No
to idziemy na tańce! I szliśmy. Bywało, że dwa, trzy razy w tygodniu!
Od Basi nadchodziły listy. Ma przyjechać w sobotę. Zabierzemy Ją na
tańce. Zabawa ma być w sali szkoły muzycznej. Będzie Jadzia Andrzejewska,
Gienio Bryk no i my troje. Żeby się dobrze zaprezentować, kupiłam nowe pantofle, najmodniejsze „jamniczki” na niewielkim obcasiku, z bardzo zwężonym
noskiem. Mam ogromną tremę. Ze zdjęcia Basia wydaje mi się osobą bardzo
poważną. Tymczasem okazuje się miła, serdeczna i dowcipna. Pierwsze koty
za płoty. Decydujemy z Jadzią, że na bratową się nada. Gienio też tak uważa. Mówimy o tym Zysiowi – odpowiada, że nie my będziemy o tym decydować. No pewnie! Tak gdzieś około północy dały znać o sobie nowe buty.
Nogi miałam jak w imadle, bólu nie czułam tylko w tańcu. Uprosiłam Jadzię,
żeby, chociaż na parę minut zamieniła się ze mną. Chciałaś być elegancka, to
cierp. – Nie bądź wredna, zlituj się. Prosiłam. – No dobrze, zgoda. Pod stołem dokonałyśmy zamiany. Jadzia wciskając na siłę „jamniczki’, jęknęła: Ty
jesteś męczennica! Wyszłyśmy na chwilę z sali, żeby ochłonąć i podzielić się
wrażeniami. Usiadłyśmy na schodach, Jadzia wyciągnęła nogi i stwierdziła:
Wiesz, Twoje buty oprócz tego, że są takie ciasne, są nadzwyczajnie modne, zobacz na te „nosy”. Spojrzałam. Rzeczywiście, jakieś bardzo przekrzywione na
zewnątrz! Przecież włożyłaś je, lewy na prawą nogę. I to wprawiło nas w taki
chichot, że dostałyśmy kolek.
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To był czas, że śmiałyśmy się chętnie i często. Basia i Zyś ustalili datę
ślubu na 9.07.1960 roku. Oboje urodzili się w tym dniu, jest to też dzień
imienin Zysia i czas odebrania przez Basię Dyplomu ukończenia studiów.
Nowe życie trzeba rozpocząć w nowoodremontowanym domu. Postanowiliśmy z Zysiem, że malowanie przeprowadzimy sami, będzie taniej. Pomogą nam Wala i Gienek Uzdowscy. Gienek już nie raz zajmował się takimi sprawami. Ustaliliśmy podział ról. Gienek – to majster, Zyś – jego pomocnik, a my z Walą – chłopcy do wszystkiego. Narzędzia pracy, materiały
skompletowane: farby, rozstawiana drabina, wiadra, pędzle no i wymyślny
aparat ze spryskiwaczem do malowania sufitu. No to zaczynamy! Gienek
na drabinie, Zyś przy pompowaniu farby przez długi gumowy szlauch, aż
do spryskiwacza przy suficie, my z zachwytem i podziwem obserwujące
te zmagania. Sufit nabiera odpowiedniej barwy, aż tu koniec, nie pryska.
Pada komenda: Chłopcy przepchać szlauch. Ale jak? Ciągniemy urządzenie do łazienki, wpadam na pomysł, żeby puścić silny strumień wody do
środka, to się przepcha. Cały wąż wkładamy do wanny, puszczamy wodę
i patrzymy z bliska, co z tego będzie. Wąż wije się jak żywy, w miejscu zatkania podejrzanie pęcznieje i raptem huk, trzask i pod ciśnieniem oblewa
nas i całą łazienkę biała farba. Zanim zakręciłam kran, byłyśmy spryskane
nawet w nosie i uszach, ale i rozchichotane doszczętnie. Gienek z drabiny chciał wiedzieć, czemu się tak guzdrzemy. No to weszłyśmy do pokoju
z aparatem i szlauchem w strzępach. Na nasz widok i oni dostali napadu
śmiechu. Malowanie zostało dokończone tradycyjnym pędzlem ławkowym. Acha! Modne wtedy były „rzuciki” na gładkiej płaszczyźnie imitujące tapety. I rzuciki też były, a jakże. Byliśmy zachwyceni naszym dziełem.
Basia chyba też!
Ślub i uczta weselna były skromne, ale wzruszające. Byli świadkowie –
Kaziczek i Gienek, ich żony. Przyjechała z Międzylesia Basi Mama i przyrodnia siostra Marysia, nie pamiętam czy byli jeszcze jacyś inni goście.
Może Basia i Jurek Ponaradowie? Natomiast pamiętam pyszny tort, który
nie wychodził mi z głowy przez cały następny dzień w pracy. Czy jeszcze
coś dla mnie zostanie? Zostało w całości, czemu nie mogłam się nadziwić.
Okazało się, że z całej rodziny tylko ja mam taką słabość do słodyczy. Od tej
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pory zaczęło się nasze życie we troje. Docieraliśmy się. Zaraz na początku
był taki moment. Basia nie mogła odszukać jakiegoś sitka, czy innego drobiazgu i zrobiła uwagę: Nic dziwnego, przecież to Ala robiła porządki, dlatego
nic nie można znaleźć. Ja z poczuciem winy, w duchu przyznałam, że rzeczywiście robiłam i rzeczywiście wsadziłam nie wiadomo gdzie. A tu odzywa
się Zyś: To na przyszłość sama układaj tak, żebyś wiedziała gdzie co jest. To
było pierwszy raz w życiu, że stanął po mojej stronie! Nawet nie wiedział,
ile to dla mnie znaczyło. Taki niby drobiazg. Do tej pory zawsze mnie „wychowywał”, zawsze robiłam coś nie tak. Pierwsze wspólne Boże Narodzenie.
Choinkę prosto z lasu ubraliśmy na biało. Wigilia wspólnie przygotowana,
opłatek, ryby ulubione przez Zysia mniej przeze mnie, a przez Basię nietrawione i omijane z daleka, sałatki, pierogi, barszcz, no i prezenty. Dla mnie
ogromna paczka. Rozwinęłam, a w niej druga, rozwinęłam – jeszcze jedna. Bardzo zabawne. Odstawiłam, zaśmiałam się, tłumacząc sobie, że było
dużo wydatków, że rozumiem, nie starczyło pieniędzy na prezent, ale chociaż mały drobiażdżek mógłby być. Za jakiś czas Basia pyta: Może zobaczysz
jednak co jest w tej paczce? Proszę bardzo, zobaczę. Rozwijam, a tu znowu
paczuszka, ale już malutka. Chcą się bawić – niech będzie, no i w końcu
jest… mój wymarzony zegareczek na rękę, śliczny. Był już zapowiadany na
urodziny, ale urodzin nie obchodzimy, to wtedy nie dostałam, a teraz już
pogodziłam się, że to za duży wydatek. A tu jest prawdziwy zegarek. Radość
i wdzięczność była ogromna. Nigdy potem nie miałyśmy żadnych zatargów.
Naprawdę! Basia to wspaniały, dobry, mądry człowiek.
Przeżyli wspólnie ponad 40 lat w zdrowiu, chorobie, szczęściu
i w złych chwilach, ale zawsze razem. I wiem jak bardzo mój brat kochał
swoją Basię. I jak wiele znaczyła Ona w moim życiu. Teraz uzmysłowiłam
sobie, że wtedy kiedy się pobrali i Basia zamieszkała z nami, był to Jej
pierwszy od wielu lat własny, normalny dom. Może ja za długo plątałam
się przy nich, ale już na wstępie wiadomo było, że się wyprowadzę tak,
czy inaczej. To, że byłam z nimi 7 lat, może potrzebne było nam trojgu
w jednakowym stopniu. Zaspokajaliśmy w jakimś sensie potrzebę posiadania normalnej kochającej rodziny, nawet do końca nie uświadamiając
sobie, że tak się dzieje.
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Krzemieniec. Tyszkiewicze
Oddalona od Krzemieńca o 4 kilometry piękna wieś Rybcza – ostoja polskości, zamieszkana przez ludność o rdzennie polskich nazwiskach: Podhorodeccy, Masłowscy, Dobrowolscy, Tyszkiewicze, Niwińscy. Byli złośliwie nazywani
przez zewsząd otaczających Ukraińców „polskie pany”. Młodzież organizowała się w stowarzyszeniu „Strzelec”. Urządzała wieczorki tańcująco – śpiewające. Na ogół żyło się pracowicie, dostatnio, spokojnie i zgodnie. Wśród
młodych zdarzały się małżeństwa polsko – ukraińskie.
Petronela Tyszkiewiczowa owdowiała wcześnie (mąż zginął w 1920 roku),
może w wojnie z bolszewikami. Musiała sobie radzić z prowadzeniem gospodarstwa i wychowywaniem pięciorga dzieci. Najstarsza Sabina miała 17 lat i to
ona najbardziej pomagała Matce w opiece nad nieletnimi braćmi (od dwóch
do czterech lat) i nad roczną siostrzyczką Marysią. Za mąż wyszła za Janka
Podhorodeckiego, urodziły się im dwie córki Hela i Marysia. Synowie dorastali, wszyscy bardzo zżyci, solidarnie wspomagali Matkę, aż do pełnoletności. Stanisław wstąpił w 1938 roku do Korpusu Ochrony Pogranicza, służył
w nadgranicznej stanicy. Oni tam najwcześniej spotkali się z ruską nawałą
– zupełnie zaskoczeni, musieli uciekać w przysłowiowych kalesonach, przed
niewolą lub zesłaniem na Sybir. Piotr, oprócz pracy w gospodarstwie imał się
różnych zajęć, a to przy budowie dróg, albo w przetwórni tytoniowej. Były
to różne sezonowe dorywcze prace, wystarczyły jednak na zaoszczędzenie
znacznej kwoty. Kiedy spośród wszystkich panien wybrał Helenkę Niwińską
ku niezadowoleniu swojej rodziny, mógł nie oglądając się na nich, poślubić ją
i planować wspólną przyszłość.
Zagroda Niwińskich znajdowała się na stoku położonym przy krzemienieckiej szosie. Na podwórku, wśród kręgu starych okazałych lip wznosił się
duży poczerniały drewniany krzyż. Aleksander Niwiński trudził się handlem
końmi, był też bardzo muzykalny. Grywał w miejscowej orkiestrze na wszystkich zabawach w Rybczy i okolicach. W domu o gospodarstwo i troje dzieci
troszczyła się Matka. Najstarsza córka Maria wyszła za męża „ciężkiego krawca” szyjącego męskie ubrania, mundury itp. Po wojnie osiedli we Wrocławiu.
Byli Świadkami Jechowy, mieli córkę Lalkę.
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Helena – ciekawa świata i ambitna, tak naprawdę nazywała się Marcelina,
ale nie znosiła tego imienia i sama ustaliła, że będzie się nazywać Helena i tak
zostało. Szybko znalazła się w Krzemieńcu, wynajęła pokój u profesorostwa
Guzik i tam podpatrywała ich sposób życia, bo sama od swojego życia też
chciała więcej. A kiedy na jej drodze stanął Piotr Tyszkiewicz, zaczęła te zamiary realizować. Pracowali ciężko, a za wspólne oszczędności kupili piękny
sad owocowy powyżej zagrody ojca Heleny, za krzyżem i gromadzili budulec
na swój własny dom, najpiękniejszy ze wszystkich i żeby się uniezależnić od
rodziców. Zapowiadało się pięknie. Ale przyszedł wrzesień 1939 rok, a z nim
Ruscy, potem Niemcy. A zaraz potem Ukraińcy zapałali do Polaków długo
tłumioną nienawiścią. W ten najgorszy czas (05. 08. 1940 r.) urodził się Władek. Młodym ludziom ciągle zagrażało niebezpieczeństwo i śmierć. Jak nie
od Niemców, to od Ukraińców. I miej więcej wtedy nadeszły wieści, że w Rosji generał Anders organizuje Polską Armię. Zapadła decyzja, bo żeby ocaleć trzeba się przedostać do Rosji. Wszyscy chłopcy Tyszkiewiczów, Marysia
Podhorodecka (młodsza), Antoni Dobrowolski i może jeszcze inni – tego nie
wiem na pewno, wyruszyli na swoją odyseję wojenną. Do Andersa nie dotarli, było za daleko. Ale generał Berling powoływał do życia swoją I Armię.
Wszyscy na ochotnika wstąpili do niej. Antoni Dobrowolski walczył już pod
Lenino – to nie była walka tylko rzeź. Żołnierze szli pod gradem kul i padali
jak ścięte kłosy. To się nazywało „chrzest bojowy”. Ocaleli nieliczni wśród nich
i Antoni. Myślę jak bardzo niesprawiedliwy jest podział tych wszystkich młodych chłopców, którzy walczyli i ginęli na różnych frontach za Polskę przecież,
a to, z której strony szli na Berlin nie zależało od nich. Dla nich ważne było,
że wyzwalają Polskę i byli z tego dumni i jednakowo poświęcali życie. A teraz
dokonuje się podziały – to jest według mnie wstrętne. Tak, jak cała polityka.
Dlaczego „Jedynie słuszne” ma być to, co głoszą ci, co akurat są u władzy. Dlaczego nie możemy żyć w zgodzie? Dlaczego nas ciągle dzielą? Czy na zasadzie:
dziel i rządź? A przecież różniąc się, można żyć w zgodzie jak w rodzinie.
Potem front ruszył. Marysia Podhorodecka z Platerówkami doszła do Berlina. Stach Tyszkiewicz też przeszedł cały szlak bojowy do Berlina, po drodze
awansując do rangi porucznika. A Piotr zatrzymał się z Armią pod Warszawą
na prawym brzegu Wisły, bezsilnie obserwując jak dogorywa Powstanie. Nie
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wytrzymali chłopcy i ruszyli na czym się dało: drzwiach, dętkach, klocach itp.,
wpław na przyczółek czerniakowski. Niemcy strzelali jak do kaczek. Armia
radziecka nie dała osłony artyleryjskiej. Wisła spłynęła krwią. Ci, którzy dopłynęli na drugi brzeg musieli się poddać. I tak Piotr trafił do niewoli niemieckiej. Był w oflagu w Oldenburgu i Wilhelmshaven na północy Niemiec, niedaleko granicy holenderskiej. W Rybczy, Helena otrzymała zawiadomienie, że
Piotr zaginął bez wieści. Kiedy generał Maczek szedł z wojskami alianckimi
z zachodu na Berlin, wyzwolił jeńców, których po kwarantannie, odkarmieniu
wcielił do swojej armii. I teraz Piotr szedł na wschód wyzwalać ojczyznę.
Po zakończeniu działań wojennych, wojsko polskie stacjonowało w Edynburgu aż do rozwiązania. Można było wracać do kraju, do rodzin. Piotr z grupą kolegów – prawie zorganizowaną przypłynęli do Polski. Zaczęły się poszukiwania bliskich, ale też przesłuchiwania na milicji i UB. Nie było łatwo
i można było robić porównania. Jak ludziom żyje się w Anglii i jaka jest nasza
rzeczywistość. Pracował na kolei jako pomocnik maszynisty, co ułatwiało poszukiwania. A rodziny ani śladu. Piotr podjął decyzję, aby zmierzać ku zielonej granicy i uciekać na zachód. I stał się cud: na dworcu w Poznaniu rozpoznała Piotra jakaś młoda panienka z Rybczy, która okazała się kuzynką. Od
niej dowiedział się, że może odnaleźć Helenę z małym Władkiem w Dębnie
Lubuskim u dziadków Niwińskich, że matka, siostra i brat Stach są w Koźlu
na Dolnym Śląsku. Pomału dowiadywał się o tym, co się wydarzyło po ich
ucieczce z Rybczy. A było strasznie, okrutnie. Helena z malutkim dzieckiem,
traktowana przez teściową najgorzej jak można sobie wyobrazić, podjęła pracę
w żwirowni, żeby dziecku i sobie zapewnić kawałek chleba. Zdarzył się ciężki
wypadek, ale uratowano ją. Miała „tylko” roztrzaskaną nogę w kolanie. Chodzenie sprawiało cierpienie, była więc nie tylko darmozjadem, ale i zawalidrogą. A Ukraińcy szaleli, napadali, mordowali, podpalali. Czasem ktoś uprzedzał
o planowanym najściu, wtedy cała wioska pustoszała, wszyscy uciekali w pola,
do lasu i gdzie kto mógł. W wyludnionej wiosce zostawała tylko Helena z małym synkiem, chowała się pod ławką przy oknie, z przygotowaną poduszką
na wypadek gdyby zostali odkryci – nie odda oprawcom żywego synka. Uraz
z tamtych czasów pozostał na całe życie. Pewnego razu mały, może czteroletni
Władek wdrapał się na stodołę i spadł, łamiąc rączkę w łokciu. Dziaduńko
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Niwiński wyruszył przez wraże ukraińskie wioski do znachora – była to wyprawa przez strach i mękę. Ale znachor rączkę uratował, złożył ją, co prawda
nie całkiem prawidłowo, ale zachowując całkowitą sprawność na całe życie.
A potem nadszedł list o zaginięciu Piotra. Tylko Helena wierzyła, że nie zginął
i dlatego trzymała się jego rodziny, znosząc wszystkie szykany i upokorzenia
z zaciśniętymi zębami. Razem z nimi opuściła rodzinną ziemię i razem z nimi
zamieszkała na nowej, obcej, dla niej bardzo niegościnnej. Z wojny wrócił
Stach – porucznik z młodą żoną, wrócił też Antoni Dobrowolski. Zamieszkali
w okazałym dworku z młynem i wiedli wielkopański żywot. Tylko dla Heleny z dzieckiem nie starczyło tam miejsca. Wegetowała w malutkiej chatce na
odludziu. A z nogą działo się coraz gorzej, groziła amputacja. Jakoś trafiła do
ruskiego frontowego lekarza, który stwierdził, że nie może dopuścić aby taka
młoda kobieta została pozbawiona nogi. I uratował, jak obiecał – tylko, że
noga na całe życie była sztywna w kolanie. Pobyt w szpitalu, leczenie trwało
długo. To wtedy mały Władek trafił do sierocińca prowadzonego przez jakieś
okrutne byłe kapo z obozu. Panował tam rygor i zastraszanie dzieci – można
powiedzieć terror. Pobyt tam trwał około pół roku, bo w domu Babci, stryjka
nie znalazło się miejsce dla małego chłopczyka. Jak tylko Helena doszła do sił,
postanowiła szukać ratunku u swoich rodziców w Dębnie Lubuskim, a raczej
kilka kilometrów od Dębna na kolonii. Tam Władek zaczął chodzić do szkoły.
Rano skoro świt, budził się i pytał: Czy już pora żeby wyruszać? Tak, pora! –
mówił dziadek, no to szedł i szedł, a w szkole okazywało się, że do rozpoczęcia
lekcji jeszcze np.: dwie godziny. Siadał na schodkach i cierpliwie czekał na
dzwonek. Był dzieckiem nieufnym i trochę dzikim. Właśnie tam odnalazł ich
Piotr. Na wieść, że do ich kolonii zbliża się Tato, mały zaczął w panice uciekać na ślepo, prosto przed siebie, byle dalej od niewiadomego. Taka ucieczka
zdarzyła się już wcześniej w czasie długiej jazdy „eszelonem” z Rybczy. Pociąg
zatrzymał się w polu, a chłopczyk pędem ruszył przez pola, byle dalej. Złapała
go ciotka Franka.
Piotr zabrał żonę i synka do Szczecinka, gdzie już wcześniej zakotwiczyli
się swojacy z Rybczy i gdzie można było zacząć budować nowe życie. Ściągnęła tu też cała rodzina z Koźla – Stach już bez żony, która go opuściła, a co miało
pozostać tajemnicą – zamieszkał z matką na nowym gospodarstwie. Marysia
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ze swoim Antonim też znaleźli dom dla siebie. A Piotr rozdarty między żoną
a matką, zamykał się w sobie, bo nie mógł i nie chciał wierzyć, że prawdą jest
to, jak jego rodzina traktowała jego żonę i dziecko. A Helena przyjęła postawę:
„Ja Wam pokażę, że nam i naszym dzieciom będzie lepiej, że my dojdziemy
do czegoś więcej”. Postawiła na naukę. Kiedy urodziła się Terenia o czternaście
lat młodsza od brata, trzeba było kosztem ciężkiej pracy i wyrzeczeń zapewnić
dzieciom wszystko co najlepsze, łącznie z pianinem. Dzieci nad podziw zdolne i pracowite, pokończyły studia i były ich chlubą i dumą.

Epilog
Koszmar lat okupacji niemiecko-ruskiej w latach 1939-1945
Latem 2009 roku pani Erika Steinbach bardzo uaktywniła swoją działalność
na rzecz pomnika muzeum wypędzonych Niemców, a im bardziej była aktywna, tym bardziej czułam się wytrącona z równowagi. Nie mogłam spać, a wtedy przypływały wspomnienia o wszystkich wypędzeniach, które przeżyliśmy
w tamtych czasach w naszej rodzinie, jak i prawie każdej polskiej rodzinie
– śmiem twierdzić.
Było piękne lato 1939 roku. Widzę na fotografii moich, jeszcze szczęśliwych Rodziców na spacerze po warszawskiej ulicy. Mieszkaliśmy wtedy
w Nowym Dworze Mazowieckim w pięknym nowym bloku, dokąd przeniesiono tatusia jako zawodowego wojskowego około 1935 r. W sierpniu 1939
roku Tatuś miał tragiczny w skutkach wypadek na swoim ukochanym motocyklu. Nieprzytomnego przewieziono go do kliniki wojskowej w Warszawie.
Z Wołkowyska przyjechała Babcia Adela. Na zmianę z moją mamą czuwały
nad wciąż nieprzytomnym Jankiem. Pierwszego września wybuchła wojna.
A ja przeżywam pierwsze wypędzenie.
Wojsko ładuje członków swoich rodzin do ciężarowych samochodów i ewakuuje ich na „wschód”. Mama z dwójką dzieci opuszcza dom i jedzie w nieznane.
Nie wie o tym, że chorzy ze szpitala klinicznego też zostają wysiedleni (a może
wypędzeni), a po drodze opiekę nad nimi przejmują jakieś litościwe rodziny
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(od zawsze byliśmy solidarni). My wysiedleńcy zatrzymujemy się gdzieś koło
Zamościa w jakimś dworku, bo uciekać nie ma gdzie i jak. Drogi ostrzeliwują
dzielni zwycięscy piloci, ubawieni widokiem przerażonych, brudnych i nędznych uciekinierów. Pominę szczegóły, powiem tylko, że Rodzice odnaleźli się
w zupełnie cudowny sposób i po długiej tułaczce mogliśmy wrócić do domu,
ale nie wróciliśmy, bo nasz blok zarekwirowali „wspaniali zwycięzcy”. I to było
nasze drugie wypędzenie. Pomieszkiwaliśmy kątem u litościwych znajomych.
Z tego okresu pamiętam tylko scenki: po ulicy idzie Żyd bardzo brudny w łachmanach, a po chodniku wspaniały żołnierz z ogromnym psem. I nagle pada
jakiś okrzyk, pies rzuca się na Żyda powala go w błoto rynsztoka i szarpie jak
oszalały. Uciekam przerażona, ale ten obraz prześladuje mnie w snach do dziś.
Inna scenka: Babcia prowadzi mnie za rączkę pod jakiś budynek, bo
w nim w piwnicy jest uwięziona moja Mama – za co? Za 2 kg świńskiej rąbanki, którą nielegalnie kupiła od kogoś. Nie wiem, jakich starań dokonała
rodzina, żeby Mama mogła wrócić cała okropnie pobita i posiniaczona tak, że
bałam się jej dotknąć.
I żeby nie zanudzać jeszcze tylko jedno wspomnienie o pokazowej egzekucji przez powieszenie kilku osób na rynku Nowego Dworu, za jakiś nielegalny handel. Tą egzekucję musiała oglądać cała ludność, łącznie z dziećmi.
Takich udzielano nam lekcji poglądowych. Tymczasem Babcia Adela popłakiwała, bo nie mogła wrócić do swojego domu i nie wiedziała co się dzieje
z naszą rodziną. A tam trwały następne wypędzenia dokonywane przez sojuszników. Będzie krótko. Na zsyłkę na Syberię skazano siostry mojego Taty:
Annę z trójką dzieci: 9-miesięcznym Kaziem, 2-letnim Mieciem i 4-letnim
Stefankiem, Marysię z 16-letnią córką Irenką.
O koszmarze pobytu na tamtej okrutnej ziemi mówić nie będę, wtedy też
mąż Anny znalazł się w Katyniu i tam zginął, tam też zginął brat stryjeczny
mojej Mamy Lonek Mazurkiewicz.
A potem w 1941 roku dzięki niemieckiej dzielnej armii, która złamała
pakt mogliśmy wrócić z Babcią do Wołkowyska, do rodzinnego domu zbudowanego przez mojego Dziadka. Na krótko zresztą, bo z tego domu też zostaliśmy przegnani do opuszczonego przez żydowską rodzinę malutkiego nędznego domku.
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Jeszcze w moim najbliższym otoczeniu: do Oświęcimia wywieziono serdecznego przyjaciela rodziców, a mojego ulubionego wujka – pana Wesołowskiego. Tam zginął. Jego żonę z dwojgiem nastoletnich dzieci dwa lata wcześniej zesłano na Syberię. Ocalał tylko z tego pogromu 19-letni syn Kaziczek.
No i w końcu, kiedy wyzwoliła nas spod niemieckiej okupacji, tym razem „zaprzyjaźniona” armia radziecka, doczekaliśmy się kolejnego wypędzenia pod
nazwą „repatriacja”.
W tym też czasie miało miejsce „wypędzenie Niemców”, według nich bardzo okrutne, tylko, że nikt do nich po drodze nie strzelał. Zamieszkali wśród
swoich, zaraz mieli „plan Marshalla”, który pomógł im urosnąć w siłę i nabrać
świadomości, jakim to niezwykłym są narodem. My natomiast decyzją trzech
wielkich tego świata zostaliśmy jak wiadomo oddani pod nieograniczone
wpływy wielkiego przyjacielskiego sąsiada na następnych 50 lat. I musieliśmy
to przetrwać przy pustych półkach sklepowych, znowu nędznie z zadawnionymi nieuzasadnionymi pretensjami. Mimo to syna wychowaliśmy nie zaszczepiając mu nienawiści do ludzi i sąsiadów.
Cieszyłam się na ocieplenie kontaktów z wielkimi sąsiadami, z którymi jesteśmy zmuszeni żyć przez wszystkie pokolenia. Ale niech następne pokolenia
znają prawdę i niech wyciągają wnioski z naszych doświadczeń. I niech świat
nie dziwi się naszym narodowym fobiom. Nawet, jeżeli są, to z uzasadnionych
powodów. Tyle razy nas zdradzono, poniżano, wykreślano z mapy Europy, że
gdyby nie nasze fobie narodowe już dawno zniszczono by nas. A jednak jesteśmy.
Kiedy teraz „wypędzeni Niemcy” dopominają się o pomnik muzeum upamiętniający ich krzywdy – powiem tylko tyle – nawet dziecko, jeżeli słusznie
zostało skarcone, nie chełpi się karą.
Lipiec 2010
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1. Dziadkowie - Ewa i Staś Mazurkiewiczowie z dziećmi. Wilno l. 20.XXw. Wszystkie fotografie pochodzą z rodzinnego archiwum.

2. Moi dziadkowie Jan i Adela Żylewiczowie. Wołkowysk.
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3. Pierwsza Komunia Św. mojej Mamy. Na zdjęciu z Babcią Ewcią. Wilno 1914 r.
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4. Trzy siostry. Wilno l.30.
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5. Jadzia i Janek jako narzeczeni. Wilno. l.20.XX w.

6. Ślub jadzi i janka. Wilno 1928 r.
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7. Janek Żylewicz. Mój Tato. Wilno l.30.
XX w.

8. Mama i ja. Warszawa 1936 r.

9. Alusia z Zysiem. Nowy Dwór 1937 r.
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10. Historyczna, pierwsza po wojnie Pierwsza Komunia Św. w Szczecinku.
W środku ks. Sałaga.

11. Mama – Jadzia z dziećmi: Zenusiem
i mna. Szczecinek. 1947 r.

12. Na gruzach przed szkołą, dziś sklep Hosso.
Ja i Martysia Mitrus. Szczecinek 1952 r.
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13. Matura. Szczecinek 1953 rok. Nasza klasa. Od lewej: siedzą: H. Jabłońska, W. Marcinkiewicz, L. Zwierzewicz, F. Chrząszcz, T. Janiak, T. Kużel, D. Kornacka,
stoją: T. Winnicka, L. Żaba, A. Żylewicz, T. Soloniewicz, T. Kisiewicz, Z. Przewloka,
T. Afeltowicz, J. Niemajko, S. Kozakiewicz, K. Kubiszewska, T. Kałacka, M. Mitrus, T. Trzos,
D. Maciejewska.

14. Wyjazd nad morze do Ustronia Morskiego.1954 r.
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15. Brat Zyś ze swoją Basią. Szczecinek 1961 r.
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Siostra Maria Marcela (Julia Dyakowska)1

Wspomnienia

Mimo, a może właśnie, dlatego, że pierwsze siostry niepokalanki, jako pionierki były nauczycielkami w powstających szkołach na Ziemiach Odzyskanych,
że znały i były zżyte z ludnością, władze nieustannie usiłowały zlikwidować
klasztor.
Wrzesień 1955. Wkrótce po moim przyjeździe do Szczecinka, zjawił się
jakiś bardzo sympatyczny młodzieniec i tajemniczo oświadczył, że przyszedł
doradzić, co robić, by uratować zagrożony dom.2 Naiwna jak dziecko Siostra
Ada wprowadziła go na górę i przedstawiła mi, jako kogoś bardzo życzliwego.
Ja jeszcze nikogo nie znałam i upłynęła dobra chwila, zanim zorientowałam się,
co w trawie piszczy. Młodzieniec przyjechał z W[wojewódzkiego] Wydziału [do
Spraw] Wyznań i usilnie doradzał, by siostry wzbroniły osobom świeckim wstępu do kaplicy. Nic nie wskórawszy, odszedł wściekły. Teraz zaczęły się urzędowe
ataki. Komisja lokalowa przeznaczała nasz dom na ten czy inny cel, to znowu
kazano nam opróżniać i oddawać część mieszkania, dokwaterowywano osoby
świeckie itp. Przychodziły nakazy i wezwania – szły odwołania i skargi. Toczyła
się wojna papierkowa, ale szarpiąca nerwy i przerywająca pracę. Czasem usiłowano zająć dom przez zaskoczenie. Trzy razy jednego dnia wpadała znienacka
grupa urzędników z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie
Przełożona klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Szczecinku w latach 19551971. Większość wojny spędziła w powiecie tarnopolskim, gdzie dochodziło do licznych
mordów ukraińskich na ludności polskiej. W czasie Powstania Warszawskiego opiekowała się
sierotami w Szymanowie, a później w Koźlu koło Głogowa. Niniejsza publikacja prezentuje
fragmenty wspomnień Siostry Marii Marceli, obejmujące lata 1955–1967, a dotyczące
relacji klasztoru z władzami oraz sytuacji polskich osadników, zwanych ”repatriantami”
przybywających do Szczecinku z dawnych terenów II Rzeczpospolitej Polskiej w 1957 roku.
Wszystkie przypisy pochodzą od redakcji.
2
Dom – to określenie budynku klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecinku
przy ul. Kościuszki 30 w Szczecinku.
1
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i usiłowała dostać się za klauzurę. Raz pod wieczór weszli cichcem do suteren.
Usłyszałyśmy nagle ujadanie Muszki, naszego małego pieska, i ujrzałyśmy wylatujących w popłochu z piwnic urzędników. Nie zatrzymując się wypadli na
ulicę, gdzie czekały na nich 2 samochody Woj.[ewódzkiej] Rady Narodowej.
W 1956 roku atmosfera stalinowska stawała się już nie do zniesienia.
Z kościoła Św. Ducha został usunięty przezacny redemptorysta, ojciec Antoni
Skoczeń wraz z dobrym bratem Marianem (było ich tylko dwóch), a ks. Dziekan3 oczekiwał tego samego lada dzień. Ludzie byli zastrachani, bali się jeden
drugiego. Trudno było żyć.
Latem przyszły wypadki w Poznaniu, przez Szczecinek ze zgrzytem sunęły
tanki i armaty rosyjskie… Cicho opowiadano jak żołnierz z obsługi tanku na komendę rosyjskiego oficera, by strzelał w tłum, meldował: „Melduję posłusznie, że
strzelał nie będę”. Oficer wypalił mu prosto w pierś. Tłum rzucił się na tank. Jakaś
dziewczyna umoczyła białą bluzkę we krwi zabitego żołnierza i stojąc, powiewała
nią jak sztandarem. Opanowanym tankiem pojechali pod gmach U[Urzędu] B[Bezpieczeństwa] i tam była masakra..., a potem represje, o których szeptano ze zgrozą4.
26 sierpnia było pierwsze ślubowanie Narodu na Jasnej Górze. Tegoż dnia,
przed naszym kościołem, urządziłyśmy akademię i przedstawienie dzieci przedszkolnych. Ludzi ogarnęło jakieś wielkie wzruszenie. Z Jasnej Góry powiało
nadzieją na lepszą przyszłość. Wielkie wrażenie zrobił pusty fotel ks. Prymasa
z wiązanką białoczerwonych róż – myśl biegła do Komańczy5.
W październiku kupiłyśmy radio, a raczej kołchoźnik, bo na coś lepszego
nie było nas stać. Nastawiam głośnik o godz. 18.30, by wysłuchać dziennika
i …uszom nie wierzymy, czy to prawda? A potem mówił Gomułka.6 Prymas
wraca z więzienia. Ludzie szaleją z radości jakby minął koszmarny sen, jakby
W tym czasie dziekanem był ks. Piotr Zawora. Urząd ten pełnił w latach 1953-1971.
Dotyczy wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu.
5
Ks. Prymas Stefan Wyszyński został aresztowany 25 września 1953 roku w ramach represji
komunistów wobec Kościoła katolickiego. Więziony był do 26 października 1956 roku,
kolejno w: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.
6
Dotyczy przemówienia na wiecu, jaki odbył się 24 października 1956 roku w Warszawie
po zmianie władzy i wyborze Władysława Gomułki na stanowisko I sekretarza KC PZPR.
Zapowiadał on wówczas zmianę polityki wewnętrznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
oraz liberalizację systemu politycznego. Jej efektem było m.in. uwolnienie więźniów
politycznych i duchowieństwa, w tym kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3
4
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ktoś kamień odwalił z piersi. Październik 1956 roku przyniósł odprężenie,
krótkie chwile pokoju i nadziei.
Wznowiona wkrótce akcja7 szła głównie przeciw kształceniu katechetek.
Mimo starań, nie przyznano nam prawa własności na dom dany nam w zamian
za zabrany w Zaleszczykach. W zimie 1962 roku ostrzeżono nas, że dwie szkoły
milicyjne – w Koszalinie i Słupsku otrzymały za zadanie zlikwidowania naszego
klasztoru, o.o. Redemptorystów i kaplicy szpitalnej. W lutym tegoż roku grupa
głuchoniemych przygotowywała się u nas, pod kierunkiem ks. Gospodarczyka – chrystusowca do Pierwszej Komunii Świętej. Dom nasz był zatłoczony,
bo były katechetki i głuchoniemi, do których zaczęli zjeżdżać się rodzice na
mającą się odbyć 25 marca uroczystość. Nagle zjawiła się jakaś „komisja” do
sprawdzania kominów, druga do instalacji elektrycznej. Przychodzili milicjanci,
po kilku, pod pozorem sprawdzenia porządków, straż pożarna itp. Nie ulegało
wątpliwości, że coś się zaczęło dziać. Jednakże obecność głuchoniemych i ich
rodziców przybyłych z różnych stron Polski, wstrzymała chwilowo akcję, której
punkt ciężkości przeniósł się na kaplicę szpitalną, obsługiwaną przez naszego
księdza kapelana. Księdzu Ziomkowskiemu zakazano wstępu na teren szpitala.
Zawezwanego przez chorą, ks. Sztolca trzymano przed wejściem do szpitala
2 godziny na deszczu. Trzeciego księdza wsadzono do auta UB i wywieziono. Od
ks. Dziekana Zawory zażądano usunięcia Najśw.[iętszego] Sakramentu z kaplicy
szpitalnej. Oczywiście odmówił. Wówczas zamknięto kaplicę i opieczętowano
jej drzwi. Chorzy odtąd nie mogli z niej korzystać, a kapłanom odmówiono
prawa wstępu. Kilka osób personelu z przełożoną pielęgniarek na czele, gdy
upomniały się o kaplicę, usunięto natychmiast z pracy. W dyżurce instalowano
aparat podsłuchowy, w każdej sali wśród chorych leżały „wtyczki” donoszące
władzom, jaki w sali panuje nastrój. Zamknięcie kaplicy, ogromna i powiększająca się ilość aut M[Milicji] O[Obywatelskiej], jakieś nieznane typy kręcące się
wśród spłoszonej ludności – wszystko to stwarzało w mieście atmosferę niepokoju. Czuliśmy, że coś nad nami wisi, ale od niepokoju silniejsze było uczucie
bólu z powodu znieważenia Najśw. Sakramentu w kaplicy szpitalnej. Podobno
Chodzi o działania władz przeciwko Kościołowi i duchowieństwu, jakie miały miejsce
wkrótce po „odwilży październikowej”.
7
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przed opieczętowaniem jej, zapełniono ją gratami. Siostry miały ekspiacyjną 8
adorację. Siostra Stefania prawie nie wychodziła z kaplicy klasztornej. Jednakże
wydało się nam, że w tym wypadku bierna postawa nie wystarcza, że katolicy
powinni ująć się za znieważonym Najśw. Sakramentem. Prawo było za nami,
gdyż nasze uczucia religijne były znieważone (dekret o wolności sumienia).
Porozumiałyśmy się z wieloma osobami. Poszły depesze protestacyjne do wszystkich ministerstw i ministrów, do Rady Państwa, Sejmu, Premiera, Gomułki,
N[Najwyższej] I[Izby] K[Kontroli], K[Komitetu] C[Centralnego] P[Polskiej]
Z[Zjednoczonej] P[Partii] R[Robotniczej], Rady Ministrów, koła poselskiego
„Znak” itp. Kobiety, bo to one się upominały, redagowały depesze samodzielnie
w tonie prośby. 12 depesz poszło bez przeszkody. Przy nadawaniu trzynastej,
stojący obok okienka tajniak zażądał od nadającej dowodu osobistego. Była
to pani Ostrowska – matka dziesięciorga dzieci: ”Mam się wstydzić, że jestem
katoliczką?” i pokazała dowód. Uprzedzone przez nią kobiety przychodziły
na pocztę z dowodami, a milicjant wynotowywał adresy. Wandzie Stachowiak
ktoś szepnął przy okienku, że zostanie za depeszę „spalona” przy maturze. „To
trudno” – odpowiedziała i telegram wysłała. Wieczorem zaczęło się piekło.
Zielone auta milicyjne latały po mieście jak szalone zabierając z domów osoby, które wysłały depesze. W jednym z nich mignęła mi twarz Wisi Góreckiej,
wówczas bardzo chorej na astmę. Późno już było, gdy wpadły do nas zapłakane
dzieci Piaseckich z krzykiem: ”Mamę zabierają!” Drobniejsze dzieci czepiały
się sukni matki, którą milicja zabierała na noc na przesłuchanie. Wychodząc
z domu matka się zatrzymała: ”Dzieci i czego płaczecie? Macie być dumne, że
wasza matka za wiarę cierpi”. Gdy na przesłuchaniu gnębili ją, że dzieci na religię
posyła, „bo nawet w Rzymie nie ma w szkołach nauki religii”, poczciwa kobieta
bez wahania odpowiedziała: ”A co mnie pogański Rzym obchodzi, ja jestem
w katolickiej Polsce i chcę, żeby się dzieci religii uczyły”. Nazajutrz rano miasto
było sterroryzowane, przerażone, milczące. Wielu kobietom zapowiedziano, że
mężowie utracą pracę, dzieci będą bez chleba. Nas nie zaczepiano, ale za osobami przychodzącymi do nas na Mszę Św. szli krok w krok milicjanci i potem
odprowadzali do domu. Kaplica nasza opustoszała. Dookoła naszego domu, od
8

Pokuta, zadość uczynienie, modlitwa wynagradzająca za grzechy własne lub innych.
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strony ulicy Kościuszki i Lelewela, stały auta milicyjne, z których dzień i noc
byłyśmy obserwowane. Na razie ludność była więcej od nas poszkodowana,
a że inicjatywa obrony kaplicy szpitalnej wyszła od nas sióstr, mogło łatwo
wybuchnąć rozżalenie.
Widząc, co się dzieje pani [Olga] Zawadzka i Janina Ostrowska (wielodzietna matka) postanowiły nocą wybrać się do Warszawy do najwyższych
władz. Jednakże mąż Ostrowskiej zabronił – kobieta przepłakała całą noc, a gdy
rano Ostrowski zapytał czemu płacze, odpowiedziała: „bo mam męża Piłata”.
Pani Zawadzka sama pojechała do Warszawy. Dnia 10 kwietnia 1962 roku była
w Urzędzie do Spraw Wyznań, w Ministerstwie Zdrowia, w Radzie Państwa,
w KC PZPR. Wszędzie spotykała się z nieukrywaną wrogością. W każdym
urzędzie na biurkach leżały protestacyjne depesze ludności ze Szczecinka. Jedynie w kole poselskim „Znak” zainteresował się sprawą poseł K[Konstanty]
Łubieński. Tymczasem w Szczecinku z własnej inicjatywy i bez porozumienia
z nami, pani Gasperska zaczęła zbierać podpisy pod petycją domagającą się
otwarcia kaplicy szpitalnej. Nie wiem, ile tych podpisów było, ale rozeszła się
wieść, że tysiące. Milicja oszalała. Poczęli tropić listę podpisujących i inicjatorów. Kobiety tymczasem listę spaliły, ale milicjantom powiedziały, że została
ona wysłana do Warszawy. Akcja laicyzacji województwa koszalińskiego miała
się rozpocząć w Szczecinku zlikwidowaniem trzech „punktów duchownych”,
tymczasem natrafiała na opór. Władze wystąpiły ze zdwojoną energią: do wszystkich biur, urzędów, sal szpitalnych, podsuwano „wtyczki” śledzące i donoszące.
Ubek-wtyczka wywąchał, że wszyscy urzędnicy magistratu podpisali petycję
– i oto auta MO wywożą cały magistrat na przesłuchy. W szpitalu zwalniają
z pracy pielęgniarki, które ujęły się za kaplicą. Znanej z przekonań religijnych
przełożonej pielęgniarek S. Pieńkowskiej zakładają podsłuch. Stolarz szpitalny Jan Łopaciński otrzymuje polecenie rozebrania ołtarza pod groźbą utraty
pracy. O pracę jest trudno, Łopaciński ma małe dzieci, ale… odmawia i zostaje
usunięty. (Łopaciński następnego dnia dostał pracę w wojskowości, a Pieńkowską przyjął do swojej poradni przeciwgruźliczej dr Kazimierz Łodziński).
We wszystkich instytucjach organizowane są spotkania, na których prelegenci
szeroko omawiają konieczność oddania do użytku chorych „nie wyzyskanej”
sali kaplicznej i grożą usunięciem z pracy tych, którzy się sprzeciwiają. Dom
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nasz ciągle obstawiony zielonymi autami, w nocy stukają do drzwi, w okna
świecą reflektorami, gdy która siostra wychodzi na ulicę, krok w krok chodzi za nią milicjant, czasem jacyś cywilni młodzieńcy podchodzą i obrzucają
przezwiskami. Kobiety obawiając się, że siostry zostaną cichcem wywiezione,
czuwają grupkami w nocy, a dzieci z wieczora. Na ogół jednak nie jesteśmy
tak szarpane jak ludność cywilna. Zdajemy sobie sprawę, że rozdmuchawszy
opozycję, nie możemy biernie czekać: musimy albo włączyć się w ogólne niebezpieczeństwo, albo utracimy szacunek u ludzi. Tymczasem w Warszawie,
zastraszony poseł Łubieński przychodzi na Idzikowskiego9 i zaklina Siostrę
Brygidę, ówczesną przełożoną, abyśmy poniechały oporu i wycofały się z całej
sprawy, bo w przeciwnym razie narazimy się na wielkie prześladowanie. Siostra
Brygida przesyła do Szczecinka S. Tadeę, by nam tę wiadomość szybko zakomunikować. Orientujemy się, że sprawa nabrała rozgłosu w Warszawie, skoro
poseł sejmu tak się nią przejął. Dobry to znak, boją się jedynie rozgłosu. Jako
klasztor działać nie możemy, ale poszczególne siostry, jako obywatelki Wolnej
Polski Ludowej mogą protestować.
Siostra Łucja pochodzi z Białobrzegów, wioski rodzinnej Wł. Gomułki. Zna
jego rodzinę, jego wierzącą zmarłą matkę. Wysyła więc na Saską Kępę depeszę
do Wł. Gomułki. „Przez pamięć na zmarłą Matkę Pana, proszę zabronić zamknięcia kaplicy szpitalnej w Szczecinku, by nie pozbawiać chorych i umierających pociech religijnych”. Podpis: „Mercik z Białobrzegów”. S. Stefania, „jako
najstarsza pionierka oświaty na Ziemiach Odzyskanych” przedstawia Radzie
Państwa zgubne dla ustalenia polskości skutki takiego postępowania”.
S. Elżbieta telegrafuje do posłów „Znaku”, Z. Grocholska do Ministerstwa
Zdrowia, itd.
Nazajutrz w sobotę 14.04.1962 roku otrzymuję wezwanie do Pow.[Powiatowej] Kom.[Komendy] MO. Wezwanie jest napisane nieformalnie, więc
je odsyłam, ale ostatecznie idę w towarzystwie siostry Emmy, nieocenionej
i nieustraszonej w takich wypadkach. W komendzie otacza nas kilkunastu milicjantów i tajniaków. O jednym z nich, zajadłym wrogu kościoła, uporczywie
krąży wśród ludności pogłoska, że jest ex-księdzem. Rozdzielają nas. S. Emma
Przy ul. Idzikowskiego w Warszawie, od 1945 roku mieściła się bursa im. Ewy Matuszewskiej
i przedszkole prowadzone przez ss. Niepokalanki.
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pozostaje w holu, a mnie prowadzą na górę. Bada mnie wyższy oficer MO,
asystuje cywil. Główny zarzut: jestem przyczyną zamieszania w całym mieście.
Dziwię się: „Ja? Czy to ja porywam w nocy matki od dzieci? Czy moje auta wożą
ciągle spokojnych obywateli Szczecinka na przesłuchy?” „Ale Pani organizowała
zebrania, mam obciążające zeznania pisemne, zaraz zobaczymy”. Na stole leży
gruba teka z zeznaniami osób, które już były przesłuchiwane. Poznaję pismo
W. Góreckiej, jestem spokojna: nie rozmawiałam z nią od dawna, nie organizowałam zebrania. Milicjant bierze zeznanie Wisi i niby czyta, ale widzę, że
komponuje. Czyta: „zostałam wezwaną przez Siostrę Dyakowską na rozmowę
i w czasie tej rozmowy zrodził... zrodziła... zrodziło... zrodził...” utknął na tym
słowie i ani rusz dalej. Czekam spokojnie, a wreszcie pytam:, „Co się tam panu
zrodziło wreszcie?” Milicjant rzuca z pasją arkusz i pyta wściekły, „Czemu jest
Pani taka zgryźliwa? My chcemy żeby miała Pani do nas zaufanie”. Zaczynają
się krzyżowe pytania podchwytujące i pomówienia: nagonka na księży, usiłowania wbicia klina między katolikami a duchowieństwem. Zapewniają: ”Siostra
jest wyżej niż proboszcz, bo proboszcz ma tylko 2–3 wikarych, Siostra jest jak
biskup”. Po dwóch godzinach zwalniają mnie wreszcie. Wracając, wstępujemy
z relacją do ks. Dziekana, który czekał i niepokoił się. W domu radość, żeśmy
wróciły. Siostry przez czas naszej nieobecności wspierały nas modlitwą.
Siostra Emma czekając na mnie w holu milicyjnym, obserwowała przechodzących milicjantów – ma doskonałą pamięć wzrokową. Nazajutrz myjąc
okna rozpoznała siedmiu z nich sterczących przez cały dzień w przebraniu pod
naszym domem; jeden zawzięcie niby poprawiał rower, inni, jako robotnicy
stali z łopatami, sam pan kapitan przebrany był za kominiarza. Rozpoznał go
znajomy lekarz i pyta: „Pan kapitan bawi się w maskaradę?” Na to komendant
„Ha, cóż, dla chleba”.
16 kwietnia 1962 roku została wezwana na milicję pani A. Zawadzka.
Badający ją oficer jest czarujący, podają czarną kawę. Na zakończenie rozmowy pani Olga otrzymuje polecenie złożenia zeznania na piśmie. Oto treść:
Wezwana na Kom. Pow. MO w dn. 16.04 bieżącego roku od godziny 12–14
zapytana w sprawie zbierania podpisów pod petycję do władz centralnych o powstrzymanie likwidacji kaplicy w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku oświadczam, że żadnych podpisów nie zbierałam i nikogo do podpisywania petycji nie
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skłaniałam, natomiast uważałam za swój obowiązek katoliczki i Polki odnosić
się do Władz Najwyższych gdy postępowanie władz miejscowych wydaje się być
sprzeczne z dobrem Państwa. Otóż, zdaniem moim, ta okoliczność nastąpiła,
gdy władze utrudniają duchownym wypełnianie ich obowiązków duszpasterskich w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku, a chorym tamże będącym udział
w nabożeństwach niedzielnych w kaplicy, uważam, że tego rodzaju wystąpienia
są szkodliwe zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych, gdzie społeczeństwo powinno
być jak najbardziej zjednoczone i zgodne w pracy nad utwierdzeniem polskości
tych ziem. W tym właśnie przekonaniu, a także jako wierząca i praktykująca
katoliczka mogąca w każdej chwili znaleźć się w konieczności przebywania
w szpitalu i wskutek ostatnich zarządzeń mieć trudności w spełnianiu religijnych obowiązków, udałam się w dniu 10.04 b.r. wieczorem do Warszawy, by
apelować do należytych władz o zbadanie i cofnięcie zarządzeń dotyczących
likwidacji Kaplicy w Szpitalu Pow. w Szczecinku. Byłam w następujących miejscach: w Urzędzie do Spraw Wyznań (Ob. Wierzbicki), Kole Poselskim Znak
(K. Łubieński poseł), Min. Zdrowia (Dyr. Departamentu Kadr – Piskozub),
w Rządzie Państwa, KC PZPR.
Poza tym byłam w dn. 15.04. w Kurii w Gorzowie Wlkp. Oświadczam nadto,
że w miarę mojej mocy uczynię co możliwe, aby rzecz została załatwiona zgodnie
z pragnieniem katolickiego społeczeństwa w Szczecinku.
Olga Zawadzka
To zeznanie oraz postawa zamknęły pani Zawadzkiej drogę do Szwajcarii,
dokąd ją zapraszał jej brat – o. Wincenty Bocheński O. P., ówczesny rektor Uniwersytetu w Fryburgu.10 Dnia 19.04.1962 roku ks. prałat Zawora otrzymuje na
piśmie zakaz wstępu do szpitala oraz karę pieniężną za nie wyniesienie Najśw.
Sakramentu z kaplicy szpitalnej. Posłusznym wykonawcą nakazu likwidowania
kaplicy w szpitalu był jeden z lekarzy. Znałam jego żonę; dzieci uczyłyśmy religii.
Napisałam do niej parę słów, zapytując czy nie mogłaby wpłynąć na bieg spraw.
List zaniosła Zosia Mayer. Żona lekarza zdenerwowała się okropnie: „A co sobie
Siostra myśli, mąż ma taką dobrą posadę i miałby ją stracić!”
Józef Maria Bocheński (1902-1995), dominikanin, profesor Uniwersytetu we Fryburgu,
a w latach 1964-66 jego rektor.
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Dnia 20.04. w piątek o godz. 12.00 urzędnik z magistratu opieczętowuje
drzwi naszej salki katechetycznej w małym domku (Kościuszki 30). Gromada
dzieci z Kazią Ostrowską na czele broni salki. Zbliża się p. Grocholska i mówi
bardzo spokojnie, „Jeżeli chcecie robić skandal w Wielki Piątek to pieczętujcie”.
Po dwóch godzinach władze usuwają pieczęcie. Dnia 21.04. otrzymujemy nakaz
usunięcia naszej jedynej krówki. W nocy świecą w nasze okna reflektorami.
Nieustanne szykany, nękanie ludzi, którzy w jakikolwiek sposób byli związani
z Siostrami, trwają nadal. Dom nasz bez przerwy jest otoczony tajniakami,
nocują w budce telefonicznej poprzebierani za kominiarzy, robotników itp.
Kręcą się ciągle pod oknami, fotografują przerażoną Jadzię Kandybowicz i inne
kobiety. Zmęczeni ludzie zaczynają się załamywać, wobec tego 27.04.1962 roku
piszę list do KC PZPR: „ Może to dziwne, że zakonnica zwraca się po informację
do Partii. Lecz zetknęłam się niegdyś (1945) z ludźmi stojącymi na czele Partii,
umiejącymi uszanować odmienność światopoglądu, szukającymi stycznych punktów współpracy. Nie wątpię, że i dziś tacy ludzie stoją na stanowiskach kierowniczych, dlatego do Was się zwracam. Pod koniec ubiegłego miesiąca Dyrekcja Pow.
Szpitala w Szczecinku zamknęła i opieczętowała Kaplicę z Przen. Sakramentem.
Fakt ten zranił głęboko uczucia ludzi wierzących i wiele osób – między innymi
i ja – zwróciło się telegraficznie do Władz w Warszawie o pozostawienie Kaplicy.
Zostałam zaraz potem wezwana „w sprawie osobistej” do Pow. Komisariatu MO
i badana przez 1,5 godziny, przy czym starano się udowodnić mi, że popełniłam
przestępstwo. Wiem, że światopoglądy nasze różnią się zasadniczo, ale czy dlatego,
że jestem osobą wierzącą i zakonnicą nie jestem obywatelką PRL? Czy nie wolno
zwrócić się do Władz nadrzędnych, gdy postępowanie władz lokalnych uważam
za szkodliwe dla Państwa i jego obywateli? A takim moim zdaniem, jest postępowanie, które wywołuje u ludności tego rodzaju wypowiedzi, tu na Ziemiach
Odzyskanych, gdzie mamy utwierdzać polskość: „Teraz jest gorzej jak za okupacji” albo: „Za Hitlera nie było takiego ucisku”. Ucisk, zastraszanie, wymuszanie
groźbami milczenia zaczęły się z chwilą, gdy ludność zwróciła się do Władz
w Warszawie. Miasto zaroiło się od sprowadzonych ze Słupska i Koszalina Milicji
uzbrojonej w pałki, od tajniaków dopytujących się o poszczególnych mieszkańców.
Auta milicyjne rozwoziły wezwania w „sprawie osobistej” do komendy Pow. MO,
gdzie odbywały się wielogodzinne przesłuchania. Fotografowano na ulicach oso339

by „podejrzane” o odniesienie się do władz, następnie kazano innym poznawać
zdjęcia. Grożono matkom wielodzietnych rodzin, że nie dostaną chleba. Teksty
depesz były fotografowane; o zastraszaniu ludności świadczy fakt, że urzędniczka
pocztowa odmówiła przyjęcia depeszy do Ob. Wł. Gomułki, ze względu na treść.
Słyszałam, że w szpitalu nakazywano milczenie w sprawie kaplicy, pod groźbą
natychmiastowego zwolnienia z pracy i w innych zakładach pracy stosowano te
same metody. Na dowód autentyczności faktu, o którym wspominam, podaje pośród wielu kilka nazwisk: Janina Kondracikowska, małoletnia, po świeżej stracie
ojca, badana przez MO w domu przy umierającej na raka matce. Jadwiga Górecka
ciężko chora na astmę i serce, zabrana późnym wieczorem z domu na kilkugodzinne badania w MO. Sabina Fedorowicz, utrzymująca pracą liczne, młodsze
rodzeństwo – badana przez 5 godzin. Zofia Krawczykowa, matka drobnych dzieci,
dostała po badaniu wstrząsu nerwowego. Zofia Piasecka, matka wielodzietna,
zabrana nocą od dzieci do MO i dwukrotnie wzywana.
Wiele osób skarży się, że wskutek tych przeżyć chorują na serce, lub wątrobę.
Wszystko, co piszę możecie stwierdzić na miejscu. Ludzie są zastraszeni i rozżaleni.
Takie postępowanie może zmusić do milczenia, ale zarazem burzy zaufanie do
władz, a tym samym osłabia naszą postawę na terenach odzyskanych. Zmiana
metody działania czynników miejscowych i otwarcie kaplicy szpitalnej zmieniłoby
na korzyść zaniepokojenie i rozżalenie ludności.
S. Marcela Dyakowska”
Drugiego i trzeciego czerwca 1962 roku nawiedza Szczecinek Matka Boska
Wędrująca. Witają obraz niezmierzone tłumy. Wyjeżdżają naprzeciw rowerzyści i motocykliści. Przy wjeździe do miasta zatrzymuje ich MO, muszą płacić
mandat – nie zatrzymując się, rzucają milicjantom czerwone stuzłotówki i jadą
dalej w największym porządku. 16 czerwca ks. prałat Zawora jest wezwany na
kolegium. Zachowanie sądzących lekceważące, impertynenckie. Świadkom nie
udzielają głosu. Ks. Prałat za zakłócenie ruchu ulicznego, skazany na 3750 zł
kary. Później kar pieniężnych było coraz więcej, wreszcie zabrano i wystawiono
na licytacje meble ks. Prałata: pianino, szafy, fotele, dywan. Rzeczy te wykupił
i chciał zwrócić księdzu Prałatowi zacny Wojciech Doboszewicz, ale mimo, że
za nie zapłacił, zostały mu ponownie zabrane i do Prałata nie wróciły.
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Dowiaduję się, że na skutek pism i postawy ludności, Partia w Szczecinku11
dostała upomnienie za rozgłos, które wywołało zamknięcie kaplicy, oraz nakaz
przerwy w działaniu przynajmniej na rok, aż się ludność uspokoi. Dom nasz
i klasztor o.o. Redemptorystów na tę chwilę został ocalony. Akcja laicyzacji
woj. koszalińskiego miała się rozpocząć uderzeniem na Szczecinek i likwidacją
3 punktów duchownych: kaplicy szpitalnej, klasztoru o.o. Redemptorystów
i naszego. Do akcji tej przez pół roku przygotowywały się szkoły milicyjne
w Słupsku i Koszalinie. Postawa ludności udaremniła te zakusy. W lipcu 1962
roku zerwano pieczęcie na drzwiach kaplicy i wszedł do niej dyrektor szpitala
w towarzystwie jakiegoś młodzieńca, po chwili wyszli: młody człowiek był
w sutannie, w teczce wyniósł puszkę z Najśw. Sakramentem. Był to ex-Salezjanin, używany przez władze do tego rodzaju posług. Taksówką pojechał do
kościoła, puszkę postawił na bocznym ołtarzu i uciekł co prędzej. Księża Biskupi
zarządzili w całej Diecezji ekspiacyjne nabożeństwa. W Szczecinku odbywały
się one w kościele parafialnym. Siostry wzięły w nim udział leżąc krzyżem
w środkowej nawie. Muszę tu wyrazić wdzięczność dla Siostry Antoniny Hofman, Urszulanki Szarej ze Słupska, która pierwsza przestrzegła nas o grożącym
niebezpieczeństwie, oraz podkreślić mężną, często bohaterską postawę kobiet
szczecineckich szczególnie: Piaseckiej Genowefy, Ostrowskiej Janiny i Jemelity
Heleny. Były w tej ponurej epoce wzruszające elementy, np. za każdym razem
z sąsiednich ciemnych domów wysuwał się tłum kobiet, które stawały w milczeniu pod naszymi drzwiami. Tej nocy do 23.00 czuwały nad bezpieczeństwem
sióstr dzieci. Te proste kobieciny kresowe wystosowały list do Rady Państwa.
List charakterystyczny, więc go przytaczam: My matki katoliczki wielodzietne
zwracamy się do Rady Państwa z prośbą i wielkim bólem serca. Dlaczego nam
katolikom, nie wolno dobrowolnie wyznawać naszej religii, gdyż coraz bardziej
jesteśmy prześladowani. Pomimo, że artykuł 69 i 70 podaje nam, że każdy obywatel Rzeczpospolitej Ludowej bezwzględnie na jakim jest stanowisku ma wolność sumienia i wyznania. W szpitalu zamknięto nam kaplicę, której chorym
i przebywającym w szpitalu tak bardzo potrzeba, pomimo żeśmy w tej sprawie do
Rady Państwa się zwracały – ale apel nasz został bez skutku, tylko władze MO
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wzywały nas na posterunek, nie zważając na godziny. Byłyśmy przetrzymywane
po kilka godzin i przesłuchiwane. Ks. Kapelan został wyrzucony ze szpitala, który
był tak bardzo potrzebny chorym na każdą chwilę. My ludzie na Ziemiach odzyskanych chcemy wzmocnić swoje pokolenie w Bogu, wychowywać na dzielnych
katolików i obywateli Polski Ludowej, aby stanęli dzielnie i odważnie w obronie
i odbudowie naszej ojczyzny. Bardzo prosimy o wysłuchanie naszych próśb, aby
nasza chęć nie była obłudna, a żywa i zawsze wesoła; ale jest inaczej, to wszystko
zrozumiemy: żyć w takim prześladowaniu jest niemożliwością. Nasz ks. Prałat
był karany kilkakrotnie – kolegium w wys. 3600 zł, 3050 zł i 3070 zł, czy to jest
możliwe aby tak postępować? Znakiem tego, że chcą nasze władze zlikwidować
nasze kościoły, a my katolicy będziemy mężnie stać na posterunku. Ks. Prałat
jest w podeszłym wieku, nasze władze chcą go wykończyć. Nie pracują nad tym
co jest złego, i nie wiedzą tego, że młodzież jest coraz bardziej rozchuliganiona,
dlatego, że jest wychowana bez Boga. My katolicy pamiętamy okupację hitlerowską, gnębienie, prześladowanie Polaków. Dlaczego dziś w wolnej Polsce Ludowej
mamy żyć pod strachem? Wroga już nie ma. Bardzo prosimy o przychylne załatwienie naszej prośby. Nasze granice nie wzmocnią się takim postępowaniem.
My, matki pełne wiary, nie chcemy, aby budować domy poprawcze i więzienia
dla naszych dzieci, a chcemy budować dużo szkół i odbudować Polskę Ludową,
spokojnie, swobodnie, bez prześladowania. Nazwisk nie podpisujemy, gdyż nie
chcemy aby nasze rodziny na tym cierpiały – Matki. My jesteśmy ze Szczecinka,
ale adresu nie możemy podać, bo by nas prześladowali, bo jak my raz napisali,
to były wielkie przykrości”.
Przez cały ten bardzo ciężki okres, nie było w domu ani chwili paniki. Siostry
były spokojne, pogodne i dużo się modliły. Zdają sobie sprawę, że po ludzku
los naszego domu jest przesądzony, oddałyśmy go w opiekę Matki Marceliny,
obiecując podziękowanie, jeśli zostanie uratowany. Przez cały rok był spokój.
We wrześniu 1963 roku zaniosłam wyrażone na piśmie podziękowanie
za ocalenie domu do ks. Prałata, by poświadczył otrzymaną przez nas łaskę.
Zaledwie wróciłam do domu, gdy wpadły do nas dwie zdyszane dziewczynki
przysłane przez p. Chmielowską, z wiadomością, że przed chwilą zapadła decyzja P[Prezydium] P[Powiatowej] R[Rady] N[Narodowej], że Siostry mają być
natychmiast usunięte. Nazajutrz przyszedł papier z nakazem natychmiastowego
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opuszczenia domu i przeniesienia Sióstr na probostwo. Równocześnie ks. Prałat
Zawora otrzymał nakaz opróżnienia natychmiastowego domu i przeniesienia
Sióstr na probostwo oraz nakaz opróżnienia części mieszkania. Poszłam z ks.
Prałatem do Prez.[Prezydium] M.[Miejskiej] R.[Rady] Nar.[Narodowej]. Kierownik Gospodarki Mieszkaniowej, ze współczuciem, ale bezradnie rozkłada
ręce. Pan Sajko jest dobrym człowiekiem. Uczymy jego dzieci, żona i teściowa
stale przychodzą do naszej kaplicy. „Nic się nie da zrobić – mówi – nakaz
przyszedł z góry. Jeśli Siostry nie ustąpią – siłą usuną. Taki rozkaz z Koszalina”. „Z bożą pomocą będziemy walczyć jak lwy”– odpowiadam zażenowanym
urzędnikom. Pędzę do domu, tu zastaję już drugi papier z zawiadomieniem,
że dom nasz obejmuje przedszkole. Organizujemy błyskawicznie defensywę
i ofensywę – ponieważ jednak o nas chodzi – nie wciągamy ludności, by nikogo
nie narażać. Przy furcie wzmożona obsada, najstarsze i chore Siostry w razie nadejścia eksmitujących mają się kłaść do łóżek. Piszę do koła poselskiego „Znak”
gdzie sekretarką jest znana mi pani A. Morawska, siostrzenica Mel.[Melchiora]
Wańkowicza. Ekspresem wysyłamy zbiorowy list do Rady Państwa, Rady Ministrów, poszczególnych ministerstw itd., zaznaczając m.in. że....„ Siostry przybyły
do Szczecinka w r. 1945 na wezwanie władz oświatowych i od pierwszej chwili
wyzwolenia stanęły do pracy oświatowej, jako współorganizatorki szkolnictwa
na Ziemiach Odzyskanych. W miarę jak powstawały szkoły, Siostry otrzymywały
wykłady języka polskiego, historii, propedeutyki fil., chemii, fizyki, biologii, geografii i robót ręcznych w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych.......
Za tę pracę dla Polski Ludowej nie żądamy odznaczeń ani nagrody, uważamy
jednak, że zasłużyłyśmy przynajmniej na to, by dziś, gdy jesteśmy wyczerpane
pracą, a niektóre w bardzo podeszłym wieku, mieć spokój i dach nad głową.....”.
List z datą 4/X 64, podpisany został przez wszystkie Siostry.
Nie liczymy na pomoc ze strony władz, ale o nadanie sprawie rozgłosu,
którego się tak boją nasi gnębiciele. Do Sejmu posłałyśmy plan Szczecinka
wykazując, że w naszym okręgu są aż 4 przedszkola, a po drugiej stronie miasta ani jednego. P. Zawadzka przez swoją bratową porozumiewa się z posłem
Kisielewskim, słynnym „Kisielem”. Posłowie ze „Znaku” przejmują się naszą
sprawą. W ostatniej dosłownie chwili, gdy już wszystko do eksmisji gotowe – do
Woj. Rady Nar. w Koszalinie przychodzi depesza z Rady Państwa (od Jerzego
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Zawieyskiego), druga do Przew[Przewodniczącego] Prez. R.N. w Szczecinku,
od posła K. Łubieńskiego, a Kisiel zapowiada swój przyjazd. Miałyśmy jeszcze
przed sobą parę tygodni szarpaniny nerwów, wojny papierkowej, ale wiedziałyśmy już, że sprawa wygrana, że znów mamy przed sobą pewien okres na
spokojną pracę. Pan Sajko, który miał nas wyrzucać, zacierał ręce mrucząc
z zadowoleniem: „Bojowaja Sestra!!!” Wyniki tej błyskawicznej wojny o dom,
powierzyłyśmy Janowi XXIII – wśród wot zawisł medal z wizerunkiem Papieża.
Była to ostatnia większa sprawa. Całkowitego jednak spokoju nie zaznałyśmy nigdy, raz np. wpadła jakaś „komisja” z „wyznaniaka”12 złożona z nienawidzącego nas ateisty, dwóch urzędniczek z referatu spraw wewnętrznych,
przedstawicieli wydz. finansowego i inspektoratu oświaty oraz jakiegoś „zakonspirowanego”. Żądali rozmów z poszczególnymi Siostrami, księgi rachunkowej, spisu katechetek, oględzin całego domu itd. Ze swojej strony żądałam,
by przedstawili legitymacje i delegacje. Odmówili. „Siostra nie ma prawa nas
legitymować”. „Wobec tego mam prawo odmówić odpowiedzi”. „Zobaczymy,
mamy czas – będziemy czekać”. Usiedli w rozmównicy, ja na ławce w drzwiach.
Milczymy – odmawiam różaniec. Mija pół godziny, znudzili się: „Ostatecznie
możemy pokazać legitymacje”. Odpowiadałam na kilka pytań, pokazałam księgę
rachunkową, odmówiłam wezwania Sióstr, wejścia za klauzurę, spisu katechetek.
Ateista groził, zadawali krzyżowe pytania, jedna z urzędniczek dopytywała się,
która siostra odprawia mszę?? Wyszli wściekli nic nie uzyskawszy. Ja pół żywa,
a jeśli w ogóle żywa to dzięki temu, że cały czas wszystkie siostry modliły się.
Nazajutrz ciemnym świtem ktoś dzwoni. Otwiera p. Grocholska. Mężczyzna w kapeluszu wciśniętym na oczy. „Siostra mnie nie poznaje, ja z nalotu
wczorajszego – wszystko dobrze” i odszedł śpiesznie.
Nękali nas podatkami „duszpasterskimi”, egzekucjami. Nie wiem już ile razy
był komornik – za każdym razem w długim protokole stwierdzał, że nie znalazł
w domu „nic godnego zajęcia”. Najgorsza była sprawa księgi inwentarzowej,
której z polecenia władz kościelnych nie prowadziłyśmy. Miałam z jej powodu
5 rozpraw sądowych. Na ławie oskarżonych zasiadali także: Ks. Dziekan Lis
z Okonka, S. Aniela Księżopolska, przeł. Salezjanek z Czaplinka, jeszcze jeden
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ksiądz, o ile pamiętam, ks. Dąbrowa z Lotynia, ks. Osipowicz i ja. Potem miałam
jeszcze rewizję nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości.
Po dwóch latach korowodów wyznaczono ostatecznie 500 zł kary, lub
2 tygodnie więzienia. Kary – zgodnie z poleceniem episkopatu – nie zapłaciłyśmy
i otrzymałam nakaz stawienia się w więzieniu w Złotowie na dzień 21 listopada
1967 roku. Nie wytrzymały jednak nerwy różnych osób – dobrych dusz, które
zrobiły składkę i zaniosły pieniądze do sądu w przeddzień mojego uwięzienia.
Na gwiazdkę 1963 roku chciałyśmy zrobić upracowanym kierowcom i bileterkom autobusów maleńką przyjemność. Przygotowaliśmy albumiki z ilustracjami,
okolicznościowym wierszem i obrazkiem Matki Boskiej oraz paczki słodyczy.
Ucieszyli się ludziska pamięcią, zanieśli do domów na wigilię. Jakaż była konsternacja, gdy w 2 godziny potem, do każdego domu wkraczał milicjant i psując
nastrój świąteczny groził karą i usunięciem z posady, jeśli nie oddadzą otrzymanej
od Sióstr paczki. Tak to władzom naszym zależało by niszczyć wpływ Sióstr.
Latem 1957 roku zaczęły napływać kolejne fale repatriantów. Jechali ci wszyscy,
którzy dłużej już ucisku znieść nie mogli, którym zależało na religijnym wychowaniu dzieci w Polsce. Po pobycie w tzw. „punktach repatriacyjnych” byli przydzieleni
do różnych miejscowości na Ziemiach Odzyskanych. Do Szczecinka skierowano
ludność z okolic Grodna, Wilna, czasem ze Lwowa. Teoretycznie opiekę nad nimi
sprawował „przedstawiciel Rządu do Spraw Repatriacji”. Praktycznie nikt o nich nie
myślał. Brudni, wymęczeni do ostateczności, przyjeżdżali na stację docelową i tu się
zaczynał dramat: nie było dla nich mieszkań. Komisja Lokalowa rezerwowała je dla
tych, którzy mogli dać grube łapówki, ale takich było mało. Siedzieli na tobołkach
na stacji, oblegali magistrat, a wreszcie na własną rękę zajmowali półrozwalone
rudery, robili podkopy, włamywali się do pustych mieszkań, skąd ich wyrzucała
milicja. Ks. Dziekan był w tym czasie na urlopie, młodzi wikarzy mało przejmowali
się sprawami repatriantów. Nie było nikogo, kto by się nimi zaopiekował.
Poszłam do zacnego sędziego Bohusiewicza, przy rozmowie była obecna
starsza, bardzo przyzwoicie wyglądająca pani. Przedstawiam sprawę. Oboje
patrzą na mnie z życzliwością, ale jak na wariatkę, gdy pytam: Czy społeczeństwo może pozwolić na takie traktowanie tych ludzi?” Rozkładają bezradnie
ręce: „A co społeczeństwo ma do mówienia?”. Widzę, że musimy działać na
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własną rękę. Na parę nocy przytulamy rodzinę Chmielowskich. P. Chmielowska – nauczycielka, wdowa ze śliczną, kilkunastoletnią Krysią i małym Leszkiem. Drugi synek, sześcioletni, został zabity na oczach matki przez wyrostków
bolszewickich. Krysia chodzi od urzędu do urzędu błagając o przydzielenia
mieszkania dla chorej matki. Odpowiadają, że jeśli znajdzie puste mieszkanie,
to może zająć, a dostanie na nie tzw. „Order”. Na peryferiach miasta, na Raciborskiej 29 wyprowadza się rodzina rosyjskich wojskowych. Krysia zajmuje
opuszczone mieszkanie – 2 pokoiki i kuchenkę, wprowadza matkę, przenosi
rzeczy. Radość wielka. Inne rodziny powoli wsiąkają w miasto. Pomagamy im
jak możemy. Równocześnie działa Komisja Lokalowa, przy pomocy MO wyrzuca ludzi z zajętych pomieszczeń – dochodzi do rękoczynów. To repatrianci
doprowadzeni do ostateczności nie chcą ustępować i solidarnie wspierają się.
Jestem świadkiem takiej walki na schodach mieszkania Chmielowskich. Byłam
u chorej p. Chmielowskiej, gdy zajechało auto ciężarowe z urzędnikami Komisji
Lokalowej by wyrzucać rzeczy Chmielowskich. Jak spod ziemi znalazł się nagle
tłum bab i zabarykadował schody, nie wpuszczał urzędników. Krzyki, jazgot,
przekleństwa i ...bite na głowach jaja. Nikt nie wiedział, że jestem na górze, to
też było wielkie zaskoczenie, gdy ujrzeli biały habit u szczytu schodów. Skorzystałam z chwili ciszy i powiedziałam głośno: „Proszę o spokój, tu jest ciężko
chora”. I jakoś na tę chwilę sytuacja została opanowana. Ale jeszcze kilkakrotnie
były napady tak, że nasze katechetki (z kursu), do których przyłączyła i Krysia,
objęły dyżury w mieszkaniu Chmielewskich i mobilizowały ratunek, gdy był
potrzebny. Któregoś dnia przyszła Krysia cała posiniaczona i podrapana. W nieobecności matki był znów nalot, rzeczy im powyrzucali na auto (uszkodzono
śliczną, rzeźbioną figurkę MB). Krysia broniła mieszkania i przy tym została tak
poturbowana. Całej scenie asystował milicjant. Prawie jednocześnie przyleciała
cała rozdygotana ze złości i żalu Borysiewiczowa. Ma stara matkę, malutkie
dzieci, zajęły jakąś piwnicę i stamtąd ją wyrzucili, powlekli na rozprawę sądową
o zajęcie mieszkania i ot, co zrobili, nagłym ruchem zarzuca spódnicę na głowę
i ukazuje się ciało pokryte sinymi pręgami od uderzeń pałek gumowych.
Tego już za wiele. Siostry się wspólnie naradzają, ktoś sobie przypomina,
że słyszał, iż ks. Zieja opiekuje się w Warszawie repatriantami. Ale gdzie go
szukać – nikt nie wie. Wyszperawszy jakąś resztkę pieniędzy wysyłamy tejże
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nocy p. Chmielowską i Borysiewieczową do Warszawy z listem do ks. Zieji
i adresem naszych Sióstr. Przyjechawszy rano do Warszawy obie kobiety poczuły się zagubione: „Wracamy – zdecydowały – Borysieńko, nam nie trzeba
żadnych księdzów”. W tej chwili mijał je jakiś starszy kapłan i p. Chmielowska
zaryzykowała. „ Czy Ksiądz nie zna tego księdza?” zapytała podając list do
ks. Zieji. „Ależ to do mnie” – zdziwił się. Zajął się kobietami najserdeczniej,
oprowadził po urzędach, gdzie musiały zdawać sprawę, a Borysiewiczowa pokazywała ślady bicia. W urzędzie repatriacyjnym dostały pochwałę, że wreszcie
znalazł się ktoś, kto prawdziwie przedstawił stosunek miejscowych władz do
repatriantów. Ubrane w „unrowskie”13 futra, obdarowywane amerykańskimi
ciuchami wracały z tryumfem do Szczecinka.
Nazajutrz zjechała z Warszawy dziesięcioosobowa komisja do badania
spraw repatriantów i auto reporterów „Trybuny Ludu”14. Przez parę tygodni
rozpatrywano sprawy, robiono rewizję rozpraw sądowych, przydzielano mieszkania. Dziękowałyśmy Bogu.
Gdy zima nastała i wszyscy jako tako zastali pomieszczeni, przychodzili do
nas wieczorami na religię. Lekcje były przewidywane dla młodzieży, ale przychodzili i starsi, siwowłosi. Stało to bractwo w kożuchach, zakutane w chusty,
stłoczone w kaplicy, zakrystii, na schodach, na korytarzu. A Siostry stojąc na
stołku, jak na katedrze podawały w jak najdostępniejszy sposób prawdy wiary.
Szczególnie S. Stefania umiała do nich przemawiać. Czasem bywały przeźrocza religijne, pieśni, wspólny wieczorny pacierz. Potem jedni rozchodzili się
do domów, inni zostawali by wygadać się ze swych tęsknot, utrapień, rozczarowań. Przychodziły wówczas wszystkie Siostry i grupkami lub pojedynczo
rozmawiały z ludźmi.
Wielu dorosłych trzeba było przygotować do I-szej Spowiedzi i Komunii
Świętej, byli i nieochrzczeni i nierozumiejący mowy polskiej. Tymi zajmowały
się S. Stefania i S. Emanuela. Czasem matka równocześnie z dziećmi otrzymywała chrzest, rodzice ślub brali. Ci ludzie, którzy kosztem ogromnych ofiar
Określenie pochodzące od światowej – przyp. red. skrótu UNNRA – oznaczającego
Administrację Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy – organizację
udzielającą pomocy materialnej państwom wyzwolonym po II wojnie.
14
Najważniejszy organ prasowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
13

347

opuszczali rodzinne strony, spodziewając się, że w Polsce zobaczą życie religijne,
spotykali się niestety z czymś zupełnie innym. Obojętność religijna, zepsucie
młodzieży, rozpadanie się rodzin – okropne na nich zrobiło wrażenie. „To my
tam tak się trzymali, a tu co się robi?”– mówili. Było to prawdą. Na szczęście
ponownie wzmagający się ucisk zaczął oczyszczać atmosferę.
Na nasze ręce Kuria Gorzowska przysyłała pieniądze, a do parafii UNNRA
przesyłała worki z używaną odzieżą. Było z tym dużo roboty, ale mogłyśmy
pomagać. Pierwsza repatriancka „gwiazdka” zebrała wszystkich na probostwie.
Posiłek i dary przygotowały nasze dziewczęta katechetki. Było wiele radości,
ale i wiele łez, bo to pierwsze święta poza domem. Garnęli się wszyscy do ks.
Dziekana, który jako, że sam przeżył opuszczenie rodzinnych stron, rozumiał ich
dobrze. Na Wielkanoc zdobyłyśmy dla nich książki do nabożeństwa, Ewangelie
i różańce. Były to głębokie parafialno-rodzinne przeżycia. Z czasem repatrianci
wsiąkli w społeczeństwo i już nie potrzebowali naszej pomocy, ale serdeczne
stosunki pozostały na zawsze.
Po roku jedna z rodzin otrzymała „wyzew”15 na odwiedzenie swoich w głębi
Rosji. Tamara przygotowana przez S. Stefanię do chrztu przyszła prosić o pożyczenie przeźroczy z Męką Pańską Pana Jezusa. Zawahałam się: była to rzecz
droga, potrzebna i bardzo trudna do zdobycia, ale Tamara błagała. Mówiła, że
tam naród bardzo religijny, ale bez żadnych pomocy duchowych. Oświecają
w wierze i chrzczą stare „babuszki”. Gdy się dziecko urodzi, rodzina, z daleka
przywozi taką babuszkę, by je ochrzcić. Ale co będzie, gdy babuszki powymierają...? Opowiadała, że w wigilię dnia zadusznego ludzie idą na stare cmentarze,
rozkładają między grobami koce, ustawiają jedzenie i wódkę, modlą się za
zmarłych, piją i śpiewają, „a do rana cały naród pijany, obejmuje i całuje krzyże,
śpiewa i płacze, bo u nas naród religijny” – kończy opowiadanie Tamara. Nie
było rady: dałam przeźrocza, pouczyłam do przekazania, jak chrzcić dzieci,
dałyśmy trochę dewocjonaliów i Tamara pojechała.
Po miesiącu rodzina Tamary jadąc 4.500 km w jedną stronę, wróciła i odniosła film, a na gościniec16 aparat, którym ten film wyświetlała. Opowiadała, że
tłumy ludzi przychodziły oglądać, a ona im wszystko tłumaczyła. Na medaliki
15
16

„Wyzew” – ros. wezwanie (zaproszenie) .
Podarunek przywieziony z podróży.
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było tyle amatorów, że nie można się było opędzić. Różańce dała „najważniejszym” w dzień Wielkanocy. Obdarowani podnosili wysoko różaniec, wkładali
na szyję i przysięgali, że go do śmierci nie zdejmą! Powiedziała jeszcze, że
w Swierdłowsku jest ogromny monastyr, bardzo bogaty, ale żyjący tam w dwóch
skrzydłach monachy i monaszki nie mają żadnego kontaktu z ludźmi.
Gdy w następnym roku rodzina Tamary jechała do Swierdłowska, dałyśmy
im dla monastyra trochę dewocjonaliów, medaliki z Panią Jazłowiecką i zapewnienie, że się za nich modlimy. Do monaszek Tamara nie dotarła, natomiast
przesyłka i polecenie znalazło wielki oddźwięk u monachów. Cieszyli się, interesowali życiem zakonnic w Polsce, mówili, że pod względem materialnym stoją
świetnie, ale brak jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi. Zazdrościli nam naszej
pracy w ciężkich warunkach. Ofiarowywali za nas Mszę św. i Tamara przywiozła
specjalnie dla nas wypieczoną wielką proskurkę17 z wizerunkiem Matki Bożej,
którą odesłałyśmy do Szymanowa na znak jedności. Na długo przed Soborem
zaczęły się nasze stosunki ekumeniczne z monastyrem w Świerdłowsku. Modlimy się za siebie nawzajem, a co roku dajemy sobie przez okazje znak życia.
Do wrastających w konglomeracyjne społeczeństwo repatriantów zaczęły
na urlopy przyjeżdżać rodziny „ zza Buga” (”Zabugaje”– mówili Poznaniacy).
Przywozili dzieci, by je przygotować do Sakramentów Św. Ciężkie to było zadanie, bo przeważnie dzieci o niczym pojęcia nie miały i po polsku nie rozumiały,
a czasu było mało: 2–3 tygodnie najwyżej. Do czasu swej choroby zajmowała się
nimi S. Stefania, młodzież uczyła S. Emanuela, potem dzieci objęła S. Feliksa
mówiąca dobrze po rosyjsku.

Proskura, zwana także prosferą – bułka przaśna, którą wyznawcy prawosławia dzielą
się przed wieczerzą wigilijną. Prosfera jest również używana w prawosławnych obrzędach
cerkiewnych.
17
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1. Klasztor ss. Niepokalanek w Szczecinku od 1945 r. Fot. J. Dudź.

2. Ołtarz w kaplicy klasztoru z lat 60. ubiegłego wieku. Fot. ze zbiorów J. Dudzia.

350

3. Siostra Maria Marcela (Julia Dyakowska), (1904–1982) autorka wspomnień.

4. Siostra Maria Stefania (Maria Szemioth), zmarła w Szczecinku w 1968 r., spoczywa na
w kwaterze ss. Niepokalanek.
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5. Siostra Maria Ada (Aleksandra Hubal-Dobrzańska), zmarła w Szczecinku w 1959 r.,
spoczywa na w kwaterze ss. Niepokalanek.

6. „Ciche” chrzciny dziecka oficera WP ok. 1953 roku. Chrztu udziela ks. Edmund Malich
proboszcz parafii NMP w Szczecinku w latach 1951-1953. Fot. ze zbiorów J. Dudzia.
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