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■ Popatrz tylko, jak ona idzie! powiedział nag
Witold. Nie mieli żadnego pogodnego tematu do roz
wy, więc nawet powtórzył: - Popatrz, jak oftańłtie,
Zygmunt, drobny i szczupły, wszelkimi sposobami do
dający sobie męskości, zarżał cicho z uciechy, jak Piłody
koń, jak źrebak u wodopoju. Witold mu zawtórował.
Trwała wojna, Niemcy zwyciężali na całym utworzo
nym właśnie przez siebie wschodnim froncie, Europa
przepasana była wstęgą żałoby, oni obydwaj mieli do mej
także osobiste powody, jeden z nich całkiem świeże
ale
liczyli sobie dopiero po dwadzieścia lat, w zdumiewają
cych ich samych okolicznościach ukończyli drugi rok stu
diów; to co zamierzali pod tą okupacją kontynuować do
dawało im pewności siebie, a dziewczyna, idąca przed ni
mi, poruszała się naprawdę zachwycająco.
Choć był już początek października, słońce przygrze
wało jak w sierpniu, wyszła więc na ten jesienny spacer
ulicą Łyczakowską w letniej prawie sukience, me miała
pończoch na nogach, opalona ich skóra zachowała tylko
pod kolanami nieco jaśniejszą barwę i patrzyli obydwaj
na te dwie ledwie muśnięte słońcem plamki, urzeczeni
przedziwną ich intymnością. Umilkli, usta inj. stężały i zaschły
Dziewczyna, lekka i smukła, płynęła jakby unoszona
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powiewem wciąż jeszcze pachnącego latem wiatru. Jasne
włosy, opadające na kark i ramiona, rozwiewały się w
połyskliwą aureolę.
- O Boże! - westchnął Zygmunt, ten mniejszy i
drobniejszy, wszelkimi sposobami dodający sobie męskoś
ci. - W łeb sobie palnę, jeśli okaże się brzydka!
- Miejmy nadzieję, że nie - zaczął Witold powoli,
przesuwając językiem po suchych wargach.
Dopiero teraz usłyszeli odgłos kroków poza nimi. Na
uczyli się już go rozpoznawać, tak głośno, tak rytmicznie,
tak zwycięsko tylkę okupanci chodzili w tym mieście.
* Nie od razu,'stopniowo zwolnili kroku, żeby ten, któ
ry szedł za nimi, młody oficer niemiecki, bez żadnych po
dejrzeń ich wyminął; mieli go teraz przed sobą, a to było
zawsze bezpieczniejsze, tego także nauczyli się w ciągu
ostatnich dwóch lat.
..."
Szedł więc teraz przed nimi, między nimi a dziewczy
ną, przyhamował jakby trochę, zapewne także ją podzi
wiając, ale nie zaczepił jej, tylko wyprzedził po pewnym
czasie i jedynie zerknął raz i drugi na jej twarz, może się
nawet uśmiechnął do niej, tego już nie mogli dostrzec.
Gdyby nie noc na Wzgórzach Wóleckich z 3 na 4 lipca,
Niemcy po wkroczeniu do Lwowa uważaliby się może
nawet za wyzwolicieli — ta noc im to psuła, ale w swojej
dotychczasowej praktyce wojennej nie zwykli byli przej
mować się takimi głupstwami.
Dopiero gdy oficer skręcił w boczną ulicę, odsłaniając
im dziewczynę, a ona nawet odwróciła na chwilę głowę i
wiedzieli już, że jest ładna, młoda i śliczna, równie dosko
nała z przodu jak z tyłu — Zygmunt szepnął z zachętą.
— Może mielibyśmy szansę...
— Jest nas dwóch — powiedział Witold.
■ — Oczywiście, że najpierw..! że z początku będzie wo
lała ciebie...
- Nie gadaj głupstw.
6

— Ale gdy ujawnią się wartości wewnętrzne...
- Nie będzie mogła ocenić ich braku u mnie — uś
miechnął się Witold, błysnąwszy zębami. - Przecież idę
do profesora. Czeka na mnie. Sam ją przygadaj.
Dziewczyna skręciła do parku, który właśnie mijali.
Zaraz za furtką usiadła na ławce w alejce i patrzyła na
nich. Miała zalotną twarz, wyraziste, choć nie powleczone
pomadką usta i chyba leciutki na nich uśmiech.
— Sam ją przygadaj — powtórzył Witold. — A jeśli
profesor nie zatrzyma mnie długo, przysiądę się do was.
— No, dobra — Zygmunt stracił jakby cały animusz.
— Spróbuję. — Rozrzucił czubkiem buta żółte liście, któ
re opadały już z parkowych drzew i zaścielały brzeg
chodnika. - Tylko pośpiesz się. Bo co ja będę... o czym
ja będę z nią gadał?
, .
— Przedstawisz jej cały zasób swoich wartości wew
nętrznych - Witold uśmiechnął się znów bez zjadliwości,
wyraźnie zmartwiona twarz przyjaciela wzruszyła go.
Minąwszy park, skręcił ku Kolonii Profesorskiej;
wśród małych willi znalazł tę, której szukał, a w której
miał nadzieję często bywać podczas tajnych studiów.
Drzewa otaczającego ją ogrodu też już dotknęła jesień
swoim chłodem, ale liście nie opadły jeszcze z gałęzi,
przesłaniając żółtą koronką biały front i czerwoną da
chówkę na spadzistym dachu. Tylko dwa świerki przy
furtce nic sobie nie robiły z jesiennych zmian temperatu
ry, wydawały się nawet jeszcze bardziej - triumfująco i
pysznie - zielone na tle smutniejącego ogrodu.
Spod jednego z nich — gdy Witold otworzył furtkę —
wyskoczył ogromny rudy kot i z zadartym ogonem pog
nał alejką ku schodom prowadzącym do wejścia, gdzie
przysiadł, wyraźnie czekając, aby razem z gościem wślizg
nąć się do środka. Witold chciał go pogłaskać, ale kot
uskoczył w bok i patrzył nieufnie.
Po dzwonku, który brzmiał tak donośnie, że słychac
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go było chyba w całym domu, długo nie otwierano, Wi
told spieszył się, cisza za drzwiami wydała mu się zatrwa
żająca, jakby nawiedziły go w krótkiej chwili wyobrażenia
wszystkiego, co mogło się tu wydarzyć; co się wydarzyło,
lub miało się wydarzyć w niewiadomej przyszłości. Za
pragnął nagle uciec stąd, przekreślić, zapobiec temu, w
czym by uczestniczył, co by może spowodował, ale drzwi
otworzyły się znienacka; może ktoś, długo za nimi stojąc,
zdecydował się wreszcie przekręcić klucz.
Kobieta, która się w nich ukazała, cofiKła się nieco,
żeby wpuścić kota; patrzyła pytająco.
— Ja do pana profesora — wykrztusił.
— Był pan umówiony?
- Tak.
Opuściła głowę, nie mógł na pytający jej wzrok odpo
wiedzieć otwartością swego spojrzenia, nie mógł przyjrzeć
się jej twarzy, nie był zresztą jej ciekaw, czekał, żeby go
wpuściła.
Powiedziała wreszcie bardzo cicho:
— Proszę.
Nie było w tym słowie zachęty ani radości, wyczuł w
nim nawet cień niepokoju, choć powtórzyła nieco głoś
niej:
— Proszę.
Wszedł za nią z małego przedpokoju do rozleglejszego
hallu, wskazała mu schody na górę. Stąpając po czerwo
nym, dywanowym chodniku, którym były pokryte, ucie
szył się, że na dworze tego dnia było sucho, że nie pozo
stawi śladów na jego nieskazitelnej czystości.
W górnym hallu było czworo drzwi, wszystkie za
mknięte. Stał przed nimi, niezdecydowany, w które zapu
kać, gdy zza środkowych rozległ się zniecierpliwiony głos
profesora:
— Niechże pan wejdzie! Czekam na pana.
W popłochu nacisnął klamkę i niezręcznie wtargnął
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do pokoju z ogromnym oknem, wypełnionym złotą syl
wetką poddającego się już także jesieni modrzewia. Stało
przed nim biurko, zza którego podniósł się profesor Chołodyński, wyciągając do niego rękę.
— Witam pana!
Witold przesadził dwoma susami pokój, żeby tę rękę
pochwycić i uścisnąć w swojej, jak mu się wydało, za du
żej i za silnej dłoni. Profesor był niższy od niego, wąski w
ramionach, choć może to wrażenie sprawiała kamizelka,
którą miał "a sobie, w marynarce wyglądałby zapewne
okazalej.
— Proszę, niech pan siada! — wskazał mu krzesło
przed biurkiem, sam wrócił na swój fotel. — Mówił mi o
panu profesor Szczerkowski. Prosił, żebym pana przyjął.
Jak się pan nazywa?
Witold uniósł się na krześle:
— Czownicki. Witold Czownicki.
— Prawda, profesor Szczerkowski zostawił mi nawet
karteczkę z pana nazwiskiem — nie zaprzątam sobie gło
wy nazwiskami. Przy tylu studentach, z którymi miałem
do czynienia w moim życiu, musiałaby byę jak bania —
ale w dzisiejszych czasach trzeba być ostrożnym, wpu
szczając kogoś do domu. Więc pragnie pan kontynuować
Studium Dyplomatyczne?
- Tak.
— A prawo? Studiował pan równocześnie prawo?
— Ale teraz nie podołam. Musiałem podjąć pracę.
Arbeitsamt...
— Rozumiem.
— Ponadto... trzeba z czegoś żyć. To, co mogę zaro
bić, pracując dla ąusweisu, nie wystarcza nawet na ty
dzień. Mam matkę... ojciec mój... mego ojca...
— Rozumiem — powtórzył profesor, nie pozwalając
mu skończyć.
— Oczywiście — Witold, zamilknąwszy ną chwilę,
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postanowił jednak przystąpić do najtrudniejszej części
rozmowy — oczywiście... nie wyobrażam sobie, że mógł
bym zajmować cenny czas pana profesora bez odpowied
niego... bez należnego... Wszyscy musimy z czegoś żyć...
Profesor przechylił się ku niemu nad biurkiem. Jego
oczy, bardziej chyba niż w rzeczywistości niebieskie za
grubymi szkłami okularów, zabłysły szklistym chłodem.
— Co pan sobie wyobraża, młody człowieku? Rzecz
pospolita mi za to kiedyś zapłaci, nie wysilałbym się
ucząc teraz studentów, gdybym nie był tego pewny.
— Przepraszam — bąknął Witold z wypiekami na
twarzy — ale to nie nastąpi tak prędko.
— Zdajemy sobie z tego sprawę. I — przyzwyczailiś
my się już do... drastycznego niedostatku. Pan chyba tak
że?
— Ja... także.
- Więc co mi pan tu zaczyna opowiadać o jakimś
odpowiednim, należnym... wynagrodzeniu, tak? Już panu
powiedziałem: ojczyzna za to zapłaci. Z nawiązką! Ale —
profesor cofnął się na oparcie fotela, przymknął oczy i
zamilkł na chwilę — żeby nie czuł się pan tak fatalnie,
jak się pan w tej chwili czuje, mam sposób, żeby temu za
radzić.
— Jaki sposób, panie profesorze?
Chołodyński znów zamilkł, tym razem na dłużej. Wi
told siedział przed nim nie śmiejąc głośniej oddychać.
— Pracuję nad dwiema książkami — zaczął wreszcie
profesor. - Jedna jakby z drugiej wypływa, jest jej wnio
skiem, a ta pierwsza tej drugiej uzasadnieniem. Powiem
jaśniej — piszę książkę o Lidze Narodów, o jej błędnych,
padających się do zbyt dowolnych interpretacji zasadach,
o słabości postanowień nie zagwarantowanych żadną siłą,
o założonej niejako z góry pokusie ich łamania. Zgadza
się pan chyba ze mną w tej ocenie?
- Tak...
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- Już na kilka lat przed wojną to widziałem, a trzy
dziesty ósmy rok utwierdził mnie w tym przekonaniu.
_ Tak - jeszcze raz zgodził się gorliwie Witold, ła
miąc sobie głowę nad domysłami, po co profesor mu to
mówi.
— Więc chcę systematycznie udowodnić, dlaczego Li
ga Narodów w krytycznych dla Europy momentach nie
miała żadnego znaczenia. Taka książka jest potrzebna za
raz po wojnie, a gdyby były możliwości druku, nawet
przed jej końcem. Bo już rozważane są projekty nowej
organizacji narodów. Słyszał pan o Karcie Atlantyckiej?
— Tylko w naświetleniu niemieckim.
— Nie można go brać pod uwagę. Otóż — profesor
zapalał się coraz bardziej — już na początku sierpnia
Churchill spotkał się z Rooseveltem w Zatoce Placencia u
wybrzeży Nowej Fundlandii, żeby między innymi prze
dyskutować z nim projekt Karty Atlantyckiej, a także po
mocy dla Związku Radzieckiego.
- Sądzi pan, że już o tym myślą? - odważył się
wtrącić Witold.
Profesor spojrzał na niego z zastanowieniem.
- Uważa pan, że tak, jak podczas pierwszej wojny,
obydwaj powinni się wykrwawić i to by była szansa dla
Europy? No i dla nas?
Dlaczego on mówi „obydwaj”? — pomyślał Witold,
nie odpowiadając na pytanie. Jaki ma podmiot w domyś
le? Najeźdźcy?
Profesor tymczasem, jakby zapomniał, że winien mu
jest odpowiedź, ciągnął dalej:
- Ale Rosja, Związek Radziecki jest teraz silniejszy i
w przeciwieństwie do Niemców walczy na jednym froncie.
I na pewno otrzyma pomoc od Stanów Zjednoczonych.
Słyszał pan chyba o lend lease, amerykańskiej ustawie
przyznającej Anglii pożyczkę w broni i surowcach? Taką
samą, a może większą, otrzyma Związek Radziecki.
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Słucha angielskiego radia, pomyślał Witold, nie powi
nien się z tego tak od razu zdradzać przede mną. A w
ogóle czego ode mnie oczekuje, po co mi to wszystko
mówi? Zygmunt siedział zapewne na ławeczce w parku z
tą zachwycającą dziewczyną, gdy tymczasem wcale nie za
nosiło się na to, żeby prędko mógł do nich dołączyć.
_ Oczywiście — powiedział — słyszałem o lend lease,
Niemcy ją wyśmiewają nawet przez głośniki na słupach.
— Wyśmiewają także konferencję moskiewską, która
dopiero co się zakończyła. Roosevelt po to właśnie wysłał
Harrimana do Stalina...
Witold drgnął. Nawet tu w tym domu padło to nazwi
sko z wyraźnym akcentem nadziei. Przypomniał sobie na
dzieję, z jaką wypisywała je matka, śląc na Kreml prośby
o uwolnienie ojca...
- ... po to wysłał Harrimana do Stalina - ciągnął
profesor — żeby omówić sprawę dostaw, jako zasadniczą
dla dalszych losów wojny.
— Ale szczekaczki na słupach podają także, że konfe
rencja znalazła się w impasie, że Anglicy i Amerykanie na
próżno tracą czas na rozmowy z bolszewikami. Bo byle
zły humor Stalina - Witold zaperzał się coraz bardziej
— byle zły humor Stalina...
Profesor zachował spokój.
— Zły humor Stalina wywołało ponowne rozpoczęcie
ofensywy Hitlera na Moskwę. Ale potrafił go opanować i
konferencja na Kremlu uwieńczona została pełnym poro
zumieniem. A to, że Niemcy śmieją się, iż Anglicy i Ame
rykanie tracą czas na rozmowy z bęlszewikami... propa
ganda niemiecka z upodobaniem posługuje się tym termi
nem, nie znając źródła tego słowa. Gdyby je znali, nie
używaliby go dla wyrażenia swojej zachodnioeuropejskiej
pogardy.
,
, .,
Witold przypomniał sobie oficera, który wyprzedził
ich na Łyczakowskiej, i może dlatego że nie zaczepił dzie
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wczyny, choć zapewne musiał ją podziwiać tak samo jak
oni _ odważył się niepotrzebnie i całkiem głupio wobec
swoich zamiarów kontynuowania studiów sprzeciwić się
profesorowi.
- Trzeba przyznać, że prezentują się lepiej niż tamci
- mruknął. I jeszcze dodał: - Na przykład Niemiec,
kierujący instytucją, do której skierował mnie Arbeitsamt,
to prawdziwy Europejczyk.
I
‘
Profesor poczerwieniał, przechylił się znów nad biur
kiem, a jego oczy, powiększone szkłami okularów, wyda
ły się Witoldowi jeszcze przenikliwiej niebieskie.
- Chyba właśnie tacy Europejczycy - powiedział ci
cho - wywlekli w nocy z domów profesora Bartla,
Boya-Żeleńskiego i innych profesorów, żeby zaraz - bez
sądu i jakiejkolwiek możliwości obrony - rozstrzelać ich
na Wzgórzach Wóleckich wraz z innymi wybitnymi ludź
mi naszego miasta. — Zamilkł i dopiero po długim mil
czeniu dodał jeszcze ciszej: - Nie mam spokojnych no
cy, .
Witold ominął wzrokiem jego twarz. Za wcześnie tu
przyszedłem, pomyślał w popłochu. Od tych godzin po
rannych na Wzgórzach, od strzałów, które tam padły,
utrzymujących się wciąż echem nad całym Lwowem —
nie upłynęło jeszcze nawet trzech miesięcy. Tu, na Kolo
nii Profesorskiej, echo to brzmiało zapewne najdonośniej.
Bo „za bolszewików” profesorowie udawali się co ranka
w nimbie „uczonych Związku Radzieckiego na uniwer
sytet j politechnikę, wykładali swoją wiedzę studentom
jakby nie zdarzył się dzień 17 września trzydziestego dzie
wiątego roku, jakby w ogolę nic się nie zdarzyło i najzwy
klejsze życie miało toczyć się dalej. Sam chodził na te wy
kłady, zdawał egzaminy i traktował teraz ten indeks jak
najpoważniej jako podstawę swojej inteligenckiej przysz
łości, choć Niemcy każdego dnia odnosili zwycięstwa,
błyskawicznie posuwając się w niezmierzone i nie pokryte
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jeszcze śniegiem obszary Rosji. Ale gdyby profesor i w
swoją przyszłość nie wierzył, nie zaczynałby pisać pracy o
nieudacznikostwie Ligi Narodów. To ich łączyło, to mu
siało ich łączyć.
A jednak powiedział:
— Niespokojne noce trwają we Lwowie od trzydzie
stego dziewiątego roku. Gdy zabrano mego ojcą... Wciąż
mieliśmy nadzieję, że wróci. Aż znalazłem jego ciało
wśród sterty innych w więzieniu na Łąckiego, kiedy tamci
odchodzili, a ci mieli wejść do miasta...
Profesor patrzył tępo przed siebie.
— Jaką ma pan pewność — powiedział po bardzo
długiej chwili — że zrobili to właśnie oni? Niemcy mogli
przecież, zastawszy ludzi w więzieniach.,..
— Właśnie — przerwał profesorowi. — Dlaczego ich
nie otwarto?
- Młody człowieku! - Profesor wstał i przeszedł się
po pokoju. — Zjawił się pan u mnie po to, żeby dalszą
nauką utwierdzać w sobie nadzieję, że to wszystko dla
nas jako tako dobrze się skończy...
— Powiedział pan... jako tako?
— Do diabła! Nie my będziemy zwycięzcami i musi
my omijać... tak, omijać w pamięci wydarzenia i sprawy,
które psułyby nam radość...
Znowu odważył się przerwać profesorowi.
— Ja nie potrafię.
— Nauczy się pan. Przywykpie. I bardzo proszę —
profesor znów usiadł za biurkiem — bardzo proszę bez
dygresji!
— Ja... — szepnął Witold.
— No więc może ja, może ja w nie popadłem. Prze
praszam. Mam więc zamiar, a właściwie już zacząłem pi
sać książkę o Lidze Narodów. To jeden temat. A drugi
— równie oczywisty: Niemcy nigdy nie dotrzymywali za
wieranych przez siebie paktów, jeszcze nigdy im się to nie
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zdarzyło. I właśnie mąm zamiar przedstawić to na prze
strzeni wieków.
Witold odważył się wreszcie zapytać:
— Czego pan profesor oczekuje ode mnie?
Profesor uśmiechnął się po raz pierwszy i po raz
pierwszy Witold poczuł się pewniej przed jego obliczem.
— Pomocy — powiedział krótko. — Pomocy.
— W jaki sposób bym mógł...?
— Zaraz, zaraz, wszystkiego się pan dowie. Ja nie
mogę się pokazać nawet w pobliżu uniwersytetu. A będą
mi potrzebne materiały z biblioteki. Du obydwu książek.
O ile wiem, Niemcy tam szperają, wyszukują i wykradają
co najcenniejsze. Sami by się w całości księgozbioru nie
zorientowali. Może zatrzymali część dawnych pracowni
ków, może to nie są tylko Ukraińcy. Trzeba do nich do
trzeć, nawiązać kontakty... Podoła pan?
— Myślę, że tak. Nie interesowałem się tym dotych
czas, ale sądzę, że na pewno są tam nasze wtyczki...
— Nasze...?
- No - zająknął się Witold; ileż to razy powtarzano
na odprawach, żeby za dużo nie gadać. Czy przetrzebie
nia konspiracji za sowietów nie spowodowało między in
nymi i to, że byli tak nieostrożni? - Nasze polskie
wtyczki — powiedział, czując, że jednak obraża profesora
tą ostrożnością. — Postaram się odnaleźć jakichś zaufa
nych ludzi.
— Byłbym panu ogromnie wdzięczny. Rozumie pan,
że sam nie mogę...
- To by było i zbyt uciążliwe, i zbyt niebezpieczne.
Proszę polegać na mnie, wyręczę w tym pana profesora.
— Witold czując się jeszcze winnym za poprzednie myśli,
uśmiechnął się z manifestowaną serdecznością.
Profesor dopiero teraz przyjrzał mu się uważnie, doz
nając niespodziewanej radości, że ma przed sobą tak zna
komicie przez naturę wykopany egzemplarz (skąd wzięło
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mu się to słowo — pomyślał jakby z naganą wobec sie
bie) chłopięcej urody i siły. Tak mógłby wyglądać mój
syn, pomyślał, gdybym się wcześniej ożenił.
— Cieszę się, że pan przyszedł — powiedział.
Witold wstał. Za długo tu siedział. Nie chodziło mu o
to, że zbyt wiele czasu zajął profesorowi, tylko że Zyg
munt na pewno poszedł już gdzieś z tą dziewczyną.
— Ja też... ja też się cieszę, że profesor Szczerkowski
zechciał... i że pan zechciał, panie profesorze... Postaram
się nie zawieść pana profesora...
— Skrypty mam — profesor także podniósł się z fo
tela. — Niech pan przyjdzie we wtorek. O dziesiątej rano.
— Dziękuję. Może już uda mi się nawiązać jakieś
kontakty z biblioteką. Czy pan profesor da mi spis ksią
żek?
— Powolutku. Nie należy działać zbyt pochopnie.
Zobaczymy, co uda się panu załatwić do wtorku. I niech
pan uważa na siebie. Niemcy oczywiście dobrze wiedzą,
że chcielibyśmy uratować choć część naszego księgozbio
ru.
— Wyobrażam sobie.
— Więc należy działać ostrożnie. Nie chciałbym nara
zić pana... — profesor zamilkł na chwilę — nie wybaczył
bym sobie nigdy...
— Ależ panie profesorze — Witold roześmiał się z
młodzieńczą beztroską — nie takie rzeczy...
— No no, nie pozwalam panu tak myśleć! Słyszy
pan? Nie pozwalam! Będzie pan posłuszny?
— Tak, panie profesorze — Witold z trudem krył
rozbawienie. Ręka profesora wydała mu się znów lekka i
wiotka, gdy ją trzymał w swojej silnej dłoni.
Wyszedł i zbiegł szybko po schodach. Drzwi wejścio
we były otwarte, skrzypiały poruszane przeciągiem, stanął
w nich na chwilę, zastanawiając się, czy je zamknąć.
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— Czy musisz ciągle rypać tymi drzwiami?
rozległ
się z głębi mieszkania zniecierpliwiony kobiecy glos.
Stał niezdecydowany, a drzwi wciąż trzeszczały, poru
szane przeciągiem.
— Że też zawsze muszę cię besztać, choć nie chcę,
choć nieraz sobie obiecuję, że nie będę - ale taki z ciebie
haman, Wasylko! Wiesz, jak profesora denerwuje, kiedy
tak się rypiesz tu na dolę — w progu kuchni stanęła ko
bieta, która wpuściła go, gdy przyszedł. Tak jak wtedy
nie zdołał się jej przyjrzeć, bo stała w mroku, a on zmie
szany sytuacją nie wiedział, co ze sobą począć.
— Przepraszam — powiedział — to ja. Właśnie wy
chodziłem...
— Myślałam, że to Wasylko. Miał przynieść drewna z
dworu.
Jakoż zjawił się w drzwiach z naręczem drewna ów
Wasylko, zapewne młody Rusin do posług w tym domu,
potyrajko, jak się o takich tu mówiło, jeśli nie używało
się słów gorszych: hruó, murga i mierszyło, ale także i
obywatel kilkugodzinnej „samostijnyj Ukrainy” prokla
mowanej przez ukraińskich nacjonalistów w zuchwałej
wolności, gdy Rosjanie opuścili miasto, a Niemcy jeszcze
do niego nie weszli.
Stojąc w mroku przedpokoju Witold patrzył, jak Wasylko, zamurdzany na twarzy, z długimi pełechami na
karku, ale z uśmiechem błogiego szczęścia zapatrzony w
kobietę, która go beształa, dźwiga drewno do kuchni, jak
zwala je z hurkotem na podłogę, nic nie robiąc sobie z te
go, że profesora na pewno to denerwuje. Ci, co odeszli,
pomyślał nagle, ci, co tu przyszli i ci, co tu byli i są, jak
Wasylko — sami wrogowie! Sami wrogowie — powtórzył
w myślach. Bez wyjątków? Jakże by się chęiało, żeby były
wyjątki. Ale czy miał prawo sądzić, że są, że będą?
— Wychodzi pan? — spytała kobieta. W szarej ja17

kiejś sukni czy fartuchu, sama była mrokiem, w którym
stała.
— Tak, wychodzę — potwierdził natychmiast. — Do
widzenia.
Wyszedł i zamknął za sobą drzwi cicho i ostrożnie,
jakby miał nadzieję, że profesor w jakiś sposób to odczu
je i właściwie oceni. Ale zaraz na ścieżce ruszył szybkim
krokiem, choć nie myślał teraz, że Zygmunt siedzi na
ławce z tą cudowną dziewczyną i że może nawet wyszli
już z parku... Ogarnął go znów niepokój, który poczuł,
gdy tu przyszedł. I tak jak wtedy zapragnął przekreślić,
odwołać wszystko, w czym miałby tu uczestniczyć, te ja
kieś niewiadome wydarzenia, które mogły się dokonać, a
może dokonałyby się bez niego, zapobiec im, powstrzy
mać czas je niosący...
Skąd się znowu wzięły te myśli, przecież rozmowa z
profesorem była prawie pogodna? Zawierzyli jakby sobie
nawzajem ważne sprawy swojej przyszłości. Może ją sa
mą. Był pewien, że i profesor odniósł to wrażenie, skoro
zdecydował się prosić go o pomoc w wydobyciu z biblio
teki materiałów potrzebnych mu do pracy.
To go jakoś pocieszało, a zapomniał o wszystkim od
razu, gdy zbliżywszy się do parku zobaczył, że dziewczy
na siedzi jeszcze na ławce — sama. Przyspieszył kroku,
zaczął prawie biec i zdyszany usiadł obok niej. Teraz trze
ba było się zastanowić, jak zacząć rozmowę, każdy po
czątek wydawał mu się za śmiały, skoro najwidoczniej i
Zygmuntowi nie udało się jej zaczepić. Wciąż dyszał w
milczeniu, gdy ona odezwała się pierwsza:
— Byłam pewna, że będzie pan wracał. Że nie mie
szka pan na Kolonii Profesorskiej.
— Nie mieszkam tam — potwierdził. — Rzeczywiś
cie... — zająknął się, speszyło go, że to ona go przygadała
i w dodatku najwyraźniej czekała tu na niego; długo szu
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kał odpowiedniego dla podtrzymania rozmowy słowa.
Rzeczywiście...
,
, , .
Ona przyglądała mu się spod długich czarnych, choc
nie tkniętych tuszem rzęs, najwyraźniej tym rozbawiona
— Dziwi się pan?
- No, nie... właściwie czemu...? - wyjąkał.
- Że nie trzeba było tych wszystkich zabiegów, któ
rych dokonywać muszą chłopcy, żeby zaczepić dziewczy
nę. To ja zaczepiłam pana.
— Odgadła pani moje intencje — przytomniał powoli
Witold — A właściwie to mój kolega pierwszy miał za
wrzeć z panią znajomość. Umówiliśmy się tak... Prosiłem
go o to, bo bałem się, że pani tu już me będzie, gdy będę
wracały31 ^

_ uśmiechnęła sję i zwróciła ku nie

mu, tak że miał teraz przed oczyma nie tylko jej profil,
ale 'całą twarz wyzłoconą jeszcze letnią opalenizną, cie
mniejszą od jasnych włosów.
. . .
- Tak. Bardzo się bałem - zapewnił, wpadając juz
w ton zwykłych rozmów z dziewczętami, w „bujanie” stu
denckie, w które one może wierzyły, może me - to me
miało znaczenia. - Więc kolega miał panią zatrzymać...
_ Tcu szkut?
— Dlaczego od razu — szkut? Nie wszyscy muszą
miećjnetr osiemdziesiąt.
Znów się uśmiechnęła.
_ Ale-niektórzy mają. Przysiadł się do mnie, cos tam
mruczał pod nosem, ale mu powiedziałam, zęby się od
czepił, bo czekam na kogoś.
.... ,,
I poszedł sobie - zmartwił się obłudnie Witold.
— Poszedł. A ja nie kłamałam. Naprawdę czekałam
na pana. Miałam przeczucie, że będzie pan wracał. Bo juz
najwyższy czas, żebyśmy się poznali, choć to od pana po
winna wyjść inicjatywa. Ale na uniwersytecie mnie pan
nie zauważył, zresztą może nie było okazji - pan na pra19

wie, ja na historii... I w katedrze nä nabożeństwie też
mnie pan nie dostrzegł, chodzi pan przecież na dwunästówkę?
— Tak, ale z mamą...
— Domyśliłam się.
— ... i tak w ostatnim czasie — spoważniał — tak w
ostatnim czasie z nami jest, że w modlitwie szukamy po
ciechy. Może kiedyś... jeśli się bliżej poznamy — powiem
pani dlaczego.
— Przepraszam. Bardzo przepraszam. Czułam się
prawie urażona, że nie zwrócił pan na mnie uwagi. Bo na
ogół, wie pan, chłopcy mnie zauważają, nawet w najwięk
szym tłumie. Myśli pan, że jestem zarozumiała?
— Ani trochę — zapewnił żarliwie.
Znów przyglądała mu się spod rzęs, trochę rozbawio
na, a trochę niepewna, czy z niej nie żartuje, czy nie od
waża się żartować może właśnie dlatego, że go sama za
czepiła, czasem chłopcy nie cenią takich dziewczyn i dłu
go im to pamiętają.
— Na imię mam Myszka. Myszka Dawrosiewicz —
to pan powinien mi się pierwszy przedstawić.
— Witold Czownicki. — Zerwał się z ławki, trzasnął
obcasami, żałując, że nie ma akurat na sobie nowych ofi
cerek, na które Anielka zamieniła na bazarze niebieskiego
lisa matki, choć trzeba było raczej wymienić go na jedze
nie, na tłuszcz, mąkę i kaszę. Przydziały z kartek były
bardzo skąpe, pod sowietami wyprzedali się już prawie ze
wszystkiego, ale matka wiedziała, że chciał mieć takie bu
ty, że według przeniesionej tu mody warszawskiej nosiło
je już wielu chłopców, chciała więc mu sprawić przyje
mność, choćby mieli potem głodować. Gdyby trzasnął
obcasami tych oficerek, efekt oczywiście byłby zupełnie
inny, ale nie przeczuwając takiego spotkania nie włożył
ich tego dnia i musiał poprzestać na niezwykle szarmanc
kim ukłonie.
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Podała mu rękę, on ją pocałował, drwiąc się, ze wnę
trze tej małej łapki jest tak twarde i chropowate.
Zauważyła to.
- To od żelazka - wyjaśniła od razu. - Dorabiam
prasowaniem u jednego krawca. Pracuję w dystrykcie ja
ko maszynistka, Arbeitsamt mnie tam skierował ale to
głównie dla kartek i ausweisu, a krawiec płaci dobrze, bo
ludzie teraz nicują i przerabiają starzyznę, jeśli chcą jako
tako wyglądać.
.
— Wiem — mruknął. Właśnie poprzedmego dnia za
niósł do krawca koc z wielbłądziej wełny, żeby Uszył mu z
niego zimową kurtkę.
.
— Więc roboty ma dużo i płaci dobrze, tylko ze czte
ry popołudnia mam w tygodniu zajęte i tylko w trzy po
zostałe będziemy mogli się spotykać. - Bo chyba juz pan
wie, chyba już wiesz - powiedziała ciszej, gdy znowu sie
dział obok niej i o wiele bliżej niż przedtem - wiesz i cie
szysz się z tego, że w tych złych dniach, które musimy ja
koś przeżyć, może latach, bo ja tam w szybkie zakończe
nie wojny nie wierzę, będę dla ciebie pociechą. Ja dla cie
bie a ty dla mnie. Dlatego siedziałam tu na ławce i cze
kałam na ciebie. Nie? - krzyknęła, gdy milczał za długo.
— Nie cieszysz się?
. .
- Ależ tak! - zawołał, tylko może bez tej żarliwości,
której się spodziewała; czuł się jednak trochę speszony, ze
nie on, ale ona mówi to wszystko.
— Głowę daję — powiedziała — że do końca życia
mi tego nie wybaczysz. Widzę to w twoich oczach. Już to
zauważyłam, kiedy pierwsza odezwałam się do ciebie. Bo
takie chłopaczki, jak ty, to by chciały, zęby ich oficjalnie
pannom przedstawiano, a najlepiej na balu i niechby to
zrobił ktoś starszy, wujek, albo stryj, i to by było takie
piękne i romantyczne, wspominałoby się potem: Poznaliś
my się na balu w... A tu tymczasem dziewczyna pyta, czy
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chcesz mnie na pociechę w ten okrutny, nieludzki czas,
który wypada nam przeżyć?
— Chcę! — powiedział teraz goręcej i prawdziwiej,
jakby pojął wreszcie znaczenie jej słów. Nieludzki czas...
Podwójnie nieludzki, bo nie dla ludzi i nie przez ludzi,
lecz przez bestie rządzony. Czy nie miała racji, czy nie
trzeba było szukać pociechy pośród grozy trwającej już
tak długo i jeszcze nie wiadomo na jak długo przypisanej
światu? Historia powoli wypełniała swoje kartki, historii
nigdy się nie śpieszyło, ale można ją było choć trochę okpić, wyłączać się z niej... niechby nawet tylko na trzy po
południa w tygodniu... — Chcę! — powtórzył. — O, Bo
że! Chcę!
— No, widzisz, wariatuńciu — powiedziała miękko.
— No bo czy miałam czekać, aż mnie zauważysz w ka
tedrze, aż spojrzysz tam, gdzie zawsze stałam i wlepiałam
w ciebie ślepia w nadziei, że zwrócisz ku mnie głowę.
Szkoda mi było na to czasu, bo przecież nie wiadomo, ile
go jeszcze mamy. Ja i ty.
— Myszko... — zaczął, znów zatrwożony, niepotrzeb
nie przypomniała, że wojenne radości, wojenne pociechy
mogą trwać całkiem krótko.
Przerwała mu:
— W domu mówią na mnie Mycha. Tycia, moja
młodsza siostra tak mnie nazwała. A na ciebie jak mó
wią?
— Witek. Mama mówi — Witek. Ojciec spieszczeń
nie lubił i mówił zawsze Witold, nawet kiedy byłem je
szcze całkiem mały.
— Nie masz już ojca?
— Nie. Ale nie mówmy teraz o tym.
— Chciałeś coś powiedzieć...
— Tak. Wiesz, co chciałem powiedzieć, Mycha? Że
spłataliśmy dziś wojnie straszliwego figla. Ni stąd ni zo
wąd przydarzyła nam się taka chwila szczęśliwa. Dzięki
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tobie! Dziękuję! — znów pocałował małą, twardą od że
lazka łapkę, a że wydała mu się zimna, zatrzymał ją w
swojej dłoni, aby ją ogrzać. Nie odebrała mu jej, zacisnę
ła nawet palce na jego palcach i od razu zaczęły się roz
grzewać. Pomyślał, czy by nie otoczyć jej pleców ramie
niem, zrobiło się już chłodno, słońce zapadło za wysokie
drzewa parku, z zarośli ciągnął dokuczliwy powiew - ale
wydało mu się to za śmiałe przy tak krótkiej znajomości,
niechby było tak, jakby naprawdę poznał ją na balu, jak
by go jej przedstawił stryj pułkownik, dbający o formy i
aż śmiesznie starający się zaszczepić je młodzieży. Ale na
balu, trzymając ją w tańcu blisko przy sobie, powiedział
by jej pewnie, że nie widział jeszcze takich oczu niebie
skich, skrzących się niekiedy jakby okruchami zielonego
szkła, takich ust niby trochę nadąsanych, a równocześnie
tak skorych do uśmiechu, policzków brzoskwiniowych...
do licha, czy nie można było powiedzieć tego wszystkiego
dziewczynie, choć Niemcy szli na Moskwę, Rommel zwy
ciężał w Afryce, a polscy lotnicy ginęli w bitwie o Ang
lię .? Okradani każdego dnia z przywilejów młodości
mogli się przecież tej grabieży przeciwstawić. Powiedział
przed chwilą, że spłatali dziś wojnie straszliwego figla,
więc niechby to krótkie, niespodziewane szczęście, które
im się przytrafiło, miało pełny blask, niechby me było
uboższe, nawet o taką głupią paplaninę między chłopcem
a dziewczyną, bez jakiej w normalnych czasach me obyła
by się żadna randka.
- Czy mówił ci już ktoś, jakie masz oczy... - zaczął.
Parsknęła śmiechem.
— Nie wysilaj się! Słyszałam to już ze sto razy i me
muszę usłyszeć od ciebie. Nawet nie chcę. Nie lubię tych
brechunów...
— Ale ja mówię prawdę.
- No i dobrze, wierzę. Ale pomilczmy sobie teraz
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trochę przed rozstaniem. Bo już niedługo muszę iść, żebyś
zdążył mnie odprowadzić przed godziną policyjną.
Mieszkała w pobliżu i dlatego pewnie na spacer wy
chodziła do tego parku, tu się także umówili od razu w
pierwszy z tych trzech dni w tygodniu, kiedy nie miała
prasowania u krawca. W mrocznej sieni, w której się że
gnali, powziął znów zuchwałą myśl, czy by jej nie objąć,
nie przyciągnąć do siebie i nie pocałować choćby tylko w
policzek, ale wydało mu się to jednak za śmiałe, jakkol
wiek to nie on, ale ona go zaczepiła i może nawet czekała
na to, nigdy nie można było mieć pewności, co te dzie
wczyny naprawdę myślą. Nie pocałował jej więc, nie
przyciągnął do siebie, nie objął, szarmancko się tylko
ukłonił i naprawdę byłby z niego zadowolony stryj puł
kownik, który przed kilkoma miesiącami niespodziewanie
odęzwał się skądś z odległych rosyjskich przestrzeni, a te
raz pod generałem Andersem — mianowanym przez Si
korskiego dowódcą Armii Polskiej w Związku Radziec
kim — zbierał pewnie internowanych i deportowanych
Polaków w szeregi przyszłego wojska.
— O czym myślisz? — spytała.
— O wtorku — skłamał — o przyszłym wtorku, o
piątej po południu i o naszej ławce w naszym parku, na
której cię znów zobaczę.
Drzwi na parterze otworzyły się gwałtownie i dziecię
cy głosik zawołał na całą sień:
— Mycha! Znów wystawujesz z jakimś apsztyfikantem! Powiem mamie!
— To właśnie Tycia — roześmiała się Myszka wcale
nie zmieszana. — Cicho bądź, koszmarny bękarcie! —
odkrzyknęła. — Wlepię ci, zobaczysz! Tak tobą szpumę...
— Ou wa! — parsknęła mała lekceważąco. — Już się
boję!
Pożegnał się pośpiesznie w obawie, że dalszy dialog
między siostrami może się okazać nie dla jego uszu.
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Zmi ok już zresztą zapadał, wczesny, październikowy, a z
nim zbliżała się godzina policyjna wyznaczona przez oku
panta.
W domu już się niepokojono jego nieobecnością. Mat
ka i Anielka, która wyniańczyła go od pierwszych tygod
ni życia, stały przy oknie w wykuszu salonu, skąd widzia
ło się całą ulicę.
Anielka otworzyła mu drzwi i już w przedpokoju za
częła go poszturchiwać twardymi swoimi pięściami.
— O której to się do domu wraca? Myślałam, że już
w ogóle dziś nie wrócisz. Mamę tylko straszysz. I... mnie.
— Przecież brakuje jeszcze dziesięciu minut do godzi
ny policyjnej - bronił się, wieszając czapkę na szaragach.
- Ukraińskie patrole zegarków nie mają - matka
stanęła w progu, rękę trzymała na sercu, jak zawsze od
owego dnia, od owej nocy, bo jeszcze nawęt nie świtało,
kiedy walenie okazało się waleniem nie do sąsiadów, nie
do tych z góry, i nie do tych z dołu, ale do nich właśnie i
kiedy zabrano ojca, żeby coś wyjaśnił w NKWD, i choć
to miało, jak mówiono, krótko trwać, choć miał zaraz
wrócić - ona od razu wiedziała, że już go więcej nie zo
baczy. - Nie rób mi takich historii, Witek - powiedzia
ła cicho.
- Przepraszam - pocałował matkę w rękę. Taka by
ła jeszcze młoda, miała zaledwie czterdzieści trzy lata, a
już siwiała, choć na szczęście wcale jej to nie szpeciło,
brunetki siwiały jakby dla ozdoby, dla zbytku dodanego
urodzie ich włosów. - Przepraszam - powtórzył. Starałem się przyjść wcześniej, ale...
— Profesor cię zatrzymał?
- Tak...
— I tak długo to trwało?
— No i jeszcze... zdybałem kogoś...
- Kogo? - nie matka zapytała o to, ale Anielka, i
to prawie groźnie.
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— Zygmunta... Zygmunta Teleszkę. Spacerowaliśmy
trochę...
v
— Mogłeś go przyprowadzić do domu zamiast włó
czyć się po ulicach w taki niebezpieczny czas.
— Przecież mam ausweis.
— Nie bądź go taki pewny. Dopiero co mówiła mi
Tabaczkowa, co te hrycie robią z ausweisami zatrzyma
nych Polaków...
— Nie strasz, Anielko, nie strasz — przerwała matka.
— I tak jesteśmy dostatecznie wystraszeni.
— Lepiej bać się i być ostrożnym, niż niepotrzebnie
się narażać — Anielka miała zwyczaj kończyć podjęty
przez siebie temat. — Niejeden strachoput przeżyje boha
tera! — Bałabuchy będziesz jadł? — zwróciła się do Wi
tolda.
— Pytanie! Chorego się pyta! Ja bym nawet nogę od
krzesła zjadł, gdyby ją można było do miękkości ugoto
wać. I gdyby Anielka po swojemu ją doprawiła.
— A czym ja mogę teraz co doprawiać? Pieprzu nie
ma, liści bobkowych nie ma, ani gałki muszkatołowej, ani
angielskiego ziela. Dobrze, że sól jest. A te bałabuchy na
kolację to dlatego, że mleko mi się zwurdziło. Przyniosła
mi ta sama baba co zawsze, Rusinka spod Chlebowie,
nawet się nie pytałam, czy świeże, bo kto to słyszał, żeby
w październiku mleko się wurdziło. A tak zwurdziło się!
To bałabuchy na nim zrobiłam zamiast do zlewu wylać.
Ale ja tej mantelepie powiem, niech no ona tylko przyj
dzie. A jeszcze się mnie pyta, czy sztanów jakichś starych
nie mamy, bo jej chłop zaczyna już gołym przyrodzeniem
świecić. Dam ja jej sztany! Do Hitlera niech się po sztany
zgłosi!
Weszli za gderającą wciąż Anielką do kuchni, Witold
spuścił zasłonę zaciemniającą na okno; choć naloty rosyj
skie dawno się nie zdarzały, obowiązywał nakaz zacie
mniania.
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— Masz papierosa? — spytała matka, nerwowymi
palcami zbadawszy pustkę kieszeni swego szlafroka.
Gniewała się, że palił, ale lubiła, gdy miał dla niej papie
rosy.
— Mam.
— Jakie?
- Węgierskie. - Wyciągnął z kieszeni pogniecione
pudełko papierosów - podał matce, podsunął ogień za
palniczki. Zaciągnęła się chciwie, przedtem - przed
tem - nie paliła tak dużo, teraz nie mogła obyć się bez
papierosów.
— Nawet najgorsze rzęczy mają dobrą stronę — uś
miechnęła się gorzko za obłokiem dymu. — Gdyby Węg*
rzy nie szli z Niemcami, nie mielibyśmy tu ich papiero
sów.
— No i zachowują się przyzwoicie — powiedział, pa
trząc jak Anielka wyjmuje z bratrury patelnię, stawia ją
na gazie, leje na nią olej, a potem czeka aż się rozgrzeje i
dopiero wtedy nagarnia z miski potężną łychę ciasta i os
trożnie - żeby racuszek nie był za mały, ani za duży, że
by miał kształt, jak należy, okrągły i szykowny - spu
szcza je na skwierczący tłuszcz.
Nigdy przedtem — znowu to słowo okrutne — nie
przesiadywali tyle w kuchni; teraz lubili tu przebywać, nie
dlatego, że byli zawsze głodni, a tu przynajmniej zapachy
jakieś, wciąż trwające choćby we wspomnieniu, stwarzały
złudzenie dawnego czasu, ale że Anielka była opoką tego
domu i podświadomie się do niej garnęli. Mała i niepo
zorna, nieco tylko starsza od swej pani, tak wiele tu zna
czyła, energii i mądrości życiowej miała za oboje Czownickich, za matkę i syna. Przedtem — znowu to słowo i
myśl! — kiedy żył mecenas, nawet już za sowietów, on tu
we wszystkim przewodził, ale gdy go zabrakło, Anielka
wzięła cały ten ciężar na siebie. Dlaczego nie ja? — myś
lał Witold, a bałabuchy rumieniły się na patelni i trudno
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się było skupić na czymś innym, choćby to było coś tak
ważnego, jak niezadowolenie z siebie, że nie on był dla
matki podporą, lecz tą obca kobieta ze Złochowa, która
„nastała” do ich domu, kiedy się urodził, i poza kuchar
ką i pokojówką potrzebna była także niańka. Funkcje
tamtych dwóch pełniły aż do wojny coraz to inne kobie
ty, zostawiając lepsze lub gorsze wspomnienia, a Anielka
nie zmieniała uczuć ani adresu, choć jej wychowanek
dawno już był wyniaóczony i potrzebował już, jak podej
rzewała nieraz grożąc mu palcem, zgoła innych pieszczot.
Gdyby wiedziały, myślał o matce i Anielce, gdyby powie
dział im, jak odpowiedzialne i niebezpieczne powierzano
mu funkcje, czy w domu zaczęłyby go traktować inaczej?
Czy wydoroślałby dla nich i od razu stał się mężczyzną,
choć nie potrafił niczego sprzedać ani kupić na bazarze?
A może zaczęłyby obie płakać i zamknęłyby go w domu,
żeby nigdzie nie chodził, z nikim się nie spotykał, w poję
ciu kochających kobiet to przede wszystkim oznaczało
niebezpieczeństwo.
Nie mógł więc im powiedzieć i patrzył w oczy Anielki
z dziecinną wdzięcznością, gdy kładła mu na talerz bała
buchy, których by — śmierdzących źle rafinowanym ole
jem — przed wojną nigdy nie jadł, a które teraz były
rzadko trafiającym się rarytasem.
— Ale cukru nie ma — powiedziała Anielka zmar
twiona.
— Nie szkodzi — zawołał.
— Może wreszcie powiesz — zaczęła matka — jak
profesor Chołodyński cię przyjął?
— Och, bardzo uprzejmie! — Witolda nad pełnym ta
lerzem nie opuszczał entuzjazm. — Bardzo uprzejmie!
— Czy... — twarzy matki znów nie było widać zza
obłoku dymu — czy zapytałeś... ile... w jaki sposób... w
naszej sytuacji będziemy mogli... Przecież profesorowie
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nie mogą uczyć za darmo, a równocześnie na pewno krę
pujące jest nawet mówienie o tych sprawach.
— Będę pomagał profesorowi w pracy, którą pisze —
wypalił Witold. Usta błyszczały mu olejem, oczy entuz
jazmem,
— Ty? W jaki sposób? — zdziwienie matki było pra
wie obraźliwe, w dodatku i Anielka się do niego przyłą
czyła; zaniedbując swoje czynności przy kuchni, patrzyła
na niego z niedowierzaniem.
Witold jadł i nie odpowiedział od razu.
— W jaki sposób? — powtórzyła matka.
- Potrzebne mu będą pewne książki z biblioteki uni
wersyteckiej. Jest zamknięta, Niemcy w niej buszują. Będę
musiał je dla profesora jakoś stamtąd wydostać.
_ Ty? - zapytała znowu matka, ale już dramatycz
nym tonem.
— Oczywiście że ja! — Witold miał już na talerzu tyl
ko jeden racuch, zerknął z nadzieją ku patelni na kuchni.
— Któżby inny?
— Nie pozwalam ci! — krzyknęła. — Słyszysz? Nie
pozwałam!
— Mamusiu! — uśmiechnął się Witold.
- Nie pozwalam ci! Cóż on sobie wyobraża, ten
Chołodyński? Jak można narażać studenta? Jeśli i inni
profesorowie... O, Boże! Nie spodziewałam się tego.
- Profesor prosił, żebym był ostrożny i wie, że będę.
Przyrzekłem mu to.
— Więc jest przekonany, że to trudne i niebezpieczne.
I mimo to...
Witold wciąż się uśmiechał. I matce chciał także po
wiedzieć, że nie takie rzeczy... Ledwie w porę się pow
strzymał.
— Wszystko jest trudne i niebezpieczne, mamusiu —
powiedział. - Każdego dnia na ulicy może się coś zda
rzyć bez żadnego powodu, a mimo to wychodzimy...
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— Dla ciebie byłoby najlepiej, żebyś w domu siedział
— wtrąciła się Anielka.
— I w domu może się coś zdarzyć. W biały dzień. Al
bo w nocy.
Niepotrzebnie to powiedział. Matka znów sięgnęła po
papierosa, choć poprzedniego dopiero co zdusiła w po
pielniczce. Ręce jej się trzęsły.
— Dziś w nocy miałam taki przykry sen — powie
działa po długim milczeniu. Dobijanie się do drzwi, jacyś
obcy ludzie w naszym mieszkaniu... Do rana nie mogłam
już zasnąć. Wciąż myślałam, że gdybym wtedy... w trzy
dziestym dziewiątym... pozwoliła ojcu iść razem ze stry
jem na wschód... może odezwałby się tak, jak on...
- A ilu się nie odezwało - powiedział Witold cichu.
Zamilkli, tylko Anielka — z nadmierną chyba energią
— hurkotała patelnią i garami.
— Jeszcze jedna zgryzota dla mnie — powiedziała
matka.
Witold wstał, pochylił się nad nią, objął mocno.
Anielka podsmarkiwała ze wzruszenia, gdy patrzyła na
nich, tak do siebie podobnych, że mogliby się wydawać
rodzeństwem, gdyby jedna z czarnych, kędzierzawych
głów nie była przyprószona siwizną.
— A jednak nic nie ma za bezdurno — szepnęła.
— Ależ to zaszczyt dla mnie — wybuchnął Witold —
że profesor powierza mi taką misję. Pisze pracę o Lidze
Narodów. O nieudolności Ligi Narodów. Trzeba sobie
zdawać sprawę, jakie to ważne! Przecież po ^yojnie trzeba
będzie powołać nową organizację...
- Po wojnie - przerwała mu Anielka - ale na razie
ona jeszcze jest. Może ja bym... — zadumała się — za
miast żebyś ty do tej biblioteki chodził — mieszkanie
profesorowi posprzątała, okna pomyła?
— Jest tam jakaś kobieta — odburknął. — I chłopak
Rusin, tak mi przynajmniej wyglądał. Robicie z mamą ta
30

ką hecę, jakbym szykował się do ataku na arsenał. Na ar
senał, a nie na bibliotekę. Pewnie poza Niemcami pracują
tam i Polacy. Dotrę jakoś do nich.
— Jeszcze jedna zgryzota dla mnie — powtórzyła
matka. Witold pocałował ją w policzek, wyprostował się i
przeszedł się po kuchni.
— Wciąż się wam zdaje, że jestem małym Witusiem.
— Dla mnie jesteś — powiedziała matka.
— Dla mnie też — ochryple ze wzruszenia dodała
Anielka. *
— A ja mam metr osiemdziesiąt i są osoby... są oso
by, które to widzą.
— Co za osoby? — udobruchała się trochę matka.
— Choćby... profesor Chołodyński — odrzekł.
Ale nie myślał o profesorze, tylko o dziewczynie, któ
rą dziś poznał, która miała trochę nadąsane, ale skore do
uśmiechu usta, opaloną twarz ciemniejszą od włosów, i
choć na młodszą siostrę mówiła „ty koszmarny bękarcie”
— to wszystko razem było czarujące. To było czarujące,
nawet jeśli Niemcy szli na Moskwę, Rommel zwyciężał w
Afryce, polscy lotnicy ginęli w bitwie o Anglię, a bibliote
ka uniwersytecka była dobrze strzeżona przez okupanta.
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— Czy pamięta pan, panie profesorze, jubilera Siebla
z Zamarstynowskiej?
ł
— Chyba tylko raz u niego byłem. I nawet... coś ku
powałem.
— Tak, to było daleko od centrum, ale mimo to
punkt świetny. Siebel miał klientów z całego Zamarstyno31

wa aż po Brzuchowice, a to dzielnica willowa, i znany był
z tego, że biżuterię sprowadzał z Wiednia, więc gdy ktoś
szukał czegoś szczególnie pięknego...
— Dlaczego pan mi to opowiada? — przerwał profe
sor niezbyt uprzejmie. Student, którego może zbyt po
chopnie prosił o wyszukanie kontaktów z pozostawiony
mi przez Niemców pracownikami biblioteki, emocjonalnie
i chaotycznie relacjonował przebieg swoich zabiegów.
Witold nie speszył się, zaczerpnął tylko tchu.
— Mój ojciec, jako cywilista, nieraz prowadził sprawy
Siebla, a jubiler przy swoich rozległych i nie zawsze cał
kiem jasnych interesach miewał je często. Mój ojciec, jego
kancelaria — uznał za słuszne dodać nawet z naciskiem
— miała nie tylko plenipotencje hrabiów Baworowskich,
Gołuchowskich i Sieipieńskich, ale także przyjmowała
klientów ze sfer kupieckich...
Profesor odwrócił nieznacznie twarz ku oknu, za któ
rym złoty jeszcze przed kilkoma dniami w swojej jesiennej
szacie modrzew prezentował wyraźny już teraz rysunek
konarów ciemniejących w coraz rzadszym igliwiu. Starze
ję się, myślał, coraz częściej drażnią rpnie ludzie młodzi.
A przecież zaledwie przed kilku laty tak porywająca, wy
nagradzająca wszystko, wydała mu się młodość Lidii.
Więc może drażnili go tylko chłopcy, myśl o tym, co oni
mieli jeszcze przed sobą, a on za sobą i to już od tak
dawna... Ale co oni mieli przed sobą? Teraz, w ten ok
rutny czas zmieniający wszelkie normalności świata. Mo
że... a na pewno niektórzy z nich... mieli przed sobą tę
ścianę, o którą każdy w końcu uderza czołem, a im miało
się to zdarzyć tak wcześnie w najpiękniejszych chwilach
człowieczej nadziei...
Witold tymczasem ciągnął:
— Więc kiedy zjawię się u tego Siebla i powiem, że
jestem Czownicki, nie przestraszy się i odniesie się do
mnie z zaufaniem. — Witold szukał spojrzeniem oczu
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profesora, żeby z triumfem obwieścić wreszcie to, co powinięn był powiedzieć na początku: — Córka Siebla pra
cuje w bibliotece.
— To... Volksdeutsche? — profesor nie podzielił en
tuzjazmu swego gościa.

— Nie, panie profesorze, to Żydzi.
— Żydzi...? — nie mógł pojąć Chołodyński.
— Tak. Sądzę, że starego Siebla drogo musiało kosz
tować to, że do tej pory mieszkają w swoim mieszkaniu,
że wprawdzie z gwiazdą Dawida na rękawie, ale jednak
mogą poruszać się po mieście, a córka nadał pracuje w
bibliotece uniwersyteckiej.
— Czy pracowała tam przedtem?
— Przed wojną, a także przez cały czas, gdy byli tu
sowieci. Nie interesowała się sprawami sklepu, wiem to
od kogoś, kto dobrze ją znał. Pasjonowały ją tylko książ
ki; mówi trzema językami: niemieckim, francuskim i an
gielskim, była bardzo cenionym pracownikiem biblioteki,
dlatego prawdopodobnie Niemcy ją zatrzymali.
— I pewnie, jak to często u młodych Żydówek, jest
bardzo ładna? — wtrącił profesor z mimowolną ironią.
— Nie. Nawet trochę ułomna... może nie całkiem
garbata, ale jednak prawa łopatka wyraźnie podwyższona
i wypukła... Pokazano mi ją, gdy wychodziła z biblioteki.
— Biedna dziewczyna — profesor zawstydził się swe
go tonu sprzed chwili. — Stąd zapewne, przy braku in
nych zainteresowań życiowych, to pasjonowanie się książ
kami.
— Też tak sądzę — zgodził się Witold. Obserwował
od dłuższej chwili przez szerokie okna za plecami profe
sora, co działo się w ogrodzie. Pojawił się tam najpierw
Wasylko, ów młody Rusin, którego widział z naręczem
drewna podczas swojej pierwszej wizyty w tym domu.
Niósł szpadel na ramieniu i raźno zmierzał ku grządkom
pod płotem, porosłym już gdzieniegdzie chwastami po ze2 — Łza
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braniu warzyw. Nie widział jego twarzy, ale nie wiadomo
dlaczego wyobrażał sobie, że rozjaśnia ją ten sam uś
miech błogiego szczęścia, z jakim niósł drewno zapatrzo
ny w stojącą w drzwiach kuchni kobietę. Bo ona właśnie
szła za nim i mówiła do niego, wskazując miejsce, od któ
rego należało zacząć kopanie. Ją także widział od tyłu,
niepozorną, w za dużej jakiejś kurtce, w grzęznących w
rozmokłej ziemi butach. Krótki ten pochód zamykał kot,
postępujący za jej piętami.
Kiedy ma pan zamiar nawiązać z nią kontakt? —
spytał profesor.
— Pójdę tam nawet dziś. Bo... chyba nie ma już wiele
czasu.
— Dlaczego? — spytał profesor ostrożnie.
— Podobno Niemcy przygotowują już obóz dla Ży
dów za cmentarzem janowskim. I może się zdarzyć, że
Siebel... że nawet jego duże pieniądze... Panna Siebel,
Chajka Siebel może nie będzie już pracować w bibliote
ce...
— Rozumiem.
— Więc trzeba się naprawdę śpieszyć, jeśli panu pro
fesorowi zależy na tych materiałach.
— Bardzo mi zależy — potwierdził Chołodyński i
niepotrzebnie z naciskiem, bo student dodał zaraz zapal
czywie:
— Mnie też. I wydobędę je dla pana. Musi pan napi
sać te książki. A ja — uśmiechnął się z młodzieńczą
chełpliwością — do końca życia będę wspominał, że się
do tego przyczyniłem.
— Tylko powtarzam panu — profesora to zaniepo
koiło — żadnej przy tym brawury, lekceważenia koniecz
nej ostrożności! Bo i tę dziewczynę by pan naraził.
— Niech się pan profesor nie martwi — Witold wziął
skrypt i notatki z wykładu, schował je do torby, z którą
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Anielka w dawnych latach udawała się na targ, taka nie
wzbudzała podejrzeń. - Jakąś praktykę już mam.
Jaką on może mieć praktykę? zaniepokoił się jeszcze
bardziej Chołodyński. Taki młodzik? Kiedy go pierwszy
raz zobaczył, pomyślał, że gdyby się wcześniej ożenił,
mógłby mieć takiego syna. Teraz ucieszył się prawie, że
go nie ma. Ale zaraz wydało mu się to podłe i nikczemne,
obcy chłopcy, nie powiązani z nim bólem serca, mieli
dźwigać ciężar godności narodu w jego najgorszych chwi
lach.
— Bardzo proszę, niech pan uważa — powiedział ze
smutkiem.
— Będę, będę uważał — przytaknął Witold trochę
lekceważąco. Pożegnał się z profesorem i opuściwszy jego
gabinet zbiegł po schodach. Drzwi na dole były otwarte,
nie wiedział, czy ma je zatrzasnąć, i już miał zapytać o to
kobietę wciąż instruującą niezmiernie cierpliwego Wasylka co do kształtu przyszłych grządek, gdy na górze otwo
rzyło się okno i rozległ się głos profesora:
— Lidko! Proszę o herbatę.
Kobieta powoli zwróciła głowę w tym kierunku.
— Ale jest tylko z jabłkowych łupin — odpowiedziała
bez zachęty.
Profesor przez chwilę milczał.
— Niech będzie — zawołał wreszcie.
Witold zamknął cicho za sobą furtkę, co usłyszał tyl
ko kot strzygąc czujnie uszami. Herbata z jabłkowych łu
pin była teraz najczęstszym napojem we wszystkich do
mach, ale fakt, że i profesor ją pijał, wydała się Witoldo
wi wojenną udręką, której pospolitość nie powinna spa
dać na każdego. Postanowił podkraść Anielce trochę her
baty — jeśli ją miała - i przy następnej bytności ofiaro
wać profesorowi, zmyślając kłamstwo o paczce, którą nie
spodziewanie — ciekawe tylko skąd? — właśnie dostali.
Zerknął na zegarek i przyśpieszył kroku; Myszka cze
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kała już na pewno na ich ławce w parku, co wobec nasta
nia jesiennych chłodów było najoczywistszym dowodem
zaciętego dziewczęcego uczucia. Tak, jak powiedziała,
gdy się tylko poznali, postanowiła być dla niego pociechą
w ponury wojenny czas, ale to było coraz trudniejsze, gdy
nie mieli gdzie się spotykać, a pogody robiły się nieprzy
chylne wszelkiej bezdomności. Gdy zastawał ją czekającą,
podrywał ją zwykle z ławki i biegali po parku dla rozg
rzewki, a któregoś dnia — musiało się to w końcu zda
rzyć — zatrzymali się pod jakimś drzewem, objął ją ra
zem z pniem, przycisnął do niego mocno i pocałował w
dyszące usta.
Całował już wiele dziewczyn, lubił to i wiedział, że i
one to lubiły, ale nigdy jeszcze nie doznał uczucia tak
wstrząsającego szczęścia, że aż nogi ugięły się pod nim w
kolanach przyciśniętych do jej zziębniętych kolan.
— To trzeba zapamiętać — powiedział cicho, gdy już
mógł mówić, choć obydwoje jeszcze dyszeli, może już nie
tylko po bieganiu dla rozgrzewki po parku.
— Co? Co trzeba zapamiętać?
— Ten pierwszy raz. Każdy pierwszy raz trzeba zapa
miętać. Ja na przykład do dziś pamiętam chwilę, kiedy po
raz pierwszy jadłem poziomki.
— Głupi jesteś — parsknęła, ale ciaśniej wsunęła się
w jego ramiona, bo chyba to, że pocałunek skojarzył mu
się z jedzeniem poziomek, musiało jej się wydać bardzo
przyjemne. A potem nic już nie mówiła, bo znowu zaczął
ją całować i poddawała się temu, zaciekle oddając poca
łunki. Była, naprawdę była pociechą w tych dniach wszel
kich smutków, a park Głowackiego, w którym się spoty
kali, niezbyt uczęszczany, stwarzał na udzielanie tej pocie
chy miejsce najlepsze pod słońcem. Tylko że... słońce już
nie świeciło, a jesienne chłody stawały się coraz bardziej
dokuczliwe. Przyśpieszył jeszcze kroku w poczuciu winy,
że za długo przebywał u profesora, ale aż stanął z przy
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krego zdumienia, gdy spostrzegł, że z Myszką siedzi ktoś
na ławce — nie obok niej, ale wyraźnie z nią, co do tego
nie mogło być żadnej wątpliwości, rozmawiała z mężczyz
ną w jasnym płaszczu, wyraźną plamą odcinającym się na
tle rosnących poza ławką krzewów. Ogarnął go niepokój.
Podwójny niepokój — bo ten pierwszy był zwyczajną za
zdrością, ale ten drugi krył w sobie coś gorszego: każdy
człowiek oznaczał teraz niebezpieczeństwo i skądże moż
na było wiedzieć, z jakimi zamiarami przysiadł się ktoś
do samotnej dziewczyny w parku? I dlaczego z nim roz
mawiała, dlaczego musiała z nim rozmawiać?
Na szczęście dość szybko rozpoznał w skulonym z zi
mna osobniku Zygmunta Teleszkę, którego przedstawił
przed kilkoma dniami Myszce, nie przeczuwając, że wy
śledzi, że domyśli się, gdzie się spotykają.
- Ach, ty hamanie jeden! - zawołał z daleka. Tak mnie podejść! Gdybym był wiedział...
Zygmunt wsunął głębiej głowę w podniesiony kołnierz
swego ongiś, chyba jeszcze przed wojną, białego trencza.
— Przechodziłem akurat tędy...
- Przechodziłem akurat - kto by ci uwierzył.
- Ależ tak. Mycha! Powiedz, czy tak nie było.
— I już zdążyliście przejść na ty?
— Usiądź! — powiedziała Myszka. — I nie wściekaj
się!
— A poza tym — ciągnął Zygmunt, coraz bezczel
niejszy — czyż to nie razem spostrzegliśmy Mychę na uli
cy? I czy nie równocześnie — tobie i mnie — wydała się
cudowna?
- I już jej to powiedziałeś? Czy od tego właśnie za
cząłeś prezentację swoich wartości wewnętrznych, o któ
rych tyle mówisz?
- Chłopcy! - śmiała się Myszka. - Taż dajcie spo
kój!
— Ale właściwie dobrze, że tu jesteś — Witold nie za
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mierzał obrócić wszystkiego w żart. — Bo ja muszę pę
dzić na Zamarstynowską. Odprowadzisz Myszkę do do
mu.
— Najlepiej będzie — Myszka zerwała się z ławki —
jeśli pójdę sama. Wprawdzie moja mama uważa, że jak
dziewczyny nikt nie odprowadza do domu, to już całkiem
z nią źle...
— Ale twoja siostra, Tycia, skarży właśnie mamie, że
tak często wystawujesz z apsztyfikantami w bramie. Prze
praszam — zmitygował się — ale naprawdę muszę lecieć
na Zamarstynowską. Profesor prosił mnie, żebym mu coś
załatwił. — Pocałował Myszkę w rękę, na Zygmunta pa
trzył, jak na psa. — Bądź tu w poniedziałek o zwykłej
porze.
— No, nie wiem... — nadąsała się.
— Proszę! Profesor zlecił mi naprawdę bardzo ważną
sprawę. Tak ważną, że aż czuję się dumny, że właśnie do
mnie się z nią zwrócił. Ty też byłabyś dumna, gdybyś
wiedziała, o co chodzi. I ty także — ciszej mruknął do
Zygmynta. — Więc przestań być taki nastypurczony...
— Ja jestem nastypurczony? To ty nadułeś się, jak
mnie tylko tu zobaczyłeś...
— Przepraszam — powiedział jeszcze raz Witold,
trzepnąwszy przyjaciela w ramię. Myszkę manifestacyjnie
pocałował w policzek, żeby ten drań to jednak widział. —
Odprowadź ją do domu, tylko weź sobie do serca, że
myślami wciąż wam towarzyszę.
— Nie wygłupiaj się — powiedziała Myszka. Wciąż
się dąsała. Nie wierzyła całkowicie w prośbę profesora, a
jeśli nawet naprawdę obarczył nią swego studenta, to czy
mogła być aż tak ważna...
Witold wyczuł jej wątpliwość.
— Profesor ma zamiar pisać... — zaczął, ale zaraz ur
wał. Ileż to razy zarzucał sobie, że za dużo gada, że paple
dla głupiej chwalby, a czas nie był po temu, żeby jeden o
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drugim za dużo wiedział. Tę ostrożność wobec bliskich
osób kiedy indziej trzeba by uznać za nikczemną, ale nie
teraz. - Kiedyś może ci o tym powiem, może wam o
tym powiem — poprawił się.
Pożegnał się pośpiesznie i wybiegł z parku, nie ogląda
jąc się nawet, czy oni także go opuścili, czy też usiedli
znów na ławce. Wyclnlo mu się błahe wobec zadania, któ
re miał przed sobą, a którego powierzenie mu przez pro
fesora naprawdę napawało go dumą; dopiero teraz po
rozstaniu z Myszką i Zygmuntem w pełni to sobie uświa
domił. Myślał o tym przez cały czas, stojąc na tylnym po
moście tramwaju, przepełnionego jak zwykle ponad mia
rę, przednia część wozu przeznaczona tylko dla Niemców
była prawie pusta. Zamarstynowską szedł powoli. Mgliś
cie pamiętał, w którym miejscu znajdował się okazały
sklep jubilera Siebla; nad nim - jak zdążył się już dowie
dzieć — miało być jego mieszkanie. Większość sklepów
była zresztą zabita deskami, na niektórych z nich widnia
ły urągliwie wielkie i dobitne napisy „JUDE . Gdy na
rok przed wojną rozpoczynał studia, walka z obecnością
Żydów na uniwersytecie wydawała mu się niewinną zaba
wą, nie myślało się przy tym zbyt wiele powtarzając has
ła, które inni wykrzykiwali. Dopiero gdy dwóch chłop
ców o zbyt czarnych włosach, którzy uparli się, żeby sie
dzieć na wykładach razem z aryjskimi kolegami, dopiero
gdy tych dwóch... jakoś zbyt brutalnie, zbyt tragicznie zo
stało z ławek usuniętych... zrodziła się pierwsza myśl...
Ale nawet i wtedy nikł nie wyobrażał sobie, do czego mo
że dojść, w co może się przerodzić niechęć do osiadłych
tu od wieków przybyszów z obcej ziemi, umieszczona w
narodowo-socjalistycznym programie sąsiedniego, potęż
nego kraju. Wstyd i żal nie mogły niczego teraz naprawić,
niczemu zapobiec, co najwyżej mógł się wyrazić mało
znaczącą i całkiem krótkotrwałą pomocą.
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Ale on nie niósł jej jubilerowi Sieblowi i jego rodzinie,
on się po nią do niego udawał.
I może jeszcze zwiększał niepewność jego losu, może
zagrażał mu bardziej niż ci, którzy pozwolili mu jednak
pozostać w jego mieszkaniu, z gwiazdą Dawida poruszać
się po mieście, a pannie Chajce z tą gwiazdą na piersi
udawać się co dnia do uniwersyteckiej biblioteki, gdzię
mogła czuć się prawie bezpieczna w woni starych ksiąg,
którą tak lubiła.
Zawahał się więc, zanim podniósł rękę do dzwonka
przy drzwiach do mieszkania, które wreszcie znalazł nad
sklepem, zabitym deskami jak wiele innych na tej ulicy.
Zawahał się i stał długo, słysząc uderzenia swego serca
tak wyraźnie, jakby ktoś kuł żelazo w ciemnej i zatęchłej
czeluści schodów. Nie tak zapewne wyglądała ta klatka
schodowa i nie takie panowały w niej wonie za świetności
jubilera Siebla i miasta, w którym się urodził, prospero
wał i w którym zapewne miał chęć i nadzieję umrzeć po
jak najdłuższym i najpomyślniejszym życiu.
Stał więc Witold przed jego drzwiami z kwaśnym
uczuciem opuszczającej go nagle dumy, że taki oto cel
miał przed sobą, że takim zadaniem zaszczycił go profe
sor Chołodyński. I dlaczego właściwie, dlaczego zgrywał
się tak przed nim, z błazeńskim lekceważeniem podcho
dząc do tego, co na pewno — o, na pewno! zdał sobie
wreszcie z tego sprawę — nie było wcale łatwe.
Odchrząknął, wydało mu się, że nie znaczenie słów,
które miał wypowiedzieć za tymi drzwiami, ale jasność
głosu wolnego od chrypki zakłopotania była tutaj ważna
— i ciężką rękę podniósł do dzwonka.
Dzwonił długo. Po przedłużającej się ciszy za drzwia
mi rozległy się jakieś szmery i chroboty, jakby przestra
szone stado dużych myszy rozbiegło się po podłodze.
Wreszcie męski, ale nienaturalnie wysoki głos zapytał:
— Kto tam?
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— Swój — odpowiedział głupio.
— Jaki swój? Co za swój?
— Proszę otworzyć. Niech się pan nie boi.
- Dlaczego ja się mam bać? Ja się wcale nie boję.
Tylko nie mam gustu wpuszczać do domu każdego, kto
bez zaproszenia do mnie przychodzi. Nie oczekuję niko
go. Niech pan sobie idzie.
— Jestem Czownicki.
Za drzwiami zaleca cisza. Wsłuchiwał się w nią tracąc
prawie nadzieję, że zamilkły głos odezwie się ponownie.
Odezwał się jednak i już nie tak piskliwie jak przedtem.
- Kto?
— Czownicki.
— Czownicki nie żyje. Cały Lwów wie o tym.
— Ja jestem jego synem.
— To każdy może powiedzieć. Każdy może sobie coś
takiego wymyślić i przyjść pod drzwi do Siebla i powie
dzieć: niech pan otwiera, jestem syn mecenasa! Ale tu ty
lu przychodziło, że ja już nikomu nie wierzę. I nic już nie
mam. Nic, zupełnie nic! A papiery mam w porządku i ni
czym nie można mnie zastraszyć.
- Nie mam zamiaru pana straszyć. I jestem napraw
dę synem mecenasa Czownickiego. Znał pan przecież
dobrze ojca, prowadził pana sprawy.
- A czy ja mówię, że nie prowadził? Czy ja powie
działem takie słowo? Ja się spłakałem, jak się dowiedzia
łem, że i pan mecenas był na Łąckiego. Takie piękne ży
cie i taka straszna śmierć! Ale czy ja od razu z tego żalu
mam wierzyć, że pan jest jego syn? I co by pan miał teraz
do mnie za interes? Do mnie nikt już nie może mieć ża
dnego interesu.
- Ja mam. Bardzo ważną sprawę. I nie do pana, ale
do pana córki. Niech pan spojrzy na mój ausweis i wpuś
ci mnie wreszcie do środka.
Witold wsunął w otwór na listy swoje zaświadczenie z
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miejsca pracy, z owej Landwirtschaftliche Zentralstelle,
zajmującej się zbieraniem i wysyłką do Rzeszy wszystkich
ziemiopłodów z obszaru Galicji. Siebel wyszarpnął je z
otworu po drugiej stronie drzwi i znów zapadła za nimi
cisza przedłużająca się niepomiernie.
- No co? - krzyknął Witold. - Wierzy mi pan te
raz?
W otworze na listy ukazał się biały brzeg wysuwanego
z powrotem ausweisu.
— Wierzę. W porządku. Tylko że mojej córki nie ma
w domu.
— Nie ma w domu? — z powątpiewaniem spytał Wi
told. — Już chyba wróciła z biblioteki.
— Pan wie, gdzie ona pracuje?
— To chyba nie tajemnica? Wiem i dlatego przyszed
łem. Panie Siebel, wpuści^mnie pan w końcu, czy nie?
Rozległ się szczęk otwieranych zamków, opuszczanych
łańcuchów. Ale drzwi uchylone zostały tylko na stopę i w
tej wąskiej szparze ukazała się twarz niestarego jeszcze
Żyda o starannie wygolonej twarzy. Spod szerokich czar
nych brwi patrzyły uważne oczy.
— Niech ja chociaż zobaczę, że jest pan podobny do
pana mecenasa.
— Jestem podobny do matki.
- Do ślicznej pani mecenasowej! To widać! - Siebel
otworzył wreszcie drzwi i wpuścił gościa do zagraconego
przedpokoju. — Jego oczy, ich spojrzenie traciło powoli
ostrość i niepokój wypatrującego niebezpieczeństwo pta
ka* ~ Pamiętam, jak matka prowadziła pana za rękę,
kiedy był pan tyci szkut. Ubranko miał pan marynarskie
i marynarską białą czapeczkę na głowie, białą z granato
wą wstążeczką. I taki był pan ładny, jak mama.
— Dziękuję panu — powiedział Witold. — Dziękuję
za to wspomnienie. — Zdawało mu się, że troje drzwi
wiodących z przedpokoju w głąb mieszkania, uchylonych,
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gdy wszedł — zamyka się teraz bezszelestnie, zawiera
przed nim niegościnnie w panicznej obawie, którą może
tylko u Siebla udało mu się zwalczyć. Jubiler też to mu
siał dostrzec, bo posunąwszy się ku drzwiom środkowym,
zatrzymał się w pół drogi.
— I gdzież ja pana przyjmę? — podniósł ręce do gło
wy teatralnie zakłopotanym gestem. — Żona mi choruje i
siostra żony się do nas sprowadziła — też chora... Zakaparzone całe pomieszkanie. A Chajki nie ma, mówię pa
nu, że jej nie ma.
— Panie Siebel — Witold postąpił ku niemu — nie
ważne, czy mnie pan poprosi do salonu, czy porozmawia
my w przedpokoju. Ja do pana przychodzę naprawdę w
ważnej sprawie. I musi pan w niej pomóc. Chodzi o
książki z biblioteki... O książki, które trzeba wydostać z
biblioteki... I wcale nie dla mnie. Dla profesora Chołodyńskiego — panu pewnie to nazwisko niewiele mówi...
Co znaczy, niewiele mówi? Całkiem dużo mi mó
wi. Pan profesor Chołodyński to mój klient! To było mo
że dwa, może trzy lata przed wojną, ale takich klientów
się pamięta. Zatelefonował przedtem do mnie i powie
dział, że się żeni i że chciałby kupić narzeczonej jakiś bar
dzo piękny pierścionek. To ja mu na to, że u mnie są sa
me bardzo piękne pierścionki, ja innych pierścionków w
ogóle nie mam i żeby przyszedł z narzeczoną, bo pierścio
nek przecież trzeba zmierzyć, nie na każdy palec pasuje...
— Panie Siebel... — chciał mu przerwać Witold.
— Pan jest za młody, pan jeszcze narzeczonej pierś
cionka nie kupował, to pan o tym nie wie. A jubiler musi
klientowi doradzić, pierścionek to nie harnadla do wło
sów i trzeba mieć zastanowienie przy takim sprawunku. I
profesor przyszedł. Nie taki już młody i w cwikierze, a
ona — panieneczka. I paluszki miała rzeczywiście cieniusieńkie, jak u lalki, ledwie dobrałem dla niej coś odpo
wiedniego: szafir otoczony brylancikami — cacuszko. Po43
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Siebel przesłonił sobie oczy małą, piegowatą dłonią.
— Po co mówić o tym, co się już stało? Panie Czownicki!
- Wykazanie błędów Ligi Narodów pozwoli uniknąć
ich w organizacji, którą narody stworzą po tej wojnie.
Służy przyszłości, nie rozumie pan tego? — Witold zaczy
nał powoli tracić nadzieję w skuteczność swojej perswazji.
— Nie rozumie pan tego? — powtórzył.
Siebel pokiwał głową: — Rozumiem. Tylko co ja
mam się przejmować cudzą przyszłością, kiedy ja własnej
przed sobą nie widzę?
— Tak nie można mówić, tak nie można myśleć —
słabo zaoponował Witold.
— Pan tak nie myśli, bo pan nie jest Żydem. Widzi
pan, myśmy mogli mieć jakąś nadzieję, dopóki on nie ru
szył na Rosję. A on złamał pakt i ruszył!
— I o tym także profesor będzie pisał książkę — Wi
told t coraz mniejszym przekonaniem przedkładał swoje
nikłe, wobec tego co się działo, argumenty. — O tym, że
Niemcy na przestrzeni dziejów nie dotrzymywały nigdy
zawieranych przez siebie paktów.
Jubiler go nie słuchał. Odjął dłoń od oczu, patrzył
gdzieś nad głową Witolda w smutnym zapamiętaniu, jak
by udało mu się dogonić wzrokiem utraconą nadzieję.
— Żylibyśmy sobie tutaj, jak u Pana Boga za piecem,
gdyby on nie złamał tego paktu.
— Jak u Pana Boga za piecem — powtórzył Witold
cicho. Pożałował, że tu przyszedł, sprzeczność ludzkich
interesów na tym małym skrawku ziemi, sprzeczność
ludzkich uczuć wydała mu się największą przeszkodą rzu
caną w poprzek przed każdą sprawą. I żadna nie była tu
wspólna, żadna dla wszystkich oczywista. Wydał się sobie
głupi i naiwny, że tak się przejął prośbą profesora, mógł
spędzić to popołudnie z Myszką, Zygmunta udałoby się
jakoś spławić i spacerowaliby sobie oboje aż do zmroku,
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P
szamnaM?ka! ~ krzyknął Jubiler; przyskoczył do córki,
być calkiem mvT”1^'
t<>bie nie Pozwalam! Trzeba
byc całkiem myszygine, zęby się mieszać w takie rzeczv
Nie pozwalam ci, słyszysz?
Y'
Cicho, tatunio, cicho! — powiedziała łagodnie nie
pa rżąc na ojca. Oczy, czarne jak węgle w podłużnym
wykroju jeszcze bledszych od reszty twarzy powiek utk
wiła w przybyszu t posuwała się ku niemu powoli 1 To
e'00 profesor chce
—u,
- Dziękuję pani - powiedział Witold
Siebel przyskoczył teraz do niego, pchnął w piersi
szarpnął za ramiona.
Ą
P
’
mlyiaktnt180 ‘U .Stał’ ‘ak dh‘*°
oż pana
us^szala , w głowie jej się pomieszało od tego gadania
Kto e, pozwom wyjść, kiedy powiedziałem, że cię nie3
-teyknał. Sara! Izaak! Zabielcie ją! iraz
*
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Chajka odwróciła teraz twarz do ojca, uśmiechnęła się
do niego.
- Muszę to zrobić, tatuniu. Chcę to zrobić! Już
choćby dlatego, że ubędzie mi trochę tej pokory zwierzę
cia bezwolnie prowadzonego na śmierć.
— Przecież wiesz, że robię wszystko... — zapienił się
Siebel, ale spojrzawszy na Witolda, urwał. - Przecież
wiesz — dokończył ciszej.
— Ale może się nie udać — powiedziała. — Więc
niech mam chociaż to, że coś zrobiłam, że się na coś od
ważyłam. To dużo dla mnie znaczy.
— Moje biedne dziecko! — szepnął Siebel. Podniósł
palec do oka, żeby otrzeć nim łzę, której nie było - oko,
suche i czujne, patrzyło na gościa z namysłem. - Panie
Czownicki! - powiedział nagle. - Pan mi z nieba spadł!
— Ja? Dlaczego? — zatrwożył się nie wiadomo czemu
Witold.
- Zaraz się pan dowie. Chajka! Idź do siebie! Zrobi
łaś już to głupstwo, że się zgodziłaś, i nie musisz już tu
sterczeć. Człowiek chowa te dzieci, rozpada się nad nimi,
a one potem należą do ojca już tylko przez to, że się o
nie musi martwić. Myślenie mają swoje, i żeby człowiek
skonał, żeby trupem padł, żadne nie ustąpi. Pan wie, co
mi ten Izaak zrobił? Ta co ja będę panu gadał... Idź! —
krzyknął na córkę — kiedy ci powiedziałem, żebyś tu nie
sterczała!
— Niech pan przyniesie spis tych książek. Jak najprę
dzej! — powiedziała do Witolda. — Bo... może być za
późno. Tatunio nie może mi zabronić.
— Słyszał pan? — Siebel chwycił się za głowę. — Ta
tunio nie może mi zabronić! Czego ja się doczekał? Czego
ja się doczekał?!
- Jak najprędzej! - powtórzyła Chajka, cofając się
do drzwi; cicho zamknęła je za sobą.
— No! Poszła! — odetchnął jubiler. Chwycił Witolda
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za ramię, pociągnął go ku dwom taboretom stojącym w
kącie przedpokoju. - Teraz możemy spokojnie porozma- O czym? - zaniepokoił się znów Witold.
o,,? p ZaraZ S!? Pan dowie- A może naPiłby «i? Pan bongu? Przymosę kieliszek.
vp
— Dziękuję, nie piję.
hl r ■ PrzePj'aszam> że nie mogę pąna poprosić do poko
ik J .mowdem ~ żona chora i szwagierka chora, przytaszczyła się do nas z całą rodziną. Niech się pan nie Z
to me tyfus i me dlatego proponowałem bongu na trakta
ment, ze to najlepsza dezynfekcja.
- Nie piję - powtórzył Witold.
, . . R«™, pochwalam i nie nalegam. Ale młodzi
udzie teraz piją - dla animuszu i z rozpaczy - więc pomyalałem sobie... Panie Czownicki! Nie wyzLłbym pa™
tego gdyby pan me był synem mego mecenasa, który z
raz i nT,? tarapatOW mnie ^ciągnął. A miałem je nie
az i me dwa, jak to w interesach, pan wie
- Do czego pan zmierza? Ja muszę niedługo iść.
Juz mówię. - Siebel chwycił Witolda za poły

^ Sd8"? t Siebie' zb“^ ,warz do «S» *™nvYm * Wltold cofnął się przed jego oddechem przesyconym wonią cebuli i czosnku. - Pan myśli, że ja tu będę
w tym Lwowie na śmierć czekał? Że ja skażę na nią moją
zonę i dziea? Bo my się tu niczego innego nie doczeka
mnJh^ JCSZCZe S1? Z Dami Ciaćkają ~ nie ^ bezdurno
rv dah ycL?kPeTy Ü W P°mie§zkaniu zostawili, papieZ da ’ Ch j^a Izaak Pracują, ale to się pewnego pię
knego dnia skończy. I stary Siebel wciąż o tym myśli i
musi cos wymyślić, po to on ma przez całe życie ten łeb
co by go mm chcieli mieć choć ze dwa tygodnie...
- Panie Siebel - Witold chciał się uwolnić z uchwy
tu jego rąk, ale stary trzymał go mocno.
Y
- Pan wie, w całej rodzinie ja jeden miałem taką ke48

pełe! I nie wiem, w kogo się wrodziłem, bo mój tatko to
jej wcale nie miał. Co wziął do ręki, to mu przez palce
przeciekało. Pamiętam, jak zawsze mówił: gdybym ja za
czął piasek wozić, to by ludzie przestali garnki i rynki
nim szorować, gdybym został grabarzem, to by przestali
umierać, a jakbym tragarzem został, to by przyszedł taki
kryzys, że by nie było co nosić.
— Panie Siebel! — szamotał się Witold.
Jubiler nabrał tchu i mocniej dmuchnął w jego twarz
cebulowo-czosnkowym oddechem.
— Postanowiłem uciekać! Przez Węgry, Rumunię i
Turcję do Palestyny, bo te chołerniki może tam nie doj
dą.
— Rommel jest w Afryce.
- Szlag na jego głowę! Ale Anglicy tam też są. I Po
lacy!
— Czego pan oczekuje ode mnie?
— Muszę sprzedać całe złoto, całe złoto i kamienie,
za dolary oczywiście. Dolary łatwiej ukryć i przewieźć,
pan rozumie?
— To rozumiem, ale nie rozumiem dlaczego pan to
mówi mnie... akurat mnie...
- Pan mi pomoże! Pan mi pomoże jak najprędzej
sprzedać złoto i kamyki, co są jeszcze u mnie. Mam ta
kich dwóch, co już to robią, ale to za wolno idzie, a cza
su jest mało, coraz mniej.
— Ja się na tym wcale nie znam. I nie mam głowy do
interesów, tak jak pana tatko; też chyba, gdybym piasek
zaczął wozić...
— Sza! Takiego czegoś to ja wcale nie chcę słuchać.
Teraz są inne czasy. Teraz wszyscy handlują. Niech pan
tylko popyta się wśród kolegów - oni zarobią, pan zaro
bi. Przecież ja za bezdurno nic nie chcę. Teraz nikt za
bezdurno nic nie robi. Najpierw pan spróbuje sprzedać
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jakąś drobnostkę. Ja jestem ryzykant - na pas blind
Przecież na pewno me ma pan pieniędzy.
Z wZ nie mam ~ wyznał Witold, słabnąc.
iak nan
1 mama’ P3ni mecenasowa. się ucieszy,
StS Ł to
PEynieSie' Moie ** P“ nawet powiedzieć, ze to ze mną, ze ze mną pan handluje...
Bron Boże! Mama się przestraszy!
rąk.8161*51 dOPier° teraZ UW°lnił Wit°lda z uchwytu swych
— Rozumiem — powiedział cicho.
- Nie, nie - zaoponował Witold. - Nie dlatego
mama w ogóle taka nerwowa, po śmierci ojca i dla-’
tego, ze nie chce, żebym się w cokolwiek mieszał.
- 1 o z czego żyjecie?
j • ~ Amelka, moja niańka, która jest wciąż u nas chona bazar, wyprzedaje co się da, trochę handluje. ’
- Nie wstyd panu, żeby stara kobieta...
- Ona wcale nie jest taka stara.
chłnZi n° C°’ ^ 1116 Stara- Ale baba! A Pan chłop! Młody
żenią chód — na POCZJ*tek dwie obrączki. Ludzie się
po^źef to rnaPa"U> ile ja chc^ za
Co
powyżej — to dla pana. Zgoda?
- Zgoda - wyjąkał Witold.
Tylko... niech się pana nie gniewa ale iaka in
mam gwarancję, że pan naprawdę jest Czownicki?
— Jak to...
książki ^co rna ^ ~ Slebd podraPał si? w głowę. - Te
książki, co ma panu wynieść z bliblioteki Chajka to sa
ghipstwa. A złoto to jest złoto. Niech się pan nie pognie
pokaże'w ^lmVlen^d°Pier0 W,edy'
P“" ml się
£ana^«.
g° d°mU’
8dzie ja chodzifc"' *>
Witold wreszcie się roześmiał.
— Kiedy?
- Zaraz. Pojadę z panem tramwajem i zdążę jeszcze
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wrócić przed godziną policyjną. Niech się pan nie boi, w
tramwaju nie odezwę się do pana, będziemy stać z dala
od siebie...
— Panie Siebel — zawstydził się Witold — powie
działem, że matka by się przestraszyła, gdyby dowiedziała
się o naszych... o naszych konszachtach. Boi się o mnie...
boi się wszystkiego. Ale ja... jeśli nawet przed wojną go
niłem trochę Żydów na uniwersytecie, to z młodzieńczej
pustoty...
_ Na szczęście mój Izaak studiował w Bazylei. Tylko
mu się zachciało, szajgicowi durnowatemu, na samą woj
nę do domu wracać. Bo myślał, że go do wojska powoła— Każdy Polak się tego spodziewał.
Siebel ściągnął z szaragów płaszcz, nie włożył go jed
nak, tylko trzymał oburącz na piersi.
— Co pan powiedział?
- Że każdy Polak się tego spodziewał.
Oczy jubilera zalśniły wilgocią.
— To ja dziękuję panu za to słowo.
Na ulicy i w tramwaju Witold nie pozwolił Sieblowi
oddalać się od siebie, wyraźnie szedł z nim i wyraźnie ra
zem z nim jechał - nakazał to sobie i przez cały czas za
stanawiał się, czy nie poprosić go jednak do domu. Ale
jubiler sam się zatrzymał po drugiej strome ulicy w mie
jscu, które musiało być doskonale widoczne z okien mie
szkania.
— A teraz ajn, cwaj, draj, niech pan pędzi na górę —
powiedział — i niech ja pana w oknie zobaczę. A jutro
proszę przyjść. Do mnie i do Chajki.
Witold w kilku susach pokonał schody, wyminął
Anielkę w przedpokoju i od razu skierował się do salonu,
szeroko otworzył okno.
Zmrok już zapadał, niewysoka postać Siebla rozpły
wała się w nim, musiał wytężać wzrok, żeby go zobaczyć
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i me był pewien, czy go widzi, może wcale tam nie ctał
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ogarnął drewno, wydając triumfalne pomruki i trzaski.
Lidka uśmiechnęła się do siebie, przysiadła na piętach,
zasłuchana w mowę pieca, który wreszcie ulitował się nad
nią i przekonywał ją najwyraźniej o swoich dobrych chę
ciach, prawie przepraszał za dotychczasowe grymasy.
W najodpowiedniejszym, jak sądziła, momencie otwo
rzyła górne drzwiczki i włożyła na płonące drewno kilka
kawałków węgla, zamknęła je znowu, wsłuchując się w
to, co działo się w piecu. Ogień śpiewał, nigdy dotąd nie
budziło to w niej takiego zachwytu. Ani w domu rodzi
ców w Czortkowie, gdzie paleniem zajmowała się Nastka,
ani tutaj w tej willi na Kolonii Profesorskiej, która wyda
wała jej się tak zachwycająca, jak długo — w ciągu kilku
przedwojennych lat - utrzymywaniem w niej czystości i
ciepła zajmowały się kolejne służące. Od początku wojny,
gdy ostatnią z nich trzeba było odprawić głównie dlatego,
że - za sowietów - praca w cudzych domach stała się
nagle ujmą dla kobiet, palił w piecach Wasylko, syn wdo
wy Hawryczukowej, mieszkającej w pobliżu, chyba trochę
niedorozwinięty umysłowo, co nie przeszkadzało mu w
domowych posługach. Ale dlaczego dziś nie przyszedł?
Zjawiał się dotąd niezawodnie co dnia, żeby po wykona
niu swoich czynności zasiąść przy stole w kuchni, wypić
kubek kawy zbożowej, zagryzając kawałkiem chleba, lub
zjeść talerz zupy. Dlaczego dziś nie przyszedł?
Rozmyślając nad tym ponuro, usłyszała nagle
tak,
usłyszała zupełną ciszę w piecu, z którego pociemnia
łego wnętrza zaczęła się znów wydobywać smuga dymu.
' Zaklęła. Głośno, była sama w domu, mogła sobie na
to pozwolić, uporczywa anielskość nie obowiązywała jej
w takich chwilach. Gdzież ten Wasylko, ten świrkowaty
Wasylko się podziewał? Akurat dziś poszedł gdzieś na
wander, sprałaby go, aż by drancie leciąły, gdyby się zja
wił. Ale się nie zjawiał, a dym buchał z pieca coraz silniej,
otworzyła więc drzwiczki i zaczęła dmuchac w zetlały pa53
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pieszczotliwym tonem, mówił; nóżki, rączki, paluszki i
wcale nie wydawał się przy tym śmieszny, choć nie mog
łaby sobie tego wyobrazić, gdy po raz pierwszy przyszła
na jego wykład.
- Twoje nóżki - powiedział - muszą zanurzać się
co rana w tę ciepłą miękkość, proszę, zrób to dla mnie.
- Nie, nie! - upierała się. - Ja, gdy wstaję, od razu
wskakuję w ranne pantofle. Nie chodzę boso po dywanie.
- Bo ten, który mieliśmy dotąd w sypialni, nie jest
tak puszysty. A po tym nowym będziesz chodzić. A ja bę
dę na to patrzał.
Całowali się długo nad zwiniętym w rulon dywanem i
to także było węiąż zadziwiająco-zachwycające
taki
poważny i poważany człowiek, a lubił się całować, lubił
ją całować, jak młokos.
Ale jednak nie ustępowała.
— Nie, nie — mruczała między pocałunkami — szko
da tego dywanu do sypialni. Kto go tam będzie widział?
- Ty i ja. To wystarczy.
— Ty i ja bywamy także w twoim gabinecie. Ale op
rócz nas bywają tam twoi koledzy. Nawet pan rektor!
Znowu ją całował, całował i śmiał się.
— Nawet pan rektor! Moja mała, głupiutka student
ka!
I tego także nie mogłaby sobie wyobrazić, uczestni
cząc po raz pierwszy w wykładzie swego późniejszego mę
ża. Że będzie ze śmiechem mówił o rektorze, trzymając ją
w objęciach.
Dywan pozostał więc na razie nierozwinięty, a oni na
gle znaleźli się w łóżku i było cudownie, on mówił, on
powtarzał, że było cudownie i czekał, żeby i ona to po
wiedziała, więc mówiła, choć nie wiedziała jakby mogło
być inaczej, była całkiem niewinna, kiedy ją wziął prosto
z ławki uniwersyteckiej do tego pięknego ^omu, nie miała
żadnych romansów z kolegami, choć jej przyjaciółkoni
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paleniska. Swąd powstał jeszcze większy, powieki zaczęły
ją piec, drapało w gardle. Kiedyż ta przeklęta wojna się
skończy? Kiedyż w służbówce zamieszka potulna, zgrab
na do wszelkich zajęć domowych dziewczyna, a ona bę
dzie mogła chodzić na południową kawę do „George’a”,
spotykać się tam ze znajomymi i czekać na męża, który
po wykładach zawsze wstępował tam po nią. Musiało to
przecież kiedyś wrócić. Niemcom nie udawało się wciąż
zdobyć Moskwy, zaryli się w rosyjskich śniegach, „bły
skawiczna wojna” okazała się wcale nie taka błyskawicz
na, wreszcie całkiem niebłyskawiczna, a to już pozwalało
tlić się iskierce nadziei na dawne życie, na dawną weso
łość ludzi i miasta...
Ułożyła znów w piecu stertę z papieru i drewna, pod
paliła, dołożyła węgla w najbardziej, jak jej się wydawało,
odpowiednim momencie, a gdy i tym razem wszystko za
gasło, chwyciła haczyk, kilkoma gwałtownymi ruchami
opróżniła ruszt i, płacząc i klnąc, zaczęła jeszcze raz od
początku swoje „usiłowania nieudolne”. To był zwrot z
prawa, przyplątał się w myślach nie wiadomo skąd, bo
od dawna nie myślała już o swoich studiach, zakończo
nych wprawdzie chwalebnie, ale bez żadnego pożytku; na
bezpłatną aplikanturę w sądzie lub w kancelarii adwokac
kiej mąż nie chciał się zgodzić, wolał ją mieć w domu, a i
jej bardziej odpowiadało obnoszenie po kawiarniach no
wych strojów, niż wycieranie łokci w sądowych czy adwo
kackich kancelariach...
Nie przestając kląć i płakać, ponawiała ze wściekłym
uporem swoje wciąż kończące się sromotną klęską wysiłki
— aż usłyszała dzwonek u drzwi na dole i spojrzała z
przerażeniem na zegarek. Stefan już wrócił z wykładu, a
piec wciąż dymił i obiad, który zwykle jedli późno, był
niegotowy...
Zbiegła po schodach, otworzyła drzwi.
— Co się stało? — spytał profesor nie przestępując
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progu, a nawet o krok się cofnąwszy. Stał za nim stu
dent, którego kilka razy już widziała, z teczką wypchaną
książkami.
— Piec dymi w twoim gabinecie — obwieściła przez
łzy.
— A Wasylko?
— Wasylko nie przyszedł.
— Po co się do tego brałaś? Sam... sam bym napalił
— rzekł profesor słabo. Wszedł do przedpokoju, student
za nim. - Pan Czownicki - przedstawił go. - Moja żo
na — dodał z wahaniem, a ona pomyślała, że nie była to
najodpowiedniejsza chwila na zawieranie jakichkolwiek
znajomości.
— Przepraszam — szepnęła, odgarniając z czoła wło
sy czarnymi od sadzy palcami.
— Sam bym napalił... — powtórzył profesor, jeszcze
bezradniej niż przed chwilą.
— Może ja — ochoczo zr1 >sił swą gotowość Witold.
— Chętnie pomogę... — urwał, zdając sobie sprawę, że
rozpalał tylko ogniska na obozach harcerskich, a to było
coś zupełnie innego, niż palenie w piecach, co nieraz i
Anielce sprawiało dużo kłopotu.
Ale na szczęście ścieżką od furtki biegł już Wasylko.
Zdyszany stanął w nie zamkniętych jeszcze drzwiach.
— Jestem! — zawołał z przeproszeniem, obawą, ale i
triumfem w tym jednym słowie.
— Otże batiarze jeden! - krzyknęła Lidia. - Teraz
dopiero przychodzisz? Gdzieżeś ty był?
— Na szkoleniu! — obwieścił. I znowu w tym jednym
słowie zawarł kilka pomieszanych uczuć. Ale i duma była
wśród nich także.
— Gdzie? — spytała zdumiona.
— Na szkoleniu — powtórzył, mniej już jednak pew
ny swojej dumy.
Czyżby student jeszcze jednego tajnego uniwersytetu?
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— pomyślał zgryźliwie profesor. A głośno dodał, ale bez
nagany, raczej z pokornym przyznaniem się do braku
zdolności w sprawach, co do których inni doszli do pełnej
perfekcji:
— Nie chce się palić w moim gabinecie. Pani tak się
namęczyła...
- Zaraz ogień rozduję - Wasylko skoczył na scho
dy, Lidia, błogosławiąc jego przybycie, pobiegła za nim.
Profesor z niezbyt wyraźną miną zwrócił się do Witol
da:
— Nie tylko za sowietów skłaniałem się ku twierdze
niu, że klasa robotnicza jest przodującą siłą narodu. Są
chwile, gdy humaniści psu na budę się nie zdają...
— Pan profesor nie mówi tego poważnie — przeraził
się Witold.
— Oczywiście, że żartuję, mój chłopcze, ale gorzki to
żart, musiałbym dziś marznąć, gdyby Wasylko się nie zja
wił, bo głowę daję, że ani pan, a tym bardziej ja nie po
konalibyśmy oporu pieca w moim gabinecie. Widział pan,
jak wyglądała moja biedna żona...
- Może mnie by się udało - bąknął Witold.
- Wolę, że udało się panu wydobycie tych książek z
biblioteki. Proszę podziękować pannie Siebel. Nigdy jej
tego nie zapomnę. Szczególnie jestem wdzięczny za pisma
Kellogga i tekst paktu z Briandem. Kiedyś starannie go
studiowałem, ale bałem się, że pamięć może mnie zawieść.
Witold wypakowywał książki z torby, rozglądając się,
gdzie mógłby je położyć. Profesor otworzył przed nim
drzwi do saloniku, nie używanego chyba podczas zimy,
chłód panował w nim przejmujący.
— My opalamy gazem pokoje najbliższe kuchni —
powiedział; coraz bardziej było mu żal profesora. Przed
kilkoma dniami przyniósł mu trochę herbaty, teraz rad
by użyczyć mu ciepła swego domu, gdyby to było możli
we. .
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— W jaki sposób? — spytał profesor bez zaintereso
wania, jakby z góry wykluczając szanse poprawy swego
wojennego bytowania.
— Anielka zdobyła skądś... zdobyliśmy skądś — pop
rawił się Witold — coś w rodzaju gazowych rusztów. Od
powiednio przedłużony przewód pozwala zapalać je poza
kuchnią. W nocy, gdy gaz jest najsilniejszy, nawet dość
duży pokój nagrzewa się bardzo szybko. Tylko, że... tak
że dość szybko stygnie, ale ogrzać się można. Przy braku
opału to jedyny ratunek. Postaram się o coś takiego dla
pana profesora.
— Byłbym bardzo wdzięczny. Ale czy nie wykorzy
stuję pana?
- Będę szczęśliwy mogąc zdobyć to dla pana profe
sora.
Chołodyński zdjął okulary i patrzył przez chwilę na
Witolda nie widząc go wyraźnie, ale nie było mu to po
trzebne. Zdumiewająco pocieszający, wśród zmieniających
się z dnia na dzień wojennych obyczajów, był szacunek
okazywany wciąż syroim profesorom przez chłopców,
którzy często trudniejsze niż oni podejmowali zadania.
— Bardzo... bardzo wdzięczny... — powtórzył, nie
myśląc jednak o owym ruszcie gazowym, pozwalającym
ogrzać mięszkanie.
Witold pożegnał się; już za progiem zaczął zastana
wiać się, w jaki sposób podlizać się Anielce, żeby pomog
ła mu w spełnieniu danej przed chwilą obietnicy.
Wasylko tymczasem walczył z piecem, I jemu począt
kowo dym buchał w twarz, co Lidii sprawiało nawet cał
kiem głupią, równocześnie jednak zadośćczyniącą satys
fakcję. Ale przy kolejnym niepowodzeniu Wasylko pod
niósł się z klęczek i otworzył okno, po prostu otworzył
okno, a dym cofnął się od razu w głąb pieca, ogień roz
gorzał, w kominie zahuczało. Wasylko dołożył jeszcze kil60

ka większych brył węgla, a gdy i one się zajęły, podniósł
na Lidię radosne oczy.
- Do licha! - zawołała. - Co ma otwarcie okna do
palenia w piecu?
— A taki ma! — roześmiał się.
- Jakieś czary odprawiasz. Skąd wiesz, że tak trzeba
zrobić?
— Mamcia zawsze tak robi, jak się palić w piecu nie
chce.
- Mamcia... - Lidia pokiwała głową. - Powinnam
iść do twojej mamci na naukę.
Wyraz twarzy Wasylka spoważniał.
- Ona ma swoją naukę, pani swoją. Jednej z drugą
nie pomieszasz.
— Nie pomieszasz — zgodziła się po chwili zadumy
Lidia.
- Już można przymknąć piec - powiedział Wasylko.
— A nie wygaśnie?
- Nie - uśmiechnął się z wyższością, pewny swojej
od mamci nabytej nauki.
— No, na twoją odpowiedzialność.
— Na moją!
Mówił całkiem poprawnie po polsku, do czego przy
uczyła go i zmusiła Lidia w ciągu prawie dwuletniego po
sługiwania w jej domu. Za sowietów chodził do ukraiń
skiej szkoły, w domu także na pewno po polsku nie roz
mawiał, u Chołodyńskich jednak chętnie poddawał się
tym wymogom, wypatrując zadowolenia na twarzy Lidii
po każdym poprawnie wymówionym polskim słowie.
- Chodź na dół - powiedziała. - Obierzesz kartof
li, a potem odgarniesz śnieg ze ścieżki.
W kuchni perkotała na gazie do połowy garnka wygo
towana zupa. Lidia z rezygnacją zanurzyła w niej łyżkę.
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Zapomniałam o niej, zupełna sałamacha sie zrobi
ła.
- To dobrze - powiedział Wasylko. - Nie lubię
rzadkiej juszki. — Popatrywał na garnek, nie zabierając
się wcale do obierania ziemniaków.
— Pewnie jesteś głodny?
- Ta jeszcze jak! - przytaknął żarliwie.
Dolała do kaszy wody, dołożyła łyżkę skwarek, po
czekała, aż się zupa zagotuje.
- Siadaj! - powiedziała do Wasylka. - Najpierw
zjesz.
Ale z kredensu wyjęła dwa talerze, dwie łyżki - i z
wahaniem postawiła na stole. Wyszła do przedpokoju.
Stefan! — zawołała. — Gdzie jesteś?
Profesor stał wciąż w saloniku; nie zdjąwszy futra,
przeglądał przyniesione przez Czownickiego książki.
— Przez ten piec obiadu nie zdążyłam zrobić. Ale zu
pę już mam. Zjesz?
— Zjem — odpowiedział, nie odwracając oczu od
czytanego tekstu.
— To chodź do kuchni.
Teraz podniósł głowę, popatrzył na nią w milczeniu.
— Przecież w kuchni je Wasylko.
Chciała się roześmiać, ale się nie roześmiała. I nie po
wiedziała: Cóż z tego, że w kuchni je Wasylko, że będzie
tam jadł Wasylko?
— Zjesz tutaj? — spytała. — Tu strasznie zimno.
— Zostanę w futrze. — Usiadł przy stole, odsunął na
bok książki i czekał na zupę, wsunąwszy głowę głęboko w
oposowy kołnierz, a gdy postawiła przed nim dymiący ta
lerz, od razu zabrał się do jedzenia. - Dobra! - powie
dział, choć na pewno dobra nie była.
Zrozumiała, że poczuł się niezadowolony z siebie i po
stanowił to jakoś zagadać — przed sobą i przed nią. To
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było łatwiejsze, niż poddanie się wojnie rezygnacją ze
wszystkiego, do czego przywykł.
Wasylko też zupę pochwalił, ale w jego wypadku była
pewna, że zrobił to szczerze. Kromkę przydziałowego,
ciemnego chleba, którą mu do niej dała, pokruszył do ta
lerza i jadł z namaszczeniem, pilnie uważając, żeby łyżką
wyławiać równocześnie kawałek chleba i kilka skwarków.
Sobie nalała resztę zupy i przysiadła na krzesełku
opodal stołu, opierając talerz na uniesionych kolanach.
- Powiedz mi, Wasylku - zaczęła ostrożnie - co to
za szkolenie, na którym byłeś?
Siorbał zupę i nie odpowiadał.
- Co to za szkolenie? - powtórzyła.
Wzruszył ramionami.
— Takie tam...
Gdy wciąż patrzyła pytająco, oczekując odpowiedzi,
dodał ciszej:
- Musiałem pójść. Dadzą buty. I ubranie.
— Buty i ubranie?
- Tak powiedzieli. Ale niech się pani nie boi skończył jeść, odsunął talerz, obtarł usta dłonią — niech
się pani nie boi, ja będę przychodził. Trochę później niż
zawsze, ale wszystko porobię, wszystko porobię, co pani
każe! - Patrzył żarliwie, oczy zalśniły mu łzami. - Ja
bym poplątacji dostał, jakbym tu nie przychodził.
— Co ty wygadujesz! — ofuknęła go. — Przecież kie
dyś tak będzie. Stary chłop się z ciebie robi. Znajdziesz
sobie kiedyś lepsze zajęcie.
— Nie! — potrząsnął głową. — Nie chcę!
— I ja nie chcę — roześmiała się, żeby go udobru-'
chać. - Nie myśl o tym.
Ale w nocy, przed zaśnięciem, gdy profesor, odłożyw
szy książkę, zgasił już światło — powiedziała cicho:
— Boję się o Wasylka.
- O Wasylka? Ty? Dlaczego?
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- Nie wiem jeszcze dokładnie dlaczego. Ale boję się.
_ ' C°
wygadujesz? — Profesor choć miał zamiar
ułożyć się już na prawym boku, na którym zwykle zasy
piał, odwrócił się ku niej, położył dłoń na jej czole. — Co
ci przychodzi do głowy?
- Bo bredził dziś o czymś, czego nie zdołałam zrozu
mieć. Albo celowo tak mówił; nie chciał, żebym zrozu
miała.
- Posądzasz go aż o taką finezję?
— Chyba spryt — woli, żebym za wcześnie nie poję
ła.
JY
"7 O czymże więc mówił, u Boga Ojca? — zniecierpli
wił się profesor.
Lidia wyciągnęła rękę spod kołdry, przycisnęła moc
niej jego dłoń do swego czoła.
Bąknął tylko, że był na jakimś szkoleniu.
— To słyszałem.
~ Ale potem w kuchni powiedział mi, że musiał
pójść, bo pewnie dawać będą za to buty i ubranie.
— Kto? Kto będzie dawać?
— Tego właśnie nie wiem.
— Trzeba było zapytać.
Chciałam, ale zaczął mnie natychmiast zapewniać,
że będzie przychodzić do nas, jak dotychczas, .tylko tro
chę później.
— Trzeba było zapytać — powtórzył profesor.
Chyba by mi nie powiedział, bo w ogóle mówił o
tym tak niechętnie...
— A o to bym go nie posądzał.
— O co?
— Raczej sądziłbym, że będzie dumny... I może jest
— tylko nie przed tobą.
Teraz ona powiedziała:
- Co ty wygadujesz? - Naciągając kołdrę na plecy,
bo w sypialni panował lodowaty chłód, przywarła piersia64

mi do jego piersi, zbliżyła twarz do jego twarzy. Przede mną nie ma tajemnic.
— Już zaczął je mieć.
— Ale dlaczego? Dlaczego?
— Nie denerwuj się. Ńie powinnaś się denerwować.
To było do przewidzenia.
— Co było do przewidzenia?
Profesor odjął dłoń od czoła żony, poszukał pod
kołdrą butelki z gojącą wodą, objął ją palcami. Wstrząs
nął nim dreszcz.
- Że też musiałaś zacząć przed snem tę rozmowę...
- Co było do przewidzenia? - powtórzyła.
- W rozstrzeliwaniu profesorów na Wzgórzach Wó
leckich prócz hitlerowców brali udział nacjonaliści uk
raińscy z batalionu SS „Nachtigall”. Ciekawe, czy pojęli,
jak poetycką Niemcy dali im nazwę?
— Mów o Wasylku! — krzyknęła.
- Właśnie o nim mówię. To, co teraz powstaje, bę
dzie już nie batalionem, a dywizją SS „Galizien”.
— Skąd wiesz?
— Wszyscy o tym mówią na mieście.
Lidia usunęła się na swoją poduszkę, zamilkła.
— Śpij! — powiedział profesor.
Ale on też nie zasnął. W długie noce, gdy sen nie
przychodził, płoszony niespokojnymi myślami, nauczyła
się rozpoznawać po oddechu, czy mąż śpi, czy też wpa
truje się, tak jak ona, w ciemność. Gdy się kochali, nie
zasypiali potem dawnym zwyczajem w objęciu, ale odsu
wali się od siebie, osaczeni znów przez smutki, którymi
nie chcieli się wzajemnie zarażać.
A przecież były wspólne i nikogo z Polaków nie opu
szczały w tym mieście: przez całe noce ulicami krążyły
patrole ukraińskiej policji, ich krok dudnił w uszach, na
wet gdy nie przechodziły koło domu, nawet gdy trwała,
jakby w ludzkim lęku przyczajona cisza — każdej chwili
3 - Łza
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mó8ł & przeciąć ostry odgłos wystrzału, krzyk, bezna
dziejne i złudne wołanie o pomoc.
Teraz też, choć ogród oddzielał willę od ulicy, wydało
jej się, że słyszy ciężki, miarowy krok przechodzącego mi
mo, umundurowanego niebezpieczeństwa. Oby przeszło,
oby minęło ich dom, oby się przed nim nie zatrzymało! O
siebie się nie bała, nie wyobrażała sobie, że mogłoby jej
coś zagrażać. Drżała o Stefana, nad jego głową groma
dziło się tyle zagrożeń, że każdej chwili kroki maszerują
cych ulicą władców miasta mogły zatrzymać się przed ich
domem. Był Polakiem o nazwisku znanym i na pewno
odnotowanym w odpowiednich rejestrach, wdał się w po
tajemne nauczanie, a Niemcy, gdy tylko tu weszli, zazna
czyli salwami na Wzgórzach Wóleckich swój stosunek do
polskich profesorów. Pisał ponadto tę pracę, tak dla nich
wrogą i kręcił się wciąż koło niego, donosząc mu potrzeb
ne książki, ów chłopaczek w wyglansowanych prowoka
cyjnie oficerkach; jakże lekkomyślna, jak przerażająco
nierozważna była ta młodzież, obnosząca się pod okiem
Niemców i Ukraińców ze swoją brawurą.
Ta młodzież... myślała, a sen wciąż nie przychodził.
Czyżby już do niej nie należała? Miała dwadzieścia sześć
lat, ale chyba nie wiek, choć czasem wydawała się sobie
zupełnie stara, odsunął ją poza główny nurt życia. Sprzą
tała, prała, gotowała, robiła skromne wojenne sprawun
ki... A może to właśnie było najlepsze — żeby w bez
ustannym zmęczeniu mijał czas? Najlepsze, choć niewy
starczające. Grzeszyła, myśląc tak, na pewno grzeszyła.
Czy nie była szczęśliwa każda chwila, w której nie działo
się nic złego, nic gorszego ponad to, co już się stało?
Ten człowiek, z którym zamierzała spędzić życie, a
przynajmniej - ponieważ był dużo od niej starszy - tak
radośnie ofiarowaną mu swoją młodość, ten człowiek był
wciąż z nią; jeszcze wojna go jej nie zabrała, jeszcze każ66

dy dzień zaczyna się od szczęśliwej świadomości, że są ra
zem, że budzą się obok siebie, że obok siebie zasną.
Przypomniała jej się noc, spędzona po raz pierwszy z
mężem w domu jej rodziców w Czortkowie. Wrócili z
podróży poślubnej do Włoch, a ponieważ profesorowie
uniwersytetu mieli wakacje aż do października, na wrze
sień pojechali do Czortkowa. Dom rodziców stał nad Se
retem, ogród pochyłym zboczem schodził aż do jego brze
gu. W nocy słyszało się przez otwarte okno szmer wody,
wartko spływającej po kamieniach.
- Czy pamiętasz - zapytał, bardzo już senny - jak
morze waliło o skały pod Palermo? To było piękne, gdy
się na to patrzyło, ale w nocy, szczerze mówiąc, wolał
bym ciszę, nieraz długo nie mogłem zasnąć. A ten szmer
tutaj działa usypiająco...
— Tak — szepnęła — zawsze działał tak na mnie.
Ale tamtej nocy nie spała. Każdemu, komu by o tym
powiedziała, wydawałoby się to śmieszne - nie spała ze
szczęścia. Nie chciała stracić ani jednej chwili z uświada
miania sobie swego losu. Nawet to, że w ogrodzie dojrze
wały jabłka i śliwki i że zamierzała rano je zerwać i poło
żyć na nocnym stoliku, zanim Stefan się obudzi — wyda
wało jej się odkrywaniem coraz to nowych powabów ży
cia, których by sobie przedtem nawet nie wyobrażała.
Mówiła mu o tym, a on przyjmował to z powagą i ze
wzruszeniem - także nie podejrzewał przedtem, że źród
ła radości mogą bić o każdej porze dnia i w miejscach,
zdawałoby się, do cna wysuszonych codziennością.
Wojna to wszystko zniweczyła. Podczas trzech wojen
nych jesieni jabłka i śliwki nadal dojrzewały, miała je i
tutaj, w swoim ogrodzie, ale nie zrywała ich rano i nie
kładła na nocnym stoliku przy łóżku męża, żeby pachnia
ły; byłoby to co najmniej śmieszne i prawie niestosowne.
Źródła radości powysychały zasypane popiołem rozpaczy
i niepokoju, który towarzyszył każdej chwili.
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IV
i

i
ą. ,ma®z te Plemądze? - Spytała Anielka. Payła groźnie, ale w tym dziwnie skomplikowanym spoj
rzeniu była i radość, i duma z wychowanka.
- Przecież ich nie ukradłem.
- Tego nie mówię. Ale skąd je masz?
— Zahaiidlowałern.
- Ty?
— Ja.
Witold usiadł wreszcie przy kuchennym stole, pieniąze, które przed chwilą na nim położył, podsunął ku rękom Anielki nonszalanckim gestem.
— Ja! — powtórzył.
niem'AÄ*
handlUjeSZ? “ ^ Z t"edow*erza'
— Złotem.
- Złotem? - powtórzyła; w tym słowie prócz zdu
mienia był juz i szacunek, a także powolna utrata zadufabazar^ W
ta ent^’ wykazywane podczas wypraw na
w “ Złotem 1 dQlarami - powiedział Witold niedbale.
Wstał i przymknął drzwi wiodące z kuchni do przedpokolL f SI?’ 26 T?3’ ktÓFa położyła si? Po obiedzie z bóem głowy, mogłaby usłyszeć te rewelacje.
- I dolarami? - powtórzyła znów Anielka.
Opowiedział jej o Sieblu i jego propozycji; skorzystał
wiódł 113 POCftkU bardz° nieśmiało’ aIe gdy mu się po""Vi °SObliWą WSpÓłPrac^ z filerem za
p awdziwy cud, który nagle mu się przydarzył. O córce
Siebla oczywiście me wspomniał, biblioteczne z nią kon
szachty Anielka uznałaby zapewne za bardziej niebez
pieczne mz handel złotem, no i dochodu żadnego nie
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przynosiły, co w jej mniemaniu byłoby zupełnym brakiem
rozsądku.
- To dobrze - powiedziała Anielka, wyraziwszy już
cały swój podziw dla tak nagle objawionej obrotności Wi
tolda - bo mama chyba będzie musiała odejść od Bed
narskiego.
Bednarski był właścicielem dużej piekarni, wypiekają
cej prócz kartkowego, także i biały chleb, a nawet bułki.
Czownicka zajmowała się od niedawna biurowością w
tym przedsiębiorstwie, co pozwalało im na lepsze poży
wienie, bo prócz miesięcznej pensji przynosiła do domu
co dnia cudowny, pachnący już z daleka, obficie posypa
ny kminkiem i czarnuszką chleb. Wiadomość była przykra.
— Dlaczego będzie musiała odejść? — spytał Witold
w nadziei, że to nieprawda, że Anielce tylko tak się zdaje.
Zerknęła ku drzwiom, podeszła nawet do nich, żeby
sprawdzić, czy są zamknięte.
- Zaleca się do niej - powiedziała.
- Kto?
— Bednarski.
- Do mamy? - miał ochotę roześmiać się Witold.
Nie wyobrażał sobie, aby ktoś mógł się do niej zalecać.
To, że była jego matką, że urodziła go dwadzieścia lat te
mu, odsuwało ją zupełnie od męskich pożądań. Ale właś
ciwie dlaczego nie? zastanowił się z nagłą trwogą. Była
przecież dopiero po czterdziestce i wciąż taka ładna... a
ten Bednarski chłop jak byk, niejedno mu pewnie chodzi
po głowie, gdy na nią patrzy. — Powinna dać mu w
pysk! — zerwał się, żeby od razu matce to powiedzieć, że
by jej poradzić, jak ma się zachować wobec zalotów pie
karza.
- Uspokój się! - Anielka zatrzymała go już przy
drzwiach.
— To ja to zrobię!
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Ale za co? Za co? Ty bałwatuńciu! Przecież on nic
takiego...
Mówiłaś, że się w mamie durzy.
- Ale jak się durzy! Bardzo ładnie się durzy! Dał jej
dziś dwa bochenki chleba!
- No... to jeszcze nie zaloty - złagodniał Witold.
Ale mama boi się, że się na tym nie skończy.
— Dlaczego?
— Bo tak jakoś na nią patrzy...
— Może jej się zdaje?
- Może... - zadumała się Anielka. - Od śmierci
pana mecenasa stała się taka chłopow bojąca. Przedtem
to się i zaśmiała, i pożartować lubiła.
Witold jeszcze raz popchnął leżące na stole pieniądze
w jej kierunku.
Gdyby co... to powiedz mamie, że tobie udało się
dobrze zahandlować... Żeby nie martwiła się, że nie bę
dziemy mieli z czego żyć. Bo ja... ja chcę z tych pieniędzy
tylko jedną drobnostkę. Taki ruszt gazowy do ogrzewania, jaki my mamy. Może uda ci się gdzieś go kupić.
— Po co nam drugi ruszt?
To dla profesora Ghołodyńskiego. Bardzo marzną
w tej swojej willi. A profesor pisze książkę; trudno żeby
pracował w kuchni.
- A dlaczego nie? Jest wojna...
- Anielko! - oburzył się Witold.
No, nic nic, tak sobie powiedziałam. Dla ciebie ten
profesor to jak święty. Postaram się o ten ruszt, jeśli ci na
nim tak zależy.
— Bardzo! — Witold uścisnął Anielkę, wyszedł do
przedpokoju, wrócił w kurtce.
Wychodzisz?
spytała z niezadowoleniem Aniel
ka. Najbardziej lubiła, gdy siedział w domu.
— Muszę.
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- Co to za brechanie takie? Nie możesz prawdy po
wiedzieć?
— Mówię prawdę: muszę. I powinnaś to zrozumieć.
Anielka, żeby się pocieszyć, wybrała mniejsze niebez
pieczeństwo.
— Jakaś dziunia?
- Dziś nie. Ale mamie powiedz, gdy zapyta, że pew
nie poszedłem spotkać się z dziewczyną. Albo z Zygmun
tem. Powiedz lepiej, że z Zygmuntem.
- Bój się Boga, Witold! - Anielka odprowadziła go
do drzwi i nie zamykała ich za nim, aż umilkły jego kroki
na schodach.
To, że miał się widzieć z Zygmuntem Teleszką, było
prąwdą — bo i on był na tym spotkaniu. Tak jak na wy
kładach, gromadzili się w coraz to innym mieszkaniu,
dziś na Sykstuskiej u Romka Wierzei, którego ojciec był
znanym lekarzem wenerologiem, miał prywatną praktykę
i nie mogło budzić podejrzeń, że ktoś tu wciąż wchodził i
wychodził, że wciąż tu wchodzili i wychodzili młodzi męż
czyźni.
_ Tylko żebyście miny mieli odpowiednio strapione!
— przykazywał ze śmiechem Romek. — Z daleka powin
no być po was widać, że złapaliście syfa albo trynia.
Od czasu wkroczenia Niemców do Lwowa spotykali
się dopiero po raz trzeci. Poszarpana przez wpadki za so
wietów siatka wymagała reorganizacji i połączenia z pod
ziemiem na obszarze reszty kraju, gdzie podczas dłużej
trwającej niemieckiej okupacji opracowano stosowne me
tody konspiracji.
Tego dnia uczestniczył w spotkaniu młody, ale co naj
mniej o dziesięć lat starszy od Witolda, przybysz z War
szawy — porucznik Leszek; nie wiedzieli, czy to prawdzi
we imię, czy pseudonim. Tak go przedstawił Romek Wierzeja. On jeden miał kontakty z siatką w Generalnym
Gubernatorstwie, za sowietów był kilkakrotnie w Krako
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wie i Warszawie; przekraczał granicę w mundurze żołnie
rza polskiego, aby w razie wpadki na granicy podawać
się Niemcom za uciekiniera z obozu rosyjskiego, sowie
tom za zbiega z niemieckiego stalagu. Dwukrotnie mu się
to udało, był najbardziej doświadczony z całej grupy, a
także i najstarszy, wybuch wojny zastał go w podchorą
żówce, ale „nie nawalczył się”, jak sam mówił; we wrześ
niu, po oblężeniu Lwowa przez Niemców, po decyzji do
wództwa armii polskiej, żeby kapitulować przed sowieta
mi, nie złożył przed nimi broni, ukrywał się i wrócił do
domu dopiero, gdy w mieście byli Niemcy. O miłej po
wierzchowności, z racji świetnych zarobków ojca dobrze
ubrany, witał Romek przybyłych jak gościnny, dbały o
formy gospodarz, i przedstawiał ich po kolei poruczniko
wi.
- Wiko - przedstawił Witolda.
Porucznik był wysokim, dobrze zbudowanym męż
czyzną, twarz miał pogodną i uśmiechniętą, choć okolicz
ności wymagały chyba, żeby wobec młokosów nadał jej
poważniejszy i surowszy wyraz. Witold prawie ze zdumie
niem spostrzegł dołek w starannie wygolonym policzku
porucznika. Włosy, dawno nie strzyżone, opadały mu na
czoło aż po mocną linię czarnych, gęstych brwi. A pod
tymi brwiami oczy! Jasne, prawie przezroczyste, napełnio
ne jakby migotliwym światłem. Zapatrzony w nie, na dłu
gą chwilę uwięziony, spętany ich spojrzeniem, Witold nie
zauważył, że porucznik podaje mu nie prawą, ale lewą rę
kę. Pochwycił ją niezręcznie, z przerażeniem, które powi
nien był ukryć, ale nie ukrył i tak, jak wtedy, gdy po raz
pierwszy witał się z profesorem Chołodyóskim ściskając
jego lekką i wiotką dłoń, zawstydził się nieomal siły swo
jej ręki. Ale i tamta była silna, ta lewa ręka okaleczonego
żołnierza
uścisk, jaki wymienili, był mocny i męski.
Witold zrozumiał, że jest to nie tylko pierwszy kon
takt z dowódcą, gest poddania się i wierności, ale także
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zawarcie przyjaźni, nie wiadomo dlaczego uspokajające,
kojące wszelki niepokój.
— Leszek — powiedział porucznik.
- Wiko - powtórzył Witold, głośniej i wyraźniej,
niż to uczynił Romek. Czuł obudzoną nagle potrzebę, że
by samemu się przedstawić, żeby tej chwili nadać waż
ność dla nich obydwu. Coś się stało, coś się wydarzyło,
obydwaj powinni to zapamiętać.
Kiedy zebrali się już wszyscy, a następne dzwonki ob
wieszczały już tylko gromadzenie się w poczekalni pecho
wych pacjentów doktora — porucznik zaczął mówić. Naj
pierw o sobie. Uznał najwidoczniej, że powinni znać nie
tylko jego imię czy pseudonim.
Był kawalerzystą. Rękę stracił 5 października 39 roku
— ostatniego dnia polskiej wojny obronnej — pod Koc
kiem, gdzie Samodzielna Grupa Operacyjna dowodzona
przez generała Kleeberga najdłpżej stawiała Niemcom
opór. Przebijali się z pomocą ku Warszawie, a gdy padła,
generał postanowił zdobyć składy amunicyjne w Stawach
i kierunkiem na Dęblin przejść w Góry Świętokrzyskie.
Ale właśnie z Dęblina ruszyły zmotoryzowane si}y nie
mieckie, polskie przeciwnatarcie mimo odnoszonych na
wielu odcinkach zwycięstw miało coraz mniejsze szanse
powodzenia, przede wszystkim ze względu na brak amu
nicji. Brał udział w ataku na cmentarz i klasztor w Woli
Gutowskiej, który brygada kawalerii płk. Milewskiego
zdobyła przełamując silny opór niemiecki, a potem w
owym wspaniałym rajdzie, równającym się zadośćuczynie
niu zbliżającej się klęsce, rajdzie na tyłach wroga przez
Niedźwiedź, Budziska i Charlejów. I tam właśnie pod
Charlejowem...
'
Słuchali z wypiekami na twarzy, z błyszczącymi oczy
ma, gotowi za tamtą bohaterską klęskę wyjść zaraz na
ulicę i pomścić ją na każdym spotkanym Niemcu, pomś
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cić śmierć poległych i rozpacz pozostałych przy życiu,
pomścić kalectwo porucznika...
— Kiedy my? — pytali — kiedy nareszcie my...?
Porucznik zamilkł.
— Jeszcze nie teraz — powiedział po pełnej napięcia
chwili.
Popatrzyli po sobie i także zamilkli.
Tylko Witold nie był tak rozgorączkowany.
- Kiedy pan jeszcze walczył - zaczął cicho - tu
byli już Rosjanie. I musieliśmy przed nimi złożyć broń.
— Ja nie! — krzyknął Romek.
— Wiem, ty nie. Przepraszam. Chciałem tylko powie
dzieć, że mieliśmy... że mamy przed sobą takie komplika
cje...
Porucznik znów milczał. W głębi mieszkania otwiera
no i zamykano drzwi, wchodzili i wychodzili pacjenci
doktora Wierzei. Witold pomyślał ze zjadliwą ironią, czy
nie lepiej było mieć ich zmartwienia, pogrążyć się w ob
rzydliwościach życia, zagłuszyć nimi udręki, którymi on i
jego koledzy się trapili. Podczas wojny najlepiej być gnidą
- takie powiedzenie przyniosła Anielka któregoś dnia z
bazaru. Usłyszała je od zapijaczonego handlarza, który
spośród jakichś szmat wydobywał i sprzedawał ukrad
kiem porcje całkiem ponętnie pachnącej kiełbasy. Ponie
waż we Lwowie szerzyły się pogłoski, że pokątnie robione
wędliny są z ludzkiego mięsa, bo zdarzało się, że ginęli
ludzie - ów pijaczek, zmrużywszy kaprale oko zachwa
lał swoje wyroby przysięgając się, że są z samych mło
dziutkich dziewczynek, po prostu - palce lizać! I nagle
oświadczył zdumionej Anielce: Podczas wojny najlepiej
być gnidą! Z gnidami nikt nie walczy. Bohaterowie giną,
a gnidy żyją - tak, paniuńciu słodka!
Porucznik wysłuchiwał tymczasem relacji z dotychcza
sowych działań grupy za bytności sowietów. Chciał wie
dzieć, z kim ma i będzie miał do czynienia, oczy mu się
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zwęziły w zmrużonej szparze powiek, słuchał i patrzył z
uwagą na każdego, a im się wydało, że to, z czego byli
dotąd tak dumni i czym się przed nim chwalili, bo mieli
ten ton, ten szczeniacki ton w głosach — to mało, to za
mało wobec tego, czego dokonywali chłopcy w Warsza
wie i za Wisłą. I nagle - ku zdumieniu wszystkich okazało się, że najwięcej ma do powiedzenia Zygmunt
Teleszko. Porucznik także patrzył pa niego z ledwo poko
nywanym zdziwienieiji, myślał zapewne, że chłopak „na
nic nie wygląda” i że właśnie ten mizerny wygląd, nędzna
postura chuchraka skłaniała go ku pragnieniom zaprze
czenia wrażeniu, jakie, sprawiał. Bo miał na koncie syste
matyczne niszczenie prasy, kolportaż wiadomości z nasłu
chu radiowego, napady na transporty żywności, a nawet
otwarcie wagonu w pociągu z deportowanymi podczas
wymuszonego rozmontowaniem szyn postoju, co umożli
wiło ucieczkę kilku więźniom. W tej ostatniej dywersji
brał także udziął Witold. A dokonali tego samorzutnie i
bez rozkazu, bali się nawet konsekwencji, bo docierały
już i tutaj zabiegi generała Sikorskiego wokół uregulowa
nia stosunków polsko-radzieckich, zakończone zresztą
podpisaniem układu 30 lipca 41 roku. Ale w tym trans
porcie deportacyjnym był krewny Zygmunta, więc zdecy
dowali się we dwóch...
Porucznik nie skomentował tego, o czym mówili; po
powtórzonej przez Witolda dacie podpisania układu Si
korski—Stalin powiedział tylko:
— No, właśnie...
I dodał zaraz, że przed tygodniem, ściślej 12 lutego,
rozkazem naczelnego wodza ich dotychczasowy Związek
Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajo
wą.
— A co to jest Gwardia Ludowa? — spytał któryś z
chłopców. — Bo słyszałem, że ostatnio...
— Całkiem ostatnio — przerwał mu porucznik — bo
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w styczniu tego roku powstała w Warszawie Polska Par
tia Robotnicza. Gwardia Ludowa jest ich armią, dopiero
ją organizują i między innymi naszym zadaniem będzie
przyciąganie do naszych szeregów tych, którzy jeszcze
tam me poszli. AK powinna scalać cały ruch zbrojny, ca
łą konspirację w naszym kraju. - Oczy porucznika ukry
ły się znów w zwężeniu powiek, patrzyli w nie wszyscy,
ale żaden nie był pewien wyrazu ich spojrzenia, a Witol
dowi przypomniało się to, co już tu na głos powiedział:
mieliśmy... mamy przed sobą takie komplikacje... Nie po
wtórzył jednak teraz tego zdania, tylko miał ochotę krzy
knąć na głos, zacytować tu przed nimi złotą myśl pijane
go handlarza z bazaru, że podczas wojny najlepiej być
gnidą. Tak! Najlepiej być gnidą, bo już zaczynały się two
rzyć zalązki tej przeklętej, tej wciąż trapiącej i niszczącej
naród niezgody między Polakami. Więc bycie gnidą było
i bezpieczne, i dające dobrobyt, i nie płoszące snu w nocy... A jeśli nie aż tak, nie aż taki upadek, to przynaj
mniej obojętna prywatność, wyłączenie się z obowiązków,
które zwalała na kark historia, całowanie się z Myszką w
bramie jej domu i nadzieja, że gdyby tylko mogli znaleźć
dla siebie jakieś lokum...
Porucznik mówił teraz o tym, że pierwszego stycznia
dwadzieścia sześć państw podpisało deklarację Narodów
Zjednoczonych, zobowiązującą do wszelkimi sposobami
prowadzonej walki z faszyzmem ąż do zwycięstwa. Do
zwycięstwa!
Profesor Chołodyński, gdy przekazywał Witoldowi tę
wiadomość, także zakończył ją tym nieco pątetycznie wy
powiedzianym słowem. Już się nie krył z tym, że słucha
Londynu, a więc i sytuacja na frontach, którą także
przedstawił porucznik, była Witoldowi znana. Rosjanie
odrzucili Niemców na około 300 km od Moskwy - to
była najważniejsza wiadomość, napełniająca wszystkich
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taką radością, że i jemu się udzieliła, pokonując nękającą
go przez cały czas dwoistość jego uczuć.
Pod koniec odprawy, gdy powstali już z miejsc, ale
porucznik rozmawiał jeszcze z kilkoma chłopakami, Ro
mek Wierzeja odciągnął Witolda pod okno.
- Słuchaj, Wiko - powiedział - jest taka sytuacja:
Leszek od dwóch tygodni przebywa we Lwowie, prawdo
podobnie tu zostanie. Mieszkał po kilka dni u każdego z
nas. Dziś ty go musisz zabrać.
— Ja? — wyjąkał Witold.
— Chyba się nie przestraszyłeś?
— Ja... nie, ale moja matka... od śmierci ojca jest tak
znerwicowana...
— Wszyscy są znerwicowani. Będziesz musiał matce
to jakoś wytłumaczyć.
’
— Ale jeśli... jeśli się nie zgodzi...?
Wierzeja patrzył na niego z lekką ironią.
— Musi się zgodzić. W końcu ty jesteś teraz głową
rodziny.
Za co właściwie ja go tak lubiłem? pomyślał Witold.
Czuł wypieki rozgrzewające mu policzki, opuścił oczy, że
by nie widzieć jego spojrzenia.
— Nie, nie jestem głową rodziny — powiedział cicho.
- Ale mam nadzieję, że mama zachowa się jak należy.
- Ja też tak myślę - mruknął Romek i podprowa
dził go do porucznika Leszka. — U Wika będzie ci dob
rze — powiedział. — W kamienicy sami pewni lokatorzy,
a najważniejsze, że to niedaleko stąd — plac Mariacki.
Lepiej nie kręcić się po ulicach.
Witold też to pomyślał, gdy opuszczali z poruczni
kiem mieszkanie doktora. Wychodzący i wchodzący tu
pacjenci — właśnie spotkali jednego z nich na schodach
— stwarzali, śmieszne bo śmieszne, ale jednak pewne
uczucie bezpieczeństwa. Nie wiedział, czy porucznik ma
jakieś papiery, Romek powinien powiedzieć coś na ten te77

mat, ale nie powiedział. Za co ja go tak lubiłem? pomyś
lał znowu, ale już z rodzącym się niesmakiem do samego
siebie, prawie z pogardą, która jednak nie pomogła mu w
zwalczeniu strachu. A odczuwał go nie tylko przed spot
kaniem niemieckiego czy ukraińskiego patrolu, ale także
przed reakcją matki na pojawienie się niezapowiedzianego
gościa. Matki i Anielki! Może Anielki przede wszystkim.
Wprawdzie powiedział Romkowi, że ma nadzieję, iż mat
ka zachowa się jak należy, ale nie był tego pewny. Może
zacznie płakać? Może wręcz powie porucznikowi, że się
boi...? Nieszczęście nie omijało tego domu, miała prawo
do trwogi, do łez, do histerii. Ale to on przecież dostawał
już teraz histerii na myśl, jak się matka zachowa, jak za
chowają się jego dwie kobiety. Nie, nię był głową rodzi
ny i nigdy nie odważyłby się tak o sobie myśleć, i może
dlatego mocny uścisk lewej ręki porucznika wydał mu się
zapowiedzią opiekuńczej przyjaźni. Czy jej potrzebował?
Miał przecież Zygmunta. Ale najwidoczniej był mu jed
nak potrzebny także ktoś taki, jak ten młody człowiek,
kroczący teraz w milczeniu obok niego.
Koniec lutego wydłużył już znacznie dzień, a powie
trzu
choć było mroźne
nadał złudny zapewne za-'
pach przedwiośnia. Bardziej się o nim myślało, niż je czu
ło, śnieg skrzypiał pod nogami, a niebo, czerwone na za
chodzie, zapowiadało na jutro mroźny wiatr.
Zza narożnika ulicy Szajnochy wyszedł ukraiński pa
trol. Dwóch mołojców szło powoli, miarowo odmierzając
kroki. Zbliżali się do siebie, tamtych dwóch i oni. Nie tak
dawno jeszcze nie bali się niczego w tym mieście, z uśmie
chem lub podśpiewując szli ulicami, teraz tamci dwaj
mogli pod byle pozorem zrobić z nimi wszystko, na co
przyszłaby im ochota. Oto dlaczego — przemknęła Witol
dowi myśl - Anglicy i Amerykanie nie śpieszą się z tą
wojną. Nie wiedzą, co to jest i jak to jest, gdy z naprze
ciwka idzie takich dwóch, wyposażonych nie tylko w
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broń, ale i w prąwo zrobienia z człowiekiem wszystkiego,
na co by im przyszła okrutna ochota.
— Czy ma pan... czy masz... — spytał cicho.
Porucznik szedł spokojnie, tak samo miarowo odmie
rzając kroki, jak tamci dwaj z naprzeciwka.
— Mam wszystko, czego potrzebuję —'' powiedział.
I dodał:
— A moja lewa ręka jest dostatecznie wyćwiczona i
sprawna.
' 1
Witold zadając mu to pytanie myślał o papierach,
prawdziwych lub sfabrykowanych, odpowiedź, jaką
otrzymał, wytrąciła go jeszcze bardziej z równowagi. Poś
liznął się i ledwie utrzymał się na nogach, oblewając się
potem na myśl, co by było, gdyby się tu przewrócił
wprost pod nogi zbliżającego się patrolu.
— Weź się w garść, chłopcze — mruknął porucznik i
uśmiechnął się do niego, jakby prowadzili ożywioną, na
der przyjemną rozmowę.
Bo Ukraińcy oglądali ich sobie teraz już całkiem z bli
ska, ale raczej bez specjalnego zainteresowania, raczej ze
znudzeniem, myśleli pewnie, że mają przed nimi boja te
polskie paniagi, idą jakby połknęli szpagat, ale boja mają,
wyzywali ich przedtem od murgów i murmyłów, a teraz
sztanami przed nimi trzęsą, popamiętaliby ruski miesiąc,
gdyby tylko do nich przystąpili. Ale im się nie chce, zwy
czajnie, nie chce im się — czort z nimi, niech sobie idą...
Rozminęli się całkiem zwyczajnie, ale jednak dopiero
po kilku krokach Witold odetchnął tak głośno, że po
rucznik mógł to usłyszeć. Ale gdy nie odwracając głowy
zerknął na jego twarz, nic z niej nie wyczytał.
Szli przez dłuższy czas w milczeniu; nagle porucznik
zapytał:
- Czy to ty straciłeś ojca, gdy Rosjanie wycofywali
się ze Lwowa?
- Ja.
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— Mówił mi Romek, zanim wszyscy się zeszli. Ale
nie byłem pewny, czy to ty.
— Ja — powtórzył Witold cicho.
— Domyślałem się tego, bo chwilami zachowywałeś
się dosyć dziwnie.
— Dziwnie?
— Przepraszam, może źle się wyraziłem.
Witold zatrzymał się, chwycił porucznika za pusty rę
kaw jego płaszcza.
— Ty... pan — wciąż nie wiedział, jak się do niego
zwracać - pan ma w pamięd Kock i ten Charlejów, pod
którym stracił pan rękę, a ja więzienie na Łąckiego i uło
żone w sztaple jak kloce drzewa, setki pomordowanych
więźniów, wśród których był mój ojciec. Więc niech się
pan nie dziwi, że bez entuzjazmu przyjąłem wiadomość,
że nasz wódz naczelny podpisał układ ze Stalinem...
— Mój drogi chłopcze — chciał przerwać mu porucz
nik.
— ... i że jestem po stronie tych, którzy uważają to za
niewłaściwe. My tu we Lwowie też słuchamy Londynu i
wiemy, że Sikorski ma w tym względzie zdecydowanych
przeciwników.
—
dopiero początek, może połowa tej wojny, a
my jesteśmy w niej mało znaczącym sojusznikiem wiel,kich mocarstw, choć nam wydaje się, że nasze straty up
rawniają nas do... Ale tej sprawy nie będziemy chyba roz
trząsać na ulicy?
— Jeszcze tylko jedno panu powiem — nie ustępował
Witold — moja radość z tego, żę Niemcy zostali odrzuce
ni spod Moskwy, choć ją wyraziłem, była dość trudna.
Porucznik wyrwał swój rękaw z jego rąk, ruszył na
przód.
— To może wreszcie twoja wyobraźnia popracuje nad
tym — rzekł, nie kryjąc irytacji, — Co by było i jak po
toczyłyby się losy wojny, co ja mówię? nasze losy! —
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gdyby Hitler był już w Moskwie. Znowu dziesiątki lat
niewoli, tak? Dziesiątki lat niewoli!
— A ty myślisz... a pan myśli, że jeśli Hitler nie zdo
będzie Moskwy...
— Dosyć! — krzyknął porucznik. — Ani słowa wię
cej na ten temat! Dosyć mam już analizowania nieszczęs
nej naszej sytuacji, która od wieków stawia przed nami te
same znaki zapytania. Dla żołnierza sytuacja jest jasna:
słuchać rozkazów.
— A wolno mu pomarzyć — Witold odezwał się jak
dziecko — wolno mu pomarzyć, żeby i serce je wydawało?
— Wiko! — porucznik ujął go mocno pod ramię. —
Serca Polaków nieprędko przestaną być szarpane wątpli
wościami. Od sztabów po plutony. Znasz historię? A jeśli
niezbyt pilnie się jej uczyłeś, to ją sobie jeszcze raz poczy
taj. Mój Boże! — przyśpieszył kroku. — Mam nadzieję,
że masz miłą matkę i że przynajmniej ona nie będzie roz
trząsać ze mną tych spraw. Jestem tak znużony...
— Moja matką — zaczął ostrożnie Witold, żeby
przygotować nieproszonego gościa, którego wiódł do
swego domu, na co najmniej powściągliwe przyjęcie —
moja matka wciąż nie może się uspokoić...
— Rozumiem — powiedział porucznik.
— ... boi się i we wszystkim wietrzy niebezpieczeń
stwo.
— Rozumiem — powtórzył porucznik.
— Bo ojca... to właściwie za nic... zupełnie za nic... I
matka nie wie, że ja... że wdałem się...
— Dobrze, że nie wie.
— Ale jeęt także i moja dawna niańka. Ąnielka. Ona
także nie ma pojęcia...
— Bardzo dobrze!
— Poprowadzę — Witold wbiegł pierwszy w sień
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swego domu, skoczył na schody; nie mogąc opanować
drżenia ręki, wsunął klucz do zamka.
Na odgłos otwieranych drzwi matka i Anielka swoim
zwyczajem wyległy do przedpokoju. Ale nim zdołał coś
powiedzieć, porucznik stał już za nim na progu, musiał
się więc cofnąć i niezbyt pewnym gestem, zaprosić go do
wejścia.
— Mamo! — wykrztusił wreszcie. — To kolega! Prze
nocuje u nas... Rozumiesz...
Cisza zaległa przedpokój; słychać było, jak na górze u
sąsiadów biegają dzieci, jak skaęzą i tupią, Witold uprzy
tomnił sobie, że słyszy to po raz pierwszy. Wpatrywał się
z błaganiem i rozpaczą w oczy matki, nigdy dotąd nie ro
bił jej takich niespodzianek, nigdy nikogo nie sprowadził
do domu, więc teraz powinna... tak, powinna — na litość
boską, była wojna i nie mpgło mieć żadnego znaczenia,
że ktoś się boi i uważa, iż dosyć już cierpienia, jak na je
den dom...
Matka patrzyła na przybysza w milczeniu; trwało to
dosyć długo, a może Witoldowi tak się tylko wydawało,
może wydawał mu się tak długi ten nerwowo jego niepo
kojem odmierzany czas, zanim ona — ta kochana, cu
downa, najwspanialsza z matek! — podeszła do poruczni
ka i serdecznym gestem wyciągnęła rękę ku jego lewej, od
razu ku jego lewej ręce.
— Ależ proszę! Cieszę się! Niech pan wejdzie. Witek,
pomóż panu się rozebrać.
A tego może nie powinna była już powiedzieć, bo po
rucznik błyskawicznie sam zrzucił z siebie płaszcz i powie
sił go na szaragach. Zaczerwienił się — matka przeprosiła
go oczyma, Witold to spostrzegł i zrozumiał, kocham cię,
chciał szepnąć do niej, ale pomyślał, że przecież dobrze to
wiedziała.
Anielka tajała wolniej, ale wystawiła jednak na stół w
kuchni, gdzie było jako tako ciepło — wyjaśniono to goś
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ciowi — ostatni kawałek masła, ten biały, znakomity
chleb od Bednarskiego i sznycle mielone na zimno, w
których było dwa razy tyle bułki co mięsa, ale i tak były
pyszne, talenta kulinarne Anielki — no i głód — popra
wiały smak każdej potrawy.
A porucznik Leszek był głodny. Witold też, ale kobie
ty nie zwracały teraz na niego uwagi. Gdy sznycle zniknę
ły z talerza (miały być na jutro, a może i na pojutrze),
matka przymilnie zwróciła się do Anielki:
— Mamy jeszcze, zdaje się, kawałek wędzonki.
To na cały tydzień do kaszy - chciała powiedzieć
Anielka, ale nie powiedziała. I nawet bez ociągania się
podeszła do kredensu, z najciemniejszego kąta wyjęła za
winięty w papier kawałek wędzonego boczku, odkrajała z
niego plaster i położyła go na talerzu gościa. Omijała
spojrzeniem Witolda, nie zwróciła ku niemu głowy — za
winęła znów boczek ciasno w papier, ale po chwili jednak
prawie ze złością jeszcze raz go rozwinęła i trzęsącą się
ręką odkrajała cieniutki plasterek. Dla Witolda. Jasne by
ło, że kobietom się ten pożywny przysmak nie należy.
Odniósłszy boczek znów do kredensu, Anielka zatrzy
mała się przy nim dłużej.
— Mamy trochę bongu — powiedziała, wyraźnie na
swoją odpowiedzialność i z własnej potrzeby serca.
Pan by się nie napił? Na dworze dziś zimno.
- A co to jest bongu? - spytał porucznik.
- Mleko od wściekłej krowy - wyjaśniła ze śmie
chem Anielka.
_ Wódka! — roześmiał się także Witold. — Właści
wie: spirytus.
— Dziękuję — słabo wzbraniał się gość.
— Podziękuje pan, jak pan wypije - Anielka szukała
już kieliszka; był taki jeden, z grubego szkła, kieliszek dy
żurny zawsze stojący w kuchennym kredensie. Służył do
próbowania doprawianej wódki, do częstowania
za
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dawnych dobrych czasów -- listonosza, lub „człowieka”,
który nosił węgiel z piwnicy.
— Nie, nie — zaprotestowała matka, nim Anielka
zdążyła postawić to obraźliwie pospolite szkło przed po
rucznikiem. — Przyniosę kieliszki z pokoju.
Zerwała się i pobiegła, bardzo żwawa. Witold czekał
w napięciu na jej powrót. Powiedziała: kieliszki. Wyraźnie
— kieliszki!
I rzeczywiście przyniosła dwa. Witolda nie opuszczało
napięcie — przed kim je postawi? Przed gościem to zro
zumiałe, ale ten drugi? Prawie nie zwrócił uwagi, a już na
pewno nie zastanawiał się nad tym, co to znaczy, że mat
ka wróciła z pokoju w tureckim szalu narzuconym na do
mową suknię, w której ją zastali, w tym pięknym szalu,
przywiezionym jej przez ojca ze Stambułu, dokąd jeździł
w interesach jednego ze swoich klientów. Nie nosiła tego
szala często, choć bardzo ją zdobił; i teraz też wyglądała
w nim niespodziewanie odświętnie i strojnie, ale nie syn
to spostrzegł. Patrzył wciąż na dwa kieliszki w rękach
matki. Jeden oczywiście postawiła przed Leszkiem, co
zrobi z drugim...?
- Witek się także napije - powiedziała do Anielki.
— Tylko trzeba spirytus czymś rozcieńczyć.
— Czym? — spytała Anielka.
— Może jest jakiś sok?
— Pani dobrze wie, że od dawna nie mamy w domu
żadnego soku.
- A jest herbata? - spytał Witold. - Można by
spirytus rozcieńczyć herbatą. Dodać trochę cukru...
— Ciekawe, skąd ty się na tym znasz? — nabuńdziurzyła się Anielka. — Herbaty też nie ma. Ani cukru. Jest
tylko sacharyna.
— A może są jakieś zioła? — porucznik włączył się w
tę debatę. Uśmiechnął się, po raz pierwszy prezentując
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swój dołek w policzku. Rozgrzał się w ciepłej kuchni,
twarz mu się zaróżowiła.
r
Po co chłopu taki słodki pysk? pomyślała Anielka, za
pominając o co pytał.
Musiał powtórzyć:
— Ziuła! Może jest na przykład piołun?
— Piołun? — oprzytomniała Anielka. — Piołun jest.
Zawsze mam rumianek i piołun. Bo jak kogoś w domu
boli brzuch...
— Anielko! — szepnęła matka.
— Zrobimy sobie piołunówkę! — zawołał porucznik.
- Tylko... - posmutniał - o ile pamiętam z domu, za
lewało się w tym celu gałązki piołunu spirytusem i odsta
wiało na kilka dni.
— My to zrobimy wojennym sposobem — pocieszyła
go Czownicka - prościej i szybciej. Zaparzymy piołun
wrzątkiem, zostawimy go na kilka minut pod przykry
ciem, żeby naciągnął, i tym wywarem rozcieńczymy spiry
tus.
Zajęli się teraz wszyscy przyrządzaniem „expresowej”
wojennej piołunówki. Matka nastawiła wodę na gazie, że
by zagotowała się jak najprędzej, Anielka szukała gorącz
kowo piołunu wśród swoich torebek z ziołami, a gdy go
wreszcie znalazła, Witold z porucznikiem ki uszyli jego ło
dyżki na drobniutkie kawałki.
Kiedy nalewka była gotowa i wspaniały, goizkawy,
ale przedziwnie wonny i orzeźwiający zapach rozszedł się
po kuchni, matka zwróciła się do Witolda:
— Przynieś jeszcze dwa kieliszki. Piołunówki i my —
spojrzała z uśmiechem pa Anielkę - chętnie się napijemy
dla rozgrzewki.
- Czemu nie - zgodziła się od razu Anielka. Dokroiła jeszcze chleba i przysiadła także przy stole, bo wie
czór zrobił się zgoła niezwykły i nie można go było psuć
krzątaniem się po kuchni. — Mocna ta wódka! — powie85

działa po pierwszym kieliszku, z trudem łapiąc oddech.
— Te od Baczewskiego nie były takie mocne.
— Rzeczywiście — szepnęła matka. — Mogłam zago
tować więcej wody.
Witoldowi — a co dopiero porucznikowi! — moc al
koholu wydała się w sam raz. Tylko że reagowali nań od
miennie. Witold oparł ciężką głowę na ręce i tylko przy
słuchiwał się opowieści porucznika, który w ożywieniu o
wiele większym, niż przed niedawnym czasem na Sykstuskiej, wiódł opowieść o walkach pod Kockiem, o boha
terstwie dowódców i żołnierzy, o nieuchronności klęski. I
mówił już do matki Witolda: pani Tereso! albo: droga
pani Tereso! co synowi wydało się zupełnie dziwne, bo
prawie zapomniał, że miała tak na imię, od dawna prze
cież, od dnia, od godziny, kiedy ojciec opuścił ten dom,
nikt się do niej po imieniu nie zwracał.
Zaczęła go ogarniać błoga senność, chęć porucznik
wciąż mówił i słuchając go musiał przeżyć po raz drugi tę
szarżę, ten rajd, ten lot polskiej kawalerii na tyłach wroga
przez Niedźwiedź, przez Budziska, przez Charlejów...
przez Niedźwiedź... przez Budziska... przez... Na siedzą
cych przy stole patrzył zamglonymi oczyma, matka wyda
ła mu się tak młoda, jak Myszka, albo jak ona sama z
tych lat, gdy prowadziła za rączkę chłopczyka w mary
narskim ubranku, co tak dokładnie zapamiętał i tak pię
knie przypomniał mu jubiler Siebel, Anielka była ową
młodą dziewczyną, którą panowie wychodzący od ojca
po brydżu mieli zawsze ochotę uszczypnąć nie tylko w
policzek, a porucznik... porucznik miał obie ręce i w tej
prawej trzymał szablę...
— Witek! — powiedziała Anielka. — Idź spać! A ja
chyba i panu pościelę — gdzie mam pościelić, proszę pa
ni? Czy w gabinecie pana mecenasa?
Matka, zasłuchana w to, co mówił do niej gość, po86

woli odwracała ku niej głowę i dopiero po chwili Witold,
ciężko podnoszący się z krzesła, usłyszał jej odpowiedź:
— Tak, pościel w gabinęęie, Anielko.

V
W tym ‘wszystkim — w tym wszystkim, co działo
się na świecie — przytrafiały się dni prawie szczęśliwe:
Witold kochał się w Myszce, przynajmniej tak mu się
zdawało, pomyślnie załatwiał zlecaną mu przez Siebla
sprzedaż złota, matka zupełnie niespodziewanie przyzwy
czaiła się do obecności porucznika Leszka w ich domu, a
Anielce udało się kupić na bazarze ruszt gazowy i właśnie
dziś wraz z książką, którą miała doręczyć mu Chajka
Sieblówna, postanowił zanieść profesorowi Chołodyńskiemu.
Trzeba to było zmieścić w krótkim popołudniu mię
dzy zakończeniem pracy w Landwirtschaftliche Zentral
stelle a godziną policyjną z wpadnięciem do domu ria
obiad, którego nigdy nie opuszczał, bo — po pierwsze —
zawsze był przeraźliwie, młodzieńczo, ale i wojennie głod
ny, a — po drugie — Anielka tyle trudu wkładała w to,
żeby codziennie był jednak jakiś obiad, że nie wolno było
nikomu z domowników tego lekceważyć. Dziś w dodatku
popołudnie było popołudniem z Myszką, bo nazajutrz
obowiązkowo musiała być u krawca, u którego pełniła
dobrze płatne obowiązki prasowaczki. Postanowił więc
zabrać ją i na spotkanie z Chajką Sieblówną, i na Kolo
nię Profesorską, przez cały czas byliby razem, a ponadto
poruszanie się po mieście z dziewczyną było zawsze dla
chłopców bezpieczniejsze, zwłaszcza gdy jej uroda była
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bezsprzecznym dowodem, że na pewno chodzi tu o mi
łość.
Umówili się, że wstąpi po nią do domu, bo i ona mu
siała zjeść obiad; mama Dawrosiewiczowa pitrasiła swoje
obiadki z takim samym trudem co Anielka; bardzo ner
wowe zrobiły się te kobiety, na których barkach spoczy
wało wojenne żywienie rodziny. Dawrosiewiczom zresztą
powodziło się może lepiej niż innym, bo stary — miał
chyba niewiele ponad czterdzieści lat — był kolejarzem i
zawsze udawało mu się przywieźć z prowincji jakiś pro
wiant. Już na schodach poczuł Witold zapach kapuśniaku
z kartoflami, okraszonego świeżo przyrumienionymi
skwarkami, której to zupy przed wojną — narażając się
bardzo Anielce — nigdy jeść nie chciał, a teraz wtroiłby
jej chętnie ze dwa talerze, choć już był po barszczu w do
mu.
Zatrzymał się na chwilę z ręką na poręczy, rażony
pospolitością wojennej egzystencji, codziennym osacze
niem przez głód, męczącą i przerażającą zapobiegliwość
lub — w najlepszym razie — prymitywne doznawanie sy
tości. We wszystkich domach śmierdziało teraz złymi tłu
szczami, kapustą i brukwią i nie tylko nikomu te zapachy
nie wydawały się uprzykrzone, ąle nawet świadczyły o
zwycięskiej zdolności przetrwania, o drapieżnym trzyma
niu się życia.
Odetchnął więc głęboko wonią kapuśniaku i zwal
czywszy w sobie nadzieję, że gdyby u Dawrosiewiczów
nie skończono jeszcze obiadu, zaproszono by go może do
stołu — podszedł do drzwi i nacisnął dzwonek.
Otworzyła mu młodsza siostra Myszki — Tycia, która
wcale tycia nie była, wprost przeciwnie, choć dopiero
dwunastoletnia, wyrośnięta była ponad wiek i, jak bez za
chwytu mówiono w rodzinie, zapowiadała się na prawdzi
wą hojda Marynę. Fafuły miała okrągłe i rumiane, jakby
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nie było wojny, która malowała puliczki wszystkich dzieci
zielonkawą bladością, najulubieńszym ze swoich kolorów.
Powitała go okrzykiem:
— Myszka już się sztafiruje do pana! — Chciała je
szcze coś dodać w swoim stylu, ale starsza siostra, zja
wiwszy się w przedpokoju, zdążyła szturchnąć ją pod że
bro.
Zaczęła się więc rodzinna kłótnia, podczas której bra
ny był przez jedną i przez drugą na świadka kto zaczął,
kto kogo zaczepił. Nie opowiadając się po żadnej ze
stron, odsunął obydwie dziewczyny z drogi i wszedł do
pokoju; wiedział, że szybko pogodzone wpadną tu zaraz
za nim. Z kuchni dochodził szczęk zmywanych naczyń, a
w jadalni przy stole siedział tylko tata Dawrosiewicz mo
zolnie usiłujący zwinąć z grubej machorki jako tako
zgrabnego skręta. ri
_
,
_ _
Witold wyszarpnął z kieszeni państwowe pudełko
(matka paliła coraz więcej) i podsunął go gospodarzowi.
— Ho, ho, ho! — rozpromienił się — po obiedzie do
bry papieros to prawdziwe święto. Dziękuję! Niech pan
siada. Wychodzi pan z Myszką?
— Tak — bąknął Witold z nie po raz pierwszy obu
dzoną czujnością. Zastanawiał się coraz częściej — a na
dworze wciąż trzymał mróz i trudno było spotykać się na
ulicy — co myślą sobie rodzice Myszki o jego wizytach w
ich domu. Jasne było, że przychodzi do niej, ale czy nie
czekali przypadkiem, żeby się zdeklarował? Wojna wojną,
a w pewnych kołach społecznych obyczaje trwały wcale
nią nie zmienione i Dawrosiewiczowie może zaczynali już
się obawiać, że kompromituje ich córkę zbyt długim z nią
chodzeniem. A z drugiej znów strony, gdyby się zdeklaro
wał, czego zresztą nie miał zamiaru robić, może parsknę
liby śmiechem — cóż to był z niego za konkurent, jaka
partia dla dziewczyny, która mogła zachwycić każdego...?
— Dobrze, że pan przyszedł — Dawrosiewicz przym
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knął oczy, z lubością zaciągając się dymem — bo chcia
łem z panem porozmawiać.
Witold ścierpł.
— O... czym? — wyjąkał.
— Ano właśnie... Idźcie dziewczyny do swego pokoju
— zwrócił się do córek, które strzygły już uszami ciekawe
zapowiedzianej rozmowy, Myszka wyraźnie nią zaniepo
kojona. - Albo matce pomóżcie przy zmywaniu. No,
jazda! Szwytko!
— Słyszał tato, że wychodzę — obruszyła się Myszka.
— Wyjdziesz, jak z panem Czownickim załatwię.
To ostatnie słowo zupełnie się Witoldowi nie podoba
ło. Poruszył się niespokojnie na krześle. Nie usiłował do
tąd dociec, jakiej rangi kolejarzem był ojciec Myszki, te
raz pomyślał, że na pewno niewysokiej. Dawrosiewicz
zresztą coraz dobitniej to udowadniał. Zerwał się od sto
łu, przytrzymując jedną ręką porozpinane do obiadu
spodnie, a drugą popychając córki ku drzwiom.
— Człowiek szwicuje przez cały dzień, żeby te dziapy
w domu czymś zatkać — a to wszystko takie niepoczciwe. Falujcie mi zaraz do kuchni!
Myszka, czerwona jak burak, dała się bez oporu
wypchnąć za próg, Tycia — podobna do ojca i po nim
chyba taka pyzata i pyskata - nie pozwoliła się spławić
tak szybko.
— Niech tato tak nie haluka, bo i tak się tatki nikt
nie boi!
— Och, ty gnocie nieznośny! — wrzasnął i podniósł
rękę, ale na klapsa nie czekała, głośno zatrzaskując drzwi
za sobą. — No tak — westchnął wróciwszy do stołu —
wychował człowiek, wyhołubił i co teraz ma? Ale przynaj
mniej ładne, ładne te moje dziewuchy! Przynajmniej to!
Niech pan sam powie.
Witold, cierpnąc coraz bardziej, pomyślał, że tak oto
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zaczyna się zasadnicza rozmowa z potencjalnym teściem,
który mu się prezentował z coraz to gorszej strony.
— Niech pan sam powie — powtórzył, jak się Witol
dowi wydało, prawie natarczywie.
— No... tak, owszem... — bąknął.
Dawrosiewicz przyjrzał mu się jakby zaskoczony —
jego nieśmiałością, czy... rezerwą, trudno to było wyczy
tać z jego oczu. Zamilkł na długi czas, a Witold uznał, że
o nic nie pytany, o nic jeszcze nie pytany, też nie powi
nien się odzywać. W kuchni dziewczyny śmiały się z cze
goś hałaśHwie, wtórowała im matka; niewątpbwie pocie
szający był fakt, że złe nastroje mijały w tym domu szyb
ko, bez długiego pielęgnowania dąsów i pretensji — ale
właściwie dlaczego o tym myślał?
— Chcę z panem porozmawiać o pewnej sprawie —
zaczął Dawrosiewicz, zapinając i ściągając paskiem spod
nie, jakby potrzebna była przy tej rozmowie bardziej god
na postawa.
Witold przełknął ślinę.
- Proszę... jestem do dyspozycji — wykrztusił.
— Pan pracuje w Landwirtschaftliche Zentralstelle?
— Tak. Ale... rozumie pan, że pensja, którą tam do
staję, jest znikoma, prawie śmieszna... i utrzymanie z niej
rodziny...
— Wszyscy pracujemy za takie śmieszne pensje —
przerwał mu Dawrosiewicz — i nikt z nas nie utrzymuje
za to rodziny.
— Ale jeśli nie udaje się dorobić... — brnął dalej Wi
told, mimowolnie zaczynając się bronić.
— Trzeba się starać — stwierdział, jak się Witoldowi
zdawało, z naciskiem, a nawet surowością przyszły teść.
— Tak, oczywiście... — przytaknął pokornie.
— A pan nawet nie wie, przy jakiej żyle złota ma pan
szczęście pracować.
— Przy jakiej... żyle? — nie mógł zrozumieć Witold.
91

— Przecież właśnie Landwirtschaftliche Zentralstelle
to taka żyła. Cala żywność i nie tylko, całe bogactwo z
dystryktu przez nią przechodzi.
— Tak... rzeczywiście...
— I nawet Niemcy mieliby nas za ciężkich frajerów,
gdybyśmy za bezdumo przy tym harowali.
— Ale pan pracuje na kolei — Witold wciąż nie mógł
nic zrozumieć.
— No, właśnie — jako hajcer przy maszyniście. Mało
ja się tego węgla naładuję, żeby oni wszystko nam spod
nosa mogli wywieźć? Aż w krzyżach nieraz trzeszczy.
— Mogę to sobie wyobrazić...
— Nic! Nic pan sobie nie może wyobrazić! Kto przy
biurku siedzi, nigdy sobie nie wyobrazi, co to znaczy ło
patą machać. Ale jak nie łopatą, to niech pan przy tym
biurku chociaż głową ruszy.
— Nie rozumiem — wyznał już otwarcie Witold.
Właściwie powinienem się obrazić, pomyślał.
— Zaraz pan zrozumie. Mnie interesuje wełna! Owcza
wełna! Bo są już tacy, co podkradają z wagonów mąkę,
tłuszcze, jaja...
— Są już tacy...
— Niech pan nie udaje, że pan o tym nifi wie. A z
czego żyje naród? Tylko z tego, co ukradnie. Oni nas ok
radają, a my ich. Żadnego grzechu nie ma. Może tylko to
w tym niedobre, że wszyscy do złodziejstwa przywykną i
po wojnie nawet dwóch uczciwych do kupy się nie zdy
bie.
— Może nie będzie tak źle — coraz niepewniej odzy
wał się Witold.
— A ja taki panu mówię, że złodziej na złodzieju bę
dzie siedział i złodziejem poganiał. Ale nie martwmy się
tym, co będzie po wojnie. Najpierw trzeba ją przeżyć.
Wełna! Mówię panu, że to najlepszy interes. Bo droga i
najlepiej można na niej zarobić. Ile mąki trzeba się nata92

skać, żeby coś z tego mieć, a jak się rozsypie, to i ślad zo
staje. A wełna to czysty interes...
— Czego pan ode mnie oczekuje? Bo czegoś pan ode
mnie oczekuje, tąk? — pojął wreszcie Witold.
— Oczywiście. Co kilka dni widzę, że przychodzą wa
gony z wełną — ze Stanisławowa, Kołomyi, Buczacza...
— Wszędzie mamy terenowe placówki.
— No właśnie! Chodzi o to, żeby pan zawiadamiał,
kiedy wagon z wełną będzie ładowany i kiedy wysyłany
do Lwowa. Żeby się zdążyło skrzyknąć na dany dzień, lu
dzi z naszej spółki.
— Z... naszej spółki?
— Pan także będzie do niej należał. Za frajer nikt ni
czego teraz nie robi. Każdy musi dostać swoją część. Pan
— za informację, ten, co służby rozdziela — za wysyłanie
na trasę odpowiednich ludzi...
— Ale przecież można wpaść... można wpaść — ję
knął Witold.
— Pan powinien mieć najmniejszego boja, bo kto pa
nu udowodni, że to pan robotę nadał? Więc niech się pan
nie miga. Mówię panu, że hopy są do zarobienia! A były
by jeszcze większe, gdyby udało się w tych papierach, co
do wysyłki dołączają, zaszachrować wagę, wtedy i didko
by się nie połapał...
— Ba! — mruknął Witold, ale nie dodał nic więcej,
bo od razu przyłapał się na tym, że zaczyna już zastana
wiać się nad możliwościami dokonania proponowanego
mu złodziejstwa. Poczuł, że się czerwieni, jakby ktoś od
gadł jego myśli i zamiary - ojciec, gdyby żył, matka, na
wet Anielka, która na swój sposób przez całe jego życie
przykazywała mu, co wolno, a czego nie... Ale przecież
Dawrosiewicz miał rację, kiedy mówił, że cały naród żyje
z tego, co ukradnie, bo oni okradają nas, a my ich —
sprawa jest całkowicie czysta. Ale jednak jakby trochę
mniej czysta — na przykład od kradzieży broni. Doko
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nawszy jej, mógłby nawet Niemcom — zwłaszcza Nie
mcom — patrzeć prosto w oczy, choć za chwilę na pewno
by go rozstrzelali. Uświadomił sobie nagle — podczas
wciąż trwającego milczenia — że nie myśli już o reakcji
matki czy Anielki na to, co miał zamiar zrobić, co może
zrobi, co powinien zrobić, ale że najważniejszy byłby
wstyd, tak — wstyd! przed jego niemieckim szefem, który
tylekroć dawał mu do odczucia, że rodzi się między nimi
coraz wyraźniejsze porozumienie dwóch inteligentnych i
znających swoją wartość ludzi, chwilowo tylko rozdzielo
nych walką swoich narodów. Ten Dieter Knapp z Rosen
heim, chory na serce więc nie powołany do wojska, miał
wydać najbardziej dla niego znaczący osąd jego postępku.
Ale do diabła z tymi inteligenckimi obciążeniami! Z tym
balastem wychowania, etyki i obyczajów! Czy Knapp nie
zrzucił go z siebie, czy nie zrzucał go z siebie co dnia, sie
dząc w okupowanym kraju, więc dlaczego on, Polak, ma
się czuć związany, obarczony swoim poczuciem...
— No jak? — spytał Dawrosiewicz.
— Właściwie nie wiem...
— Nie wie pan? — Dawrosiewicz przysunął się do
niego, położył mu na kolanie swoją ciężką dłoń ładowa
cza węgla. — Czego pan nie wie? Czy tego — jak to zrubić, czy w ogóle zrobić?
— I jedno, i drugie wymaga zastanowienia.
— Dla mnie tylko to pierwsze.
— Nie jestem całkiem pewny...
— Ot że frajerska makitra z pana! — nie wytrzymał
Dawrosiewicz. — Czy nie widzi pan, co oni z nami robią?
Chcą nas zagłodzić, a pan ma skrupuły...
— Nie aż skrupuły!
— A jak to nazwać?
— Ja tylko chcę się zastanowić...
— Mogę zrozumieć, że się pan boi. To całkiem co in
nego.
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— Powiedziałem, że muszę się zastanowić. Porozma
wiać z kolegą, który pracuje przy wełnie. Bo ja akurat je
stem przy skórach...
— Też nieźle!
Witold wstał ż krzesła, usuwając przedtem kolano
spod ciężkiej dłoni Dawrdsiewicza.
— W ciągu trzech dni dam panu odpowiedź. Ubieraj
się! — zawołał do Myszki.
— Mycha! Ubieraj się! — powtórzyła Tycia na całe
gardło tuż za drzwiami.
Dawrosiewicz podniósł się także.
— Przepraszam — zreflektował się — nie chciałem
pana kunirować. Pomyślałem tylko, że jest okazja.
— Ja się naprawdę zastanowię — już z naciskiem po
wtórzył Witold.
Myszka zjawiła się ubrana i czerwona jak burak.
— Tylko nie tryndajcie się niepotrzebnie po mieście!
— zawołała za nią matka.
— Odprowadzę Myszkę do domu — powiedział.
Wyszli i zaraz za drzwiami, przytrzymując klamkę, że
by Tycia nie mogła ich otworzyć, Myszka przytuliła się
do niego.
— Tak mi przykro — szepnęła.
— Dlaczego? — udał, żę nie wie, o co chodzi.
— Tato przypiął się do ciebie, słyszałam trochę, co
mówił. Nię zawracaj sobie tym głowy. A zwłaszcza...
— Co — zwłaszcza...?
- Zwłaszcza nie myśl, że to ja go napuściłam. Mnie
wystarcza... mnie musi wystarczyć to, co zarabiam w dy
strykcie i u mego krawca. Wszystkie pieniądze mamie od
daję.
Pocałował ją i wyciągnął na ulicę.
Początek marca był jeszcze mroźny, ale popołudnie
miało już wiosenną świetlistość, przenikliwym blaskiem
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oblewając twarze ludzi, domy, nagie jeszcze konary
drzew.
— Ślicznie wyglądasz! — powiedział, głównie po to,
żeby skończyć z tą sprawą. Bo właściwie wydała mu się
jakaś biedniutka w tym swoim wyszarzałym i na pewno
nie bardzo ciepłym paletku. Dlaczego dziś właśnie, dla
czego dopiero dziś o tym pomyślał? Dlaczego dopiero te
raz spostrzegł, jak wytarty i wyrudziały jest kołnierzyk
przy płaszczu z popielatych ongiś bibretek, w który teraz
chowała wciąż rozognioną rumieńcem twarz. Sama była
aż zbytkowną ozdobą każdego ubrania, każdej rzeczy,
którą nosiła, ale można było sobie wyobrazić, jak wyglą
dałaby wystrojona według wojennej mody, przeniesionej
tu z Warszawy. Wzięła go pod rękę i wtedy zobaczył na
rękawie swojej kurtki jej pocerowaną włóczkową ręka
wiczkę... Nosiła te rękawiczki od początku zimy, a on do
piero dziś zauważył. O, do diabła! pomyślał. Może rze
czywiście frajerska makitra ze mnie?
— Dokąd idziemy? — zapytała.
— Najpierw pod bibliotekę uniwersyrecką.
— Panna Siebel?
— Panna Siebel! Kazała mi być po piątej, w bibliote
ce dłużej pracują. Pewnie przygotowują nowy transport
książek do Reichu.
Spacerowali długo manifestacyjnie okazując młodzień
cze zakochanie, zanim w drzwiach wśród innych wycho
dzących ukazała się niepozorna postać córki jubilera.
Gdy mijała ich, rzuciła półgłosem:
— Nie tu! Za rogiem. Wejdę do bramy.
Podążyli za nią zawsze w tej samej odległości, nie za
bliskiej i nie za dalekiej; szła szybko, musieli dotrzymać
jej kroku. Myszka wysunęła nagle dłoń spod ramienia
Witolda, choć przecież wciąż powinni wyglądać na parę
zakochanych. Ale prawdziwe, a tym bardziej manifesto
wane szczęście wydało jej się czymś niestosownym wobec
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samotności tej ułomnej dziewczyny, podwójnie ugodzonej
i
przez los.
— Rozumiem — szepnął Witold. Czuł to samo. I
więcej: ogarniało go prawie zawstydzenie, że niezagrożo
ny — choć może tylko tymczasowo, jeszcze bez żadnego
znaczka, bez znamienia zagłady na czole — śmie obar
czać tę dziewczynę powinnością, która nie miała już ża
dnego znaczenia w jej życiu. Tylko wdzięczność profesora
Chołodyńskiego i odległa i niesprawdzalna ważność i
wartość jego pracy stanowiła zapłatę za dodatkowy cię
żar, jaki złożył na jej ramiona. Zamierzał jej to powie
dzieć, przeprosić i podziękować goręcej niż to robił za
zwyczaj, gdy wręczała mu książki. I zapytać — czy wolno
jeszcze mieć nadzieję, czy nie naraża się za bardzo...?
— Pan zwariował! — powiedziała, chwytając go za
rękę. Stali w mrocznej bramie narożnej kamienicy, Mysz
ka została na straży przed drzwiami. — Pan zwariował!
— powtórzyła. — Przecież teraz to całe moje szczęście!
— Szczęście? — Podejrzewał, że to ona zwariowała.
— Tak! Ja walczę! Nie rozumie pan tego?
— Rozumiem... — wyjąkał.
— Walczę! Każdy dzień ma dla mnie wielkie znacze
nie. Niesie z sobą jakiś cel. Kiedy budzę się rano, myślę:
znowu wystrychnę ich na dudka. Tych cholemików! Tych
przeklętników! Żeby oni spuchli jak nitka, żeby z kości
spadli! — Wykształcona i obcująca wciąż z literaturą,
przeszła w zapamiętaniu na język lwowskiej ulicy, który
najdokładniej oddawał żywione uczucia. — Żeby zdechli!
— zakończyła. Trzymała go wciąż za rękę, widział z bliska
jej oczy połyskujące hamowanymi łzami. Bez żadnego
związku z tym, co mówiła, pomyślał, czy chociaż raz je
ktoś całował? Te piękne, sarnie, osłonięte czarnymi rzęsami
oczy? I czy byłaby przez to choć przez chwilę szczęśliwa?
— Żeby zdechli! — powtórzyła. Zamilkła na długo.
Zza zamkniętej bramy dochodził odgłos kroków mijają-4
4 — Łza
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cych kamienicę przechodniów. Myszka bała się na pew
no, że któryś z nich wejdzie akurat do tego domu, a mógł
to być Ukrainiec, albo volksdeutsch, należało więc koń
czyć tę rozmowę, choć Sieblówna w brązowym karakuło
wym futerku z kołnierzem z niebieskiego lisa nie wyglą
dała na uciekinierkę z janowskiego oboz^i, a gwiazda Da
wida na jej piersi mogła nie być zauważona w mroku sie
ni.
— To narzeczona? — spytała nagle.
- Kto?
— Ta dziewczyna, z którą pan szedł, a która teraz
czeka na pana.
*
— Czeka przede wszystkim po to, żeby wejść tu z
każdym przechodniem, który skierowałby się do tego do
mu. Może by nie zwrócił wtedy uwagi, że tu stoimy...
— Że stoi pan ze mną — poprawiła cicho.
Objął ją szybkim, ale i delikatnym, bardzo łagodnym
ruchem — i zrobił to, co może choć na krótką chwilę
mogło ją uszczęśliwić. Pocałował ją. Najpierw jej oczy, le
we i prawe, a potem usta, które pod jego wargami roz
chyliły się skwapliwie w zdumionym zachwycie.
— Co pan robi? — szepnęła, gdy wypuścił ją z uści
sku.
— Dziękuję pani w imieniu profesora Chołodyńskiego. Bo chyba woli pani — usiłował zażartować — że to
ja panią całuję, a nie profesor.
— Nie wiem, jak profesor wygląda — ochłonąwszy
podchwyciła jego żartobliwy ton.
— Dobrze wygląda, ale... nie jest już młody.
Na górze rozległo się skrzypnięcie, a potem trzaśnięcie
drzwiami, i ktoś szybko zbiegł po schodach. Była to mło
da kobieta, która mijając stojących w sieni, obrzuciła ich
badawczym spojrzeniem. Najpierw chłopaka, potem dzie
wczynę w karakułowym futrze z jawnie i nieubłaganie se
micką twarzą.
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— Nie wiem, czy to szantaż czy handel — powiedzia
ła zjadliwie — ale na jedno i drugie ten dom jest za do
bry.
5
— Co pani sobie wyobraża? — krzyknął Witold. —
Jaki szantaż? Jaki handel?
— Ja tam swoje wiem. Wynoście się stąd! — Wyszła,
głośno zamykając za sobą bramę.
— No i widzi pan — szepnęła Chajka - o nic innego
nas... o nic innego pana nie podejrzewają. Szantaż albo
handel!
'
1
- To i dobrze - mruknął Witold. Wziął od dzie
wczyny książki, wsadził je do swojej torby. — Bardzo
dobrze!
— Ma pan rację — potwierdziła po namyśle. — Czy
wybiera się pan w tych dniach do tatusia?
— Tak. Jesteśmy w... stałym kontakcie.
- To niech pan zostawi tytuły dalszych książek dla
profesora. Trzeba się śpieszyć.
Udał, że nie zrozumiał.
— Profesor nie pracuje tak szybko.
- Wiem. Ale ja muszę się śpieszyć.
— Pani ojciec ma bardzo dobry plan.
Potrząsnęła głową.
1
— O tym właśnie myślałam.
Wyszła pierwsza, a on dopiero po chwili opuścił sień.
- Co tak długo? - spytała Myszka.
— Musieliśmy porozmawiać.
- Czy ta kobieta, która wyszła stąd... zaczepiła was?
- Nie.
— Zdawało mi się, że coś mówiła.
— Może mówiła do siebie. To się ludziom czasem
zdarza.
Nie chciał informować Myszki o incydencie z kobietą
w bramie. Posądzenie o szantażowanie ukrywających się
Żydów było czymś najobrzydliwszym w wojennej obycza
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jowości. Ale zdarzało się. Zdarzało się, że ktoś rozpoz
nawszy na ulicy Żyda bez gwiazdy Dawida na płaszczu
— szedł za nim i dopadłszy go wreszcie, domagał się oku
pu za poniechanie denuncjacji. Matka miała koleżankę z
gimnazjum Żydówkę, która na kilka lat przed wojną
przeszła wraz z mężem na katolicyzm. I, jak to u neofi
tów bywa, byli bardzo pobożni, chodzili co dnia na ran
ną mszę do katedry, przystępowali co niedziela do komu
nii świętej, być może w nadziei, że ich to uratuje. Ale
właśnie podczas nabożeństwa podeszła do niej kobieta,
która zażądała oddania obrączek — dyskretnego oczywiś
cie, ale możliwego podczas podniesienia, gdy wszyscy klę
cząc i nie rozglądając się po kościele pochyleniem głowy
czczą unoszony przez księdza sakrament — zażądała
obrączek i pieniędzy w zamian za milczenie. Dostała i
nikt spośród osób modlących się obok niczego nie zauwa
żył. Ale następnego dnia koleżanka matki wraz z mężem
zgłosiła się w obozie janowskim, gdzie obydwoje przeszli
na judaizm, chyba nie tylko dlatego, żeby całkiem for
malnie — ze względu na wyznanie — móc tam przeby
wać. Opowiedziała to wszystko, gdy matka spotkała ją na
ulicy i zaczepiła — choć tamta chciała ją wyminąć —
zdumiona gwiazdą Dawida na jej płaszczu. Dlaczego nie
przyszłaś do mnie? — zapytała, ale słowa marły jej na
ustach, bo przecież wiedziała, że mówi to tylko dlatego,
że sprawa jest już nieodwracalna i że przyjaciółka — Ży
dówka nie poprosi jej już o ukrycie. Przyznała się do te
go, gdy podczas kolacji zapytał ją czemu płacze, a Aniel
ka zakończyła całą sprawę westchnieniem: Jeszcze tego
tylko nam brakowało!
Nie chciał więc mówić Myszce o zachowaniu kobiety
w bramie, choć nic złego w nim nie było, przeciwnie.
Wziął znów dziewczynę pod rękę, pod skrzydełko, jak się
wśród młodzieży mówiło, i od razu ruszyli szybkim kro
kiem.
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— A teraz dokąd? — zapytała.
— Teraz na Kolonię Profesorską. Muszę oddać pro
fesorowi książki, choć pewnie go nie zastanę, ma dzisiaj
wykład dla innej grupy gdzieś na mieście.
W tramwaju stali sprasowani na tylnym pomoście,
podczas porannych i przedwieczornych godzin tłok w
tramwajach był największy. Arbeitsamt przydzielał lu
dziom miejsca pracy w różnych punktach miasta, nie li
cząc się z tym, gdzie kto mieszkał, a Lwów był duży, sze
roko rozłożony na swoich wzgórzach. Przez otwarte
drzwi, których nie można było zasunąć, bo ludzie wisieli
na stopniach, zawiewał ostry wiatr. Witold starał się osła
niać przed nim Myszkę szerokimi swoimi plecami, w
czym niewątpliwy udział miąła wypchana przez krawca
na ramionach kurtka z koca z prawdziwej wielbłądziej
wełny.
— Kiedy to się skończy? — szepnęła Myszka. Przytu
liła policzek do jego piersi, tłok na pomoście to uspra
wiedliwiał.
- Co?
— Zima i to wszystko.
Powiedział to, o czym od dawna marzył, co skrycie
sobie planował:
— Gdybyśmy mieli jakiś kąt...
- Kąt...?
— Pokój, w którym moglibyśmy być razem.
— Sami? — zapytała niepewnie.
— Sami. Kiedy zarobię trochę więcej pieniędzy, wy
najmę gdzieś pokój na mieście.
Odsunęła się trochę od niego, choć ścisk nie bardzo
na to pozwalał.
— I... co wtedy?
— Co wtedy? Będziemy razem! Dziewczyno!
— A teraz nie jesteśmy razem? Już bardziej razem
być nie możemy.
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— Och, to co innego!
— Miałbyś wyrzucać pieniądze na wynajmowanie ja
kiejś kuczy...
- To wcale nie byłaby kucza. Przeciwnie - duży,
piękny pokój dla nas dwojga.
— Szkoda pieniędzy! — powiedziała. — A poza tym
zanim je zarobisz, to już będzie wiosna i lato, i będziemy
mogli siedzieć w parku. Poznaliśmy się w parku...
Nic nie zrozumiała. Nic a nic! A on nie śmiał powie
dzieć jej wyraźnie, co się dzieje z chłopakiem podczas
trwającego od miesięcy przytulania i całowania. Kończył
niedługo dwadzieścia jeden lat, miał kilka przygód z dzie
wczynami, ale w żadnej się nie kochał, to one go uwodzi
ły, zapraszając do domu, gdy rodzice wyjeżdżali lub wy
chodzili do kogoś na imieniny. Nie zachował z owych
przygód wspomnień; gdy spotykał te dziewczyny, witali
się zwyczajnie: Cześć! Cześć! — jakby nic się nie zdarzyło
między nimi. Najdziwniejsze było tylko to, że po powro
cie do domu z takiej eskapady nie mógł patrzeć prosto w
oczy matce ani Anielce, może nawet głównie Anielce, ona
była bardziej dociekliwa.
— Och, jak ja tęsknię do wiosny i lata! — Myszka
znowu przytuliła się do niego. To mi się chyba tylko zda
wało, pocieszyła się szybko, on nie mógł myśleć o czymś
takim, nie mógł sobie wyobrażać, że ona... Choć chłop
com nieraz roi się w głowie... Nie na darmo gdy wybiera
ła się gdzieś z chłopakiem, matka wołała zawsze za nią.
Mycha, bój się Boga! Jeszcze by teg<? brakowało, żeby w
ten ciężki, zły czas przyniosła do domu jakieś zmartwie
nie.
- Ja także! - powiedział Witold drętwym głosem.
— Ja także tęsknię do wiosny i lata.
Na ulicach Kolonii Profesorskiej leżał śnieg. Odgar
niany w śródmieściu przez pracujących pod ukraińskim
nadzorem Żydów, tutaj leżał na jezdnj i chodnikach,
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przemieniony gdzieniegdzie w lód wyślizgany przez dzieci.
Przejechali się też na obcasach spory kawałek, Myszka się
śmiała i obydwoje zapomnieli o rozmowie w tramwaju;
młodość przestała nieść w sobie mroczne powikłania i
mogło być właśnie tak: ślizgawka i śmiech dziewczyny nie
przerażonej jeszcze miłością.
Już z daleka, gdy zbliżali się do willi Chołodyńskich,
słychać było rąbanie drzewa. Wasylko! pomyślał Witold z
obudzoną nagle sympatią do mrukliwego Rusina.
Wprawdzie ruszt gazowy, który niósł, miał wykluczyć, a
przynajmniej ograniczyć palenie w piecach, niemniej jed
nak sama obecność Wasylka w domu profesora, jego po
moc, prawie opieka, miała w sobie coś pocieszającego.
Tylko dlaczego Wasylko nie odgarnął śniegu z chodnika
przed domem, ani ze ścieżki, która od furtki poprzez
ogród do niego wiodła? Leń z Wasylka! pomyślał Witold
z nagłym spadkiem sympatii do niego. Zastanawiał się,
czy nie powiedzieć mu czegoś na ten temat, był już na ty
le tu zadomowiony, że profesor może nawet byłby mu za
to wdzięczny, skoro delikatność nie pozwalała mu przy
muszać Wasylka do prac, których konieczności sam nie
zauważał, A przecież na tych oblodzonych zaspach moż
na było się przewrócić, złamać rękę czy nogę. Troska o
profesora potęgowała złość na \yasylka, a sięgnęła szczy
tu, gdy dobrnąwszy do drewutni, która stała poza do
mem, zobaczył, że drzewo rąbie... profesorowa. W hucul
skim futrzanym serdaku, w chustce na głowie — walęzyłą
z opornym pieńkiem, który nawet po kilku uderzeniach
siekierą nie dawał się rozłupać. Jej rudy kot był przy niej,
ale przezornie trzymał się z daleka.
— Pani pozwoli — Witold pospiesznie przystąpił do
niej — ja to zrobię.
Przestraszyła się, nie słyszała, jak szli — zaskoczona
podniosła głowę, odgarnęła włosy z czoła i najpierw się
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zawstydziła: swego stroju, wyglądu, a także chyba i nie
udolności w pracy, której nie potrafiła sprostać.
Witold wyjął siekierę z jej ręki, ale przedtem dokonał
prezentacji:
— Moja koleżanka — pani profesorowa Chołodyńska. — A gdzież Wasylko? — spytał, gdy już kilka odrą
banych polan leżało na ziemi.
— Ten okropny Wasylko — powiedziała profesorowa
— szkoli się na generała. Nie pokazuje się od kilku dni.
Poszłam do jego matki, zapytałam, co się z nim dzieje.
Powiedziała, że jest skoszarowany.
— Co takiego?
— Skoszarowany! Tylko tyle umiała mi powiedzieć.
— Czy to znaczy...
— Och, bardzo łatwo się domyśleć, co znaczy. —
Podniosła dłoń do oczu. — Wbiłam sobie drzazgę w pa
lec, pewnie będzie ropieć.
— Trzeba ją zaraz wyjąć — powiedziała Myszka tros
kliwie.
Lidia Chołodyńska jakby dopiero teraz przyjęła do
wiadomości jej obecność. Obrzuciła dziewczynę uważnym
spojrzeniem i jeszcze bardziej zawstydziła się zaniedbania,
w jakim ją zastali.
— Tak — szepnęła — trzeba ją zaraz wyjąć. Może
mąż zaraz wróci — dodała.
Witold nałożył sobie naręcz drewna, drugą wzięła
Myszka, poprzedzani przez gospodynię ruszyli ku domo
wi. Szła szybko, jakby chciała jak najbardziej skrócić
czas, w którym mogli obserwować z tyłu jej potargane
włosy wystające spod chustki, serdak — zapewne pamiąt
ka z odległych wakacji w Worochcie czy Zaleszczykach,
fartuch, którym cała była przepasana, i przydeptane filcaki na nogach... Gdy tylko weszli do willi, zniknęła w po
koju i zanim Witold z Myszką zdążyli ułożyć polana w
miejscu, w którym składał je Wasylko - ukazała się już
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bez serdaka, fartucha i chustki, gładko przyczesana, ale
jeszcze bardziej zawstydzona tym, że musieli to zauważyć,
choć tak naprawdę zauważyła i zrozumiała tę zmianę w
wyglądzie tylko Myszka.
Witold wyjmował już ze swojej torby ruszt gazowy i
szukał miejsca przy kuchni, żeby go podłączyć.
— Co to jest? — spytała gospodyni zdumiona.
Uśmiechnął się do niej uradowany.
— Obiecałem panu profesorowi, że zdobędę coś ta
kiego i przyniosę,
— Mąż nic mi nie mówił.
— Pewnie myślał, że mi się nie uda. Bo to rzeczywiś
cie nie takie proste. — Podłączył przewód gazowy do ku
chenki, pociągnął go przez hall i wszedł do najbliższego
pokoju. — Przydałaby się jakaś blacha — powiedział.
— Nie mam takiej blachy — zmartwiła się bezradnie.
— Może być blacha do ciasta — poradziła Myszka.
— Na pewno jest w bratrurze. Zaraz zobaczę. — Nie py
tając o pozwolenie, pobiegła do kuchni i wróciła z bla
chą, która akurat nadawała się pod ruszt. Już po chwili
błogie ciepło zaczęło promieniować z gazowych płomieni.
— My w ten sposób — powiedział Witold — ogrze
wamy co dnia jeden pokój. Tylko jeden, żeby wysokie zu
życie gazu nie podpadło kontrolerowi. Choć czasem wy
starczy dać mu w łapę...
— Dziękuję panu — uśmiechnęła się, speszona jednak
trochę tą niespodziewaną darowizną. — Ale to na pewno
coś kosztowało...
— • Drobiazg — Witold potrząsnął głową — nie ma o
czym mówić. Najtrudniej było znaleźć coś takiego. Ale
to już zasługa naszej Anielki - przyznał się wreszcie, nie
śmiąc całej zasługi brać na siebie. — Jeśli wie, że coś jest
potrzebne, spod ziemi potrafi wydostać.
— Dziękuję — powtórzyła. I dodała: — Bardzo bym
chcjała poznać Anielkę.
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- Może dojdzie do tego - roześmiał się Witold,
przypominając sobie, jak to Anielka zgłosiła gotowość
umycia okien w willi profesora za naukę, którą u niego
pobierał i zamiast książek, przynoszonych mu z bibliote
ki, co wydawało jej się tak niebezpieczne, że nieraz to
przed nią ukrywał. Sięgnął do torby: - A to są książki
dla pana profesora. Proszę powiedzieć, żeby przygotował
spis dalszych. Zabiorę, gdy przyjdę we wtorek na wykład.
- Jest w domu łopata? - - zapytał nagle.
— Po co panu łopata?
— Śnieg odrzucę sprzed domu. I ścieżkę oczyszczę.
Pan profesor mógłby się pośliznąć...
— Obydwoje — powiedziała z naciskiem — uważa
my, żeby się nie pośliznąć. A w ogóle może już w końcu
będzie wiosna i śnieg stopnieje.
- Ale tymczasem wciąż leży. - Skierował się ku
drzwiom, zatrzymała go jednak ruchem ręki.
— Nie lubię słowa „tymczasem”. Ma kilka znaczeń,
to - którego pan użył, ale jeszcze i inne. - Podeszła do
półki z książkami, szukała przez chwilę dotykając palcem
ich grzbietów, aż znalazła i wyjęła z szeregu niedużą ksią
żeczkę, którą od razu otworzyła na wiadomej stronie,
musiała często odczytywać ten tekst. — Mój mąż napisał
w swojej pracy: „Nigdy — lub prawie nigdy — nie uży
wam słowa tymczasem. Bo cóż to jest za słowo? Cö ono
oznacza - że wszystko wokół gna bez chwili spoczynku
ku swemu nieistnieniu? Nawet to, co nie żyje, poddane
jest wewnętrznemu ruchowi przemijania, swojej tymczaso
wości. Jest więc to słowo tragiczne, boleśniejsze niż żal
czy cierpienie, okrutne w swej bezapelacyjności. A zatem
choć wszyscy jesteśmy, choć wszystko wokół jest tym
czasem, nie będziemy używać tego niedobrego słowa.
A jeszcze i dlatego, że jesteśmy Polakami, bo poza tam
tym swoim znaczeniem ma ono jeszcze jedno dla naro
dów cierpiących: obojętność. Gdy one walczą, gdy wy
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krwawiają się tracąc najlepszych spośród siebie, gdy są
mordowane i ujarzmiane, świat żyje tymczasem swoim
życiem i nie ma nic bardziej powolniejszego niż pomoc
czy ratunek”.
Odłożyła książkę, wsunęła ją między inne na półce.
- Ostatnie zdanie mąż dopisał teraz. Na marginesie.
Choć oczywiście nie jest to w naszej historii tylko margi
nes teraźniejszości.
- Ale mnie się wydaje... - odezwała się z waha
niem, ale jednak brnąc w swoim nietakcie Myszka mnie się wydaje, że w słowie tymczasem jest także pocie
cha i otucha. I że... wolałabym to znaczenie od innych
treści.
- Co ty opowiadasz? - przerwał jej Witold, zmie
szany — nie odważyłby się poddać w wątpliwość wywodu
profesora. I pośpiesznie uciął wszelką dyskusję:
A jed
nak poproszę o łopatę i odrzucę śnieg sprzed domu.
— Łopaty są w drewutni — powiedziała profesorowa.
Prawdopodobnie bezwiednie użyła liczby mnogiej, ale
Myszka także ruszyła ku drzwiom.
— Pomogę ci.
— Dam sobie radę.
— Pomogę ci! — powtórzyła z naciskiem. — Wiesz
- powiedziała, gdy rozbijał zmarznięty śnieg na ścieżce
- nie tak sobie wyobrażałam żonę profesora Chołodyńskiego.
- Jest trochę zaniedbana. W takim dużym domu ma
wiele pracy, a rozpieściły ją chyba pierwsze lata małżeń
stwa przed wojną.
— Opowiadała ci?
- Nie, skądże? Ale tak to sobie wyobrażam. Profe
sor uniwersytetu przed wojną coś znaczył. I była to nie
tylko wyspka ranga zawodowa i towarzyska, ale także i
odpowiednia pensja.
- A wiesz, ile zarabiał kolejowy maszynista? 107

Myszka podparła się na łopacie. — Ojciec miał nadzieję,
że dostanie się na kurs maszynistów, tylko że akurat wy
buchła wojna. Ale jako hajcer też nieźle zarabiał. Byliśmy
nawet raz na wakacjach w Iwoniczu. Obiecywał nam, że
jak zostanie maszynistą, to co roku będziemy wyjeżdżać.
No i tymczasem wszystko diabli wzięli. Widzisz, jest je
szcze jedno znaczenie słowa „tymczasem”.
— Ale niepotrzebnie wyjechałaś z tą poprawką do
wywodu profesora.
— Przede wszystkim to nie była poprawka, lecz uzu
pełnienie.
— Zgoda. Musisz jednak przyznać, że zawarł w tym,
co napisał, całą prawdę naszego istnienia.
— Ale głównie tylko egzystencjalną. I gdyby nie było
tego dopisku na marginesie...
— Tak — zamyślił się Witold — gdyby nie było tego
dopisku na marginesie — urwał, patrzył na Myszkę za
skoczony. Uważał rodzinę Dawrosiewiczów za prymityw
nych prostaków, którzy mieli piękną córkę, ale mimo wo
li i ją zamykał w tym kręgu, a przecież była studentką i,
choć nie kontynuowała teraz studiów, coś z dawnych wy
kładów musiało pozostać w jej głowie. Teraz właściwie go
zawstydziła, bo nie on, tylko ona zwróciła uwagę na to,
że dopisek profesora na marginesie przedwojennej jego
książki jest najistotniejszy w dzisiejszym czasie. Myślał
właśnie tak samo i to samo, gdy ojciec był w więzieniu,
gdy szukał jego zwłok wśród innych pomordowanych
więźniów, a świat żył tymczasem swoim życiem i nie moż
na się było spodziewać ani pomocy, ani ratunku. —
Masz rację — powiedział. Zabrał się ostro do odgarnia
nia śniegu, a Myszka także już się nie odezwała.
Po oczyszczeniu ścieżki i chodnika przed domem od
nieśli łopaty do drewutni i wrócili do willi, żeby pożegnać
profesorową. Siedziała w kucki z dłonią zanurzoną w
garnku wypełnionym mydlaną wodą.
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- To podobno pomaga - zawstydziła się, że wierzy
w takie rzeczy — może drzazga sama wyjdzie. Powinnam
ją od razu wyjąć, tylko że ostatnio jakoś źle widzę, wzrok
mi się osłabił, muszę pewnie zacząć nosić okulary. Ale te
raz wszystko takie drogie...
— Czy mógłbym to zobaczyć? — Witold zbliżył się
do niej. Kot, siedzący na stole obok naczynia z wodą, pa
trzył mu przenikliwie w oczy.
— Och, nie — zaprotestowała. — Mąż niedługo wró
ci...
— Niech się pani nie boi, zrobię to delikatnie. — Wy
jął rękę kobiety z wody, przyjrzał się skaleczeniu. — Pop
roszę o cienką igłę. I spirytus dla dezynfekcji.
- Spirytusu nie mam.
-- Ani kropli?
— Ani kropli.
W tym domu naprawdę przydałaby się Anielka, po
myślał Witold. Wziął podaną mu igłę, podszedł do poko
ju, w którym wciąż palił się gaz, potrzymał igłę nad pło
mieniem. Drzazga tkwiła głęboko pod skórą i nie od razu
dało się ją wydobyć. Witold spostrzegł, że nie tylko zra
niona dłoń drży, ale że i jemu trzęsą się ręce. Przypo
mniało mu się, co opowiadał Siebel o wizycie profesora w
jego sklepie, gdy przyszedł z narzeczoną, żeby kupić jej
pierścionek. Paluszki, jak u lalki, powiedział — ale teraz
już tak nie wyglądały, zniszczone domową pracą, popa
rzone i poranione, z coraz większą raną na jednym z
nich, gdzie wciąż tkwiła nie dająca się usunąć drzazga.
Uświadomił sobie, że ręce Anielki, która przecież wszyst
ko w domu robiła, były w lepszym stanie pewnie dlatego,
że przyzwyczajona do swojej pracy umiała dawać sobie z
nią radę.
— Już! — powiedział z ulgą na pewno większą niż ta,
którą ona mogła odczuwać, gdy ostry kawałek drewna
został wreszcie wydobyty z palca. — A teraz niech pani
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moczy palec w wodzie z mydłem. Zawsze to jakaś dezyn
fekcja.
- Dziękuję, bardzo panu dziękuję! - Włożyła znów
rękę do garnuszka i patrzyła na niego z wdzięcznością.
Zauważył po raz pierwszy, że oczy ma szare, nakrapiane
złotymi plamkami, ale nie pomyślał o nich, że piękne, tyl
ko że — słabe, słabe na pewno z niedożywienia. Rany
boskie! Nad czym on się zastanawiał certoląc się tak dłu
go, gdy Dawrosiewicz proponował, żeby ukraść trochę tej
drogocennej wełny; mogłoby to poprawić byt wielu lu
dziom; o tym powinien myśleć, tylko o tym!
- Pani Lidko! - powiedział, po raz pierwszy zwra
cając się do niej w ten sposób, co samego go zdziwiło. Proszę już nigdy nie rąbać drzewa! We wtorek po wykła
dzie zostanę i narąbię ile trzeba. A co do okularów to...
- chciał powiedzieć, że już prawie zdecydował się na
przeprowadzenie machlojki z wełną, ale jednak powstrzy
mał się od tego. - Co do okularów, to mamy znajomego
okulistę...
— Dziękuję! — powtórzyła coraz bardziej zdumiona.
Gdyby oderwał wzrok od jej oczu, dostrzegłby zapew
ne nikły, ale wyraźnie ironiczny uśmieszek Myszki, która
z rosnącym zniecierpliwieniem przysłuchiwała się jego ża
rliwym deklaracjom.
— Gaz potrafi pani zgasić sama? — zapytała.
- Cóż prostszego? - przerwał jej Witold, zrozu
miawszy intencję tego pytania. — Tylko ruszt trzeba
schować - zwrócił się do profesorowej. - Bo jednak
zdarzają się kontrole.
— Komedia! — parsknęła Myszka, gdy wyszli.
- Z czym komedia? - spytał cierpko.
— Z tym wyjmowaniem drzazgi. Z rąbaniem drzewa.
Ze wszystkim!
- Trzeba pomóc kobiecie... - zaczął łagodnie nie
przeczuwając jeszcze kłótni.
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— Moja mama przez całe życie robiła wszystko sama!
■ wybuchnęła Myszka z nie yviadomo do kogo skierowa
ną pretensją. — I nikt się nad nią nie litował.
— A jednak ojciec kazał pomóc jej w kuchni.
— Komu?
— Tobie i Tyci.
— Ach, to zupełnie co innego.
— Nie widzę żadnej różnicy.
— Owszem. My jesteśmy córkami, a ty jesteś bądź co
bądź całkiem obcy człowiek. ,
— Dla kogo?
— Dla niej. Dla profesorowej. Dla pani Lidki, jak ją
już nazywasz.
t
Zazdrosna! pomyślał Witold ubawiony. Odpowiedział
jednak spokojnie.
- Jestem studentem profesora. A w dawnych wie
kach żacy i uczniowie mistrzów...
— Och, daj mi spokój!
j
Korzystając z tego, że na ulicy było pusto — szybko
pocałował ją w policzek, wziął pod rękę.
— Nie bój się! — parsknęła. — Nie musisz mnie
wspierać ramieniem. Nie pośliznę się i nje przewrócę.
Swoje opiekuńcze uczucia zachowaj dla starszych pań,
które tego potrzebują.
— Ona jest całkiem młoda — roześmiał się Witold.
— W jaki spospb od razu wpadłeś na to, że mówię o
niej? Może miałam na myśli twoją matkę?
Dąsała się'aż do domu, ale w bramie wycałował ją do
utraty tchu i rozstali się pogodnie.
— Śpiesz się! — powiedziała. — Godzina policyjna
niedługo.
Zdążył na szczęście, choć musiał prawie biec, ale tyip
bardziej zdumiał się, gdy Anielka z wypiekąmi na twarzy
powiedziała mu w przedpokoju, że czeka ktoś na niego.
O tej porze? O tej porze mógł to być tylko gość, którego
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nie obowiązywała godzina policyjna, ale Anielka była
umiarkowanie wystraszona, nie chodziło więc chyba o wi
zytę najgorszą z najgorszych...
— Kto? — spytał, pośpiesznie ściągając kurtkę.
— Mówi, że dziennikarz.
— Dziennikarz? Polak?
— Polak.
— Dokąd go poprosiłaś?
— Do salonu.
— Tam strasznie zimno.
— To i dobrze — powiedziała Anielka.
Na progu swego pokoju ukazała się matka, gestem
przynagliła go, żeby najpierw wszedł do niej.
— Rozmawiałam z nim. To dziennikarz z „Nowego
Wieku”. Pisze artykuł o więzieniu na Łąckiego. O po
mordowanych w tym więzieniu przez sowietów...
Z fotela pod oknem podniósł się porucznik Leszek.
Witold odnotował najpierw, jakby to była ze wszystkiego,
co się działo, rzecz najważniejsza, że kawalerzysta, zado
mowiony już całkiem w ich mieszkaniu, ma na sobie swe
ter ojca, ten, który ojciec najbardziej lubił i którego z te
go właśnie powodu Anielka nie sprzedała jeszcze na baza
rze.
— Nic nie mów! — powiedział prawie rozkazująco.
— Nic nie wiesz, nic nie widziałeś! Nie byłeś w ogóle
tam... W takich sprawach trzeba być bardzo ostrożnym.
— W jakich sprawach? — spytał cicho czując, że
krew napływa mu do głowy. — W jakich sprawach?
— W tych właśnie. Nie daj się wciągnąć w żadne
opowieści!
— Więc nie wolno mi nawet... — warknął przez za
ciśnięte zęby — nie wolno mi nawet nikomu powiedzieć,
jak zginął mój ojciec? Co z nim zrobili? I za co? Za co?
Za nic!
Porucznik objął go niezgrabnie tą swoją jedną ręką,
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przyciągnął do siebie i Witold miał teraz blisko przed
oczyma rozpięty na jego szerokiej piersi ten najbardziej
przez ojca ulubiony sweter, którego Anielka do tej pory,
właśnie dlatego do tej pory nie wyniosła na bazar...
— Więc nie wolno mi nawet... — powtórzył.
— Bądź rozsądny! — powiedział porucznik. — Naka
zuję ci być rozsądnym! Wojna trwa! Trwa — i my, Pola
cy, jesteśmy w takim szachu...
Witold cofnął się o krok, ręka porucznika opadła.
Może gdyby kawalerzysta nie miał na sobie swetra ojca i
może gdyby jego ton nie był tak rozkazujący — zacho
wałby się inaczej. Nie wszedłby do salonu z obrazem
tamtego strasznego dnia w oczach i pragnieniem mówie
nia o nim z kimkolwiek, jakby to miała być nie tylko
cząstka jego bólu, ale i zemsty.
— Przede wszystkim... — zaczął, gdy gość, łysawy
młody człowiek, przedstawił mu się i wyjawił cel swojej
wizyty — przede wszystkim niech pan pamięta, żeby za
cząć od tego, że był upał, koniec czerwca, upał niesamo
wity — więc kiedy otworzono więzienie, buchnął stamtąd
odór tak potworny, że można było paść, paść na ziemię
od tego smrodu i myśli, że tam jest także dało mego oj
ca, że rozkłada się i śmierdzi, jak zwykła padlina...
Młody łysawy człowiek notował — w pośpiechu i z
przerażeniem w oczach, gdy na chwilę podnosił je na nie
go — notował, śpieszył się, żeby nie uronić żadnego sło
wa, a on zapomniał do kogo mówi i po co, zapomniał, że
artykuł ma ukazać się w „gadzinówce”, a ten, kto go na
pisze, nie jest już w pełni Polakiem, bo pisze to, co podo
ba się, co może podobać się Niemcom.
— Więc najpierw: smród! Niech pan pisze — smród
nieludzki, a przerież ludzki, pomordowani przez ludzi lu
dzie, ich ciała rozkładały się w czerwcowym upale, gdy
jedna wielka armia ustępowała przed drugą wielką armią
5 — Łza
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i wszystko byłouiozwolone, a odpowiedzialność za zbrod
nię ukryła się na najodleglejszej z planet naszej galaktyki.
— A ja bym tego tak nie ujął — młody łysawy czło
wiek odjął od notatnika swoje wieczne pióro; patrząc na
Witolda zamrugał powiekami. — Ja bym tego tak nie
ujął — bo przecież to, co się teraz dokonuje, jest jednak
jakimś odwetem i za to, co się stąło w więzieniu na Łąc
kiego także. Słyszał pan ostatnie komunikaty Oberkom
mando der Wehrmacht? Wie pan dokąd już zapędziła tę
pierwszą wielką armię druga wielka armia?
Witold przytomniał powoli. Odwet? pomyślał w pop
łochu. Przez kogo dokopany odwet? Nie ci, którzy go sqbie przypisywali, mieli do niego prawo. Zbrodnie na
Wzgórzach Wóleckich i na Łąckiego wpisywały się do
jednego rejestru. My, Polacy, jesteśmy w takim szachu...
— powiedział porucznik, którego prawie odepchnął od
siebie, choć nie zasługiwał na to.
— Napiszemy spokojną, dobitną, niezaprzeczalną
prawdę — ciągnął przedstawiciel „Nowego Wieku”. —
Znalazł pan ciało swego ojca wśród pomordowanych na
Łąckiego, tak?
— Tak — potwierdził Witold z zadławiającą mdłością
w sercu, nie w żołądku, ale właśnie w sercu — więc co to
było? Żal? Wciąż ten sam, nie złagodzony przez czas —
żal? Czy strach? Dlaczego strach? Przenikliwy strach, jak
by dokonywał się los — własny czy cudzy — ale zawsze
czyhający na słowa, które nie powinny być wypowiedzia
ne w jakiejś złej godzinie.
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VI
— Ten Bednarski wygląda na coś lepszego — po
wiedziała Anielka, wyjmując z torby i kładąc na stole
dwa piękne bochenki białego chleba. Nigdy przedtem:
przed wojną, w spokojny, syty — choć nie dla wszyst
kich — czas nie miał chleb dla ludzi tyle piękności, ty
le smaku i zapachu; ciekawe, myślała Anielka, czy ze
chcą o tym pamiętać, gdy nie będą głodni? Nakryła
bochenki lnianą ściereczką, ale zaraz chwyciła nóż i
odkrajała z jednego przyrumienioną przylipkę dla Wi
tolda, który siedząc przy stole czekał na obiad i na
dalsze wynurzenia Anielki o Bednarskim.
Dziś wyjątkowo chleba nie przyniosła matka, zapo
wiedziała rano przed wyjściem z domu, że musi po
pracy załatwić coś w mieście, więc żeby nie musiała taskać ze sobą chleba, niech Anielka przyjdzie po niego
do piekarni. Anielka poszła z ochotą, od dawna była
ciekawa Bednarskiego, tak hojnego chlebodawcy — w
całym tego słowa znaczeniu — mecenasowej. Najbar
dziej była ciekawa, czy rzeczywiście się w niej durzy,
choć nie spodziewała się, że to się tak od razu da za
uważyć. Podpaliła gaz pod wcześniej ugotowaną zupą i
przysiadła na chwilę przy stole naprzeciwko Witolda,
żeby mu opowiedzieć o swoich wrażeniach.
— Nie wyobrażaj sobie tylko, że naprawdę wyglą
da na piekarza, że chodzi w białej czapie przepasany
płócienną weretą. Takich to on ma kilka w piekarni
przy dzierzach i piecach, a sam siedzi w pokoju obok
za biurkiem w popielatym ancugu, ze złotą szpilką w
krawacie, siedzi sobie za biurkiem, a mamuńcia twoja
za drugim. I nic tylko liczą oboje na liczydłach, a
chrobotanie takie i grzechot od tego w pokoju, że na
wet nie słyszeli, kiedy weszłam. Więc zakaszlałam w
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progu, raz i drugi, pani mecenasowa podniosła pierw
sza głowę i mówi do niego: A to jest właśnie nasza
Anielka! — Musiała mu nieraz mówić o mnie, bo od
razu wiedział o kogo chodzi. I co ty na to powiesz?
Jak go zobaczyłam, pomyślałam sobie: funiaste pani
sko, a on wyskakuje zza biurka, rękę mi podaje i do
krzesła prowadzi. Niech sobie pani Anielka siada —
mówi. — Może zmęczona. Anielka nigdy nie jest zmę
czona — roześmiała się mama. — I przyszła tylko po
chleb, bo mam coś, jak stąd wyjdę, załatwić na mie
ście... — mama nie wiadomo dlaczego się zaczerwieniła
i dokończyła już całkiem cicho, jakby się tłumaczyła
temu Bednarskiemu, że nie idzie prosto do domu —
więc ciężko by mi było nosić chleb ze sobą.
— Jasne — powiedział Witold. — Takie dwa
bochny to chyba ze dwa kilo.
— Ta poczekaj, co ten Bednarski na to: Pójdę z
panią — mówi od razu. — Jeśli ma pani coś do zała
twienia na mieście, pójdę z panią! Czasy teraz takie...
A mama zaczerwieniła się jeszcze bardziej. — Nie, nie!
— zaczęła się bronić. — Dziękuję. Po cóż by miał się
pan fatygować? — Taż to żadna fatyga dla mnie —
mówi Bednarski. — To przyjemność! — Tak powie
dział: przyjemność! Ale mama i tak się nie zgodziła,
żeby szedł z nią, podziękowała bardzo uprzejmie, tylko
nie wiem dlaczego była taka zmieszaną, co Bednarski
musiał zauważyć i po swojemu jakoś zrozumieć, bo z
powrotem usiadł za biurkiem i już się nie odezwał, a ja
sobie zaraz poszłam, bo mi się go zrobiło żął. I tobie
też by było go żal, jakbyś na niego patrzył. Bo wcale
nie funiasty od tych pieniędzy, co je teraz na swoim
chlebie zarabia, tylko jakby całkiem biedny. I mówię
ci, nie wygląda na piekarza. Na coś lepszego wygląda!
— Anielko! — uśmiechnął się Witold. — Piekarz
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podczas wojny najlepszy z najlepszych! Jeszcze tego nie
pojęłaś?
Anielka zamyśliła się.
— Może — powiedziała jednak dość niepewnie. —
Przyzwyczajona do bywających w tym domu adwoka
tów, prokuratorów, sędziów i lekarzy nie ceniła zbyt
wysoko rzemieślniczego stanu.
— A szewc? A krawiec? — ciągnął dalej Witold,
głównie jednak zainteresowany tym, czy zupa już się
dostatecznie podgrzała. — Te zawody może nawet le
piej teraz się mają niż przed wojną. W kążdym razie
żyje im się łatwiej niż dawnym urzędnikom. Z inteli
gencji to tylko lejcarze nie muszą szukać innych zarob
ków... Żeby tylko ta zupa nie była za gorąca!
- Zobacz, jaki mały gaz! - Anielka nie miała za
miaru zakończyć ekscytującej ją rozmowy. — A po
wiem ci jeszcze, że na mamę to byłam prawie zła. ,
— Co ty mówisz? Dlaczego?
— Dlaczego? — Anielka wstała już od stołu, ale
jeszcze na chwilę do niego wróciła. — Bo źle potrakto
wała tego Bednarskiego, a on na to nie zasługuje. Dla
pana Leszka potrafiła być miła, czasem to mi się wy
dawało, że aż za bardzo. Ciekawe - Anielka zamyśliła
się — gdzie on się teraz obraca?
— Nie wiem — powiedział Witold zgodnie z praw
dą _ Pojęcia nie mam. - Nie chciał wtajemniczać
Anielki, dlaczego nic nie wie i że nie powinien wiedzieć
— zasada konspiracji wykluczała ciągłość pobytów i
zadań.
— Może narokuje niespodzianie — Anielka pod
niosła pokrywkę na garnku z zupą, żeby sprawdzić,
czy już się zagrzała. — Źle mu u nas nie było.
— Też tak myślę — powiedział Witold bez przeko
nania. Zastanowił się, czy uczucia obudzone, gdy poz
nał porucznika, gdy go pierwszy raz zobaczył i uścisnął
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jego lewą rękę, nie uległy osłabieniu podczas jego po
bytu w ich mieszkaniu.
Anielka jakoś skojarzyła jego milczenie ze swoimi
myślami.
— Ten sweter pana mecenasa, co mu pani mecenasowa dała, żeby nosił — to on zostawił. I sprzedałam
go zaraz na bazarze.
— Dajże wreszcie tę zupę! — powiedział Witold.
Było mu czegoś żal, sam nie wiedział czego, czuł w ser
cu ćmienie, jak rodzący się ból zęba. — Czekam na
Zygmunta Teleszkę — dodał, żeby to przerwać i zagłu
szyć. — Dasz mu trochę zupy?
Anielka zasumowała się nad garnkiem.
— Dla mamy nie zostanie.
— Dolejesz trochę wody — zażartował Witold.
— Ah! — obruszyła się Anielka. — Juszki ani waseryci pani mecenasowej nie podam! Pan Zygmunt do
stanie chleba z leberką.
— Dobre i to — ucieszył się Witold. Zygmunt wy
dawał mu się zawsze niedożywiony, może taka była je
go uroda, a może naprawdę nie dojadał. Choć ostatnio
i jemu powinno się poprawić, pracował także w Land
wirtschaftliche Zentralstelle i razem kręcili tę wełnianą
machloję, która — jak słusznie przewidywał papa
Dawrosiewicz — okazała się złotym interesem. Niespo
dziewanie zasobni umówili się nawet, że pójdą dziś na
ciastka do cukierni, którą w pobliżu katedry prowadzi
ła przedwojenna senatorowa; nie udało się jej we
wrześniu trzydziestego dziewiątego towarzyszyć mężo
wi w ucieczce za granicę i oto zadziwiała Lwów nie
ujawnionymi w przedwojennej świetności talentami —
jej ciastka przypominały dawne ciastka od Zaleskiego i
były sławne w całym mieście, choć miały dwie dość za
sadnicze wady: były drogie i bardzo małe. Solidny więc
podkład z chleba był bardzo potrzebny przed tą wyp
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rawą do cukierni, w której miału uczestniczyć także
uroczyście, bo po raz pierwszy — zaproszona Myszka.
A dla niej — Witold rozpromieniał się, myśląc o tym
— przyjemność miała być podwójna: ciastka senatorowej i okazja, żeby wreszcie pokazać się w kapeluszu,
który jej kupił, choć bardzo wzbraniała się przyjęcia
tak drogiego prezentu. Wojna wojną, ale i podczas niej
kobiety usiłowały być modne, a właśnie u lwowskich
modystek pojawiły się niebiesko-popielate kapelusze z
włochatego filcu, o dużych, bardzo twarzowych ron
dach. Kupił taki matce, a potem i Myszce po długich z
nią targach. Marzyło my się, żeby kupić... trzeci, ale
zaniechał tej myśli, nie tylko dlatego, że wyzbyłby się
już wszystkich pieniędzy, ale także — i przede wszyst
kim — i z tego powodu, że prezent na pewno nie był
by, nie mógłby być przyjęty.
Zygmunt zjawił się bardzo podniecony.
— Widziałem naszego porucznika r- powiedział
już w przedpokoju.
,
— Którego?
— A z kim mieliśmy ostatnio kontakt? Leszką!
— To niemożliwe.
— Dlaczego?
- Chyba pokazałby się najpierw u nas. Mieszkał
tutaj dość długo.
— I to wystarczający powód, żeby zmienić adres.
Wyjechał do Warszawy, a po powrocie nawet wskaza
ne było, żeby zatrzymał się gdzie indziej.
— Gdzie go widziałeś?
— Na Kopernika.
— Może ci się zdawało, że to on?
- Może - tracił pewność Zygmunt. — Teraz tylu
okaleczonych mężczyzn widzi się na ulicach. Bo głów
nie dlatego zwróciłem uwagę na tego przechodnia, że
miał pusty rękaw... zaraz... a może to nie był prawy
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lecz lewy, sam nie wiem. Szedł tak szybko i widziałem
go tylko z tyłu.
— Gdyby się zjawił we Lwowie, Romek Wierzeja
wiedziałby o tym.
— Na pewno. Musimy wpaść do niego w tych
dijiach. Chociaż — roześmiał się Zygmunt, zerkając na
Anielkę — krępuje mnie zawsze, gdy służąca po otwar
ciu drzwi kieruje mnie do gabinetu pana doktora.
— Raczej do poczekalni, tam zawsze pełno.
— Iw ten sposób objawia się wojna! — Zygmunt
zamilkł, bo Anielka postawiła przed nim talerz z dwie
ma kromkami chleba posmarowanego leberką.
— Niech sobie pan Zygmuś poje — powiedziała.
— Och, dziękuję! — gość niby to wzbraniał się
przed poczęstunkiem.
— Wtrajaj jak dają! — zaprosił go bardziej dobit
nie Witold. — Widzę, że tobie także potrzebna prynuka do jedzenia, jak u Ukraińców, którzy wychodzą
głodni z gościny, gdy prynuki nie było.
— Ja na pewno głodny nie wyjdę! — Zygmunt
chwycił kromkę z talerza, wbił w nią zęby. - Skąd
macie taki wspaniały chleb? Przed wojną takiego nie
było!
— Był, tylko tak nie smakował — powiedziała
Anielka. — A ten chleb od Bednarskiego, od szefa pa
ni mecenasowej. — Specjalnie nazwała tak piekarza,
bo wciąż jej się wydawało, że nie jest przez swoją pra
cownicę traktowany jak należy. — Ma się rozumieć, to
nie jest chleb na kartki.
— Wcale tak nie myślałem — mruknął Zygmunt
pochłaniając drugą kromkę. Chciał jeszcze zapytać,
skąd leberka, bo mu się wydała tak pyszna, że i ona
na pewno nie poęhodziła z kartkowego przydziału.
Handel miał podczas wojny podwójny nurt — ten ofi
cjalny, na kartki, obejmujący produkty, które zdaniem
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Niemców powinny wystarczyć Polakom do przeżycia i
utrzymania sił do pracy, i ten drugi, który był praw
dziwym sposobem zdobywania koniecznego wyżywie
nia.
— A leberka — dodała Anielka, jakby zgadując je
go myśli — od baby aż z Gródka. Co tydzień mi przy
wozi. Wolę brać od niej, niż kupować na bazarze.
Przynajmniej wiem, że na pewno z paciuka.
— Anielka się boi — roześmiał się Witold, że na
bazarze sprzedają wędliny z ludzkiego mięsa. Tylko nie
wiem, skąd ta pewność, że w Gródku Jagiellońskim...
— Ja jednak wolę mieć tę pewność — roześmiał się
także Zygmunt. Ale... jakby z oporem przełknął ostat
ni kęs.
— Och, ty dumy wariacie! — obruszyła się na Wi
tolda Anielka, trzepnąwszy go mokrą mytką. — Co
innego kupować u pierwszego lepszego batiara na ba
zarze, a co innego od znajomej baby. Ta gdzieżby mi
ona taki zbrodniczy towar do domu przyniosła?
— No, już dobrze, Anielko, przepraszam! — Wi
told schylił się, żeby uniknąć drugiego plaśnięcia mok
rą mytką, bo jeszcze raz zamierzyła się na niego. —
Idziemy! — powiedział do Zygmunta.
Wszystkie miasta pięknieją wiosną, więc i Lwów
także, ale dodatkowej urody przysparzały mu wzgórza,
które w pierwszych dniach kwietnia zaczynały się już
zielenić w oddali ponad dachami domów i wieżami
kościołów. Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej,
Góra Lwia... Kiedy chodzili obydwaj do gimnazjum
na Łyczakowskiej, te trzy wzgórza zapowiadały im naj
wcześniej wiosnę niby seledynowa mgła zawieszona w
tej stronie nad miastem. Teraz też po wyjściu z domu
zwrócili głowy w tym kierunku, ale nie doznali dawnej
radości. Nie zieleń zdobiła teraz miasto, ale natarczy
wa czerwięń i czerń hitlerowskich płacht, rozwieszo
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nych na budynkach, gdzie mieściły się okupacyjne
urzędy, a nawet lokale i sklepy „nur für Deutsche”,
których w miarę przesuwania się frontu na wschód
przybywało coraz więcej. Minęli też przyozdobiony tak
Hotel „George”, w którego słynnej restauracji ojciec
Witolda załatwiał więcej spraw niż w swojej kancelarii
i dokąd w nagrodę za dobre cenzury zapraszał swego
podrastającego syna, nie przeczuwając, że nadejdzie
czas, kiedy Polacy nie będą mieli tu wstępu. Przed
głównym wejściem stało kilka samochodów, co ozna
czało, że gośćmi restauracji czy hotelu są figury znacz
nej rangi; wobec konieczności oszczędzania benzyny
dla celów wojennych samochody służbowe były przy
dzielane nie byle komu, nawet szef Witolda i Zygmun
ta w Landwirtschaftliche Zentralstelle poruszał się po
mieście zaprzęgiem konnym, wiosną i latem — zarek
wirowanym w jakiejś hrabiowskiej wozowni powozem,
jesienią i zimą — w podobny sposób zdobytą karetą.
Przez otwarte szeroko drzwi tego zarezerwowanego
teraz tylko dla zwycięzców przybytku dochodziły
dźwięki muzyki i — złudny chyba przy wojennych ersatzach — zapach kawy. Wchodzili i wychodzili ofice
rowie, nie tylko niemieccy, także włoscy i węgierscy,
śmiały się głośno towarzyszące im dziewczyny —
chciało się wierzyć, że były to tylko Niemki z takim
zapałem zgłaszające się we wszystkich miastach i mia
steczkach Reichu na jakże patriotyczny Osteinsatz. W
kraju mężczyzn było jak na lekarstwo, tutaj wojna
zgromadziła ich tysiące i wszyscy byli spragnieni towa
rzystwa kobiet. W obliczu niewiadomego jutra —
wszyscy byli wściekle spragnieni towarzystwa kobiet.
— Co tak skapcaniałeś? — powiedział Witold do
Zygmunta, który, zawsze lekko pochylony, zgarbił się
jeszcze bardziej. — Nadejdzie czas, kiedy my będziemy
wchodzić do tego lokalu z naszymi dziewczynami.
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— Może z córkami, albo nawet wnuczkami. Bo
jak się ta wojna będzie tak wlec jak dotychczas...
Witold usiłował zażartować:
— Zapominasz, że przedtem musielibyśmy się oże
nić. A właściwie dlaczego nie? Tyle ludzi pobiera się
mimo wojny. Co byś powiedział na to, gdybyśmy i my
się ożenili?
— My nie możemy.
— Coś ty? Dlaczego?
Zygmunt przystanął, dużo niższy od Witolda pod
niósł na niego oczy. Jego drobna twarz pomniejszyła
się jeszcze w pierwszy raź objawionym znękaniu.
— My nie możemy — powtórzył.
— Dlaczego? Wytłumacz mi — dlaczego? '
Zygmunt długo milczał, gryząc wargi. Wreszcie
rzekł:
— Bo kochamy się w jednej dziewczynie.
— Wariatuńciu mój słodki! — Witold wciąż usiło
wał żartować. — A czy ja powiedziałem, że chciałbym
się ożenić z Myszką?
— A z jaką inną?
— No... może jednak najbardziej z nią — spoważ
niał Witold.
>
— No widzisz! I ja także innej bym nie chciał.
Znów ruszyli przed siebie i długa minęła chwila za
nim Witold się odezwał, nadrabiając miną.
— Nie bierzemy pod uwagę, którego ona by wybrała.
— Chyba masz pewność, że ciebie. Na razie ciebie!
— Co to znaczy — na razie? Ach, masz znów na
myśli swoje wartości wewnętrzne, które każda dziewczyna
musi wreszcie dostrzec? — Witold śmiał się, ale już nie
tak dobrotliwie, jak zwykle w obcowaniu z Zygmuntem,
którego zawsze traktował niby młodszego brata, choć to
on był młodszy od niego.
— Na razie — to znaczy: dopóki nie zrazi się do cie
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bie. A co do wartości wewnętrznych — Zygmunt znów
przystanął, chwycił Witolda za klapy trencza — to mam
uczucie, że obydwaj nie mamy ich już za wiele.
— Co ty mówisz?
— Dobrze mówię. Prawdę mówię! Bo co my robimy?
Pracujemy dla Niemców, bo boimy się zostać bez ausweisu. Kradniemy i sprzedajemy wełnę, handlujemy żydow
skim złotem...
— Zapominasz, że to także przysługa dla Siebla, któ
ry zbiera dolary na ucieczkę. Na ratunek.
— Myślisz, że mu się uda?
— Boję się o tym myśleć. I może nawet nie powinie
nem.
— Dlaczego?
— Bo cień wątpliwości u mnie osłabiłby w nim chęć i
postanowienie walki o życie. On walczy. I jego córka
Chajka także. Ona jeszcze i w inny sposób.
— Ale nasz udział w tej walce jest znikomy. Czas mi
ja i nic nie robimy. Nic! Zupełnie nic!
— A co możemy zrobić? Oni są jeszcze bardzo silni.
— Właśnie! Bardzo silni! A nie powinni się takimi
czuć — tu, na naszej ziemi! Gdyby tąk na przykład prasnąć granatem choćby w to wejście do „George’a”. Nie
chby się przestraszyli, niechby przestali myśleć, że są u
siebie, zwycięscy i bezpieczni. Niechby pomyśleli, że nigdy
żaden wróg nie może się czuć bezpieczny na zdobytej zie
mi. Wyskakiwaliby z łóżek w gaciach, dziewczyny by pi
szczały. Choćby taki odwet się nam należy.
— Za ten odwet poszliby pod ścianę nasi zakładnicy!
— No, tak — posmutniał Zygmunt, rozpromieniony
na krótką chwilę. — Głupstwa gadam. Ale przecież nie
możemy jak pacany czekać na zmiłowanie boskie. Mam
nadzieję, że jeśli nasz porucznik wrócił...
— O ile to naprawdę jego widziałeś na ulicy.
— Powiedziałem: mam nadzieję.
124

Ruszywszy znów z miejsca skręcili w ulicę Boimów;
Zygmunt przyśpieszył kroku.
— Może Myszka już czeka?
— Nie czeka, nie czeka — uspokoił go Witold. —
Kazałem jej przyjść na szóstą, a jest dopiero piętnaście po
piątej.
— Kazałeś! Słusznie ci powiedziałem, że ona tylko na
razie woli ciebie. Dopóki się nie przekona, że ją traktu
jesz...
— Dobrze ją traktuję, skoro jest szczęśliwa.
— A jest?
— Jest!
— Skąd ta pewność?
— Bo mi to mówi. I wygląda na to!
— Wiesz — Zygmunt zatrzymał się przed wejściem
do cukierni senatorowej. — Ja chyba pójdę do domu, nie
będę wam przeszkadzał. Poczytam trochę i wcześnie dziś
pójdę do leżajska.
— Idy, idy — popchnął go ku drzwiom Witold — co
mi tu za głodne kawałki zasuwasz? Powiedziałem Myszce,
że cię przyprowadzę...
— I znowu to twoje słownictwo! Jej kazałeś, mnie
przyprowadzasz...
— Słuchaj, Zygmunt! — Witold wreszcie się zdener
wował. — Ty się coś za subtelny zrobiłeś. I czasy jakoś
nie na to, i znamy się za długo, żebyś teraz przede mną
funia strugał.
— Żadnego funia nie strugam.
— Właź! — Witold wcisnął go w drzwi, przy tej
okazji dał kuksańca pod żebro. — I przed Myszką ani
słowa o tym, o czym gadaliśmy po drodze.
— Miałbym się jej rzeczywiście z czego zwierzać.
— Pozwalam ci zalecać się do niej.
— Pocałuj mnie w nos, dobrze?
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— Dobrze! Widzisz, jaki jestem miły, a ty wciąż masz
mi coś do zarzucenia.
W cukierni, małej i przytulnej, nie wszystkie stoliki
były jeszcze, na szczęście, zajęte. Usadowili się pod
oknem, skąd był widok na ulicę i salkę można było ob
serwować bez odwracania głowy. Sama pani senatorowa
stała za bufetem, niczym jednak nie zajęta poza bacze
niem na pracę dwóch kelnerek, które obsługiwały gości.
Niemłoda już, ale i na pewno jeszcze niestara, z godnoś
cią poddawała się swemu — zastępczemu niejako — wo
jennemu losowi, pielęgnując dawny sposób bycia. Nikt z
gości nawet z tych, którzy nie wiedzieli kim była — nie
tylko w przeszłości, ale właśnie i teraz, w tej przejściowej
chwili wojennej — nie zwróciłby się do niej z prośbą o
podanie czegokolwiek.
Ciastka zresztą stały na paterach na każdym stoliku,
rzeczywiście — mikroskopijne, ale niektóre z nich nawet
z migdałami na wierzchu dobitnie białymi na czekolado
wej polewie.
— Coś takiego! — szepnął Zygmunt.
Sojusz Niemców z Włochami jednak na coś się przy
daje — powiedział Witold.
— Z Węgrami także — dodał Zygmunt wyciągając z
kieszeni paczkę papierosów.
— Co podać? — spytała kelnerka.
— Czekamy na kogoś — powiedział Witold.
— Jest karta? — spytał Zygmunt.
— Proszę, jest karta! — kelnerka uśmiechnęła się, po
dając ręcznym pismem wypełniony kartonik. Wiedziała,
że młodzi goście ciekawi są bardziej wyszczególnionych w
nim cen niż zasobów lokalu.
— Poczytam ci — mruknął Zygmunt do Witolda, gdy
się oiidaliła.
— Poczytam sobie sam — odpowiedział równie cicho,
dyskretnie rozglądając się na boki.
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— Zapewniam cię, że wszyscy od tego zaczynają po
byt w tym lokalu.
— Jestem przygotowany...
— ...na najgorsze?
— Mniej więcej — roześmiał się Witold nadrabiając
miną. — A zresztą, żebyś wiedział, ja cię zaprosiłem. —
Ceny, wypisane starannie i czytelnie na firmowym karto
niku, mogły rzeczywiście przyprawić o zawrót głowy. —
Chciałem sprawić przyjemność Myszce — dodał, nie wia
domo dlaczego ze smutkiem. — Niewiele ich ma. Gdyby
nie było wojny, zapraszałbym ją na fajfy, do kina, do
opery i teatru...
— Pomyśl, że są dziewczyny, które nawet tu przyjść
nie mogą.
— Wiem. I nieraz o nich myślę. — Przypomniała mu
się Chajka Sieblówna, choć nie miał pewności, że Zyg
munt akurat ją miał na myśli. Zapoznał ich ze sobą, gdy
któregoś dnia razem czekali na nią przed biblioteką.
Wszystko, cały swój los miała w oczach i nie można było
myśleć o niczym innym, gdy się w nie patrzyło. Kiedy
przed kilkoma dniami był u Siebla, jubiler, dając mu
znów jakąś złotą sztukę do sprzedania, powiedział: W
moim domu już śmierdzi nieszczęście. Ja cały śmierdzę
nieszczęściem. I strachem. Ja się kąpię, szoruję — wycho
dzę z wanny i wciąż nim śmierdzę. Tego mdłego zapaszku
nie da się niczym zabić. Żadnymi perfumami, żadną eau
de cologne. Od niego można tylko uciec. I ja właśnie
mam zamiar to zrobić. Mam zamiar spróbować. — I je
szcze dodał: Pana ojciec był mądry człowiek, ale nie prze
widział, że może przyjść taka chwila, kiedy mu się ta cała
mądrość na nic nie przyda. Ja jeszcze na swoją Uczę, ale i
mnie może ona zawieść. Bo podczas wojny nie można w
ogóle nic przewidzieć i niczego się spodziewać. Ona jest
jak bąk — kiedy się go raz puści, to nawet zwyciężający
nie mogą obliczyć, jak długo będzie się kręcić i gdzie
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upadnie. A co dopiero my! — Tak mówił stary i mądry
— ale czy na każdy czas? — jubiler Siebel. A jego córka,
podwójnie okradziona przez los, nie mogła nawet wejść
do tej cukierenki. Garbu może nie byłoby widać, gdyby
siedziała pod ścianą, ale gwiazdę Dawida tak, zresztą nie
odważyłaby się wejść z nią tutaj. A miałaby pieniądze na
mnóstwo, na całą paterę ciastek, i na kawę nazwaną
prawdziwą, i na kieliszek rieslinga. Były miejsca, gdzie
pieniądze traciły swoje znaczenie, i byli ludzie, w których
rękach je traciły, choć właśnie im — wręczone komuś w
najczarniejszej godzinie — mogły uratować życie.
— Są dziewczyny — powtórzył swoją myśl Zygipunt i
zaraz dodał: — są kobiety, które nawet tu przyjść nie
mogą. I myślą o chlebie, a nie o ciastkach.
— Przestań! — syknął Witold, pochylając się ku nie
mu nad stolikiem. — Czy musisz zepsuć każdą przyje
mność? Trzeba ratować, co się da, każdą chwilę. Po to
właśnie okradamy Niemców sami przez nich okradani, po
to wdajemy się w pokątne handle, żeby zdobywać coś po
nadto, co oni nam łaskawie dają. Mówiłeś, że chciałbyś
prasnąć granatem w wejście do „George’a”; ilekroć zdo
bywamy coś wbrew nim, rzucamy granat w ich postano
wienie zniszczenia nas, pokonania nas na całym obszarze
naszego życia. I tak musimy myśleć, to jest cała nasza
walka, dopóki ten nasz cholerny porucznik się nie zjawi.
— Od kiedy go tak nazywasz?
— Wypsnęło mi się to słowo, a ty się od razu cze
piasz.
— Wydawało mi się, że go bardzo lubisz?
— Tak, oczywiście. — Witold zaniUkł z bolesnym po
stanowieniem, że nie będzie o tym myślał, ani teraz, ani
nigdy więcej. Szybko, w popłochu, poszukał w pamięci
zdarzenia, jakiejś chwili dobrej i własnej w niej zasługi,
która pozwoliłaby mu złagodnieć, zdobyć się na wew
nętrzny uśmiech, na pokonanie udręki, która niespodzie128

wanie znów się odezwała. Znalazł coś takiego w całkiem
świeżym wspomnieniu niedawnego dnia, kiedy to udało
mu się zmusić profesorową Chołodyńską, żeby poszła z
nim do okulisty, rzekomego przyjaciela ojca, który dla
niezatartej o nim pamięci nie przyjmował honorariów ód
jego rodziny. W rzeczywistości doktor Kaplicki był znajo
mym na tyle dobrym, że można było z nim omówić rzecz
całą, wcześniej wręczając należne honorarium za wizytę i
za okulary, w które także zaopatrywał pacjentów w ten
wojenny czas. Profesor wprawdzie miał pewne obiekcje
co do rozszerzania bezinteresowności doktora Kaplickiego także i na znajomych rodziny nieżyjącego mecenasa,
ale Witold pokonał je opowieścią o przyjaźni z doktorem
wciąż tak żywej, że każda przysługa jeszcze ją umacniała.
Mimo to ucieszył się, że Chołodyński miał akurat jakieś
spotkanie na mieście i że nie zastał go w domu, gdy przy
szedł po profesorową w umówiony dzień. Zawsze mü się
wydawało, że wśród ludzi, których nie mógłby oszukać,
on był na pierwszym miejscu, ale — na Boga! — cóż to
było za oszustwo przy tak zacnych intencjach?
Profesorową zastał już gotową do wyjścia. Otworzyła
mu drzwi w ciemnozielonym kostiumie, wiśniowej bluzce
i wiśniowym berecie na gładko zaczesanych ciemnych
włosach. Ponieważ nigdy nie widział jej tak starannie
ubranej i musiała odczytać zdumiony podziw w jego
oczach, wyjaśniła od razu, że są to ostatnie rzeczy z jej
garderoby, których jeszcze nie sprzedała, bo przecież cza
sem — jak choćby dziś — trzeba w czymś wyjść do mia
sta. Gdy wracali już od doktora Kaplickiego z okularami
w torebce, co oznaczało, że znów będzie mogła czytać,
nawlec igłę i szyć, a także wyjąć drzazgę z palca, gdyby
po raz drugi zdarzyło jej się coś takiego, gdy więc wracali
już od doktora Kaplickiego, a ona promieniała radością i
wdzięcznością, o której mu wciąż mówiła, zatrzymała się
nagle pośrodku Wałów Hetmańskich i wyznała z zakło-6
6 — Łza
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potaniem: Okłamałam pana! Mam jeszcze coś do sprze
dania. Pierścionek. Bo gdybym go sprzedała, mogłabym
zapłacić doktorowi za wizytę i za okulary. Z jakiej racji
całkiem obcy człowiek... — Ależ powiedziałem pani —
zaczął znów mówić o niewygasających uczuciach okulisty
do całej rodziny Czownickich, do ich przyjaciół, a także
znajomych.,, ale mu przerwała: Wiem, to wspaniałe, że
ktoś taki istnieje! Otworzyłą torebkę, spojrzała z zachwy
tem na okulary, upewniła się, że naprawdę je ma. — Ale
jednak trapi mnię myśl, że przecież mogłabym... — Teraz
on jej przerwał, chwycił ją pod rękę (skąd wzięło się w
nim tyle śtniałości?) i prawie siłą ruszył z miejsca, w któ
rym opadły ją znów żywione i przedtem wątpliwości. —
Nie powinna się pani niczym trapić. Niczym! A już naj
mniej tym, że doktor Kaplicki nie dostał swego honora
rium. Gdyby z tego powodu .miała pani sprzedawać pierś
cionek... — Ależ nie! Ja go nie sprzedam! — Uśmiechnęła
się znów, bardziej do siebie, do swoich myśli niż do nie
go- — Czuję się wciąż trochę nieswojo tak obdarowana
przez całkiem obcego człowieka, ale pierścionka nie
sprzedam, bo to pamiątka. Zaręczynowy pierścionek, któ
ry dostałam od męża. Bardzo piękny! Jeździliśmy po nie
go aż na Zamarstynów, do jubilera, który sprowadzał bi
żuterię z Wiednia. Stefanowi powiedział ktoś o nim, więc
postanowił tam właśnie mnie zawieźć i dobrać dla mnie
pierścionek... Piękny, naprawdę bardzo piękny! — Za.milkła na długo i dopiero po chwili dodała: — To był Żyd,
ten jubiler. Mój Boże! Może nie żyje? A już na pewno nie
prowadzi swego sklepu. — Nie odezwał się, nie powie
dział, że zna owego jubilera z Zamarstynowskiej, że z nim
handluje. Bo może by z rozpędu się wygadał, że Siebel do
dziś pamięta pierścionek, który u niego kupił profesor
Chołodyński dla swojej młodziutkiej narzeczonej. I że na
rzeczoną także pamięta, jej paluszki jak u lalki... A naj
śmieszniejsze w tym wszystkim było to — i to dopiero
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trzeba było zachować w tajemnicy! — że właśnie handel z
Siebtem pozwolił mu na opłacenie honorarium doktora
Kaplickiego, a więc tym samym na uratowanie pierścion
ka przed sprzedażą. Milczał i prowadził energicznie pro
fesorową do tramwaju w nadziei, że nie podejmie już tego
tematu. Ona jednak po pewnym czasie znów się zatrzy
mała. Pomyślał, że chce z tego miejsca napawać się wio
sennym widokiem miasta; tak rzadko opuszczała Kolonię
Profesorską, chyba jeszcze tego roku nie była w śródmieś
ciu, a zieleń sadów na Kolonii nie mogła się równać z
majestatycznym bogactwem starych drzew na wzniesieniu,
z którego wyrastała katedra św. Jura, drzew wokół koś
cioła Bernardynów i w Parku Kościuszki... Patrzyła w
tym kierunku, ale nie był pewien, czy doznaje radości i
pocieszenia niezniszczalną, a teraz tak wyrazistą urodą
miasta, czy w ogóle ją dostrzega. Pragnął, żeby tak było,
bo jej dzisiejsze — tak rzadkie — wyjście z domu powin
no mieć za cel nie tylko wizytę u okulisty, ale i spacer,
tak sobie ułożył, a kiedy zobaczył ją starannie ubraną,
nabrał przekonania, że i ona tak sobie wyobrażała to
wiosenne popołudnie. Powie po powrocie mężowi: Byłam
z panem Witkiem na spacerze — a profesor się ucieszy,
prawdopodobnie sam nie często z nią wychodził, nie był
człowiekiem, który zdołałby się przyzwyczaić do widoku
nowych władców na ulicach miasta, miał poza tym swoją
pracę, i uważał, że powinien się z nią spieszyć. Zdumiał
się, uprzytomniwszy sobie, że właściwie cały dzień był po
święcony profesorowi, że przez cały czas towarzyszyła mu
myśl, czy profesor będzie zadowolony z tego, czego on
dla niego dokonał: z okularów dla żony, z jej spaceru, i z
tego także, że od dłuższego czasu po raz pierwszy tak
ładnie się ubrała. — Pan profesor się ucieszy — powie
dział, nie zdoławszy zachować tej myśli tylko dla siebie.
— Zwróciła ku niemu uśmiechniętą twarz: Wie pan, myś
lałam o tym samym. I jeszcze i o tym — dodała po chwili
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— żę mąż mą tylu studentów, a przywiązał się głównie
do pana... — Ja także — szepnął zmieszany i wzruszony
— bo przecież do trzech pozostałych profesorów, których
mam na tym, roku studiów, nie żywię tych uczuć, jakie od
razu... od pierwszej wizyty u pana profesora... — Mój
mąż bardzo to sobie cenj — powie<jziąła.
Więc to był rzeczywiście piękny dzień, zakończony
najpiękniej jak tylko można było sobie wyobrazić, i wie
dział, że. często, bardzo często będzie wracał do niego
wspomnieniem.
— Idzie Mycha! — odezwał się Zygmunt. Siedział
pod oknem z widokiem na całą ulicę, na jej przeciwległy
trotuar, z którego Myszka właśnie schodziła, wkraczając
na jezdnię. Była w tym pięknym, kupionym jej przez Wi
tolda kapeluszu i nie tylko Zygmunt, ale i inni goście cukierenki senatorowej, siedzący przy oknach, ocenili, żę
wygląda zachwycająco i pomyśleli — być może — że zja
wienie się takiej dziewczyny pozwala choć na chwilę za
pomnieć o wojnie. — Alę ma kąpcylinder! — dodał jed
nak Zygmunt z umiarkowanym podziwem, może nawet z
dezaprobatą, nie znał się na kobiecej modzie.
— Nie podoba ci się? — warknął Witold, wstając na
powitanie Myszki, bo już wchodziła do cukierni, a sam
fakt, że wszyscy zwrócili ku niej głowy i dług<? nie zdej
mowali z niej wzroku, był świadectwem, że nie mają ta
kich, jak Zygmunt, wątpliwości. Szła między stolikami
prześlicznie, wiedząc, że się podoba; niektóre dziewczyny
potrafią potęgować wywoływany przez siebie podziw, ona
to potrafiła, ona ofiarowywała siebie każdemu, kto na
nią patrzył, odwdzięczała się hojnie kołysaniem bioder,
podaniem ku przodowi małych, ale jednak cudownie wy
raźnych pod sukienką piersi, zalotnym przechyleniem gło
wy.
— Kocham cię! — powiedział Witold całując jej rękę.
— Ale szkopuł w tym, że i Zygmunt cię kocha. Właśnie
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mi to powiedział, kiedyśmy tu szli. Nie będziemy mieli ła
twej rozmowy.
— Taż dajcie najpierw usiąść! — roześmiała się. — I
odetchnąć! Zmachałam się porządnie! Mój krawiec mnie
przetrzymał, wciąż mi podsuwał coś do przeprasowania.
Bałam się, że się spóźnię.
— Nie spóźniłaś się — uspokoił ją Witold. — No...
kilka minut. — Skinął na kelnerkę. — Co będziesz piła?
A ciastka wybierz sobie sama, stoją przed tobą.
— Och, cudownie wyglądają! — westchnęła z za
chwytem Myszka. — A kawa jest tu podobno prawdzi
wa?
— Tak wynika z karty — wtrącił Zygmunt. Chciał je
szcze dodać: I ceny! Ale powstrzymał się od tego, w koń
cu Witold zapraszał, a godzien był każdej zemsty, skoro
ta wspaniała dziewczyna należała do niego.
— Więc dla Myszki kawa — powiedział Witold, gdy
kelnerka się zbliżyła. — A... dla ciebie?
— Dla mnie też! — uśmiechnął się złośliwie Teleszko.
— Trzy kawy! — zamówił Witold. Ceny w cukierence
senatorowej trochę go zaskoczyły, nie spodziewał się, że
są aż tak wysokie, a najgłupiej w świecie byłoby przy ra
chunku prosić o pożyczkę Zygmunta. — Wybierzcie sobie
ciastka — powiedział bohatersko do obydwojga swoich
gości.
— Ja zjem to z migdałem! — sięgnęła do patery
Myszka.
— Ja też! — ochoczo zgodził się z jej gustem Zyg
munt. — Witold płaci, mogę więc sobie wybrać chyba
najdroższe ciastko.
— Myślisz, że jest najdroższe? — zmartwiła się Mysz
ka.
.
— Tak podejrzewam.
Po co ja się tu przytaskałem z tym hamanem? pomyś
lał Witold. Będzie się ze mną handryczył przez cały czas.
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— A ty nie zjesz migdałowego ciastka? — Myszka
pogłaskała go po ręce.
Owszem — uśmiechnął się. — Jak wszyscy, to
wszyscy!
Ciastko było rzeczywiście pyszne, niestety, potęgowało
to jeszcze żal, że jest tak małe. Kawa nie dorównywała
mu jakością, ale powstrzymali się od uwag, pociągnąwszy
pierwszy łyk, gdyż filiżanki, w których ją podano, były z
najcieńszej porcelany, łyżeczki srebrne, co podkreślało
szacunek dla gości, bywających w tym lokalu — wszystko
więc powinno tu im smakować.
— Teraz musisz zjeść to ciastko z pistacją — powie
dział Zygmunt do Myszki. — Ja też mam na nie ochotę
— dodał, zerkając na Witolda — na szczęście są dwa. A
ty? — zwrócił się do niego. — Które dla ciebie?
— Ja dziękuję! — stanowczo zaprotestował Witold.
Zaczął w myślach pisać rachunek, każde następne ciastko
powiększało kompromitującą go przed samym sobą oba
wę, że nie starczy mu pieniędzy.
— Ja też dziękuję — szepnęła Myszka. — Jadłam do
piero co obiad...
— Co ty opowiadasz? — Zygmunt zdjął ciastko z pa
tery, położył na jej tąlerzyku. Drugie na swoim.
— Och, ja naprawdę... — broniła się.
— Jedz! Kiedy ostatni raz jadłaś ciastka i byłaś w cu
kierni?
— Mama czasem coś upiecze.
— To na pewno nie to samo
— Moja mama potrafi dokonywać cudów. Robi coś z
niczego.
— Jak tak będziesz zachwalać, domowe wypieki, Wi
told już cię nigdy nie zaprosi.
— Przestań dziaukać! — całkiem nieelegancko ode
zwał się Witold. — Dziaukasz i dziaukasz i sam nie wiesz
co.
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— Wiem — uśmiechnął się Zygmunt.
Myszka dziobała łyżeczką swoje ciastko, on swoje
pochłonął od razu. Witold liczył, pochmurnie zamyślony.
Doszedłszy do niepokojących wniosków, zdenerwował się
sam na siebie. Po co mu to było? Poszedłby z Myszką na
spacer i też by była szczęśliwa. W dodatku ten Zygmunt!
Po co powiedział mu, że i jego zaprasza? Nie tylko sytua
cja, nawet już te myśli były żenujące, ale nie potrafił się
od nich uwolnić. Powinien przedtem sprawdzić, jakie są
ceny w tej cukierni i dopiero potem zapraszać do niej aż
dwie osoby. Ale nie przewidział... Właśnie! Co mówił sta
ry, mądry jubiler Siebel? Mówił, że podczas wojny nie
można w ogóle nic przewidzieć. Nawet w takich śmiesz
nych, idiotycznych sprawach.
Tymczasem Zygmunt, ten batiar żza drąga, ten zaka
zany mazak, ten szkut świrkowaty, namawiał Myszkę do
zjedzenia trzeciego ciastka! Wybrał je znowu dla niej
spośród nielicznych już na paterze i wyciągał nawet rękę
z widelczykiem, żeby przenieść je na jej talerzyk, ale
trzasnęła go po niej i roześmiała się niespodziewanie tak
głośno, że siedzący najbliżej ich stolika zwrócili ku nim
głowy.
— Jest taka humoreska Zoszczenki — powiedziała,
gdy zdumieni patrzyli na nią — czytałam ją całkiem nie
dawno w jakimś starym kalendarzu.
- I cóż ta humoreska? Dlaczego ci się przypomniała?
— spytał Witold, przeczuwając przykrość.
- Zaraz zrozumiesz - Myszka pochyliła się ku nie
mu, patrzyła mu przymilnie w oczy. — Tylko proszę cię,
zdobądź się na odrobinę poczucia humoru.
— To konieczne?
Trochę spoważniała.
— Myślę, że tak.
— Opowiadaj! — domagał się Zygmunt.
— A więc chłopak zaprasza dziewczynę do teatru. W
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Moskwie, bo dzieje się to w Moskwie i chyba tuż po re
wolucji. Podczas przerwy wychodzą do foyer, przechadza
ją się, rozmawiają, ale chłopak widzi, że dziewczyna zer
ka ku bufetowi. A na bufecie na tacach — ciastka. Czę
stuj się! — mówi chłopak. Dziewczyna zjadła jedno, sięg
nęła po drugie, a chłopak przebiera palcami kopiejki w
kieszeni, jest pewien, że ich nie starczy na zapłacenie ra
chunku. Więc kiedy dziewczyna wzięła z tacy trzepie
ciastko, syknął: Połóż! Kładź z powrotem! Dziewczyna
oblała się rumieńcem, ale jeszcze ma nadzieję, że się prze
słyszała, patrzy ną chłopaka niedowierzająco. — Połóż!
— on powtarza. — Kładź na miejsce! — Wróciło więc
ciastko na tacę, ale trochę zagniecione palcem, co od razu
zauważył bufetowy, domaga się zapłaty za trzecie ciastko,
robi się awantura, ludzie się wokół gromadzą, chłopak
uporczywie tłumaczy, że ciastku nic się nie stało, bufeto
wy nie ma zamiaru ustąpić, dziewczyna chce ze wstydu
zapaść się pod ziemię, ludzi gromadzi się coraz więcej,
ciekawi ich o co ta awantura, i kiedy trzeba jednak w
końcu za ciastko zapłacić i chłopak wysupłuje z kieszeni
kopiejki — okazuje się, że jest ich akurat na trzy ciastka.
— Dojadaj! — mówi chłopak do dziewczyny, ale ona
oczywiście nie ma już ochoty. — Tak mi się przynajmniej
wydaje, dokładnie nie pamiętam jak to się kończy.
— I to jest dla ciebie takie śmieszne? - spytał Witold
cierpko.
— W każdym razie świetnie napisane. I przetłuma
czone. To słowo „dojadaj”, którego użył polski tłumacz!
Ile w nim atmosfery tamtych lat i tamtego środowiska!
Witold roześmiał się wreszcie, ale jeszcze nie całkiem
szczerze.
— Może wobec tego ja przeliczę pieniądze.
— Nie musisz. — Zygmunt śmiał się także. — Co ty
sobie wyobrażasz? Przecież ja nie jestem bez forsy.
— Ani ja! — Myszka położyła dłoń na ręce Witolda,
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drugą przykryła rękę Zygmunta. — Mój krawiec wypłacił
mi dzjś honorarium — on tak mówi — za ubiegłe dwa
tygodnie. Chłopaki! Czy pieniądze między nami to jakiś
problem? Możemy zupełnie ich nie mieć i też będzie faj
nie!
— Ale ja jednak swoje przeliczę! — Witold, już zupeł
nie rozpogodzony i odprężony, wyjął z kieszeni kilka
banknotów i ostentacyjnie zaczął je liczyć. — Dojadaj! —
powiedział pod koniec do Myszki.
Znów się śmiali — na złość wojnie, biedzie, zmarno
wanym swoim latom.
— Cicho! — powiedział nagle Zygmunt. Patrzył na
ulicę, a potem wzrok przeniósł na wejściowe drzwi. —
Do licha! Chyba mi się jednak nie zdawało?
— Co? Gdzie? — spoważniał i zaniepokoił się Witold.
— Mówiłem ci... Na Kopernika...
Drzwi otworzyły się, właściwie otwierały się powoli —
mężczyzna przepuszczał przed sobą kobietę. Zaskoczenie
było podwójne, w wejściu ukazała się matka Witolda z
porucznikiem Leszkiem.
Nie zauważyli ich, rozejrzeli się po salce, kelnerka po
deszła i podprowadziła ich do stolika na wprost drzwi,
pod przeciwległą ścianą.
— Więc to jednak był on! — szepnął Zygmunt.
Witold milczał.
— To twoja matka? — Myszka, przechyliła się ku nie
mu. — Widziałam ją kilka razy z tobą w katedrze. —
Uśmiechnęła się, trochę z radością, trochę z zakłopota
niem. — Ma taki kapelusz jak ja. Ładnie w nim wygląda.
Witold wciąż milczał. Czekał, że zostanie dostrzeżony
przez matkę lub przez porucznika, byli jednak tak zajęci
sobą, tak łakomie ale i boleśnie w siebie zapatrzeni, że
nie można było na to liczyć.
— Pójdę się przywitać — powiedział niedbale, wstając
od stolika.
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— Zostań! — chciał powstrzymać go Zygmunt.
Nie posłuchał, przepychając się między siedzącymi
przedostawał się niespiesznie ku stolikowi pod ścianą, nie
zauważony ani przez matkę, ani przez jej towarzysza.
Podnieśli ku niemu głowy dopiero gdy stanął przed nimi,
gdy nawet stuknął lekko obcasami, co — jak się tego
spodziewał — ostro zaatakowało uwagę porucznika.
— Ty... tu? — szepnęła matka blednąc.
— To samo chciałem powiedzieć. Do was obojga. —
Było to powiedziane niegrzecznie i zjadliwie, zdawał sobie
z tego sprawę, ale nie potrafił się opanować, zresztą może
nawet nie chciał. Tak, na pewno nie chciał. I satysfakcję
sprawiło mu to, że matka się przestraszyła. Zmieszała i
przestraszyła, usta jej drżały, gdy zaczęła się tłumaczyć,
choć przecież nie musiała, dlaczego uważała, że musi się
przed nim tłumaczyć?
- Spotkałam pana Leszka zaraz po wyjściu z piekar
ni—
- Przyjechałem wczoraj z Warszawy - powiedział
porucznik, jakby domagano się od niego tego wyjaśnie
nia. Wstał, żeby przywitać się z Witoldem i rozejrzał się
za krzesłem dla niego; na szczęście było wolne przy są
siednim stoliku, ale to Witold sam je sobie przystawił nie
czekając na zaproszenie, żeby się przysiadł.
— Dlaczego nie zatrzymałeś się u nas? Nawet akurat
dziś Anielka mówiła, że źle ci chyba u nas nie było.
- Anielka...? - zdumiała się matka, wciąż nie mo
gąc ochłonąć. - Przy jakiej okazji?
— Bo kiedy jadłem obiad, przyszedł Zygmunt z wia
domością, że chyba widział Leszka na Kopernika. Powie
działem, że może mu się wydawało, bo przecież najpew
niej zaraz po przyjeździe Leszek zameldowałby się u nas.
— Znaleziono mi pokój na Wałowej — powiedział
porucznik. — Nie powinienem za długo mieszkać w jed
nym miejscu.
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— Tak, oczywiście — zgodził się Witold. W gruncie
rzeczy był szczęśliwy, że kawalerzysta nie zamieszkał
znów u nich. Nie mógł sobie dać rady ze sprzecznymi
uczuciami, których nie mógł pokonać — z uczuciem
przyjaźni, jakie się w nim obudziło, gdy tylko go poznał,
z nagłą niechęcią, gdy nabierał teraz pewności, że rąatką i
on... A na dodatek ta ulica Wałowa, tak niedaleka od ich
mieszkania przy placu Mariackim, i pobliska kawiarnia,
w której siedzieli, do której może przyszli wprost stam
tąd, z pokoju znalezionego mu — przez kogo? Oczywiście
przez nią! I jasne już było, że nie miał przed nią tajemnic,
choć ilekroć się spotykali u Romka Wierzei, przestrzegał
ich zawsze, że pierwszym i podstawowym warunkiem
konspiracji jest trzymanie gęby zamkniętej na kłódkę na
wet przed bliskimi. Ona jednak najwidoczniej była tak
bliska... Bladła teraz i czerwieniała na przemian, aż
wreszcie, gdy na to patrzył, zrobiło mu się jej żal. Wyo
brażał sobie, jajcą rozpaczą była dla niej ta miłość, tak
niegodna po niedawnej przecież śmierci męża, i tak nie
bezpieczna, tak zagrażająca powtórzeniem bolesnej utraty.
— Wszystko rozumiem — powiedział ęipho. - Nie
denerwuj się, mamo, wszystko rozumiem.
— Co rozumiesz? — spytał porucznik. Nie matka,
tylko on postawił to pytanie.
Witold uśmiechnął się, ale jednak bardzo smutno.
Chyba się tu nie rozpłaczę, pomyślał. Ostatnj raz płakał
na pogrzebie ojca, teraz miał uczucie, że grzebie go po
raz drugi.
*— Co rozumiesz? — powtórzył porucznik.
— To, co trzeba rozumieć w takiej sytuacji. Nie roz
trząsajmy szczegółów. I jeśli to ze względu na mnie nie
chciałeś znów zamieszkać u nas...
— Nie ze względu na ciebie.
— Na pewno?
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— Na pewno!
— Myślę jednak, że lepiej by ci było u nas. Mama i
Anielka zadbałyby o ciebie...
— Sam o siebie dbam w należyty sposób. A czas nie
jest po temu, żeby się rozpieszczać, łub pozwalać, żeby
czynili to inni.
— Pokój na Wałowej jest całkiem przyzwoity — mat
ka przytomniała powoli, nie na tyle jednak, żeby zrozu
mieć niestosowność tej udzielanej synowi informacji. Na
wet dodała: — Ponadto niekrępujący. I jest to rzeczywiś
cie tak blisko od nas, że czy Anielka... czy ja...
— Skończmy już z tą sprawą — przerwał jej porucz
nik tak stanowczo, że od razu zamilkła, a Witoldowi po
raz drugi — choć z innego powodu — zrobiło się jej żal.
Wchodziła oto w zupełną zależność od drugiego człowie
ka, od jego spojrzeń, od głosu, nie od słów nawet, samo
brzmienie mogło wyzłacać świat, lub okrywać go żałobą.
Pomyślał, że jemu na pewno nic takiego się nie przyda
rzy, że jest na to za silny, zbyt niepodległy wewnętrznie,
jak zwierzę nie poddające się tresurze. Zerknął ku Myszce
— ona?! Nie, ani ona, ani żadna inna!
Matka skierowała wzrok za jego spojrzeniem.
— Co to za dziewczyna? Jest z Zygmuntem Teleszką.
Siedziałeś z nimi?
— Tak. Zygmunt się w niej kocha.
— Śliczna!
— Też tak myślę.
— I ma taki sam kapelusz jak ja.
— Teraz taka moda we Lwowie.
— Ładna moda! — wmieszał się porucznik do roz
mowy, która wszystkim przynosiła ulgę. — I chyba wy
łącznie tutejsza. Nie widziałem takich kapeluszy w War
szawie.
Jeszcze chwilę rozmawiali na równie błahe tematy,
wreszcie Witold wstał, żeby się pożegnać.
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— Mam nadzieję, że będziesz nas odwiedzać — po
wiedział całkiem głupio do porucznika'.
— Zobaczymy się niedługo u Romka — odpowie
dział.
Gdy Witold wrócił do stolika, Zygmunt o(j razu spy
tał:
— Kiedy przyjechał?
— Mówi, że wczoraj.
— Czy to znaczy, że mu nie wierzysz?
— Sam nie wiem. Tak mi się powiedziało. Strasznie
jesteś dziś dociekliwy.
Myszka dyskretnie przyglądała się porucznikowi.
— Mój Boże, jaki biedny! Gdzie stracił rękę?
— Pod Kockiem.
— A przyjechał teraz z Warszawy? — indagował da
lej Zygmunt.
— Z Warszawy. To znaczy — uśmiechnął się Witold
nieznacznie — mówi, że z Warszawy.
— Nie powiedział, kiedy się spotkamy?
— Owszem — Witold zerknął na Myszkę; gęba na
kłódkę! pomyślał i znacząco spojrzał na Zygmunta. —
Owszem, powiedział, że niedługo.
— Obaj go znacie? — spytała Myszka.
— Poznaliśmy się kiedyś przelotnie — mruknął Zyg
munt Patrzył od dłuższej ęhwili w okno i nagle zerwał
się. — Muszę was na chwilę przeprosić!
Patrzyli zdumieni, jak znika za kotarą, za którą kryły
się drzwi wiodące do toalety.
— Czyżby te ciastka działały tak piorunująco? —
przestraszyła się nie na żarty Myszka.
— Daję słowo, że mu ich nie żałowałem. Ale jeś... —
Witold przerwał w pół słowa, w otwartych gwałtownie
drzwiach stało dwóch mężczyzn w czarnych mundurach.
Zbyt dobrze już ich znano w tym mieście, żeby ktokol
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wiek sądził, że przyszli tu zwabieni sławą ciastek polskiej
senatorowej.
Gwar w cukierni wygasł, jak zalane wodą, trzaskające
przedtem wesołym płomieniem ognisko. Tych dwóch sta
ło wciąż w progu, penetrując salkę uważnym spojrzeniem.
Senatorowa, nieruchoma jak wszyscy przez długą chwilę,
wyprostowała się nagle — choć nie była przedtem zgar
biona — i ruszyła ku nim z wyzywająco uprzejmym wy
razem twarzy.
Powstrzymali ją stanowczym gestem i wciąż penetro
wali wzrokiem salę, przyglądając się gościom przy każ
dym stoliku, trzymając ich jak na muszce podczas polo
wania, które zwierzynie nie daje żadnej szansy.
— Ausweisy mamy w porządku — szepnęła Myszka.
Witold spojrzał na nią groźnie.
— Cicho bądź! — syknął.
jeden z gestapowców, nie ruszając się od progu, od
bezpieczył broń, mały pistolet niespiesznie wyjęty z kabu
ry u pasa. Drugi — równie niespiesznie — zaczął iść
przez salę, klucząc między stolicami, tak że nie było zra
zu wiadomo, ku któremu zmierza, przeciskał się między
siedzącymi, nawet raz czy dwa powiedział bardzo uprzej
mie „Verzeihung” — aż wreszcie zatrzymał się przed sto
likiem pod ścianą.
Witold nie widział tego, siedział ^wrócony twarzą ku
drzwiom i nie widział tego, ale nie miał żadnej wątpliwoś
ci, przed którym ze stolików stanął gestapowiec. Oriento
wał się, że porucznik Leszek nosi przy sobie broń; kiedy
w zimie szli od Romka Wierzei na plac Mariacki, powie
dział, że ma wszystko czego potrzebuje. On chciał się do
wiedzieć, czy gość, którego prowadził do swego domu,
ma ausweis, nie zapytał o to wprost i otrzymał taką właś
nie odpowiedź: mam wszystko, czego potrzebuję. Czekał
więc teraz na strzał, ale strzał nie nastąpił; gestapowiec w
drzwiach trzymał spokojnie rewolwer w opuszczonej ręce,
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Witold nie usłyszał nawet krzyku matki, gdy już widział
— wciąż dotąd nie odwracając się nawet na chwilę do ty
łu — że porucznik, trzymany przez Niemca za pusty rę
kaw marynarki, zbliża się ku drzwiom i wychodzi pod
eskortą tych dwóch strasznych ludzi. Nie zrewidowali go
na miejscu, zrobią to na gestapo, a może on po drodze tą
swoją dobrze wyćwiczoną lewą ręką potrafi wyszarpnąć
broń zza pasa... jeśli wziął ją ze sobą wybierając się do
miasta z kobietą.
W cukierni gwar wybuchł równie nagle, jak uciszył się
przed kilkoma minutami — wszyscy domagali się rachun
ku, wszyscy chcieli jak najspieszniej stąd wyjść.
— Drodzy państwo! — uspokajała senatorowa. — To
będzie podejrzanie wyglądać, gdy naraz wszyscy goście
zaczną opuszczać lokal. Może na ulicy czekają... — urwa
ła. — Proszę się uspokoić! — dodała po chwili.
Witold rzucił się ku matce. Siedziała z twarzą ukrytą
w dłoniach, otaczały ją panie, które przysiadły się do niej
od sąsiednich stolików.
- Jestem synem — powiedział, odsuwając je. Pod
niósł matkę z krzesła i przeprowadził do swego stolika,
Myszka zaczęła ją tulić, całować i uspokajać i ledwie us
łyszeli dwa strzały, które padły z głębi ulicy.
Ludzie znów ucichli, wstrzymawszy oddechy. Witold
mocniej przygarnął do siebie matkę, ukrył jej twarz na
swojej piersi, dopiero teraz zapłakała.
— A jednak trzeba zobaczyć, co się stało — powie
działa senatorowa, gdy przez długi czas z ulicy nie docho
dził żaden odgłos. Wyszła zza kontuaru, skierowała się
ku drzwiom, otworzyła je ostrożnie i powoli zeszła po kil
ku stopniach na ulicę.
Wróciła natychmiast, blada jak ściana; z dłonią na
sercu padła na najbliższe krzesło, nie mogąc wydobyć z
siebie głosu.
Nikt nie śmiał zapytać, co widziała, co ją tak przerazi
143

ło. Czekali aż ochłonie i sama to powie, ale czekać trzeba
było długo, a kiedy wreszcie przyszła do siebie, pierwsze
jej słowa nie wyjaśniły sytuacji.
Podniosła się, rozkazującym spojrzeniem powiodła po
sali.
— Proszę, niech każdy z państwa wraca na swoje
miejsce! I jeśli ktoś ma przy sobie coś... niebezpiecznego,
proszę mi to natychmiast oddać, zaraz spalę! Za chwilę
może tu być gestapo!
— Znowu? — spytała naiwnie starsza pani z bukie
tem fiołków przy klapie kostiumu. — Przecież dopiero co
tu byli!
Senatorowa przymknęła na chwilę oczy, nabrała w
piersi tchu.
— A teraz leżą na ulicy zastrzeleni. Obydwaj!
— Kto? — zszokowana dama z fiołkami wciąż nic
nie rozumiała.
— Oni! Ci, co tu byli. Ktoś do nich strzelał i leżą
obydwaj na ulicy. Zaraz będzie tu gestapo!
— Wątpię — odezwał się jakiś mężczyzna. — Sądząc
po odgłosie, strzały były oddanę w głębi ulicy. Nie mogły
paść stąd, to jasne.
— Ja jednak proszę —. senatorowa znowu podniosła
głos — jeśli ktoś z państwa ma przy sobie jakieś materia
ły»
— Słyszałaś? Słyszałaś? — szepnął Witold do matki.
— To oni tam leżą! Oni dwaj! Nie on! — Posadził ją na
krześle Zygmunta, gładził po rękach. Uspokajała się po
woli. — Na pewno zdołał uciec podczas tej strzelaniny.
Jestem pewien, że nic mu się nie stało. I ty musisz być
pewna.
— Idź zobacz, co się dzieje z Zygmuntem — odezwa
ła się Myszka. — Zamknął się w toalecie ze strachu i boi
się wyjść.
Witold wstał. Spojrzał na Myszkę nieprzyjaźnie.
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— Nie znasz Zygmunta! — powiedział cicho. — Nie
zamknął się w toalecie ze strachu.
— A jednak idź zobacz, co się z nim dzieje.
— Właśnie mam zamiar to zrobić. Mam zamiar się
upewnić. — Skierował się ku kotarze, otworzył ukryte za
nią drzwi — toaleta była pusta, a okno — wiodące na
podwórze i gdzieś dalej — szeroko otwarte.
Zamknął je i przez chwilę stał, z bijącym sercem i wil
gotniejącymi oczyma. Co to jest? pomyślał. Stary chłop
jęstem, a wciąż chce mi się płakać.

VII
Miała już wyjść — z dwiema książkami dla profesora
Chołodyńskiego w torbie — gdy na progu pomieszczenia,
w którym pracowała, ukazał się Kurt Lobetz, okupacyjny
kierownik likwidacji biblioteki lub jej przeobrażenia w in
ną placówkę; nie wiadomo było, czy w niemieckich pla
nach — po zwycięstwie — Lwów miał być nadal miastem
uniwersyteckim. A jeśli tak, to chyba nie dla Polaków.
Dla Ukraińców? Nie mówiło się na ten temat.
Widzieli się już kilka razy w ciągu dnia, ale on mimo
to, wchodząc, powiedział:
— Guten Abend, Fraulein Siebei.
Było wczesne wiosenne popołudnie, do wieczora pozo
stało kilka godzin, zdumiało ją to powitanie, ale odpo
wiedziała tak samo:
— Guten Abend, Herr Lobetz.
Usiadł przy stercie książek, zdjętych z półki i złożo
nych na stoliku. Przejrzał jedną z nich, choć była to pol
ska książka i nie rozumiał z niej ani słowa.
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— Niech pani siada — powiedział po długiej chwili,
wciąż nie zdejmując wzroku z kart książki, z której nie
rozumiał ani słowa. — Nie musi... nie powinna pani stać,
kiedy ja siedzę.
Usiadła posłusznie — bo posłuszeństwo i uległość wo
bec rozkazu spowodowały, że to zrobiła — przysiadła na
brzegu krzesła i złożyła na kolanach torbę z książkami.
Miała uczucie, że trzyma w niej dwa żywe — drapieżne
— stworzenia, które mogą lada moment wydostać się z
niej i rzucić się jej do gardła. Dlaczego jej, a nie jemu?
Nie, jemu na pewno nie. Jemu nic nie groziło, przynaj
mniej nie tutaj. I nie teraz, jeszcze nie teraz. Wierzyła, że
nadejdzie czas, kiedy los się odwróci i staną się zwierzyną
ci, którzy wyznaczyli sobie rolę myśliwych. Ale kto do
czeka, żeby to zobaczyć?
— Jaka piękna wiosna! — powiedział nagle.
— Bardzo piękna — potwierdziła zdumiona.
— Lwów ma tyle zieleni! O wiele więcej niż niemiec
kie miasta. Zwłaszcza te stare, budowane według daw
nych praw miejskich, w obrębie murów, gdzie szkoda by
ła miejsca na ogrody i parki. Właśnie z takiego miasta
pochodzę. Z Erfurtu.
Milczała, nie wiedziała co powiedzieć. Książki w jej
torbie zamieniły się z drapieżnych zwierząt w dwa rozża
rzone węgle, które parzyły jej kolana.
— Erfurt to bardzo piękne miasto — ciągnął dalej
Lobetz.
— Wyobrażam sobie — szepnęła.
— Nie, nie może sobie pani tego wyobrazić — za
przeczył gwałtownie. — Kto nie był w starych niemiec
kich miastach, nie może sobie wyobrazić ich piękności dodał łagodniej. Ci z góry nie odważyliby się ich niszczyć,
gdyby wiedzieli, jakie są piękne.
— Kto...? — spytała nie rozumiejąc.
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— Ci z góry — ci, co je bombardują. Pochodzą z
brzydkich, ubogich miast...
— Anglicy też mają zabytkowe miasta o cennej archi
tekturze. — Powiedziała to i czekała, truchlejąc ze stra
chu na jego reakcję, ale Lobetz jakby tego nie usłyszał,
albo udawał, że nie słyszy.
— Gdyby zobaczyli Erfurt — ciągnął dalej
Eise
nach, gdzie urodził się Luter, Getyngę, Norymbergę nie
odważyliby się rzucić na nie ani jednej bomby...
Teraz ona nie słuchała. Przypomniała sobie jedną z
nielicznych radości swego życia — wycieczkę do Anglii,
dokąd wysłał ją ojciec w nadziei, że może by tam studio
wała, skoro na polskich uniwersytetach mogły ją spotkać
upokorzenia i krzywdy. Towarzyszył jej brat, Izaak, któ
ry studiował już za granicą i poruszał się po Europie — z
pieniędzmi ojca w kieszeni — jak po lwowskim Corso
między teatrem a Akademicką. Byli w Cambridge, uczyła
się angielskiego od dziecka, tak samo jak niemieckiego i
francuskiego, ojciec wiedział, że trzeba czymś wesprzeć jej
kalectwo, pojechali więc do Cambridge i studiowałaby
tam, gdyby interesy ojca nie pogorszyły się nagle i wyda
tek, na który przedtem godził się z radością, nie okazał
się zbyt wielkim obciążeniem dla jego sklepu. Nie studio
wała więc w Anglii, ale Cambridge widziała i miała to,
jak otrzymany prezent na całe życie, a teraz patrząc w
oczy swego niemieckiego szefa mogła wyrecytować jed
nym tchem:
— Cambridge — uniwersytet założony w XII wieku,
Kings College z późnogotycką kaplicą Kings Chapel z
XV wieku, Trinity College z XVI, biblioteka uniwersytec
ka z XVII... mało brakowało, a siedziałabym teraz tam, a
nie tutaj.
1
Lobetz, wyrwany ze swego zapatrzenia w piękno nie
mieckich miast, zamrugał powiekami, usta, otwarte do
następnego słowa monologu, znieruchomiały.
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- Co to.znaczy...? - wyjąkał. - O czym pani mó
wi?
— Mówię, że gdzie indziej, na przykład w Anglii, też
są stare piękne miasta. - Nie powiedziała, nie dodała, że
też spadają na nie bomby, ale była pewna, że on o tym
pomyśli, był inteligentnym człowiekiem, tego nie mogła
mu odmówić, i musiął o tym pomyśleć, musiał tym wnio
skiem zakończyć niepotrzebnie rozpoczętą i tak dla niej
niebezpieczną rozmowę.
Nie zakończył jej jednak, uśmiechnął się nawet nie
spodziewanie i jego niemłoda twarz, której wyrazu tak się
bała, wypowiadając swoje zuchwałe słowa, złagodniała,
zatraciła ostrość rysów.
— A wie pani, że tego właśnie mi było brak.
— Czego? — zapytała z potęgującym się lękiem, jak
by uśmiech na jego ustach był zasadzką, w którą miała
zaraz wpaść.
— Żeby ktoś się ze mną nie zgadzał, żeby ktoś opo
nował, gdy mówię...
— Ależ ja się zgadzam z panem — przerwała mu
gwałtownie. — Tylko...
— Tylko co?
— ... żal mi wszystkich niszczonych miast. Choć uwa
żam...
— No, śmiało! Śmiało, panno Siebel!
— ... że najwspanialszą architekturą bożą jest czło
wiek. Architekturą, która — zniszczona — nie daje się
odbudować.
Nic nie odrzekł, nic nie powiedział, o nic nie zapytał.
Odłożył wreszcie książkę, którą wciąż trzymał w ręce,
przesunął dłonią po czole i oczach, po całej twarzy.
— Ja przepraszam — zaczęła cicho — jeśli byłam
zbyt śmiała...
— Ależ nie była pani zbyt śmiała! — krzyknął. Odjął
dłoń od twarzy i patrzył na nią przenikliwie, jakby oczy
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mogły powiedzieć więcej niż słowa. Ale ona opuściła po
wieki, zacisnęła je mocno. Czekała, co nastąpi. To było
najgorsze ze wszystkiego - można było tylko czekać na
to, co nastąpi. Bez żadnego sprzeciwu, gestu samoobrony.
A jednak było coś, co pozwalało jej mieć uczucie, że nie
przez cały czas czekała z opuszczoną głową. Dwie książ
ki, które trzymała w torbie, nie były już drapieżnymi
stworzeniami, zdolnymi każdej chwili rzucić się jej do
gardła, i nie parzyły już jej kolan, jak rozżarzone węgle
— stały się parą ptaków, parą gołębi, czekających, żeby
zabrała je stąd i wypuściła na wolność.
— Panno Siebel! — powiedział Lobetz. — Myślę
akurat tak samo. Wydobyła to pani ze mnie i to ja powi
nienem się bać, a nie pani. — Wstał, przeszedł się po sal
ce bibliotecznej, dotknął roztargnionymi palcami grzbie
tów książek na półkach. — Dobrze mi się z panią praco
wało — powiedział. — Dobrze mi się z panią pracuje —
poprawił się zaraz, ale ona odnotowała już w myśli ten
czas przeszły, przydając jego użyciu wszystkie znaczenia,
jakie miało — jakie mogło mieć — dla niej. Nie wyobra
żała sobie jeszcze, że mógł go użyć — myśląc o sobie.
— Mnie także — powiedziała cicho — dobrze się z
panem pracuje.
— W tym wschodnim mieście, jakjip jest Lwów, bły
szczą niczym- inkrustacje w jego obrazie przeniesione tu i
tkwiące od lat najwspanialsze znamiona Europy. Myślę,
że włączenie Galicji pod panowanie Habsburgów...
Nie słuchała tego, co mówił dalej. Oczarowanie Euro
pą, jakiemu ulegała od dziecka głównie poprzez naukę
zachodnich języków, zostało zniweczone tym, co teraz
stamtąd przyszło: wymyśloną tam zagładą. Nienawiścią i
zagładą. I bierną słabością tych, którzy mając je pod bo
kiem, pozwolili im rosnąć. Oto czym się objawiły te naj
wspanialsze znamiona Europy, o których mówił Lobetz, z
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czym przyszła do wschodnich miast, ale także i swoich
nie szczędząc.
Okupacyjny likwidator uniwersyteckiej biblioteki we
Lwowie dawno skończył swój wywód o radości, jakiej
doznawał odnajdując ślady Europy, jej przenikania w
kulturę wschodniego miasta, panna Siebel — dawał jej to
wyraźnie do zrozumienia — była bezsprzecznym tego do
wodem... Porzucił ten temat, jakby się nim zmęczył lub
zniechęcił do niego, a może uznał go za zbyt jałowy w sy
tuacji własnej i dziewczyny, do której mówił. Bo czy z nią
rozmawiał? Kilkakrotnie tracił tę pewność, widząc strach
w jej oczach. Czy można uważać za rozmowę wymianę
zdań z człowiekiem, który się boi?
A jednak zapytał:
— Od czego to zaczęliśmy tę rozmowę?
Ona pamiętała i odpowiedziała od razu:
— Od tego, że wiosna taka piękna i że Lwów ma tyle
zieleni.
— Właśnie! Tyle tu parków i drzew na ulicach i pla
cach. Myślałem nawet, żeby sprowadzić tu rodzinę. Ale
teraz — już na to za późno'.
— Dlaczego? — spytała ostrożnie.
— Idę do wojska, panno Siebel! — zawołał gromko,
tak gromko, że objawiło to całą rozpacz tego wyznania.
— Dostałem powołanie. Nie jestem tu tak niezbędny, jak
mi się wydawało. A po przeszkoleniu — front wschodni.
Pozostaje mi tylko żywa nadzieja, że wiosna w rosyjskich
stepach jest równie piękna, jak w tym mieście.
Wciąż fałszywie ożywiony, krążył przez chwilę po bib
liotecznym pomieszczeniu, aż padł z powrotem na krzesło
przy stoliku z książkami i znowu wziął do ręki polską
książkę i zaczął przewracać jej kartki, choć nie rozumiał z
nich ani słowa.
— Kiedy? — zapytała.
— W przyszłym tygodniu.
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— To prędko.
— Bardzo prędko.
— Ale... przeszkolenie chyba trochę potrwa...?
— Nie za długo.
Zgarbił się nagle i poszarzał na twarzy, jakby już te
raz zmęczony tym, co go czekało, zmęczony a priori —
czy to było możliwe? Patrzyła na niego przekonana, że
nie przyszedł tylko po to, żeby jej to powiedzieć, że nie
przyszedł po to, żeby tylko t o jej powiedzieć, i posta
nowiła przyspieszyć pchnięcie nożem (szpadą — Europa!
Europa!), jakie miała otrzymać, skrócić mękę oczekiwa
nia, a i jemu ułatwić sytuację.
— Pan... jeszcze chciał mi coś powiedzieć.
— Tak, panno Siebel. Tak!
Wyprostował się, zaczerpnął jakby powietrza, nie spo
dziewała się, że tak trudno mu będzie zadać ten dos.
— Proszę, niech pan mówi.
Przez chwilę czytał polską książkę, nie rozumiejąc z
niej ani słowa, aż wreszcie rzucił ją na stos innych.
— Moje odejście z biblioteki zmieni prawdopodobnie
pani los. Mój następca może nie zechce...
— Spodziewałam się tego.
— Spodziewała się pani?
- Tak.
— Musi się pani na to przygotować. Musi pani... —
zaczął mówić gorączkowo, ale zaraz przerwał, nie znajdu
jąc słów, które mogłyby wyrazić i przedstawić choćby jed
ną możliwość przeriwstawienia się przemocy.
— Dziękuję panu — powiedziała.
Spuścił głowę.
— Bo może się okazać, że nie pracując w bibliotece
nie będzie pani miała prawa mieszkania wraz z rodziną w
swoim mieszkaniu.
— Obóz, tak?
— Właśnie... — Znów urwał, wstał i zaczął krążyć po
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salce wokół półek wypełnionych książkami, jeszcze wypeł
nionych książkami, po czym wrócił na swoje krzesło, ale
nie wziął już do ręki żadnej książki, choć patrzył na nie
— głównie po to, żeby nie patrzeć w jej oczy, żeby nie
widzieć, jak urągliwie przyjmowąła to, co jej mówił; wie
dział, że urągliwość tego spojrzenia i gromkość jego słów,
którymi zawiadomił ją o powołaniu do wojska, należą do
tej samej ludzkiej — skrywanej przed ludźmi — rozpaczy.
— Od dawna wiemy, że czeka nas obóz na Janowie.
— Ale może jest jakieś... wyjście, jakąś możliwość...
— plątał się, więc przerwała mu, żeby się nie męczył:
— Jakie? — zapytała. — W każdym razie jeszcze raz
dziękuję.
Nie był człowiekiem, któremu mogłaby się przyznać
do przygotowań czynionych przez ojca, ale poczuwała się
do wyrażenia mu wdzięczności za ich przyśpieszenie. Pta
ki, które trzymała w torbie, może były ostatnimi, jakie
miały wyfrunąć stąd na wolność. Zaniepokoiła się, czy
Czownicki, z którym była umówiona w tym samym co
zwykle miejscu, nie zrezygnował już z czekania, sądząc, że
z jakiegoś powodu wyszła węześniej z biblioteki lub w
ogóle dziś w niej nie była. Zabranie książek do domu nie
było bezpieczne; pomyślała z żalem, że będzie musiała zo
stawić je w bibliotece. Niechby tylko Lobetz stąd wy
szedł, nie mogła przy nim wyjąć ich z torby...
— Dziękuję papu — powtórzyła w nadziei, że zakoń
czy to rozmowę. Ale on nie ruszał się z krzesła i patrzył
wciąż w stertę książek na stole.
— Tylko tyle mogłem dla pani zrobić — powiedział.
I zaraz dodał: — Nie zatrzymuję pani, panno Siebel. Na
pewno się pani śpieszy. Ja tu jeszcze zostanę.
Wyszła z mrocznego gmachu biblioteki w wiosenne
słońce, bardziej rażące niż kiedykolwiek innego dnia. Nie
mogła się nadmiernie śpieszyć, żeby nie zwracać uwagi
przechodniów, a powinna może biec, żeby zastać tego Po
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laka, któremu nic nie groziło, któremu jeszcze nic nie
groziło, w umówionym miejscu.
Było tak, jak się spodziewała — nie czekał.
Weszła do bramy narożnej kamienicy, gdzie nieraz
oddawała mu książki i gdzie — raz — ją pocałował; przy
każdym następnym spotkaniu myślała, czekała, że to się
powtórzy, ale nie powtórzyło się, oddawała mu książki,
on dziękował w imieniu profesora i odchodził. A teraz
zwyczajnie nie czekał, głupi goj! Czy nie mogło mu prze
jść przez myśl, że coś ją zatrzymało?
Dwie książki w torbie nie były już drapieżnymi stwo
rzeniami, które mogły rzucić się jej do gardła, nie były też
żarzącymi się węglami, ani ptakami, czekającymi, żeby je
wypuściła na wolność — tu, na ulicy, przemieniły się w
dwa granaty i czuła pod pachą ich obły kształt i przycza
jone niebezpieczeństwo, jakby zdjęła je z półki bibliotecz
nej już odbezpieczone, przygotowane do wybuchu. Nie,
nie mogła ich zanieść do domu, nie mogła podłożyć ich
rodzime, musiała zaraz się ich pozbyć, niechby ktoś inny
trzymał je pod swoim dachem, gdzie nie groziły wybu
chem.
Pomyślała o profesorze Chołodyńskim, dla niego
przecież były przeznaczone. Ale gdzie mieszkał? Z tego,
co mówił Czownicki, wynikało, że na Kolonii Profesor
skiej, tylko czy tak łatwo da się go odnaleźć, nie znając
dokładnego adresu? Postanowiła zaryzykować, wsiadła
do tramwaju i pojechała ną Kolonię.
Kwitły tu już sady, otaczające profesorskie wille, na
klombach czerwieniły się tulipany, żółte i fioletowe prymule obrzeżały jaskrawię zielone trawniki. Gdyby nie
wiedziało się nic o świede, o tym mieście i o tym miejscu
przede wszystkim — wydawałoby się ono stworzone na
sielankę, na wiosenną radość, wyciętą z kalendarza histo
rii.
Już na początku Chajka popełniła błąd.
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Weszła do pierwszego lepszego domu, żeby zapytać o
profesora Chołodynskiego, miała nadzieję, że profesorskie
nazwiska są tu znane, a sąsiedzkie stosunki pozwolą uzy
skać potrzebną informację.
Zadzwoniła, ale gdy drzwi się otworzyły, nie zdążyła
0 nic zapytać — natychmiast zatrzaśnięto je z powrotem.
Widziała tylko przez sekundę młodą dziewczynę w progu
1 przerażenie w jej oczach. A potem usłyszała pośpieszne
kroki w głąb mieszkania i krzyk:
— Mamo! Jakaś Żydówka!
— Nie otwieraj! — odkrzyknęła z głębi. — Nie otwie
raj!
Uciekła stamtąd, zatrzymała się aż pod płotem ogro
du, w którym stara, przygarbiona kobieta sadziła flance
warzyw. Chajka nie dotknęła dłonią furtki, żadnym ge
stem nie okazała zamiaru, że chce za nią wejść, że odwa
ża się zakłócić spokój tej posesji, domu, który na niej
stał.
— Przepraszam
powiedziała — gdzieś tu na Kolo
nii mieszka profesor Chołodyński. Nie wie pani gdzie?
Kobieta podniosła głowę znad grządki, odgarnęła z
czoła pobrudzonymi ziemią palcami kosmyk siwych wło
sów. Patrzyła na nią bez słowa. Wszyscy teraz tak patrzy
li. Żyli razem od wieków w tym mieście i nigdy się tak
sobie nie przyglądali. W cowieczomych spacerach na dep
taku — od Teatru Miejskiego, ulicą Legionów, placem
Mariackim i Akademicką - płynęły, mijając się, w obyd
wu kierunkach twarze polskie i żydowskie, ukraińskie,
polskie i żydowskie, aryjskie - jak teraz mówiono - i
żydowskie, i nikt się tym ostatnim tak nie przyglądał, po
prostu były w tym wesołym przedwieczornym tłumie, na
leżały do tego miasta...
Teraz budziły strach. I to właśnie przyszło z tej prze
klętej Europy, która poddała się zbrodni, zaplanowanej
przez diabła, a ułożonej w pięknym języku, którego uczy
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ła się z takim zachwytem, powtarzając wiersze Goethego,
Schillera, Heinego...
— Przepraszam — powtórzyła. — Szukam profesora
Chołodyńskiego. Mieszka gdzieś tu na Kolonii.
— Na tej ulicy nie — powiedziała kobieta i nieprędko
wróciła do sadzenia flanc, wyprostowana patrzyła w ślad
za nią; Chajka czuła jej wzrok na plecach aż do rogu.
Pytała jeszcze kilkakrotnie o profesora, zawsze ludzi
na ulicy lub w ogrodach, nie zapuszczając się nigdy poza
furtkę lub na próg domu. Zrezygnowana postanowiła już
wracać, gdy w szczególnie uroczej uliczce, w ogrodzie
przy niezbyt okazałej willi spostrzegła Witolda Czownickiego, zajadle kopiącego ziemię na grządki. Stała przy
nim kobieta najwyraźniej niezbyt pewna fachowości jego
pracy; nie mogła $ię powstrzymać od uwag, rozbijając
grabiami zbyt duże grudy ziemi. W pobliżu kobiety sie
dział nie spuszczający z niej oczu ogromny rudy kot.
Chajka przystanęła. I tu także nie otworzyła furtki,
nie weszła na ścieżkę.
— Panie Witku! — mówiła kobieta. — Naprawdę nie
powinien się pan brać do tej roboty. Może trafiłby mi się
ktoś...
— ...bardziej kompetentny? — chłopak roześmiał się,
wbił szpadel głęboko w ziemię i szybkim ruchem prze
wrócił mokrą bryłę. Potem następną i następną. — Co tu
pani posieję?
— Pietruszkę.
— A marchewki nie?
— Marchewkę też posieję. Na drugiej grządce. Cebu
lę, koperek... Posadzę flance porów i selerów. Lubię mieć
zakryszkę pod ręką.
— To do zupy?
— Do zupy. Jakże zupa czy rosół bez zakryszki? Ro
sół — z czego tera? rosół? Pewnie długo jeszcze zupy bę
dą tylko z jarzyn, które tu urosną.
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Były więc jeszcze kobiety, które miały siać warzywa
tej wiosny, sadzić flance na grządkach, a potem plewić,
uwalniając je od chwastów. Ten zamiar był nie tylko jed
nym ze sposobów walki z grożącym głodem, który mógł
się jeszcze nasilać w miarę trwania wojny, był także ra
dością nadziei na jutro, na pojutrze, na dni wzrastania
zasianych roślin i zbierania plonów.
Słusznie dzieliła teraz ludzi na tych, którzy mieli jutro,
i tych przed którymi rysowało się ono każdego ranka co
raz wyraźniejszym znakiem zapytania. Dö pierwszych za
liczała Niemców, Ukraińców, Polaków, do drugich —
swój naród, przeznaczony na zagładę. Ale czy ten podział
zawsze miał sens, czy nie podlegał wyłomom? Oto Lobetz
z czołowego miejsca pierwszej grupy był już po tej stronie
co ona. Też już miał przed sobą znak zapytania. A ten
Polak, który zastrzelił dwóch gestapowców w pobliżu cu
kierni na ulicy Boimów? Tylko może on nie da się złapać,
o Boże! Boże wszystkich narodów, wszystkich wyznań!
Niech on nie da się złapać!
— Ktoś stoi przy furtce — powiedziała kobieta do
Czownickiego, wciąż zawzięcie kopiącego grządkę.
Dlaczego powiedziała to do niego i tak niepewnym
głosem, chyba ona była tu gospodynią i powinna podejść
do płotu, powinna zainteresować się gościem.
Czownicki podniósł głowę, przez chwilę sprawiał wra
żenie, że nie dowierza własnym oczom, nie odpowie
dziawszy nic kobiecie, wbił szpadel w ziemię i powoli ru
szył ku furtce.
Ale ktoś, kto wyszedł z domu, okazał się szybszy.
Mężczyzna, w którym Chajka domyśliła się profesora
Chołodyńskiego, przemierzył kilkoma krokami ścieżkę i
otworzył przed nią furtkę.
— Panna Siebel? Czy tak? Wreszcie mam okazję, że
by panią poznać i podziękować. Witold mówił mi, że nie
doczekał się pani przed biblioteką. Myślał, że coś zaszło...
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— Tak — odezwała się, nie ruszając się z miejsca —
zatrzymał mnie mój szef. — Otworzyła torbę, żeby wyjąć
z niej książki; na krótki moment ogarnęło ją zdumienie,
że nie są granatami, które niosła tu z duszą na ramieniu.
Nie wyglądały też na drapieżne stworzenia, które mogły
by rzucić się jej do gardła, nie parzyły jak rozżarzone
węgle, ani nie szykowały się do odlotu, jak ptaki wypu
szczane na wolność. Były dwoma tomami, zawierającymi
przebieg obrad Ligi Narodów z 1933 roku, kiedy Niemcy,
a potem Włochy zgłosiły swoje z niej wystąpienie. —
Przyniosłam panu... — zaczęła, pokonując suchość warg.
— Ależ proszę, niech pani wejdzie! — profesor wy
ciągnął do niej rękę, ale przedtem uczynił zapraszający
gest. — Nie lubię witać się przez próg, nawet jeśli jest to
próg ogrodu. Lidko! — zawołał. — "To panna Siebeł!
Moja żona — przedstawił, gdy profesorowa się zbliżyła.
— Mam nadzieję, że mamy panią czym poczęstować,
choć czasy teraz takie...
Zbliżył się również Witold.
— Czekałem dosyć długo — zaczął się tłumaczyć. —
Na ulicy i w sieni tego domu, wie pani, za rogiem... —
urwał, bó panna Siebeł oblała się szkarłatnym rumień
cem. Patrzyła na niego swoimi sarnimi oczyma, które na
gle zaszkliły się łzami.
— Mam słoik prawdziwego, domowego dżemu z tru
skawek — powiedziała Lidka Chołodyńska, pokonawszy
początkowe zaskoczenie. — Z takim dżemem nawet kart
kowy chleb smakuje jak tort.
— Ja dziękuję — broniła się Chajka, prowadzona
przez oboje gospodarzy do wejścia — nie jestem głodna.
Jeszcze jakoś udaje nam się kupować jedzenie. Mamy
pod Brzuchowicami zaprzyjaźnionych z nami jeszcze
przed wojną gospodarzy i przywożą, co trzeba... Więc na
prawdę dziękuję, proszę sobie nie robić kłopotu i...
uszczerbku.
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— No, nie jest jeszcze z nami tak źle — zaprotesto
wał dość słabo profesor.
Panna Siebel, wprowadzona do saloniku na dole, od
razu przystąpiła do rzeczy. Wyjęła z torby i położyła na
stole obydwie książki.
- Gdyby to były inne pozycje - powiedziała - nie
spotkawszy pana Czownickiego, zabrałabym je do domu.
Ale tych akurat wolałam w domu nie mieć, bo gdyby coś
się zdarzyło i znaleziono by je u nas... Są to książki za
wierające przebieg burzliwego zebrania Ligi, gdy Niemcy,
a potem Włochy z niej występowały. Przemówienia
wszystkich delegatów...
— To bardzo dla mnie cenne! Bardzo! Ale niechże
pani siada — profesor prawie przemocą posadził swego
gościa w fotelu. — Nie ma pani pojęcia, jak się cieszę, że
mogłem panią wreszcie poznać i podziękować za wszyst
ko, co pani dla mnie zrobiła, co pani dla mnie robi...
— Niestety — Chajka opuściła głowę, długo milczała,
a profesor nie przynaglał jej, żeby mówiła - niestety,
obawiam się, że niedługo się to skończy. Może nie będę
pracowała w bibliotece. Mój niemiecki szef właśnie dlate
go dłużej mnie zatrzymał, żeby mi to powiedzieć — do
stał powołanie do wojska. A jego następca nie zechce,
być może...
— Rozumiem — zmartwił się profesor. — I powie
dział to pani? Tak wprost?
- Wydaje mi się, że mnie... cenił - cicho wyznała
panna Siebel. - A poza tym... myślę, że z całego perso
nelu biblioteki tylko przede mną mógł zdradzić się ze...
stanu swego ducha. Bo idzie na front wschodni.
— Już to wie? Będzie przecież musiał przejść jakieś
przeszkolenie? W powołaniu nie mógł mieć od razu skie
rowania.
— A więc może tylko... boi się tego. Choć nie wiem,
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dlaczego ten zachodni, gdyby wreszcie powstał, miałby
być lepszy.
- Nie powstanie — powiedział krótko profesor. —
W tym roku na pewno nie. Alianci nie są gotowi.
Panna Siebel zamilkła. Gasły oto kolejne światełka,
które czasem udawało jej się widzieć w czarnym tunelu
przyszłości. Przyszłość — jakież to było nieprzydatne sło
wo podczas wojny — każdej, a tej szczególnie. Bo ginęli,
bo mieli ginąć nie tylko żołnierze. „Alianci nie są goto
wi”. Już wtedy powinni być gotowi, gdy w języku Goe
thego ustanawiano najokrutniejsze prawa. Ale nie byli i
nie uważali za konieczne... A w Anglii, a w Ameryce, na
całym świecie żyło tylu Żydów, mądrych i bogatych —
dlaczego nie zatroszczyli się, dlaczego nie przewidzieli lo
su swoich braci w Europie?
Z głębi domu, prawdopodobnie z kuchni, dochodziło
pogodne przekomarzanie się dwóch głosów. Pierwszy na
leżał do pani domu, w brzmieniu drugiego rozpoznała
Chajka głos Witolda, który chyba bardzo był tu zadomo
wiony, bo wkroczył po chwili do pokoju z tacą, na której
stały filiżanki pachnące cudownym aromatem mięty i ta
lerz z kromkami chleba, posmarowanego owym domo
wym truskawkowym dżemem. Profesorowa postępowała
za nim niosąc talerzyki.
— Zawsze sieję pod płotem z tyłu ogrodu — mówiła
— trochę mięty. Ale nigdy się tak nie przydawała, jak te
raz podpaś wojny. Smakuje nawet bez cukru — uśmiech
nęła się.
Chajce wydała się bardzo miła, gdy prawie przepra
szająco mówiła ostatnie słowa. Niepotrzebnie utkwiło jej
w pamięci to zdanie, które profesorowa w ogrodzie skie
rowała do Witolda: „Ktoś stoi przy furtce”. Powiedziała
je tak, jakby wiedziała, kto stoi przy furtce. A może nie
wiedziała? Chajka nie zdejmując z twarzy profesorowej
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boleśnie badawczego spojrzenia, skarciła samą siebie za
zbytnią wrażliwość.
Profesor tymczasem powtarzał Witoldowi to, co przed
chwilą od niej usłyszał.
— Idzie do wojska — mówił o jej niemieckim szefie.
— Tego można się było spodziewać — powiedział
Witold; chciał, żeby zabrzmiało to pocieszająco, ale nie
zabrzmiało, nie zdążyło zabrzmieć, bo profesor, wciąż po
wtarzając słowa Chajki, mówił, że ona pewnie przestanie
teraz pracować w bibliotece, a to by oznaczało — profe
sor o tym nie mówił, ale Witold zdawał sobie z tego spra
wę — to by oznaczało zmianę sytuacji całej rodziny Sieblów, przyśpieszenie realizacji planów starego, a dla niego,
dla Witolda, utratę kontaktów z nim i dobrych dotych
czasowych zarobków. Wprawdzie za namową ojca Mysz
ki zdecydował się jednak na uszczuplanie ładunku w wa
gonach z wełną dopuszczając do spółki Zygmunta, który
zjawił się nazajutrz w biurze jakby nigdy nic, jakby
dwóch gestapowców nie padło na bruk ulicy Boimów, nie
doprowadziwszy porucznika Leszka do swego samochodu
— ale nawet z tym spryciarzem patriotyczne to złodziej
stwo, jak mówili sobie ze śmiechem, trzeba było uprawiać
z umiarkowaniem, żeby Niemcom to nie podpadło; han
del z Sieblem był więc jednak głównym dopływem gotów
ki, czasem całkiem znacznej, gdy jubiler wyzbywał się ja
kiejś większej sztuki złota. Pensja w Landwirtschaftliche
Zentralstelle była tylko znikomym dodatkiem do pierw
szorzędnego ausweisu. Pomyślał, że i jego szef podzieliłby
może los szefa Chajki Sieblówny i na jego miejsce mógłby
przyjść ktoś gorszy. W każdym bądź razie wiadomości i
perspektywy nie były dobre i Witold, nie mając nic do
dorzucenia w tej rozmowie, zawołał prawie z entuzjaz
mem:
— Dokończę kopania grządki!
— Nie, nie! — usiłowała go powstrzymać profesoro160

wa, ale uśmiechnął się do niej już w drzwiach, przymru
żywszy lekko oko.
— Musi pani przyznać, że robię to coraz lepiej.
— Nie przyznaję! — zaśmiała się. — Nie przyznaję!
Z ulgą, choć niezbyt taktownie zostawił Chołodyńskim bawienie tak niespodziewanego gościa i ochoczo
chwycił za szpadel. Kot, który siedział na brzegu grządki
potrącając łapą zwijającą się konwulsyjnie dżdżownicę,
spojrzał na niego pytająco, jakby oczekując wyjaśnienia,
co to za dziwny stwór wypełzł spod grudy zięmi. Do zje
dzenia się nie nadawał, tak przynajmniej należało sądzić z
dotychczasowych doświadczeń. Ale jeśli nie do zjedzenia,
to — do czego? Pytanie to kot miał w oczach, ale Witold
nie znajdował na nie odpowiedzi. Kot zresztą niedługo
interesował się dżdżownicą, na modrzewiu, obsypanym
już puchem jasnej zieleni, odezwał się kos. Kot zwrócił
głowę w tym kierunku, zastrzygł uchem, oczy mu zabłysły.
— Ty bandyto! — powiedział do niego Witold. Nie
wiadomo dlaczego — przy szpadlu, w cudzym ogrodzie,
gdzie w miarę trwania wojny powiększano obszar prze
znaczany na warzywa — dzień wydał mu się uroczy i nie
tylko ze względu na wiosnę i pogodę. Nie przyniósł pro
fesorowi książek, ale za to skopie mu kawał ogrodu, i kto
wie — uznał tę myśl za wręcz obraźliwą, ale jednak ją
dokończył — czy nie będzie z tego większego pożytku.
Deszcz dawno nie padał, ziemia była twarda i sucha,
tylko na spodzie z trudem odcinanej szpadlem skiby tro
chę ciemniejsza od pozostałej w niej jeszcze zimowej wil
goci. W dodatku rosły tu w ubiegłym roku kartofle, któ
rych łęty jeszcze w niej tkwiły, tępy szpadel z trudem je
pokonywał. Witold poczuł wilgoć zraszającą mu czoło,
ale mimo to wciąż uważał, że dzień jest wyjątkowo uda
ny, a każda robota w słońcu i pachnącym powiewie wia
tru lepsza od wyławiania niepewności losu Sieblówny i jej
7 — Łza
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rodziny, przyczajonej w każdym zdaniu rozmowy prowa
dzonej w saloniku.
Siebel był skryty, i słusznie! nie zdradzał się ze swoich
planów i przygotowań, raz tylko, gdy szeptali w kącie
rozległego hallu jego mieszkania, gdzie zwykle załatwiali
wszelkie interesy nie wtajemniczając w nie rodziny — raz
tylko powiedział mu, że nawiązał kontakt z dwoma ofice
rami - niemieckim i węgierskim - przyjaciółmi, czy na
wet spokrewnionymi w czasach zażyłości austro-węgierskiej przed pierwszą wojną.
— Szlachcice! — szeptał mu do ucha z zachwyconą
pewnością, że wysokie urodzenie jest najlepszą rękojmią
prawości i honoru. — Czy takich dwóch panów z dziada
pradziada mogłoby oszukać biednego polskiego Żyda? I
na czym? Ja rozumiem, zdarza się wzięcie pierścionka na
kredyt, przychodzi wielki pan, co on musi zaraz zrobić
prezent kobiecie i nieraz już coś kupował i płacił, ale te
raz jest bez pieniędzy i długo jest bez pieniędzy, zawsze
jest bez pieniędzy! - takie rzeczy, takie oszustwa się zda
rzają. Ale oszukać kogoś na życie? Nie pa głupie paręset
złotych — ale na życie! Czy to jest możliwe?
— Nie przypuszczam — powiedział mu dość oględ
nie, sam nie wiedział, skąd mu się wzięła ta oględność w
wyrażeniu zdania w tak ważnej sprawie, powinien wyraź
nie — albo wątpić, albo utrzymać Siebla w absolutnej
pewności jego racji, przypomnienie spraw, które ojciec
prowadził bardzo wielkim panom, matactwa u ich podło
ża, nie upoważniały go przecież, żeby teraz w chwilach i
sprawach, nie notowanych dotąd w historii, żeby teraz...
- Ten Węgier - ciągnął dalej Siebel, śliniąc mu
ucho — ma majątek blisko granicy...
— Jakiej? — spytał omdlewając ze strachu, aby Siebel
nie wymienił którejś z granic już obłożonej wojną. W Ser
bii już się przecież bili, w Chorwacji...
— Rumuńskiej — powiedział Siebel. W Rumunii je162

szcze daje się żyć. I dobry żydowski Pan Bóg ulituje się
nad swoimi dziećmi zaplątanymi w ten łajdacki świat,
sprawi, że dobrniemy do Konstancy albo do Gałacza. A
stamtąd skok przez morze do Turcji i dalej na południe...
na południe do naszej ziemi! Och, przeklęta chwila, w
której chociaż jeden Żyd ją opuścił!
Chciał coś powiedzieć, ale za słaby był w Starym —
zresztą i w Nowym — Testamencie, żeby na pewno wie
dzieć, dlaczego Żydzi opuścili swoją ziemię. Milczał, a
Siebel wciąż dyszał mu w ucho:
— Ale niech pan nie myśli, że tej mi nie żal.
— Wcale tak nie myślę — szepnął.
— Tu się przecież urodziłem. I mój ojciec. I dziadek.
Nie zostawiłbym jej nigdy, gdyby ci bandyci tu nie
przyszli. Nigdy. Wierzy mi pan? — odchylił do tyłu głowę
i patrzył mu w oczy przejmującym spojrzeniem.
— Wierzę — powiedział.
Siebel jakby się uspokoił po tym stwierdzeniu.
— Po wojnie... — zaczął innym tonem — bo ona się
chyba kiedyś skończy, choć słyszałem, że jedna trwała
trzydzieści lat — po wojnie ja do pana napiszę, panie
Witku. Piękny list do pana napiszę, przyjemnie będzie pa
nu go czytać.
Obydwaj zamyślili się nad ostatnim zdaniem i chyba
naprawdę nie było już nic więcej do powiedzenia.
Kos gwizdał zawzięcie na samym czubku modrzewia,
a kot zadarłszy głowę przyglądał mu się z filozoficzną za
dumą. Dziwny był ten świat; to, co było osiągalne i w za
sięgu łapy, nie nadawało się do zjedzenia, a to, na co
miałby ochotę, siedziało na najwyższej gałęzi i w dodatku
miało skrzydła, żeby zaraz z niej sfrunąć, gdyby zdołał
wspiąć się po pniu tak wysoko.
— Ty bandyto! — powtórzył, jak mu się wydawało
pieszczotliwie, Witold, ale rudzielec spojrzał na niego nie
ufnie i oddaliwszy się nieco, przysiadł znów opodal na
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puszystym ogonie. — Masz rację, nie należy się spoufalać.
O czym oni tak długo gadają? pomyślał, prawie za złe
mając Chołodyńskim, że przetrzymują swego gościa. Ale
to był jakby i jego gość, nie przyszłaby tutaj, gdyby dłu
żej poczekał na nią w pobliżu biblioteki. Dlaczego właści
wie tak się spieszył? Żeby powiedzieć profesorowi, że
Sieblówna się nie pokazała? Co mu z tej informacji
przyszło, nic, zupełnie nic. No i przez niego, przez to, że
na nią dłużej nie czekał, ona teraz siedziała tam w saloni
ku, i żeby chociaż wyszła, kiedy on był zajęty kopaniem
grządki - nie musiałby jej odprowadzać, całkiem natu
ralne by było, że skoro pracuje w ogrodzie, nie może rzu
cić roboty i jechać z nią tramwajem na Zamarstynów. Co
to zresztą za głupi zwyczaj z tym odprowadzaniem dzie
wcząt, jakby same nie mogły trafić do domu i... czy w
każdych okolicznościach... absolutnie w każdych okolicz
nościach chłopak jest do tego zobowiązany? Zamyślił się
ponuro, coraz bardziej zły, ale równocześnie jakby i za
wstydzony sobą — gdy nagle usłyszał skrzypienie furtki.
Kot i on równocześnie zwrócili głowy w tym kierunku.
Przy furtce stał ukraiński policjant.
Już nie stał, już ją otworzył, już szedł ścieżką pos
piesznie i w jakimś dziwnym podnieceniu, irytacji prawie,
ale nie ku wejściu do domu, lecz w stronę grządek, ku
rozkopanej, nie wygładzonej jeszcze grabiami ziemi.
Przystanął na jej skraju, kopnął butem z wysoką,
wyglansowaną cholewą potężną bryłę, którą Witold właś
nie zrzucił ze szpadla.
— Taż to kaparstwo, nie robota! — zapiał z wście
kłością. - Taż kto to widział, żeby ziemię tylko z wierz
chu obracać. Chabazi, bodziaków, badyli z zeszłorocz
nych baroboli, co tu rosły, w niej nazostawiać, nie oczyś
cić, nie poruszyć? Ja mogę być prosty hryć i kałakunio,
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jak pany tu mówią — ale na ogrodowej robocie ja się
znam!
Wyrwał Witoldowi szpadel z ręki, wbił go w grządkę
głęboko, z przewróconej bryły wyrwał zeszłoroczny
chwast, otrząsnął z ziemi korzenie i odrzucił je na bok,
bokiem szpadla, a także dłonią rozkruszył nie rozpulchnione jeszcze miejsca, wygładził je starannie, prawie z mi
łością i dopiero wtedy podniósł oczy na pidpanka, który
tego nie potrafił i za mało — to chyba było najważniejsze
— wkładał w to serca.
— Tak trzeba robić! — powiedział, ale już nie groź
nie, bo bardzo z siebie zadowolony.
Witoldowi zacięło coś światać w głowie. Ukraiński
policjant, jego twarz okrągła, spojrzenia pełne oddania,
jakimi obrzucał swoją robotę, przenosząc je co chwila na
okna willi, w nadziei, w pewności nieomal, że i stamtąd
ją widzą i tak samo oceniają — były przecież mu znane.
Wasylko! pomyślał. Bih me! Taż to Wasylko!
Profesorowa istotnie dostrzegła go i może usłyszała
przez otwarte okno, bo już biegła ścieżką. Wasylko do
niej teraz zwrócił swoje pretensje:
— Czego mi pani nie powiedziała, że ogród już trzeba
kopać?
— Jak miałam ci... jak miałam panu powiedzieć
zająknęła się — kiedy od dawna... pana nie widziałam...
Wasylko spuścił oczy, ale tak — i po to tylko — żeby
sam siebie mógł obejrzeć, swój paradny wygląd, do które
go najwidoczniej jeszcze nie przywykł.
— Nie mogłem przyjść. Bo byłem na szkoleniu. Mat
ka nie mówiła?
— Mówiła. Drugi raz nie poszłam, bo myślałam... —
profesorowa zamilkła, ale Wasylko przerwał jej zakłopo
tanie:
— A teraz już mogę. Już mam trochę wolnego czasu
po służbie. I od razu przyszedłem! — Zdjął czapkę i kurt
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kę od munduru, uznawszy, że profesorowa już się na nie
napatrzyła, i w koszuli tylko, znowu chwycił za szpadel.
Ale nim zaczął kopać, spojrzał jeszcze raz karcąco i zjad
liwie na Witolda.
— Tyle.chabazi i badyli w ziemi nazostawiał... co by
tu urosło?
— Urosłoby, urosło — profesorowa wzięła w obronę
Witolda, choć przedtem i ona nie była zadowolona z jego
ogrodniczych zdolności, ale to tylko rozwściekliło Wasylka.
— Co by urosło? Gó... — zmitygował §ię jednak —
nic by nie urosło!
— Niech się pan nie handryczy — profesorowa pod
niosła głos — i nie hersztyka, pan Witold chciał jak najle
piej.
Wasylko znowu zwrócił spojrzenie ku temu, który
„chciał jak najlepiej”, a teraz jakby — bez żadnego sza
cunku dla jego munduru, bez najmniejszego przed nim
strachu! — lekko się z niego podśmiewywał.
— Ja wcale się nie handryczę i nie hersztykam —
rzekł z ponurym smutkiem — ale prawdziwej roboty to
tu ani za centa.
— Wszystko jedno — profesorowa chciała skończyć
tę rozmowę.
— A tak w ogóle — Wasylko wzniósł na nią swoje
uległe, proszące spojrzenie — to ja jestem Wasylko, jak
dawniej. Żaden tam pan! Ale nie dla wszystkich! — dodał
groźnie. — Tylko dla pani Lidki i dla pana profesora.
— Dobrze — uśmiechnęła się Chołodynska. I dodała:
— Dziękuję.
Wymownym gestem zagarnęła Witolda ku domowi,
ale nim odeszła, zwróciła się jeszcze do Wasylką:
— Głodny nie jesteś? Bo mam chleb z dżemem tru
skawkowym. Domowym! Pamiętasz, jak w zeszłym roku
obrodziły truskawki tam pod płotem?

Uśmiechnął się szeroko. Białe zębiska zalśniły w wil
gotnych wargach.
— Pamiętam. A... głodny już teraz nigdy nie jestem.
Kot zbliżył się do niego i usiadł na brzegu grządki.
— Zobacz — powiedziała profesorowa odchodząc —
też się ucieszył, że przyszedłeś.
Też! odnotował w myśli Witold postępując za nią ku
drzwiom domu. Wciąż mu się chciało śmiać, ale jakby już
trochę mniej.
— Co się tam dzieje w ogrodzie? — spytał profesor,
gdy weszli do saloniku.
Żona odpowiedziała mu dopiero po chwili:
— Wasylko przyszedł kopać grządki.
— O, to dobrze!
-f
— Tylko że...
— ... że co?
— ... że jest w mundurze.
— W mun... durzę...? — zająknąwszy się powtórzył
profesor.
— Przecież był na jakimś szkoleniu. Sam mówiłeś,
kiedy ci powtórzyłam, co na ten temat powiedziała mi je
go matka — że pewnie szkoli się na generała.
— A na co się... wyszkolił? — ostrożnie spytał profe
sor.
— Nie wiem.
— W jakim jest mundurze?
— Też nie wiem. Naburmosił się, że dopuściłam do
kopania grządek pana Witka.
— To mundur ukraińskiej policji — powiedział Wi
told. Patrzył wymownie na pannę Siebel.
Odstawiła filiżankę, podniosła się z fotela.
— Ją już pójdę.
— Odprowadzę panią — powiedział.
— Nie, nie — stanowczo potrząsnęła głową. — Nie
trzeba! — I dodała, jakby znała jego myśli, które atako
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wały go w ogrodzie. — Trafię sama do domu. Zawsze
trafiałam. Nigdy nikt mnie nie odprowadzał i nie odpro
wadza.
— Ale dziś ja to zrobię. — Witold nie patrzył na nią.
Twarde i stanowcze brzmienie tych słów kierował nie do
niej. Do siebie.

VI LI
To jeszcze było możliwe — odprowadzanie do domu
Żydówek, szwindle z dostawami owczej wełny rekwirowanej z całego dystryktu, kontynuowanie studiów i pracy
konspiracyjnej, wydostającej się coraz odważniej z organi
zacyjnych powijaków po prawej stronie Sanu, na którą
przenoszono w wszechobecnym, bo podwójnym: niemiecko-ukraińskim zagrożeniu doświadczenia walki podzie
mnej stosowane w Generalnym Gubernatorstwie.
To jeszcze było możliwe, po prostu mieli trochę
szczęścia, choć niemiecki terror wzmagał się w miarę od
noszonych zwycięstw. Dywizje w mundurach koloru feld
grau parły w euforii naprzód w rosyjskie stepy i nie prze
chodziło przez myśl dowódcom ani żołnierzom, że przed
zakończeniem wojny zobaczą je znów, jak poprzedniej zi
my, nie w zieleni, nie w kwiatach, ale w bieli śniegu, w
lodowatym wichrze, gnącym do ziemi suche badyle i na
gie gałęzie drzew. Cała Europa myślała wciąż o Napoleo
nie w nadziei, że historia musi się powtórzyć, ale oni byli
pewni, że złamią tę tradycję historycznych powtórek, że
zdepczą je tak jak deptali dotąd wszystko na swojej dro
dze. Megafony na ulicznych latarniach prawie każdego
dnia donosiły o zajmowaniu kolejnych miejscowości,
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wielka armia była coraz bliżej Stalingradu i Kaukazu.
Letnia ofensywa 42 roku miała dać niemieckim motorom
benzynę z Majkopskiego Zagłębia. Szef Witolda i Zyg
munta w Landwirtschaftliche Zentralstelle powtarzał co
raz częściej ze śmiechem, że wożące go po Lwowie konie
będą mogły niedługo wrócić do galicyjskich majątków,
ponieważ on z powozu przesiądzie się wreszcie do swego
służbowego auta.
Tak więc było to lato ugruntowanych niemieckich na
dziei, ale także i polskiej — absurdalnej prawie wobec si
ły wroga — pewności, że każdy opór na tej ziemi jest
drugim frontem utworzonym wcześniej, niż ten oczekiwa
ny na zachodzie. Ale szczęście w tych dniach, tygodniach
i miesiącach, przechodzących powoli w przeklęte lata —
było potrzebne jak chleb: nie można było żyć bez niego.
Miał je Zygmunt Teleszko, który po oddaniu strzałów
do dwóch gestapowców na ulicy Boimów wrócił jakby
nigdy nic do domu, a nazajutrz zasiadł za swoim biur
kiem w Landwirtschaftliche Zentralstelle, słusznie rozu
mując, że nieobecność w domu i w biurze byłaby oczywi
stą wskazówką dla niemieckich organów ścigania. A ile
szczęścia mieli chłopcy z grupy porucznika Lęszka spotkawszy się u Romka Wierzei w przeddzień najazdu gesta
po na gabinet doktora i poczekalnię pełną pacjentów, z
których każdy mógł się wykazać — i wykazywał się na
żądanie — dorodnym syfilisem czy tryprem.
Doktor — ochłonąwszy z wrażenia, a potrzebował
jednak na to trochę czasu — opowiadał potem kolegom
syna przebieg wydarzenia, które mogłoby się wydać
świetnym skeczem, gdyby nie to, że tak groźnych i przy
najmniej na początku zupełnie pozbawionych poczucia
humoru miało reżyserów.
Było ich czterech. Wyobrażali sobie zapewne, że Pola
cy mogą być uzbrojeni, bo dwóch z erkaemami na brzu
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chach zatrzymało się przy drzwiach, a pozostali — starsi
rangą — przystąpili do swoich czynności.
Doktor Wierzeja miał, na szczęście — i okazało się
ono w tym dniu tak potrzebne — karty pacjentów pozo
stających w dłuższym leczeniu; nowi, zgłaszający się do
niego po raz pierwszy, legitymowali się tylko objawami
swojej choroby, drżąc, aby nie wydała się gestapowcom,
nie specjalizującym się bądź co bądź w tych przypadłoś
ciach, zbyt mało oczywista.
Siedzieli w porozpinanej dolnej garderobie, bardziej
przerażeni niż zawstydzeni sytuacją, a tych dwóch przy
drzwiach nie uważało za słuszne hamować swojej weso
łości. Słowo „schwanzparade” powtarzało się wciąż w
uwagach, które wymieniali w nadziei, że Polacy wreszcie
pojmą, co oznacza.
Dwaj starsi rangą, przeglądający karty pacjentów w
gabinecie doktora i wzywający ich po kolei przed swoje
oblicze, nie byli skłonni do żartów. Nie przyznawali się
oczywiście do tego, co najbardziej ich rozwścieklało: spo
dziewali się wyłapać tu polskich chłopaczków, chorych na
swoją narodową pychę, a zmuszeni byli oglądać obrzydli
we przypadki chorób wenerycznych, o których od dawna
nikt już nie słyszał w ich czystym — jak wciąż powtarzali
— moralnie i epidemiologicznie kraju, a które szerzyły się
coraz groźniej na zapleczu bohaterskiej armii, walczącej o
nowy ład w Europie. To także wciąż powtarzali, nie kry
jąc odrazy do oglądanych osobników. Potężny kopniak,
jakim wyprawiali ich za drzwi gabinetu, był tego dobit
nym dowodem.
Najbardziej jednak wyprowadził ich z równowagi wą
saty Ukrainiec, który w popłochu przybiegł do wenerologa słusznie podejrzewając, że coś mu się przytrafiło. Bo
mogło się to przytrafić tylko Polakom — nigdy sprzymie
rzeńcowi, zwłaszcza że każdej chwili powinien oczekiwać
na zaszczyt powołania do dywizji SS—Galizien.
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Ukrainiec, wciąż zaniepokojony przede wszystkim pa
skudną sprawą, w którą się wpakował, niewiele rozumiał
z tego, co do niego wrzeszczano, więc kopniak, jaki i on
dostał, prawie go zdziwił. Papiery miał w porządku i
przyzwyczaił się już do właściwego traktowania przez po
tężnych sojuszników, ą tu nagle taka kalamancja! Odzy
skawszy równowagę po kopniaku, zatrzymał się w
drzwiach, odwrócił się i powoli zapinając spodnie patrzył
jakby w oczekiwaniu wyjaśnienia.
— Weg! — wrzasnął gestapowiec. Przyskoczył do de
likwenta, złapał go za barki i jednym pchnięciem wyrzucił
na środek poczekalni. — Weg! — powtórzył, otrzepując
dłonie.
Doktor Wierzeja nie zdołał poskromić krótkiego uś
mieszku wywołanego tą sceną; przyłapany na tej swojej
polskiej satysfakcji nie spuścił oczu w przekonaniu, że to
Niemiec powinien spuścić swoje. I tak się też stało.
Po tym incydencie nie przebadano już reszty pacjen
tów. Niespodziewani goście wynieśli się, udzieliwszy leka
rzowi nawet czegoś w rodzaju pochwały: był potrzebny w
tym plugawym kraju! I wzorowo spełniał swoje obowiąz
ki.
Lokal przy Sykstuskiej był już jednak spalony. Grupie
porucznika Leszka wynaleziono inne miejsce dla coraz
częstszych już teraz spotkań. Napady ukraińskich band
na polską ludność wsi i miasteczek stworzyły pilną po
trzebę organizowania w nich samoobrony, a więc szkole
nia i dostawy broni. Spotykali się teraz w zacisznym po
koju za piekarnią Bednarskiego i tylko Witold wiedział
— poza porucznikiem oczywiście — kto załatwił dla nich
ten lokal.
Wstrząśnięty niespodziewanym zjawieniem się matki i
kawalerzysty w kawiarni na Boimów miał zamiar prze
prowadzić z nim (z nimi?) rozmowę, chyba śmieszną,
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choć tak bolesną, ale dalszy rozwój wypadków sprawił, że
stało się to na razie zupełnie nieważne.
Najpilniejszą sprawą... niech tam sobie matka durzy
się w tym oficerku, niech robi do niego słodkie oczy i
umawia się z nim w niewiadomy sposób — najpilniejszą
sprawą było przekonać się, czy to rzeczywiście Zygmunt
strzelał do gestapowców, opuściwszy kawiarnię senatorowej przez okno w toalecie? A jeśli tak — to czy nie
wpadł, czy go nie złapano? Gestapowcy pozostawili opo
dal samochód i kierowca mógł zauważyć strzelającego,
mógł udać się w pogoń za nim — różne myśli kłębiły mu
się pod czaszką podczas bezsennej nocy.
Kiedy rankiem następnego dnia zastał Zygmunta za
biurkiem w Landwirtschaftliche Zentralstelle, ledwie stłu
mił okrzyk, choć przecież to, że tu siedział, mogło także
oznaczać bezsensowność całonocnych nadziei i obaw.
W tym samym pokoju pracowało jeszcze dwóch in
nych kolegoyv, dopiero gdy wyszli, przyskoczył do jego
biurka.
— Ty? — spytał, prawie pewny, że robi z siebie idiotę.
Ale Zygmunt, szczerząc zęby z uciechy, którą wreszcie
komuś mógł objawić, odpowiedział od razu:
— Ja! — I dodał chełpliwie, prostując się na krześle i
wysuwając do przodu wątłe piersi: — To był numer, co?
Tylko mi nie mów, że tego byś się po mnie nigdy nie spo
dziewał.
Witold położył dłoń na ręce Zygmunta, wspartej o
biurko, uścisnął ją, aż musiało go to zaboleć.
— Nie, tego ci nie powiem. Powiem ci coś innego: od
razu, kiedy to się stało, byłem pewny, że to ty.
Teleszko spoważniał.
— Dziękuję — powiedział. Usta mu zadrżały, jakby
dopiero w tej chwili pojął i ocenił, czego dokonał.
— I wbrew wszystkim przypuszczeniom czekałem na
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to, że przyjdziesz dziś do pracy i że zobaczę cię tu za
biurkiem.
— Dziękuję — powtórzył. — A co innego miałem
zrobić?
— Nic innego. Właśnie to. Tylko w jaki sposób on
się z nami znów skontaktuje?
— Kiedy tamci upadli, dał nura w najbliższą bramę.
Jakiś kontakt na pewno znajdzie. Musimy czekać.
Czekali więc, żeby porucznik się odezwał, i w ciągu
tych dni, pełnych niepokoju, rozmowa z matką wydała
się Witoldowi co najmniej niestosowna, pogłębiałaby je
szcze niepokój. Mówić można było o tym, co na pewno
miało dalszy ciąg, co trwało, a dopóki Leszka nie było,
dopóki się nie zjawiał i niewiadomym był jego los,
wszystko zdawało się ulotne: nie istniała ani przeszłość,
ani przyszłość. Przeszłość krótkiego szczęścia tych dwoj
ga, o które miał do nich pretensje, przyszłość, o którą
miał pretensje jeszcze większe.
Te myśli trapiące go przez cały czas ośmieszały go
przed samym sobą, gdy to właśnie matka kazała mu któ
regoś dnia zawiadomić kolegów o zbiórce. O spotkaniu z
porucznikiem. I jakby już to samo nie było wystarczającą
sensacją, dodała:
— U Bednarskiego.
Anielka przydałaby się bardzo jako świadek tej roz
mowy, przy niej nie okazałby zapewne zdumienia, prze
kreślającego całe pojęcie, jakie miał, jakie z dzieciństwa
zachował o matce — o jej kobiecej bezradności, o bez
wiednym, a tak zniewalającym mężczyzn garnięciu się
pod ich opiekuńcze skrzydła. To było po prostu wygodne
przy ojcu, dopóki żył. Teraz objawiła się jej prawdziwa,
całkiem przedsiębiorcza natura, choć także — jak wygod
nie! — nie demonstrowana we wszystkich okolicznościach
(na bazar chodziła jednak Anielka) natura z zasobem od
wagi, czujności i stanowczego w formowaniu swego obec
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nego życia egoizmu, którego starczyłoby dla kilku konf
piratorów.
Te wszystkie myśli Anielka niechybnie wyczytałaby
jego twarzy, ale na szczęście nie prowadzili przy niej to
rozmowy, w lecie nie przesiadywali tyle w kuchni co w z
mie.
Matka zawołała go do swego pokoju i tu, nie patrzj
na niego, ale w jakiś punkt za oknem, powiedziała to, (
miała mu do powiedzenia, nadmiernie podkreślając gl •
sem ów adres tak zastanawiający:
— U Bednarskiego.
Do wszystkiego, co czuł, dołączał się więc jeszc
strach o tego człowieka, którego na oczy nie widział, £
uważał go za kogoś bliskiego. Dostawali od niego «
dnia dwa bochenki najbielszego we Lwowie chleba,
chleb podczas wojny to było serce najdobitniej okazyvJ
ne bliźniemu.
— Więc i jego też chcesz skrzywdzić? — krzyknął.
— Co to znaczy: i jego też? — zapytała, wciąż nie p
trząc na niego, nie odwracając głowy od okna. — Ko,
jeszcze?
Mnie! chciał krzyknąć, ale zdołał powstrzymać się <
tego. Czuł wzmagającą się wciąż śmieszność swego zach
wania w sytuacji tak właściwie naturalnej: była wojr
kobiety potraciły swoich mężczyzn i czuły się szczęśliw
gdy na ich miejsce znajdowały innych, co przecież nie b
ło łatwe i naprawdę trzeba było mieć do tego wk
szczęścia. Dlaczego więc brał za złe matce... Czy dlateg
że zaledwie rok mijał od śmierci ojca? Że tak szybko z
pomniała o wszystkim, co ich łączyło, i o tym dniu, pr wie przedostatnim, gdy ojciec obawiając się losu, któi
rzeczywiście go spotkał, zawołał ich oboje do gabinetu
powiedział mu, żeby opiekował się matką na wypadel ,
gdyby... Jak płakała, jak zaklinała się, że nie przeżyje bt
niego jednego dnia! Klęcząc przy fotelu, na którym si< 174

dział, całowała go po rękach, obejmowała za kolana. Nie
potrafię żyć bez ciebie! powtarzała. Nic bez ciebie nie
^znaczę! Nic! Zupełnie nic! — Opiekuj się matką! powtó
rzył ojciec. Zawsze była bezradna, jak dziecko. A ty jesteś
już mężczyzną.
A teraz oto dawała sobie doskonałe radę bez nich
obydyvu. Bez ojca, bo nie żył; bez niego, bo go nie po
trzebowała. Nie, nie był mężczyzną. Tu i w tej sprawie
nie był mężczyzną. Patrzył ze szczeniackim bólem na
wyprostowane plecy matki, którymi wciąż była do niego
odwrócona, na czarną głowę, tak ozdobnie przyprószoną
siwizną — dlaczego nie jest stara, myślał, dlaczego nie
jest całkiem stara i brzydka, jak inne matki, ileż spokoju
byłoby w tym, gdyby już nikomu nie mogła się podobać.
— Unieszczęśliwiasz nas wszystkich — powiedział w
końcu. — Bednarskiego, Leszka. I mnie — dodał całkiem
cicho.
Odwróciła się wreszcie.
— Dlaczego Bednarskiego? — zapytała prawie weso
ło.
— Bo do tej pory martwił się tylko tym, skąd zdobyć
mąkę. I jak ukryć tę>, że wypieka więcej chleba niż mu
wolno.
— Nic nie wiesz o Bednarskim — powiedziała.
— Ale robi to dla ciebie, tak? — krzyknął.
— Nic nie wiesz o Bednarskim — powtórzyła, choć
już jakby bez poprzedniej pewności, że ona wie więcej,
może wszystko, o mężczyźnie, który tak lekkomyślnie
okazywał jej swoje przywiązanie. — A dlaczego uważasz,
że krzywdzę Leszka? — spytała pośpiesznie. — Przecież
on jest szczęśliwy.
— Wybrałaś sobie odpowiedni moment — wybuchnął
— i odpowiedniego człowieka, żeby go sobą uszczęśli
wiać. — Urwał, przypomniało mu się, jak to Myszka, za
raz gdy się poznali, powiedziała mu, że będzie dla niego
175

pociechą. Powariowały te baby! pomyślał. Skąd ta ocho
ta, żeby ich sobą pętać, skąd przeświadczenie, że z nimi, z
ich miłością, łatwiej żyć, w każdych warunkach, nawet te
raz, w czasie tak niepewnym i okrutnym.
— Rzecz w tym... — odezwała się matka łagodnie i
wyraźnie przepraszająco za udrękę, której mu przysparza
ła — rzecz w tym, że tego momentu nikt sobie nie wybie
ra. Przekonasz się jeszcze o tym.
— Ja? — zaperzył się. — Nigdy!
— A ta dziewczyna — usiłowała zażartować — z któ
rą byłeś w kawiarni? Prześliczna!
— To Zygmunt Teleszko się w niej kocha.
— A ty nie?
- No... może trochę. - Umilkł, żal mu się jednak
zrobiło, że tak łatwo wyparł się Myszki, swego w niej tak nieraz radosnego — zakochania. — Może trochę
powtórzył.
— A widzisz!
— Ale nie na tyle — podniósł znowu głos (Anielka
na pewno słyszała wszystko w kuchni, ale to dobrze, dob
rze, miał świadka, chciał mieć świadka!) — nie na tyle,
żeby wariować, żeby wciągać ją w niebezpieczeństwa, któ
re beze mnie by jej nie groziły, których by uniknęła... —
znów umilkł, zapatrzony w zuchwały uśmiech, który na
gle rozchylił usta matki.
- Niebezpieczeństwa? - powtórzyła. - Mój mały
głupcze! Przecież ja dopiero teraz czuję, że żyję!
Nie miał już nic więcej do powiedzenia, patrzył zdruz
gotany na uśmiech, który widział u niej po raz pierwszy, i
nie miał nic więcej do powiedzenia; wszystko mu się po
mieszało, nic wiedział, czy to matka dla porucznika, czy
on dla niej stał się czyhającym zewsząd zagrożeniem, i
przestawało mu się już zdawać, że mógłby ich przed sobą
obronić, rozłączyć, przegonić od siebie.
Ale jednak zawołał, rzucając się do drzwi:
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— Ja z nim porozmawiam! Ja jemu wytłumaczę...
— Zabraniam ci! — krzyknęła. — Słyszysz? Zabra
niam ci!
Wybiegła za nim do przedpokoju, zagrodziła sobą
drogę. Odsunął ją od siebie, choć i jemu zbierało się na
płacz.
— Ktoś w tym domu musi mieć rozum — wykrztusił.
— Ja! Ja tu zawsze najbardziej go miałam! — Aniel
ka naprawdę musiała słyszeć całą kłótnię, bo już biegła z
kuchni na ratunek, już ich oboje zagarnęła w swój mocny
uścisk. — Słucham ja w kuchni co to za harmider, myśla
łam, że to z dworu słychać, a to u nas, w naszym po
mieszkaniu na siebie halukają. I to kto? Synek na mamuncię, mamuncia na synka! Po tom ja ciebie całe noce
chyćkała i na rękach nosiła, żebyś ty teraz charkał się z
rodzoną matką? A pani mecenasowa... pani mecenasowa... - zająknęła się Anielka - też raptus nerwus i, że
by tak prawdę rzec, hała drała życie swoje teraz układa, a
bez to co rusz świeża pluskwa do domu się pcha.
- Anielko! - jęknęła matka, spokomiała jak skar
cone dziecko.
Nie wzruszył się tym, choć ściśnięta razem z nim ra
mionami Anielki płakała i na jego piersi.
— Ja pluskwy nie szukam! — warknął.
— Ale ty durny jeszcze jesteś na to, co się między
ludźmi może dziać. I nie ćwirkaj wciąż mamie w oczy...
— Ja nie ćwirkam, głodnych kawałków nie opowia
dam. Wiem, co mówię!
— Nie bundziurz się tak od razu. I ja wiem, co mó
wię, choć może dla ciebie, jak taki funiasty się zrobiłeś,
zwykły szturpak jestem.
- Obie jesteście głupie baby! - wrzasnął, wyzwala
jąc się z objęć Anielki, odpychając od siebie i ją, i matkę.
— Obie!
Wybiegł z domu i długo błąkał się po mieście. Na
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spotkanie z Myszką nie poszedł. Zbrzydła mu i ona. Cze
kała na niego, jak zwykle, w parku Głowackiego, więc
wybrał Stryjski, żeby usiąść gdzieś na ustronnej ławce i
spokojnie pomyśleć. Nie był z siebie zadowolony, ale też i
nie wiedział, co właściwie miał sobie do zarzucenia. W
kawiarni senatorowej powiedział wprawdzie matce, że ją
rozumie, co mogło nawet znaczyć, że jej przebacza, ale
sądził wtedy, że chodzi tylko o romans — ach, co za sło
wo, co za słowo, gdy się myślało o własnej matce! — nie
przypuszczał wtedy, że porucznik, który wciąż przykazy
wał swoim chłopcom, żeby trzymali gęby zamknięte na
kłódkę, tak się przed nią otworzy, że wciągnie ją w kons
pirację. To wiele zmieniało, to zmieniało właściwie
wszystko. Czuł się oszukany i zdradzony, pragnął zemsty,
ale na kim? Na matce? Nie! Na poruczniku także nie. Na
razie — najgłupiej w świecie — mścił się na Myszce, choć
nic nie była winna. Czekała na niego i na pewno już się
martwiła, czy mu się co nie stało. Zerwał się, żeby biec
do niej, usiadł jednak z powrotem na ławce, nie chciało
mu się z nią gadać, nie chciało mu się w ogóle gadać z ni
kim.
Przypomniało mu się, jak co najmniej dziesięć lat te
mu rodzice udając się dokądś z wizytą w pierwszy dzień
świąt Wielkanocy zostawili go samego w domu, choć bar
dzo chciał iść z nimi. Anielka pojechała na wieś do swojej
rodziny, miała wrócić dopiero następnego dnia rano
przed śniadaniem, na które zaproszeni byli goście. Zosta
wiła wszystko przygotowane: indyk z nadzianką wspania
le przyrumieniony, wędliny, pieczone mięsa, ustawione na
lodzie, miały być tylko pokrajane i ułożone na półmi
skach. W poczuciu niepohamowanej, a słodkiej zemsty
zabrał się do indyka. Nie, żeby był głodny. Przeciwnie,
obfity świąteczny obiad nawet ciążył mu w żołądku, ale
chciał wzbudzić w rodzicach najpierw przekonanie i żal,
że zostawili go głodnego — dopiero później wściekłość.
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Bo z pokiereszowanego indyka, z jego piersi, tak ozdob
nie białym mięsem obejmujących ciemną od wątróbki i
rodzynek nadziankę, nie dało się wykroić ani jednego
plastra, który można by bez wstydu ułożyć na półmisku.
Nawet uda były pocięte nożem do kości, poszarpane wi
delcem. Gdy rodzice wrócili z przyjęcia, a on spał z gło
wą na kuchennym stole, obok zniweczonego dzieła kuli
narnego Anielki stała, wyraźnie nadpita, butelka likieru
Baczewskiego.
Matka się rozpłakała, jeszcze i teraz wspominając to
doznał uciechy, że potrafił ją tak zmartwić, tak jej dopiec.
Do rozmowy z porucznikiem, z której nie zamierzał
wcale zrezygnować, doprowadził zaraz po pierwszej
zbiórce w magazynie Bednarskiego, za ścianą worków z
mąką, w woni drożdży, kminku i czarnuszki, używanych
przez piekarzy do posypywania chleba.
Chłopcy rozchodzili się stopniowo, jak to czynili z os
trożności po każdym spotkaniu, pojedynczo, lub najwy
żej we dwóch, i właśnie porucznik miał zamiar wyjść z
Romkiem Wierzeją, gdy go zatrzymał, z trudem pokonu
jąc skurcz w gardle.
- Zostań! Chcę z tobą pomówić!
Porucznik od razu wiedział, o co chodzi, przysiadł na
skrzyni, która służyła im tu za ławkę, założył nogę na no
gę, najwidoczniej nie spodziewając się, że rozmowa będzie
krótka. Czekał.
— No, słucham — powiedział, gdy Witold długo nie
zaczynał, stojąc przed nim. — Usiądź! — dodał.
Przysiadł na brzegu skrzyni, chrząknął i przełknął śli
nę. Nie spodziewał się, że to będzie takie trudne, że każde
zdanie, od którego chciał zacząć, wyda się pozbawione
sensu. W rogu, za ostatnim workiem mąki, zaświeciły ko
raliki przestraszonych oczu małej myszki.
— Popatrz! — powiedział. — Mysz!
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— Gdzie? — porucznik zwrócił głowę w kierunku je
go spojrzenia.
— Tam, w kącie. O, już się schowała!
— Trzeba powiedzieć Bednarskiemu, że ma tu myszy.
— Koniecznie — przytaknął. — Ale kto mu powie?
— Ty, albo... najlepiej niech to zrobi... — porucznik
zawahał się i oto była odpowiednia chwila, żeby całą
sprawę załatwić jednym zdaniem:
— Zostaw ty mamę w spokoju! — powiedział mu z
bliska, twarz w twarz, oko w oko! Nareszcie mu to po
wiedział. — Zostaw ją! Proszę cię! Nic dobrego z tego nie
będzie.
— Dla kogo? — spytał Leszek spokojnie. Usta mu
zadrżały, ale głos miał zwykłe brzmienie, może tylko nie
co cichsze niż zawsze.
— Dla kogo? Dla nas wszystkich! Kiedy zobaczyłem
was razem w kawiarni na Boimów, myślałem, że trupem
padnę. Ale usiłowałem sobie perswadować, że. matka ma
prawo... że przecież do końca życia nie będzie chodziła w
żałobię. Teraz jednak, kiedy się przekonałem, że odważy
łeś się ją wciągnąć w nasze sprawy... Muszę zaprotesto
wać! Zaprotestować! Na każdej zbiórce powtarzałeś nam,
że rodziny nie mogą nic wiedzieć o naszej działalności. Ze
konspiracja to przede wszystkim umiejętność dochowywa
nia tajemnicy. Gęba na kłódkę! Zawsze powtarzałeś. A
nie potrafiłeś na kłódkę zamknąć swojej!
— Tylko nie pozwalaj sobie za wiele — porucznik
powiedział to bez gniewu, może z przestrogą tylko, której
udziela się komuś z rodziny, w każdym razie nie było to
skarcenie młodszego rangą, podwładnego, zapominające
go o różnicy stopni.
Wyczuł to i jeszcze bardziej go to rozwścieczyło.
— Nie potrafiłeś na kłódkę zamknąć swojej! — po
wtórzył podniesionym głosem. — Jesteś samolubny i lek
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komyślny! I... i... — zająknął się — nie kochasz jej, skoro
odważasz się narazić ją na niebezpieczeństwo.
- Kocham ją - powiedział porucznik i chciał, żeby
to wystarczyło. Nie dodał nic więcej.
Ale Witold nie przyjął tego do wiadomości.
— Na pewno tak tylko ci się zdaje. Jesteś samotny i
chcesz mieć kogoś...
- Ale nie wszystko jedno kogo. Dlaczego chcesz
mnie obrazić? Nie zrobiłem ci nic złego. Kochamy jedną
kobietę, ale dla ciebie jest ona matką i nie powinieneś być
zazdrosny.
- Nie jestem zazdrosny! - krzyknął. - Boję się o
nią!
— Wszyscy wzajemnie boimy się o siebie. I tak już
jest na wojnie. Tak już jest podczas wojny, a jej koniec
nie jest bliski - porucznik położył mu dłoń na ramieniu,
przyciągnął do siebie i przez chwilę trzymał go w niezbyt
pewnym uścisku, bo jednak musiał wyczuć, że nie dał mu
do niego prawa. Wstał więc i przeszedł się po małym po
mieszczeniu między workami mąki, kilka kroków w jedną
i kilka kroków w drugą stronę. Stanął. — Dobrze, że
mnie zatrzymałeś — powiedział. — Bo chciałbym omówić
z tobą pewną sprawę.
- Pewną sprawę...? Tej nie zakończyliśmy.
- Zakończyliśmy! I proszę dę, nie wracaj do niej. Słyszałeś o Instytude Weigla?
Wzruszył ramionami.
- Kto we Lwowie nie słyszał o Instytude Weigla?
„Institut für Flecksfieber und Wirus Vorsehung Oberkom
mando des Heeres”. Karmienie wszy! Dreszczy dostaję z
obrzydzenia, gdy o tym myślę.
— To niedobrze.
— Dlaczego... niedobrze?
— Bo musimy mieć tam swoje wtyczki.
Patrzył z przerażeniem w oczy porucznika, których
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jasność tak go przy poznaniu urzekła. Teraz miały szkli
stą barwę wody przed przemienieniem się w lód.
— Musimy mieć tam swoje wtyczki — powiedział je
szcze raz. — Pracują już tam nasi... co odważniejsi chłop
cy — długo szukał tego określenia. — Dla bardzo dobre
go ausweisu, bo chyba nie dla lepszej niż gdzie indziej
pensji i kiełbasy, którą tam dają.
— Pracują głównie dlatego, że zostali tam skierowani.
— Więc są tam już nasi chłopcy — powtórzył z naci
skiem. — Potrzebujemy takich, którzy potrafią wynieść
przeciwtyfusową szczepionkę poza obręb instytutu. Nie
wszystka musi trafiać na front wschodni, U nas w kraju
też panuje tyfus. Na przykład w warszawskim getcie. Mu
simy ją tam dostarczyć.
— Jak? — Nie spytał, w jaki sposób wynieść ją z in
stytutu, tylko jak przerzucić ją do Warszawy za mur get
ta; poczuł dreszcze przebiegające po krzyżu, kiedy pojął,
co to oznacza i jak to może być zrozumiane.
— O tym pomyślimy później. Najważniejsze, żebyśmy
najpierw ją mieli. Otrzymałem rozkaz w Warszawie...
chyba rozumiesz?
— Rozumiem — potwierdził, ale wcale nie był tego
pewny, więcej: nie rozumiał, dlaczego nie rozumie. Czy
już wszystkie rozkazy Leszka będą budziły w nim sprze
ciw?
— Będę po kolei rozmawiał z wami wszystkimi —
ciągnął dalej porucznik denerwująco spokojnie. — Sam
nie wiem, dlaczego wołałbym, żebyście zgłaszali się na
ochotnika. Nie dlatego, że jest to rozkaz narażający na
wyjątkowe niebezpieczeństwo. Przeciwnie — wykonanie
go może spowodować najwyżej tyfus poronny, jeśli dosta
nie się do karmienia zakażone wszy. I to wszystko. Ale
wiem, że może się to wydać obrzydliwe z dwóch powo
dów. Karmienie wszy — to jeden, a drugi, że nie ma w
tym żadnego ryzyka walki, żadnego bohaterstwa. Będzie
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cie więc mieli i ryzyko, i bohaterstwo: szczepionkę trzeba
wynieść z zakładu.
Porucznik umilkł; czekał, że on coś powie, ale czekał
daremnie. Szukając jego spojrzenia dodał z niepotrzeb
nym, chyba tylko dla niego koniecznym naciskiem:
— Będę rozmawiał z każdym z was. Będę każdego
pytał. Ty jesteś pierwszy.
— Jestem pierwszy?
- Tak.
— Czy to... ma jakieś znaczenie?
— Nie, żadnego.
— Dziękuję — powiedział z wyraźną drwiną. Zyg
munta nie zapyta, pomyślał. Był pewien... nie, nie chciał
być pewien, że Zygmunta nie zapyta. Zygmunt uratował
mu życie, czy nie nabył przez to szczególnego prawa, że
by nie karmić wszy? Te myśli były podłe, ale wszystko
wydawało się teraz tak splątane, tak nieprawdopodobnie
wieloznaczne, że pełną jasność i spokój właściwej decyzji
miało się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie wiadomo
dlaczego przypomniał mu się artykuł w „Wieku No
wym”, w którym była jego opowieść, jego wyznanie, czy
zeznanie, jak znalazł ojca, zwłoki ojca, w więzieniu na
Łąckiego... Kiedy mówił o tym dziennikarzowi i kiedy on
to zapisywał, kiedy notował słowo po słowie, żeby potem
słowo po słowie wydrukować — miał uczucie spełnienia
powinnośd, dokonania zemsty. Później, gdy przedruk z
lwowskiej gadzinówki ukazał się w „Völkischer Beobach
ter”, te uczucia przemieniły się w coś dwuznacznego, coś
jątrzącego, ale czy był to tylko strach, choć profesor
Chołodyński, usłyszawszy od niego o tej sprawie, od razu
powiedział: Niedobrze się stało! Bardzo niedobrze! —
Niemcy parli naprzód przez stepy Ukrainy i nic nie wska
zywało na to, żeby mieli kiedykolwiek zawracać, a profe
sor powtarzał: Niedobrze się stało! Bardzo niedobrze! To
jednak nie był strach, zupełnie bezsensowny wobec nie
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mieckich zwycięstw, tylko brak jasności (także wobeę nie
mieckich zwycięstw), którym może w jakiś sposób poma
gał zarówno wywlekając przed opinią światową sprawę
sowieckich mordów na Polakach, jak i karmiąc własną
krwią wszy, żeby bronić niemieckich żołnierzy przed tyfu
sem. Tylko że szczepionka miała przeniknąć też do wy
mierających w getcie Żydów, na pgwno także i do Pola
ków. Ale jaka jej ilość? Z pewnością znikoma wobec po
trzeb. Czy ci, którzy w Warszawie wydali ten rozkaz,
przemyśleli, przekalkulowali to wszystko? Naprawdę, nie
było żadnej jasności, żadnej jasności w wielu sprawach,
ale porucznik powiedział kiedyś... czy to nie wtedy, kiedy
prowadził go do swego domu po zbiórce u Romka Wie
rzei, nie przeczuwając, co z tego wyniknie — tak, to właś
nie wtedy powiedział — dla żołnierza sprawa jest jasna:
słuchać rozkazów.
Usiadł ciężko na ławce, oparł ręce na kolanach, skrył
twarz w dłoniach.
Leszek po raz drugi podczas tej rozmowy dotknął je
go ramienia.
— Muszę iść — powiedział. — Ty zostań tutaj. Us
pokój się.
— Nie mam się po czym uspokajać — warknął nie
podnosząc głowy.
Poczekał aż umilkły oddalające się kroki porucznika i
jego krótka rozmowa z Bednarskim, który najwidoczniej
wyszedł z kantoru, żeby go pożegnać.
To był też numer! pomyślał ze złośliwą uciechą, to
wciągnięcie Bednarskiego w ich sprawy. Tego biednego
Bednarskiego, myślał dotąd. Niewiadomego Bednarskie
go, niepewnego Bednarskiego — pomyślał teraz. Mamuńcia — użył w myślach tego zwrotu, używanego jednak we
Lwowie z czułością, a on go tej czułości pozbawił — mamuńcia na pewno to wymyśliła! To było jasne. Jedyna
jasność w całej plątaninie, w którą czuł się wepchnięty,
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omotany nią jak konopnym zagudzanym na tysiące węz
łów sznurem. Mamuńcia to wymyśliła!
Cichutki szmer w kącie magazynu zwrócił jego spoj
rzenie w tym kierunku. Zza worka z mąką wysunęła się
znów mała myszka, ta sama zapewne, którą widział
przedtem. Ośmielona ciszą pobiegła wzdłuż worka, zębrąła pyszczkiem z jego powierzchni ślad mąki lub otrębów i
ruszyła dalej w poszukiwaniu pożywienia. Siedział bez ru
chu, prawie wstrzymując oddech, żeby jej nie spłoszyć.
Wydało mu się, że jest to najważniejszy dobry uczynek,
jaki miał do spełnienia, bez rozważań o jego celowości,
bez sprzeciwów, które brały się nie wiadomo skąd. Nie
chby się ta mała mysz najadła spokojnie i bez popłochu,
który wywołuje podobno wrzody żołądka także u takich
stworzeń. Do licha, miała przecież całą noc do spokojne
go myszkowania w magazynie, dlaczego musiała jeść aku
rat teraz, kiedy tu siedział, kiedy powinien już stąd pójść,
ruszyć się z miejsca nie zważając na nią. Siedział jednak
wciąż jak przyklejony do ławki z uczuciem prawie rados
nego poświęcania się dla tego małego, szkodliwego prze
cież gryzonia, któremu pewnie nikt dotąd nie okazał ani
odrobiny życzliwości.
Mysz się rozochociła, biegała teraz wzdłuż worków,
na każdym znajdując coś interesującego i smacznego. Na
gle stanęła, uniosła się na tylnych łapkach, zwróciła głowę
w kierunku, skąd wyławiała jakiś dźwięk, i najwidoczniej
upewniwszy się ęo do niego, smyrgnęła błyskawicznie do
swojej kryjówki. Prędzej niż on wychwyciła w trwającej
cisży odgłos kroków zbliżających się do drzwi, on je do
piero teraz usłyszał, zerwał się, szukając panicznie odpo
wiedzi na pytanie, co tu robi i skąd się tu wziął.
Ale był to Bednarski, tylko Bednarski, wpuszczał ich
tu po kolei, gdy się zbierali, teraz zapewne chciał za
mknąć drzwi i pójść do siebie, nie mieszkał w tym samym
domu, gdzie miał sklep, kantor, piekarnię i magazyn.
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— Już idę! — zerwał się z ławki na jego widok. —
Zostałem na chwilę, żeby nie wychodzić we dwóch.
Bednarski zapraszającym gestem wskazał mu miejsce,
które przed chwilą zajmował.
— Niech pan posiedzi, jeśli ma pan ochotę. Nie przy
szedłem, żeby pana wypraszać.
Naprawdę nie wyglądał, jak mówiła Anielka, na pie
karza. Choć może miał w obejściu tę nadmierną uprzej
mość, która cechowała niektórych rzemieślników, przyz
wyczajonych do obcowania z klientami, starających się
ich pozyskać łub utrzymać.
— Niech pan posiedzi — powtórzył.
— Nie, dziękuję — Witold nie miał ochoty skorzystać
z zaproszenia. — Muszę iść.
— Pan jest synem pani Czownickiej? — zapytał nagle
Bednarski.
- Tak.
— Podobny pan do niej. I mówiła, że pan też tu bę
dzie, więc od rażu się domyśliłem, że to pan, kiedy pana
wpuszczałem na zbiórkę.
— Tak, to ja.
— Miło mi — powiedział Bednarski.
— Mnie również — wyjąkał Witold, starając się nasy
cić te dwa słowa należną serdecznością. Uścisnęli sobie
ręce, ale tematu na dalszą rozmowę nie było. Powinien
był może zapytać, jak ona go na to namówiła, jak mamuńcia zmusiła go do tego, że zgodził się na ich zbiórki
w swoim magazynie. Punkt był dobry, to prawda, tak jak
do gabinetu doktora Wierzei, tak i do piekarni wchodziło
wiele ludzi i nie mogło być w tym nic podejrzanego. Ale
jak ona go do tego namówiła, jak zmusiła? Nie postawił
jednak tego pytania nie tylko dlatego, że wprawiłoby ono
Bednarskiego w duże — jak sobie wyobrażał — zakłopo
tanie. Nie chciał już wiedzieć nic więcej o matce, dosta
tecznie go zaskoczyła.
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Spostrzegł nagle, że Bednarski nie patrzy na niego, że
skierował wzrok ku kątowi, w którym pojawiła się mysz.
Rzeczywiście była tam znowu. Nie oddaliła się od swojej
kryjówki, trzymała się blisko niej, ale spokojnie i wycze
kująco, jakby się czegoś spodziewała, co Witoldowi, gdy
odniósł takie wrażenie, wydało się zupełnie niemożliwe. A
jednak! Bednarski, wciąż na nią patrząc, sięgnął do kie
szeni, wyjął trochę okruchów.
— Chojci, chojci! — przemówił jak do dziecka.
Sypnął okruchami na podłogę, a mysz podbiegła i za
częła je zjadać, spokojnie, bez pośpiechu. Podnosiła od
czasu do czasu łepek i patrzyła na Bednarskiego, omijając
wzrokiem i uwagą Witolda, jak gdyby w ogóle go w ma
gazynie nie było. Jej oczka świeciły w mroku jak bły
szczące paciorki.
— Oswoiłem ją — powiedział Bednarski trochę z tego
dumny, a trochę — jak wydało się Witoldowi — tym za
żenowany, że zajmuje się takim drobiazgiem, gdy tyle nie
szczęść i tylu głodnych jest na świecie. — Przychodzę tu,
żeby ją nakarmić, a ona już wie, że nie zrobię jej krzywdy.
— Pan... samotny? — spytał Witold.
Bednarski drgnął.
— Ano tak jakoś wypadło — powiedział. — Rodzice
długo żyli, miałem rodzinę, a potem nagle się okazało, że
już jej nie mam. Na siłę żenić się nie chciałem...
— Co to znaczy: na siłę?
— Żeby kogoś mieć. Tylko z tego powodu. To wyda
wało mi się za mało.
Mysz jadła wciąż bez pośpiechu, w spokojnej pewnoś
ci, że nic jej nie zagraża.
— Tak, to za mało — powtórzył Witold bezwiednie.
— No widzi pan, pan też tak myśli. Ale jeszcze... nie
tracę nadziei.
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— Czy mysz spłoszy się, jeśli teraz pożegnam się i
wyjdę?
— Nawet jak się spłoszy, to zjawi się znowu, kiedy
wrócę, odprowadziwszy pana do wyjścia. Niech się pan
nie krępuje. Jeśli musi pan iść...
— Muszę — skłamał.
Pożegnał się i wyszedł, nie ciesząc się pięknym wieczo
rem, który trwał jeszcze czerwcowo świetlisty, nasycony
pełnią lata. Nigdzie się nie śpieszył i właściwie nie miał
dokąd iść; do domu nie chciał wracać, a Myszka praco
wała tego dnia u krawca. Pomyślał, czy by nie pojechać
na Kolonię Profesorską, mógłby na przykład podlać
ogród, od kilku dni trwała susza, a Wasylko — być może
— nie zjawiał się, jak mu się to często zdarzało. Czy jed
nak profesor nie wziąłby tego za podlizywanie się przed
czekającym go za kilka dni egzaminem? Ale gdyby tak to
nazwać, to „podlizywał się” prawie przez cąły rok stu
diów, podejmując się różnych czynności, które — jak mu
się wydawało — mogły ułatwić profesorowi życie. Profesorstwu. Profesorowej! Ocena usług zredukowała je do
rzeczywiście świadczonych: to profesorowej głównie po
magał, raz nawet obrał jej kartofle, gdy zastał ją przy tej
robocie. Wzbraniała mu tego, przerażona — jak się zda
wało — przede wszystkim tym, że mąż, gdyby akurat
zszedł z góry, posądziłby ją o to, że odważyła się zatrud
nić w ten sposób jego studenta.
A jednak zdecydował się i pojechał tam. Profesora
może w ogóle nie było w domu, czasem gdzieś wychodził
i z niepokoju w oczach żony, gdy o tym mówiła, można
było sądzić, że i ona nie wie, dokąd się udawał.
Siedziała na ławce przed domem, odpoczywając za
pewne po dźwiganiu konewek z wodą na grządki; gdy
tylko otworzył furtkę, zauważył, że ziemia na nich jest
wilgotna, nawet tam, gdzie rosły róże, które teraz kwitły
obficie. Jadąc tutaj zamierzał podlać tylko warzywa, o ró
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żach wcale nie pomyślał i zawstydził się podwójnie — że
się spóźnił i że przyłapał się na lenistwie.
— A ja właśnie przyjechałem, żeby podlewać — za
wołał biegnąc ścieżką wściekły na siebie. Gdyby tak dłu
go nie siedział u Bednarskiego...
— Za późno — uśmiechnęła się. — Wszystko już
podlałam. Straszna susza! Wczoraj Wasylko zlał obficie
cały ogród, myślał, że to wystarczy co najmniej na dwa
dni, więc dziś nie przyszedł. Ale już w południe ziemia
była sucha jak pieprz i musiałam sama się do tego za
brać.
— Jak żałuję, że nie zjawiałem się wcześniej — wyją
kał.
— Nie witam się z panem, bo ręce mam brudne. Pro
szę, niech pan siada. Czy może chciał się pan widzieć z
mężem? Pracuje u siebie na górze. Mógłby pan pójść do
niego, zdałoby mu się trochę odpoczynku.
— Nie, nie, nie będę przeszkadzał. I powiedziałem
przecież, że chciałem podlewać.
— Za późno — powtórzyła z tym samym uśmiechem,
w którym była duma z samodzielnie wykonanej pracy, ale
i trochę z żalu do siebie, że gdyby się tak nie pośpieszyła,
nie zaharowałaby się do siódmych potów. Bo widać było,
że się bardzo zmęczyła, choć starała się to ukryć. Ręce
złożone na podołku miały wyraźną siatkę żył, czoło i mie
jsce nad górną wargą, pokryte złotawym puszkiem, lśniły
od potu. — Psiakość! — powiedziała nagle, nie przestając
się uśmiechać. — Po prostu nie jestem przyzwyczajona.
Ale trochę treningu dobrze mi zrobi. Tak mówi mój mąż.
— Pan profesor tak mówi? — zdumiał się Witold.
— No, oczywiście żartem — sprostowała natych
miast. Miała na sobie kretonową podniszczoną sukienkę
bez rękawów, dość krótką, nie zakrywającą kolan. Dopie
ro teraz zawstydziła się, że zastał ją w tym stroju, że mo
że widzi mokre od potu miejscą pod pachami i zauważył
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zamoczony w czasie podlewania dół sukienki przylepiony
do jej ud. Poderwała się z ławki.
— Pójdę się przebrać.
— Och, nie — zaprotestował zbyt gorąco. Po co?
— Jak ja wyglądam?
— Pięknie pani wygląda! Przepraszam — zmieszał się
— może za śmiały jestem...
— No, trochę... — roześmiała się nienaturalnie, je
szcze bardziej speszona od niego. Usiadła znów na ławce,
nie w pełni jednak przekonana, czy student męża powi
nien ją widzieć w takim zaniedbaniu. Co prawda wciąż ją
tak widywał. Tylko raz zaprezentowała mu się jako tako,
gdy szli po okulary. A poza tym zawsze zastawał ją pjjzy
jakiejś robocie. Może powinna bardziej dbać o siebie...?
0 czym ja myślę? zdziwiła się. — Upał teraz taki — szep
nęła — że nie wiadomo, co na siebie włożyć.
Zza węgła domu wyskoczył Mufek, sierść miał zjeżoną
1 wojowniczo postawiony do góry ogon.
— Co się stało? — zawołała. — Chodź do pańci! —
Gdy kot natychmiast wskoczył jej na kolana i uspokaja
jąc się powoli zaczął się łasić, dodała z pieszczotliwą per
swazją: — Nie powinno się bać Fritza! Fritz nic ci nie
zrobi!
— Co to za Fritz? — spytał Witold z nieprzyjemnym
uczuciem przykrej niespodzianki. Ukraiński policjant
podlewający ogród, a teraz jakiś Niemiec... W dodatku
kot, posiadający zwierzęcą intuicję, uciekał przed nim.
Roześmiała się z jego miny.
— Zaraz go pan zobaczy.
— A... muszę? — zaoponował.
— Chcę, żeby go pan zobaczył. — Wstała, przerzuci
ła sobie kota przez ramię i skierowała się za dom, gdzie
była drewutnia. Przy otwartych jej drzwiach stała klatka,
również otwarta, a pr/ed nią siedział szary królik, też wojownic/o — jak Mufek pi zed chwila — nastrojony; unie
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siony na dwóch łapach rozglądał się bystro czerwonymi
ślepiami. Kot z wysokości ramienia swojej pani patrzył
na niego pobłażliwie, ale gdy go postawiła na ziemi na
przeciw królika, a ten od razu wykonał przednimi łapami
kil^a iście bokserskich ruchów, zjeżył się znów, prychnął i
zasyczał jak żmija. - Nie bój się Fritza! — powtórzyła,
ale jednak podniosła kota w górę i znów ułożyła go sobie
na ramieniu. — To jest właśnie Fritz — powiedziała do
Witolda. — Wasylko mi go przyniósł. Dostał gp od nie
mieckiego wartownika przy jakimś magazynie wojsko
wym. Króliki się tam wokoło rozmnożyły, łapią je i je
dzą, Wasylko też mi go w tym celu przyniósł, a kiedy mu
powiedziałam, że nigdy w życiu nie zjadłabym królika, w
dodatku takiego, którego dla mnie trzeba by zabić —
zrobił mu klatkę, bo zgodziłam się, żeby tu został. Gdyby
zaniósł go matce, na pewno zaraz by z niego zrobiła po
trawkę. A tak sobie tutaj żyje. Wypuszczam go z klatki
wieczorem, żeby sobie trochę poskakał.
— Nie ucieknie?
— Ogrodzenie szczelne, furtka zawsze zamknięta. A
zresztą może nawet bym chciała, żeby uciekł. Bo co ja z
nim zrobię? Najgorsze, że Mufek go nie zaakceptował.
— Może jest zazdrosny?
— Chyba tak. Nagle zjawił się w jego królestwie dru
gi zwierzak. Czuje się zagrożony. Choć bardziej go pie
szczę niż dotąd.
Wrócili do ławki, ale Witold nie usiadł.
— Pewnie powinienem się pożegnać. Ogród podlany,
nie będę dłużej przeszkadzać.
Stanowczym gestem wskazała mu miejsce na ławce: —
Wcale pan nie przeszkadza. Cieszę się, że pan przyszedł.
Tak tu siedzę całymi wieczorami sama...
— Ja także się cieszę — powiedział, jak mu się wyda
wało, całkiem głupio, w dodatku bardzo cicho i jakimś
dziwnym, nieswoim głosem.
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— A pan z czego? — zapytała ze sztuczną wesołością.
— Że przyszedłem — odpowiedział jej tym samym
tonem.
Roześmiali się obydwoje, a kot przyjrzał im się, wy
raźnie tym zdziwiony, może zaniepokojony nawet. Pach
niała maciejka i lipa kwitnąca za płotem u sąsiadów, wil
gotna ziemia wydawała po upalnym dniu swój zwykły let
ni aromat. Jaskółki szybowały pod wysokim niebem, w
trawie pod płotem odezwał się świerszcz. Mały skrawek
ziemi i czasu wyrwany wojnie, pomyślał Witold przymy
kając oczy. Kobieta, przy której siedział, myślała zapew
ne o tym samym, bo zamilkła, uciszyła się i znierucho
miała. Udzielił mu się jej spokój, a może to ona czerpała
swoje uciszenie z tego, że tu był i że też milczał w chwili,
która tego wymagała. Chciał w to wierzyć, chciał być tym
obdarowany.
Na górze otworzyło się okno i głos profesora zawołał:
— Lidko! Gdzie jesteś?
— Jestem tutaj. Na ławce.
— Zdawało mi się, że z kimś rozmawiasz. A może z
kotem i Fritzem?
- Nie tylko. Przyszedł pan Witek Czownicki. Nie
chciał ci przeszkadzać...
— Ależ proszę.
— Nie, nie — Witold podniósł się z ławki — nie będę
zajmował panu profesorowi czasu. Właściwie to przyszed
łem, żeby podlać ogród, ale się spóźniłem. I już się pożeg
nam...
— No, skoro musi pan iść — powiedział profesor
chyba z ulgą.
On także nie miał ochoty na rozmowę; profesor za
pewne nie chciał rozpraszać nią swoich myśli, pozwolił
sobie tylko na chwilę wyjrzeć przez okno, ale profesor
pracował, pisał książkę — a o co jemu chodziło, co chro192

nil, co chciał obronić przed rozproszeniem, zwietrzeniem,
rozmazaniem?
Ukłonił się niemłodemu człowiekowi w oknie, którego
tak bardzo, w tym momencie aż boleśnie (dlaczego boleś
nie?) szanował, kobiecie, która pozwoliła mu siedzieć
przy sobie i powiedziała: cieszę się, że pan przyszedł,
ukłonił się chyba także owej chwili wieczornej, którą spę
dził w tym ogrodzie — i pobiegł ścieżką ku furtce, nie og
lądając się za siebie. Tramwaj wkrótce nadjechał, wsiadł,
i choć z trzeciego przystanku miał blisko do Myszki i
mógłby się z nią jeszcze zobaczyć przed godziną policyj
ną, zaniechał tego zamiaru.
Nie wiedział dlaczego, ale tak, jak na rozmowę z pro
fesorem, nie miał na to prawdziwej ochoty.

IX
Wbiegł na schody i mocno nacisnął guzik dzwonka.
Wyobrażał sobie rozradowany wyraz twarzy Siebła, gdy
wsunie mu do ręki plik dolarów. Przed trzema dniami ju
biler dał mu do sprzedania „dużą sztukę”, ciężką, złptą
bransoletę z zameczkiem wysadzanym szafirami. Obawiał
się, że nie uda mu się tak szybko jej sprzedać, rzecz była
bardzo cenna. A oto już dziś przynosił mu za nią dolary,
akurat tyle, ile żądał, ani centa mniej.
Nacisnął drugi raz dzwonek, przytrzymał go palcem
dłużej, cjsza za drzwiami zaczynała go niecierpliwić, do
bre wiadomości powinny bez zwłoki docierać do czekają
cych na nie, Siebel na pewno czekał, wciąż mu mówił, już
lada dzień... Konstanca albo Gałacz. Wielki Boże Izraela!
8 — Łza
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Przecież te miasta naprawdę istniały, i wolny świat za ni
mi, życie za nimi, życie!
Nacisnął dzwonek po raz trzeci, a gdy za drzwiami
nie rozległy się zbliżające się do nich kroki, zastukał naj
pierw zgiętym palcem, potem pięścią, wreszcie uderzył w
nie kolanem coraz bardziej zniecierpliwiony. Ani centa
mniej, tyle ile żądał, i nie biegnie do drzwi, nie otwiera
ich na oścież, nie wita go z radością...
Gdy jeszcze raz zadzwonił, zastukał, uderzył w deskę
kolanem — niecierpliwość zaczęła ustępować miejsca nie
pokojowi. Czy mogli wszyscy wyjść z domu? Sieblowa w
ogóle nie wychodziła, a może bała się otwierać, gdy męża
nie było, gdy nie było Chajki ani Izaaka? A gdzieżby oni
poszli? Od kiedy Chajka nie pracowała w bibliotece, sie
dzieli jak myszy pod miotłą, zatrudnienie Chajki niejako
wszystkich ich chroniło, dodawało śmiałości, a gdy nie
było już w domu tego papieru, który Chajka dostała od
Kurta Lobetza, wysłanego na front wschodni — wszystko
•się zmieniło.
Do godziny policyjnej było jeszcze trochę czasu, choć
wrześniowy zmierzch coraz bardziej skracał możność po
ruszania się po mieście. Postanowił usiąść na schodach i
czekać. Miał nadzieję, że gdy przestanie dzwonić i walić
w drzwi, może ktoś poruszy się w mieszkaniu, a wtedy
krzyknie, że to on za nimi czeka, Witek Czownicki, i nie
trzeba się bać, przychodzi z dobrą nowiną, z dobrze zała
twioną sprawą, oj! z jak dobrze załatwioną sprawą, już
raz, kiedy coś tak dobrze sprzedał, Siebel powiedział mu,
że cwajkiepełe z niego! Uśmiechnął się, przyłapawszy się
na tym, że myśli mową Siebla, że używa jego wyrazów.
Ponad rok obcował z nim dostatecznie często, żeby prze
jąć od niego nie tylko słownictwo, ale i tę melodyjkę, któ
rą miała składnia każdego zdania. Panie Czownicki, mó
wił mu nieraz, ja panu wierzę, ja pana szanuję, bo ja wie
rzyłem i szanowałem pana tatuńcia, co on mnie nigdy na
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złotówkę, co ja mówię, na jeden grosz nie oszukał. A ja
kie on mi prowadził sprawy, jakie ja robiłem interesy! Ta
kich intęresów to ja już nigdzie nie będę robił, jak w tym
mieście. I takiego adwokata nigdzie nie będę miał, może i
w Palestynie nie, choć sobie wyobrażam, że tam mnie
czeka wszystko, co najlepsze. I dlatego ja i pana, i młode
go Czownickiego szanuję, bo tak jak się łajdactwo po
mamuńci i tatuńciu dziedziczy, tak i porządność ma w
sobie coś takiego, że się ma ją po rudzicach, że się wynosi
ją z domu, jak posag w dużych, największych pienią
dzach. Stary Siebel to panu mówi, stary Siebel panu po
wtarza to, co usłyszał od swego tatuńcia, a on od swego,
od tego Natana Siebla, który za młodości naszego Franza
Josefa teri sklep na Zamarstynowskiej założył...
Od kamiennych schodów ciągnął przenikliwy chłód.
Wstał i wykonał kilka szybkich ruchów, żeby się rozg
rzać. Za drzwiami mieszkania jubilera trwała wciąż nie
przenikniona, niezrozumiała, niewytłumaczalna cisza. Ci
sza trwała też w całej kamienicy, ale uzmysłowił sobie, że
tak cicho było tu od dawna, sąsiadów nie bronił papier z
hitlerowską pieczątką, jaki Chajka Sieblówna dostała od
swego niemieckiego szefa. Tylko że i ona już go nie mia
ła.
Podszedł do drzwi i jeszcze raz zadzwonił, zapukał, z
całej siły uderzył w nie kolanem. I nagle pokusił się, żeby
nacisnąć klamkę.
Ustąpiła.
Pchnął drzwi i z walącym sercem wszedł do środka.
Przypomniał sobie, ile Siebel przekręcał zamków, odsuwał
zasuw, ile odpinał łańcuchów, kiedy wpuszczał go do
środka. Co oznaczały otwarte drzwi? Co miał za nimi za
stać?
Z rosnącym niepokojem posuwał się w głąb mieszka
nia. Właściwie nigdy w nim nie był, wszystkie interesy za
łatwiał z nim Siebel w przedpokoju, tutaj odbywał z nim
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wszystkie rozmowy, tłumacząc się, że pokoje pełne rodzi
ny żony, że ktoś tam leży, śpi czy choruje. Teraz zobaczył
te wnętrza puste, w chaosie pośpiechu, w jakim je najwi
doczniej opuszczano. Na podłodze walały się papiery,
książki i części garderoby, części garderoby zwisały z nie
domkniętych szaf i szuflad. Na stole w jadalni stały tale
rze z zaschniętym jedzeniem, po którym łaziły ospałe,
wrześniowe muchy.
Ten widok wstrząsnął nim najbardziej, ten widok wy
jaśniał wszystko.
Ale nagle na pustym miejscu pośrodku stołu, opróż
nionym jakby specjalnie z naczyń, dostrzegł białą kartkę
opartą o srebrny stojaczek do sztućców. Podszedł bliżej,
przyjrzał się jej, nie biorąc jej jeszcze w palce. Dopiero
gdy zobaczył, że jest coś na niej napisane, chwycił ją i
podniósł do oczu. Przeczytał:
„Niech każdy bierze sobie, co chce. To nie kradzież,
to darowizna z dobrego, uradowanego serca jubilera
Siebla i jego tak samo szczęśliwej rodziny”.
Przymknął oczy i stał tak długo w dzwoniącej mu w
uszach ciszy tego opuszczonego mieszkania, w ciszy całe
go domu. A potem jeszcze raz przeczytał dwa zdania wy
pisane na kartce przez Siebla. Wielki Boże Izraela! Kon
stanca albo Gałacz! Może tam już byli! Może płynęli już
statkiem ku swojej ziemi!
Odłożył kartkę na dawne miejsce przy podpórce na
sztućce i nie patrząc na nic, co leżało na podłodze, na
krzesłach i fotelach, wywalało się z szaf, stało na półkach
serwantek i kredensu, wisiało na ścianach — wyszedł z
mieszkania, cicho zamykając drzwi za sobą.
Dopiero na schodach wsunął do kieszeni trzymany
dotąd w ręce, gotowy do wręczenia go Sieblowi, plik do
larów. To byłą duża jsuma, nigdy jeszcze nie dysponował
tak dużą sumą; trzy lata wojny sprawiły, że Anielka nie
miała już co wynosić na bazar, profesor Chołodyóski
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sprzedał ostatniego Kossaka (Bednarskiemu), a pięknego
dywanu z gabinetu nie chciał nikt kupić, bo miał nadpa
lony róg... Poczucie winy sprawiało, że Lidka Chołodyńska zalewała się łzami, gdy dom opuszczał kolejny, nie
doszły kupiec. Zastał ją tak któregoś dnia, próbował po
cieszać, ale bezskutecznie. Dywan był bardzo wartościo
wy, można by żyć z kwoty otrzymanej za niego co naj
mniej przez cztery miesiące, a ona go zniszczyła, swoją
niezgrabnością i nieudolnością pozbawiła zupełnie war
tości...
Zastanowił się, w jaki sposób mógłby podratować
Chołodyńskich częścią dolarów Siebla, już nie — Siebla,
skoro szczęśliwy, z całą rodziną, był już w Konstancy lub
Gałaczu, a może nawet płynął ku swojej ziemi... Profesor
ich nie przyjmie, wprawdzie nie był już jego studentem,
zdał egzamin pod koniec czerwca, ale zachęcony przez
profesora do „bywania”, w każdej wolnej chwili przesia
dywał na Kolonii Profesorskiej, co jednak nie oznaczało
chyba aż takiego spoufalenia, żeby ośmielił się propono
wać pomoc finansową, lub tylko pożyczkę. Może prędzej
Lidka (coraz częściej używał w myślach jej imienia) była
by skłonna... Zatrwożyła go ta śmiałość, to posądzenie.
Miałby tak przyjść i po prostu powiedzieć... Trzeba by
obmyśleć jakiś sposób, taktykę, strategię nieomal przed
stawienia propozycji, na pewno w jej oczach uwłaczają
cej...
Musiał się z kimś naradzić. Z matką? Nie, z matką
nie. Do takiej rady potrzebna była serdeczność, a bał się,
że już jej między nimi nie ma, poza tym matka — z nie
wiadomego powodu — nie pochwalała jego, jak się wyra
żała całkiem nieelegancko, latania do Chołodyńskich. Le
szek zapewne był tego samego zdania, zresztą utrzymują
cy się wciąż między nimi dystans nie sprzyjał przedstawie
niu mu tej sprawy. Więc kto? Myszka albo Zygmunt?
Obydwoje wiedzieli o kontaktach ż Sieblem, nie musiałby
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im tłumaczyć, skąd ma te pieniądze, tylko że... zwłaszcza
Myszce jakoś niesporo byłoby mu opowiadać o łzach
profesorowej... Może Bednarski? Coraz częściej do niego
zachodził, kręcił z nim różne interesy, nawet się nie spo
dziewał, że jednak wciągnie się w ten okupacyjny sposób
bycia. Życia! Bo inaczej żyć się nie dawało. Anielka coraz
bardziej była z niego dumna. Mój Boże, Anielka! Przecież
to do niej powinien zwrócić się o radę w tej tak bardzo
leżącej mu na sercu sprawie.
Anielkę zastał jak zwykle w kuchni. Kisiła barszcz
czerwony, krajała buraki do glinianego garnka, zalewając
je następnie wodą i wrzucając do niego na koniec kawa
łek skórki od chleba.
— Prędzej się ukisi — wyjaśniła.
Usiadł na swoim miejscu przy stole, zabębnił palcami
w jego bjat, raz i drugi, aż Anielka zwróciła ku niemu
głowę.
— Co ci jest?
— Nic mi nie jest. Co ma być?
— Przecież widzę. Anielki nie oszukasz! Jakiś wczo
rajszy jesteś.
— Nie wczorajszy, nie wczorajszy. Całkiem dzisiejszy.
A może jutrzejszy nawet!
— Co za brechnie mi tu opowiadasz?
- - Brechnie? - roześmiał się. Wsunął rękę do „kiesze
ni, wyjął dolary i spokojnie położył je na stole.
Anielka cofnęła się, jak odrzucona do tyłu, ale wciąż
przyglądając się pieniądzom w zdumieniu pochylała coraz
bardziej nad nimi głowę.
— A niech to dunder świśnie! — szepnęła wreszcie z
podziwem. — Co to znaczy? - zapytała jednak zaraz. Co to znaczy? Skąd masz tyle pieniędzy?
Przestał się śmiać.
— A co ty sobie wyobrażasz?
— Chyba ich gdzieś nie zasmytrałeś? — Anielka zbyt
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szybko przeszła od podziwu do posądzenia, najgorszego
w tym domu. Bo już chyba nawet morderstwo było lep
sze od...
— Anielko! — krzyknął. Zerwał się ze stołka, przy
skoczył do niej, szarpnął za ramiona.
Rozpłakała się. Ukryła twarz na jego piersi, a że była
mała, pierwsze łzy zwilżyły guziki przy kołnierzu jego
kurtki.
— Witusiu! Nie gniewaj się! Przebacz! Czasy teraz ta
kie, że wszystko może człowiekowi przyjść do głowy, jak
widzi tyle pieniędzy. Ja się o ciebie wciąż tak boję! Tak
się boję!
— Niepotrzebnie. — Odsunął ją od siebie wcale nie
udobruchany, schował dolary do kieszeni, usiadł. —
Sprzedałem Sieblowi bransoletkę. Bardzo ciężką. Z ka
mieniami. Dostałem za nią tyle, ile chciał. Ani centa
mniej.
Twarz Anielki przybierała coraz to inny wyraz.
— Dlaczego mu ich od razu nie odniosłeś?
— Odniosłem. Ale już go nie ma.
— Jak to nie ma? Kogo nie ma?
— Siebla. Wracam od niego.
— Przecież mówisz, że go nie ma?
— Wracam z jego mieszkania. Puste.
— Joj! — załamała ręce Anielka. — Zabrali ich?
— Nie! Sami dali drapaka.
Opowiedział Anielce o przygotowaniach Siebla do
ucieczki i o kartce, którą opuszczając swój dom zostawił
na stole.
— Może są już w Palestynie — zakończył swoją rela
cję- Gdzie?
— W Palestynie. Wszyscy Żydzi tam dążą.
— Wcześniej mógł o tym pomyśleć.
— Kiedy? Za Polski i za sowietów żyło im się tu jak
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w raju. Sam to powiedział. A że przyjdą tu Niemcy, mkt
się nie spodziewał. Nawet Stalin.
— On najmniej — pokiwała głową Anielka. — Przez
myśl mu nie przechodziło, że będą musieli stąd brykać.
_ Tak czy inaczej — Witold chciał zmienić temat
rozmowy - mam kupę forsy, która mi z nieba spadła. A
jak z nieba spadła, to trzeba na coś dobrego ją obrócić.
— O czym ty znowu bajtlujesz? — Anielka przyjrzała
mu się podejrzliwie.
...
— Zaraz zrozumiesz. Czy nie wydaje ci się, że są lu
dzie, którzy żyją o wiele gorzej od nas?
_ Ta pewnie, że są, choć i u nas trzeba się fest naturbować, żeby było co na talerzu położyć. Dziś na kplację mamałyga z kwaśnym mlekiem, a wiem, że nie lubisz.
— Kto powiedział, że nie lubię?
— No no, już ja wiem najlepiej.
— Wszystko teraz lubię. Bo wciąż myślę o ludziach,
którzy może nie mają teraz nawet mamałygi na kolację,
czy na obiad. I teraz... teraz, kiedy mam te pieniądze...
mógłbym im pomóc...
Anielka nie przestawała przyglądać mu się spod oka.
— Na przykład komu? — spytała w końcu.
— Memu profesorowi.
y
- Któremu? Chodzisz przecież do kilku.
— Ale myślę ... myślę o... Chołodyńskim.
— A dlaczego o Chołodyńskim?
— Bo chyba najgorzej sobie radzi. Nie każdy potra
fi...

- Wiem - ucięła Anielka. - Nie każdy... - zamyś
liła się. - No to hulaj jutro na Profesorską i daj mu tro
chę pieniędzy.
— Nie weźmie.
_ Nie weźmie? — nie wiadomo dlaczego ze zgrozą
powtórzyła Anielka.
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— Nie weźmie. I nawet bałbym się proponować... Ale
myślę, że...
— Że co...?
— ... że może gdybym...
— Wydukaj wreszcie!
— ... gdybym poprosił profesorową... gdybym jakoś
tak jej tę sprawę przedstawił, żeby się nie obraziła...
— Obraziła? Musiałaby rozumu nie mieć. Czy to ta
kie wielkie mecyje? Nie wiem, czy w całym Lwowie jedne
go człowieka można by zdybać, który by nie przyjął tro
chu pieniędzy.
— Trochu? — powtórzył Witold za Anielką. — Prze
cież ci powiedziałem, że mi kupa forsy z nieba spadła.
— Siebel dawał ci taki duży procent od sprzedaży?
— Jaki procent? — zdenerwował się wreszcie Witold.
— Siebla nie ma! Uciekł! Mam całą forsę! Cała forsa jest
moja! Moja — rozumiesz? Rozu...
Witold zawiesił głos ugodzony zmienionym nagle
spojrzeniem Anielki.
— A... jak on wróci? — zapytała.
— Kto? — wyjąkał zdumiony.
— Kto! Siebel! O kim mówimy?
— Przecież uciekł! Wyjechał!
— Ale wojna kiedyś się skończy.
— No i co z tego?
— A jak wojna się skończy i Lwów znowu będzie
nasz, to z najdalszych krańców świata ludzie będą tu
wracać. I co ty myślisz, że Siebel długo wytrzyma w tej
jakiejś Palestynie, w tej żydowskiej hołodami? Ta z kim
on by handlował, jak tam sami Żydzi?
— Między sobą też mogą handlować — prawie nie
śmiało zauważył Witold, coraz bardziej spuszczając z to
nu.
— Ta skarż mnie Bóg! — zawołała Anielka już cał
kiem pewna swego. — On bez Lwowa nie wytrzyma! A
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jak wróci, to mu pieniądze będą potrzebne. I zjawi się tu
któregoś dnia i jakbyś mu ich nie oddał, to co by pomyś
lał? Że chociaż jesteś Czownicki, to takoj z ciebie ciemna
sztuka.
Witold zerwał się ze stołka.
— W ogóle niepotrzebnie ci o tym mówiłem — zawo
łał.
.
— Niepotrzebnie? — boleśnie zdziwiła się Anielka.
Przecież dobrze ci radzę.
— O irmą radę mi chodziło. A ty mi tu takie rzeczy
opowiadasz...
— Mówię, jak jest. Uczciwie.
— Do końca wojny daleko. Do tego, żeby Siebel
wrócił, jeszcze dalej. A ludzie głodują. Teraz! Co tam so
bie głowę zawracać przyszłością?
— Po mojemu — Anielka odęła wargi, nieprzejedna
na i urażona - z tej całej forsy możesz wziąć tylko swój
procent.
- O, do cholery! Do jasnej cholery! - klął Witold
złapawszy się za głowę. — Po co ja ci o tym powiedzia
łem?
— Witek! — Anielka chwyciła go za klapy kurtki,
przyciągnęła do siebie. Patrzyła mu z bliska w oczy, z do
łu, bo była mała, ale w jej spojrzeniu było coś takiego,
jakby przyglądała mu się z góry niczym sędzia, albo sam
Pan Bóg! — Witek, ty mi się zaczynasz nie podobać. Ty
nie myśl, że jak ty na te swoje wykłady chodzisz, to już
wszystkie rozumy pojadłeś. Dziesięć uniwersytetów mo
żesz skończyć, a jeszcze ci się przyda, żeby ci ktoś taki,
jak ja, zwyczajną babską mądrość podsunął. Ja cię nigdy
za jakiegoś durnowatego pitolka nie miałam, szac chłopa
ka byłeś, jak należy, ale teraz musisz pamiętać, że kiedy
pana mecenasa nie stało, ty jeden jesteś Czownicki i je
szcze bardziej musisz się starać, żeby ci nikt w oczy napluć nie miał prawa.
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— Do cholery! Do jasnej cholery! — powtarzał Wi
told. — Ale sobie napytałem!
Wyrwał się z rąk Anielki i skoczył ku drzwiom, ale
zagrodziła mu drogę i znowu chwyciła za klapy kurtki.
— A ty kuda? Zostań! Czy ty myślisz, że ja mogę
wciąż pokutować sama w tej pustej harharze? To już nie
jest dom, dawne nasze pomieszkanie, kiedy ludzi w nim
nie ma. Mama rano wychodzi, czasem nawet na obiad
pie przyjdzie, tylko wraca dopiero przed godziną policyj
ną. Gdzie się podziewa cały dzień, co robi?
— Nie wiem, gdzie się podziewa i co robi. — Chciał
zastąpić to ostatnie słowo innym, wulgarnym i ostrym,
ale powstrzymał się i zdał sobie sprawę, że to ze względu
na Anielkę, a nie matkę.
— Ja chyba wrócę do Złoczowa... Nie jestem wam
już potrzebna. Anielka przedtem krzyczała, ale teraz ści
szyła głos do bolesnego szeptu i patrzyła spod oka, jakie
to robi wrażenie na Witoldzie. On jednak znał się na tych
jej sztuczkach i parsknął prawie wesoło:
— Ukraińcy by cię tam zarżnęli.
— W Złoczowie spokój. Nie słychać, żeby mordowali.
— Nie słychać? — Wciąż mu się zdawało, że żartuje z
Anielki i że nawet ten temat się do tego nadaje. — Nie
słychać, dobre sobie! Właśnie przedwczoraj pojechało tam
trzech z naszej grupy, żeby przeszkolić polskich chłopa
ków w samoobronie... — Urwał, zdając sobie sprawę, że
powiedział za dużo, ale Anielka uśmiechała się z pobłaża
niem; nie pierwszy raz dawała mu do zrozumienia, że od
dawna orientuje się w tajemnicach, których tak nieudol
nie strzęp i od dawna nie o nią, nie jej słabości się bał.
Był pewien, że Anielka wszystko zniesie, nawet wbijanie
drzazg pod paznokcie, i nie piśnie ani słowa. O kogo in
nego się bał, kogo innego się bał. Wciąż ten strach miał
podwójne znaczenie — i nie mógł przebaczyć Leszkowi,
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że tak lekkomyślnie i bezlitośnie wciągał nowych człon
ków do konspiracji.
— Mój biedołachu! Mój ty biedołachu! — powiedzia
ła nagle Anielka.
- Co? Dlaczego? - obruszył się Witold. Nie znosił
czyjejś litości, choćby nawet sam litował się nad sobą.
- Już ja wiem dlaczego. - Puściła klapy jego kurtki
i objęła go mocno, a on nie wyrywał się już i nie szamo
tał, słyszał jak głośno bije serce — nie wiedział: jego czy
Anielki. - Uważaj na siebie! Proszę cię! Bardzo dę pro
szę! A... te pieniądze najlepiej postaw w domu, jeśli się
gdzieś wybierasz.
— Dobrze — zgodził się niespodziewanie. — Schowaj
je w kuchni. Później zdecyduję... później zdecydujemy, co
z nimi zrobić.
Anielka uwolniła go z uścisku, wzięła od niego dolary
i długo przyglądała się rzędowi puszek na półce, zastana
wiając się, w której je ukryć. Sięgnęła wreszde po puszkę
z napisem „Sól”, łyżką rozgarnęła ją na boki, wsunęła w
ten otwór zwitek banknotów, przykrywając go starannie
sypliwą bielą.
- W soli nigdy nie szukają - powiedziała.
— Dlaczego?
- Bo soli często się używa, wsadza się w nią palu
chy, czasem nawet tłuste i oni wiedzą, że nikt by nie na
rażał pieniędzy na zniszczenie.
Nie zapytał, kogo miała na myśli mówiąc „oni” mogli to być Niemcy, Ukraińcy lub zwykli złodzieje, pod
czas każdej nocy niosło się wzdłuż ulic echo walenia w
drzwi czyichś mieszkań. Ordy postawiła znów puszkę na
półce, skierował się do drzwi.
— A taki musisz iść?
— Muszę.
- Umówiłeś się z jakąś dziunią?
- Tak.
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— Wciągle z tą samą?
— Wciągle — powtórzył za Anielką, która -- sądząc
z intonacji tego pytania — skłonna była prawie zaakcep
tować stały związek.
I chyba tak było, bo zapytała po chwili:
— A dlaczego ty jej do domu nie przyprowadzisz?
— Do domu? — zdumiał się.
— Przyprowadź — ta już! Będziecie się po mieście
szlajać w tak niebezpieczny czas?
— Wiem, że mama...
— Mamy i tak prawie nigdy w domu nie ma. A je
szcze, żeby coś mówić, musiałaby się najsampierw... —
Anielka zawahała się, ale jednak zdecydowała się na do
kończenie zdania — najsampierw musiałaby się sama odfastrygować od swego porucznika.
— Nie powinnaś tego powiedzieć — rzekł Witold ci
cho.
Anielka spuściła głowę, poczerwieniała.
— A nie powinnam. Ale jak coś jest w myślach, to się
czasem i na głos wypowie.
— Nie powinnaś — powtórzył.
— Ta skończ już z tym! — krzyknęła, coraz bardziej
ze siebie niezadowolona. — I idź, kiedy musisz.
— Muszę — powtórzył, potwierdzając swój zamiar
sprzed chwili.
Choę tak naprawdę to wcalę mą się nie chciało iść na
spotkanie z Myszką. Ale był umówiony z nią, jak zwykle
w parku Głowackiego i nie powinien skazywać jej na cze
kanie w chłodny już wrześniowy wieczór. Przyśpieszył
kroku, gdy zobaczył tramwaj na zakręcie, wskoczył do
niego, zanim się zatrzymał, i tym sposobem mógł w ogóle
dostać się do środka; o tej porze na przystanku czekał
tłum, ludzie pracujący w śródmieściu wracali do swoich
domów na peryferiach miasta. W przepełnionym wozie
panował mdły zaduch, odór niedomytych ciał, niedopra205

nej bielizny, niewywietrzonej odzieży, wyciągniętej juz z
szaf ze względu na chłód poranków i wieczorów, gdy
udawano się i wracano z pracy. Zaczynała się wcześniej
sza niż w poprzednich latach jesień, zapowiadająca za
pewne wcześniejszą także zimę, tak uciążliwą i groźną w
okupowanym kraju. Ale i zwycięzcy, coraz rzadziej juz
zwyciężający, zaczynali się jej bać. Stalingrad! To było
miasto, pod którym zatrzymali się wreszcie w swoim po
chodzie. I choć zdarzały się jeszcze pomyślne ataki, małe
ataki na małe miasta, triumfalnie wymieniane w sonderberichtach, nic nie zmieniało faktu, że pod Stalingradem
stali. I załamywał się jakby i drżał głos czytającego ko
munikaty, gdy wymieniał nazwę tego miasta. A może
zdawało się tak tylko gromadzącym się pod szczekaczkami na rogach ulic i placach. Choć inne zapewne uczucia
budziło to złudzenie w Polakach, Ukraińcach i Nie
mcach...
'
Pod drzewami wzdłuż ulic leżały już pozołkłe liście,
wyzłociły też już zapewne aleje w parkach, Witold wyo
braził sobie, że wokół stóp Myszki, siedzącej na ławce,
ułożył się z nich gruby dywan. Coraz trudniej będzie spo
tykać się w parku, wystawanie w bramach domu, szcze
gólnie tego, gdzie mieszkała i gdzie zawsze śmierdziało
kapustą, też nie było przyjemne. Postanowił powiedzieć
jej zaraz o propozycji, nieomal zaproszeniu Anielki (więc
była wciąż najważniejszą osobą w domu, ale czy powinien
się do tego przyznawać?), żeby ją trochę udobruchać.
Jak na złość ławka, na której siedziała, umieszczona
była pod dużym klonem, a klony wcześnie gubiły liście i
naprawdę dokładnie tak jak sobie to wyobraził, przy sto
pach Myszki uformowała się już z nich gruba powłoka.
Musiała długo czekać, bo nos miała zaczerwieniony z zi
mna, a ręce wsadziła głęboko w kieszenie płaszcza.
— To okropne! — zawołała, gdy się zbliżył. — Ostat
ni raz czekałam na ciebie. Ostatni! - Była wściekła, ale
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w oczach miała łzy. Więc przede wszystkim czuła się upo
korzona.
— Kochanie! — usiadł przy niej, objął i długo cało
wał. — Już nigdy nie będziesz tu na mnie czekać.
— Dlaczego? — przestraszyła się, ale że wciąż ją cało
wał, zapytała z niedowierzaniem: — Co ty mówisz?
— Dlatego, że teraz będziemy spotykać się u mnie w
domu.
— Och! — szepnęła z radością. Z ulgą! Z nadzieją!
Oparła dłonie na jego piersi, odsunęła się trochę od
niego, ale tylko na tyle, żeby lepiej móc widzieć jego
twarz i żeby on widział rozjaśniające jej twarz olśnienie.
— 'Twoja matka mnie zaprasza!
Zamilkł, przełknął ślinę. Tego się nie spodziewał. Za
chował dystans, utrzymywany wciąż przez jej ręce oparte
o jego piersi, zaczerpnął tchu.
— No, właściwie...
— Co właściwie?
— Matki akurat nie było w domu.
— Akurat...? — Gasła, stawiając te pytania, w oczach
znowu pojawiły się łzy.
— Po prostu akurat nie było jej w domu, kiedy to
postanowiliśmy.
— Kto? Kto postanowił?
— Ja i Anielka.
— I... Anielka?
— Wiesz, że Anielka,., wiesz, ile Anielka znaczy w
naszym domu.
Powoli uwalniała się z uścisku, cofnęła ręce z jego
piersi, złożyła je na swoich kolanach, mocno zaplotła pal
ce.
— Mogę cię zapewnić, że Anielkę, znaną mi z twoich
opowiadań, darzę największym szacunkiem. Ale myśla
łam...
Wiedział, o czym myślała i dlatego nie mógł znaleźć
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żadnego słowa, którym by... ona zresztą na nie wcale nie
czekała.
Potrząsnęła głową, potrząsała głową w powziętym na
gle uporze.
— Nie, nie, nie! Nie przyjdę do ciebie! Nie przyjdę!
— Myszko! — bąknął bezradnie. — Na dworze bę
dzie coraz zimniej.
— Zastanawiałam się nad tym.
— Zastanawiałaś się...?
— Tak — uspokajała się powoli. — Pamiętasz, je
szcze zeszłego roku zaproponowałeś... zaproponowałeś —
powtórzyła z trudem, prawdopodobnie to słowo wydało
jej się odrażające - żeby wynająć jakiś pokój, pokój dla
nas. Żebyśmy mogli być razem. Tak mówiłeś. A ja się nie
zgadzałam. Nie zgadzałam się wtedy. Ale teraz rozu
miem, że mogły ci się sprzykrzyć te spotkania ze mną, z
których... z których nic nie wynika.
— Nic nie wynika...? — powtórzył za nią przerażony
nie tylko słowami, ale i rzeczową oschłością tonu, jakim
je wypowiadała.
- Tak, rozumiem to teraz. Mnie się to taKże sprzyk
rzyło. I tak, jak ty pragnę czegoś innego. Czegoś więcej,
choć właściwie... nie jestem pewna, czy to naprawdę więcej.
Milczał. Wyobrażał sobie, że jeśli do tego dojdzie, jeśli
podejmą kiedyś tę decyzję, stanie się to w ciasnym uści
sku między gwałtownymi pocałunkami, z niepohamowa
nego pragnienia, którego obydwoje nie będą mogli już
zwalczyć. W szaleństwie... Z szaleństwa, odbierającego
rozsądek...
Ona tymczasem ciągnęła dalej z tym samym chłodem i
rzeczowością:
— Ale do ciebie nie będę przychodziła. To by mnie
krępowało. Choć Anielka... Anielka wyraziła, jak rozu
miem, pełne przyzwolenie.
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— Bo mamy akurat nie było! — zawołał w zupełnej
desperacji. — I prawie nigdy jej nie ma. Jest gościem w
domu.
— Nie, nie! Nie w twoim domu. Nie chcę w twoim
domu. — Wynajmiemy pokój. Możemy złożyć się do
spółki. Wtedy chociaż trochę będę czuła się u siebie. Chy
ba że znowu nie masz pieniędzy?
Wyobraź sobie, że właśnie mam — wypalił bez ra
dości i najmniejszego triumfu, może nawet ze złośliwoś
cią.
— Masz? — nie wierzyła.
— Mam! Wyobraź sobie! — Opowiedział jej o pienią
dzach, których już nie mógł doręczyć Sieblowi, o procen
cie z tej sumy — duch Anielki towarzyszył jednak wciąż
tej rozmowie.
1
— No, to idziemy! — powiedziała Myszka, podno
sząc się z ławki.
— Dokąd?
— Na Krzywczycką. Mam tam upatrzony pokój.
Przy takiej rodzinie, która niczemu nie będzie się. dziwić.
— Na Krzywczyckiej...? — wyjąkał. Ulica Krzywczycka była zbyt blisko Kolonii Profesorskiej i wyobra
ził sobie, że mógłby udając się tam, do tego pokoju przy
rodzinie, która niczemu nie będzie się dziwić, spotkaę
Chołodyńskiego, albo ją, Lidkę. Co by wtedy powiedział?
Na pewno by powiedział, że idzie do nich, i poszedłby do
nich, to było bardzo prawdopodobne. — Krzywczycką
odpada — powiedział.
— Dlaczego? — spytała srogo.
— Mam... krewnych na Krzywczyckiej.
— Pod którym numerem?
— Nie pamiętam. Chodzę tam od dziecka i nigdy nie
przyszło mi na myśl, żeby zainteresować się, jaki to właś
ciwie numer.
Patrzyła na niego spod oka.
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— Mam jeszcze upatrzony drugi pokój — na Oficer
skiej. Dostatecznie daleko od twego i mego mieszkania.
I... chyba nie masz tam krewnych?
— Nie, nie mam.
— To cudowne! Wręcz niezwykłe, nie masz krewnych
na Oficerskiej!
Była złośliwa przez całą drogę, w czasie której on się
prawie nie odzywał. Zapytał tylko, czy właściciele i tego
mieszkania nie będą się niczemu dziwić.
— To samotna kobieta — wyjaśniła krótko. Dopiero
po chwili dodała: — I pewnie nie stać jej na to, żeby się
dziwić czemukolwiek.
Papi, która z ciemnawego hallu wpuściła ich do rozz
łoconego zachodzącym słońcem pokoju, jednak czemuś
się dziwiła — temu mianowicie, że nie zamierzali u niej
zamieszkać, że pokój był im potrzebny tylko na dwa, trzy
popołudnia w tygodniu.
— Dla pani to przecież lepiej — perswadowała jej
Myszka. — Płacimy tyle, jakbyśmy tu mieszkali, a nie bę
dzie nas pani miała przez cały czas na głowie — wyjaś
niała sytuację śmiało, aż tak bez skrępowania, że starsza
pani, z akcentem wciąż utrzymywanej żałoby w stroju,
zaczęła się domyślać całkiem chwalebnej w jej oczach
przyczyny, jaka ich tu przywiodła. Nie, na pewno nie
wyglądali na zakochanych. Choć dziewczyna była tak
śliczna, a i chłopcu nic nie brakowało.
Starsza pani pomyślała z żalem, że to jednak nie mi
łość ich łączyła, chociaż sprawa, która czyniła z nich parę
w innym, jakimś donioślejszym znaczeniu, była równie
piękna.
— Mam nadzieję, że nie narazicie mnie państwo na
niebezpieczeństwo — szepnęła jednak. Wyszła do drugie
go pokoju i wróciła z fotografią młodego mężczyzny w
mundurze podporucznika. — To mój syn. Zginął we
wrześniu trzydziestego dziewiątego roku, kiedy generał
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Sosnkowski usiłował nie dopuścić Niemców do Lwowa.
— Zamilkła na długo, a oni obydwoje nie patrzyli na sie
bie. — I na nic się to nie zdało! — dodała jeszcze ciszej.
— Bo tamci tu weszli.
Myszka podeszła do okna; ogromnie zajmujący mu
siał się jej wydawać widok na ulicę.
— Bardzo nam przykro — powiedziała stamtąd do
starszej pani. — I na pewno nie narazimy pani na żadne
niebezpieczeństwo. Może być pani spokojna.
Ponieważ stała wciąż tyłem, starsza pani podniosła
wyblakłe oczy na Witolda.
— Bo swoje już przeszłam. O mężu także nie mam
żadnej wiadomości. Raz się odezwał z Anglii na początku
czterdziestego i od tej pory nic. Więc nerwy mam zszar
pane...
— Na pewno na nic pani nie narazimy! — podniosła
głos Myszka. Odwróciła się wreszcie od okna. — Czy ce
na ta sama, jaką uzgodniłyśmy?
— Tak. Naprawdę, to nie jest drogo za taki piękny
pokój.
— Ależ ja nie mam zamiaru się targować. Płatne z
góry, czy z dołu?
— Z góry — nieomal z zawstydzeniem wyznała star
sza pani.
— Zgoda! — Myszka dopiero teraz spojrzała na Wi
tolda. Wydała mu się osobą tak obcą, że właściwie powi
nien się jej przedstawić. - Zgoda! - powtórzyła i doda
ła, gdy się wciąż nie odzywał: — Witek!
Dopiero teraz wydobył z siebie głos:
— Nie wziąłem ze sobą pieniędzy.
— Nie wziąłeś ze sobą pieniędzy? — z bardzo przyk
rym zdumieniem zapytała Myszka.
— No, tak... nie sądziłem przecież...
— Wobec tego zapłacimy jutro — zdecydowała
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Myszka pospiesznie. — Nie sprawi to chyba pani różni
cy?
— Ależ żadnej. — Gospodyni odprowadzając ich do
przedpokoju upewniła się jeszcze raz, czy będą dostatecz
nie ostrożni, czy nie sprowadzą na nią niebezpieczeństwa,
a gdy schodzili już na półpiętro, dopiero wtedy usłyszeli,
że zamyka drzwi za nimi.
Ale nie dlatego nie mówili nic do siebie.
— W sobotę jest fercentag u krawca — odezwała się
Myszka na samym dole. Moja wypłata to akurat połowa
tej sumy. Zwrócę ci ją... Och! — rozpłakała się nagle. —
Nie wiem, czy mi kiedykolwiek wybaczysz? Postąpiłam
wrednie!
— Nie, dlaczego? — zaoponował słabo. Objął ją,
przyciągnął do siebie. Stali w mrocznej sieni, osłonięci
wpółotwartą bramą. — To się kiedyś musiało stać...
Wciąż płakała.
— Ale nie ja... nie ja powinnam...
— Nie ty. I dlatego cię przepraszam. Że musiałaś o
tym pomyśleć. Że cię do tego zmusiłem. Ale mamy już to
za sobą. Dziękuję ci!
Trzymał jej głowę na swojej piersi, uniosła ją, żeby
mu się przyjrzeć.
— Naprawdę? — spytała z niedowierzaniem.
— Naprawdę! — Sam sobie nie dowierzał, sam się
sobie dziwił. Ale rzeczywiście czuł ulgę, jakby coś się na
prawiło w jego życiu. Wielu kolegów ułożyło sobie mimo
wojny całkiem pomyślnie życie osobiste. Niektórzy poże
nili się, mieli już dzieci. Nie, nie myślał się żenić. Ten po
kój na dwa, trzy popołudnia w tygodniu w wystarczający
sposób mógł upewnić go w męskości, w dorosłości, w
śmiałości wobec życia. Myszka była zachwycającą dzie
wczyną, a to że sama tego chciała, łagodziło... Co łago
dziło? Dlaczego zaczynał znowu myśleć... Miał już dwa
dzieścia jeden lat, wkrótce skończy dwadzieścia dwa... do
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diabła! Czy życie miało się składać z samych nieszczęść i
obowiązków? — Kochanie! — powiedział z prawdziwą
serdecznością. — To jest ważny, wspaniały dzień w na
szym życiu. I byłaś cudowna!
Całowali się długo, czule, z zachwytem odnalezienia,
aż ich ktoś spłoszył, wchodząc do domu — ale to się
właśnie miało skończyć, wystawywanie i migdalenie —
jak mówiła Tycia — w bramie, od jutra mieli pokój, tyl
ko dla siebie, dla bezdomnej dotąd miłości.
— Nie zapytaliśmy, czy. z pościelą? — odezwał się
cicho, gdy wchodzący zatrzasnął za sobą drzvyi na pierw
szym piętrze.
Znową ukryła zaczerwienioną twarz na jego piersi.
- Ja zapytałam, kiedy byłam tu po raz pierwszy.
Oczywiście, że z pościelą. Czy jutro... już tu się spotyka
my?
— A gdzie? O piątej.
— O piątej nie mogę. Najwcześniej o szóstej. Muszę
być u krawca. Zwłaszcza że jutro fercentag.
— Tylko nie wyobrażaj sobie, że pozwolę d płacić
połowę za ten pokój. Mam pieniądze.
Przytuliła się daśniej.
— Ani przez chwilę nie myślałam, że mi na to pozwo
lisz.
Pieniędzy — choć pod czujnym okiem Anielki wybrał
nazajutrz z puszki na sól tylko procent należny mu od
Siebla - tych pieniędzy było jednak tyle, że nawet po za
płaceniu pokoju mógł dysponować pewną sumką i przy
pomniał sobie, co miał zamiar z nimi zrobić poprzedniego
dnia... Zawstydziło go to, że w ogóle już o tym nie myś
lał, poczuł się ostatnim draniem, w oczy Anielce nie śmiał
spojrzeć ze strachu, żeby nie powróciła do tego tematu.
Ale wyszedł z domu wcześniej, aby przed udaniem się na
Oficerską pojechać do Chołodyńskich.
Profesora nie było w domu, choć wykłady zaczynały
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się dopiero w październiku. Lidka obrywała w ogrodzie
suche strąki fasolki. Znowu się zawstydziła, że zastał ją w
zaniedbaniu, jak sobie najwidoczniej wyobrażała, na
dmiernym, nieodpowiednim w stosunkach: żona profeso
ra i jego student. Czytał to w jej twarzy, w zakłopotaniu,
z jakim poprawiała jedwabną, ale już spłowiałą chustkę
na głowie, podpychała pod nią potargane i spocone nad
czołem włosy. Siedziała na piętach między grządkami i
zerwała się, gdy zaskrzypiała furtka.
— Męża nie ma w domu — powiedziała od razu.
— Ja właściwie do pani...
*
— Do mnie? — odniósł wrażenie, że się przestraszyła,
zamiast więc wyłuszczyć cel swojej wizyty, przykucnął
przy pierwszym z brzegu krzaku fasoli.
— Pomogę pani.
— Och, to żadna robota. Prawie zabawa. Wolę to
na świeżym powietrzu... niż siedzenie samej w domu. Tu
chociaż widzę, że jacyś ludzie przechodzą ulicą.
— A więc dobrze, że przyszedłem. — Stwierdził to ra
czej, niż o to zapytał i ona chyba tak to przyjęła, nie
udzielając odpowiedzi. Pochyliła się nad fasolą i nie wi
dział jej twarzy, chyba właśnie tego pragnęła, długo i pil
nie przyglądając się czarnym ziarnkom fasoli rozsypanym
ze strączka na jej dłoni.
— Zupa od nich ciemnieje — zauważył. — Tak mówi
Anielka. Zawsze starannie przebiera fasolę, zanim namo
czy ją na zupę.
— Przebierała!
— Tak, przed wojną.
— Teraz każde ziarnko się liczy. Czarne nie czarne,
wszystko jedno. Więę chyba Anielka fasoli już nie prze
biera?
— Oczywiście, że nie. Robiła to dawniej. Kiedy by
łem mały, siadywałem razem z nią przy stole w kuchni i
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wyłapywałem czarne ziarnka, bo to miały być kule do ar
mat w bitwach, które toczyli moi ołowiani żołnierze...
Urwał. Zamiast tych głupich wynurzeń mógł jej po
wiedzieć, z czym przychodził. Ale nie śmiał... dlaczego
wciąż nie śmiał? Przecież to ona powiedziała, że teraz nie
zwraca się uwagi na to, jaką fasolę wrzuca się do garnka.
Więc bieda u profesorostwa aż piszczy i moment byłby
najbardziej sposobny, żeby zsypawszy fasolę z dłoni Lidki
do koszyka, położyć na niej pieniądze.
Ale ona mówiła:
— Bawienie się dzieci fasolą jest raczej niebezpieczne.
Wsadzają czasem ją do nosa, albo do uszu. Był taki wy
padek w mojej rodzinie. Trzeba uważać.
— Ja tego nigdy nie robiłem.
Co on gadał? O czym on bredził? Doprowadził do te
go, że udzielając mu tej przestrogi traktowała go najwi
doczniej jak dziecko, podczas gdy on miał za chwilę pójść
na Oficerską... A może tylko tak sobie powiedziała, że
trzeba uważać. Że w ogóle trzeba uważać. Gdyby on na
przykład miał kiedyś dziecko, albo ona — wielki Boże! —
ona z profesorem...
— Pani Lidko! — jęknął. — O czym my rozmawia
my? Dlaczego pani nie spyta, z czym przyszedłem?
— Przecież to pan powinien powiedzieć.
— Tak, ja. Przepraszam. Ale łatwiej by mi było, gdy
by pani o to spytała.
— A więc pytam.
— Tak się złożyło... no, złożyło się tak, że mam tro
chę pieniędzy. Zarobiłem. Pani przecież wie, że handluję.
Nie ma w tym nic zdrożnego...
— Ależ skąd — szepnęła.
— Mam trochę pieniędzy... a widzę... widzę, że u
państwa się nie przelewa...
— U nikogo się nie przelewa — zauważyła sucho. —
I to nikomu nie przynosi ujmy. Nawet wprost przeciwnie.
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— Ależ tak, wprost przeciwnie... Oczywiście, że to
miałem na myśli. Ale przekraczanie granicy wyrzeczeń...
co ja mówię? granicy narzuconego nam niedostatku może
w końcu odbić się na zdrowiu. Pana profesora... i pani...
— Nic nam nie będzie — uśmiechnęła się blado.
— No, nie wiem. Pan profesor tyle pracuje. Ważne
jest... najważniejsze, żeby' w spokoju mógł pisać swoje
książki. Może... przepraszam — nie dojada...? J zima
idzie... Teraz pewnie udałoby się kupić trochę węgla...
- Do czego pan zmierza? — zapytała wciąż tym sa
mym suchym tonem, który odbierał mu resztki śmiałości.
Więc wybuchnął, żeby prędzej z tym skończyć, żeby
mieć to już poza sobą:
*
— Mam pieniądze, powiedziałem pani! I przyniosłem
je — wyszarpnął z kieszeni dolary — przyniosłem je... ale
ponieważ boję się, że profesor ich nie przyjmie, pomyśla
łem... że może pani...
— Ja ich także nie przyjmę.
— Dlaczego? — krzyknął. — Dlaczego?
— Bo są panu tak samo potrzebne, jak nam. Panu i
pana rodzinie.
— Matka pracuje i zarabia. Co dnia przynosi do do
mu dwa bochenki białego chleba. Anielka...
— No i najważniejsze — przerwała mu — z jakiej ra
cji?
— Z jakiej... racji?
— O tym pan nie pomyślał? Pan, całkiem obcy czło
wiek...
— Więc jednak jestem obcy?
— No... — zająknęła się — krewnymi nie jesteśmy.
— Ale przecież poza pokrewieństwem...
— Panie Witku! — spuściła głowę, zagryzła wargi i
milczała przez chwilę. — Mnie ta rozmowa krępuje.
— Ja przecież ze szczerego serca, z jak najszczerszego
serca...
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— Wiem. I tym bardziej nie mogę przyjąć tych pie
niędzy.
— Tym bardziej? — krzyknął znowu.
— Tak. Bo zaproponował pan je mnie... właściwie nie
wiem, w formie pożyczki?
— Ależ tak! Tak! Po wojnie...
— Powiedzmy. Zaproponował pan je mnie, bo wie
dział pan, że mąż ich nie przyjmie. A ja... ja, tak pan so
bie wyobrażał, ponieważ dopuściłam do pewnej zażyłości
między nami...
— Boże drogi! — szepnął.
— Tak, tak, wyobrażał pan sobie. I to mnie tym bar
dziej zobowiązuje...
— Pani Lidko! — jęknął. Wziął jej obie ręce, brudne,
szorstkie od strąków fasoli, podniósł do ust, potem do
oczu, czoła i znowu (Jo ust, zaczął je całować, a ona poz
walała na to, bo już zaczęła płakać, cicho, z zaciśniętymi
powiekami, spod których jednak zaczynały toczyć się łzy.
— Ja przecież chciałem jak najlepiej. I wcale nie dlatego
zaproponowałem pani te pieniądze, że...
— Ale ja myślałam... ja tak pomyślałam. I to całą
rzecz wyklucza. Wyklucza! — Cofnęła ręce, odebrała mu
je, zaczęła gwałtownie szukać chustki w kieszeniach far
tuszka, ale jej nie miała, a on nie śmiał podać jej swojej,
bo oglądał nieraz takie sceny w filmach i oznaczało to za
wsze początek tej zażyłości między kobietą i mężczyzną,
której ona tak się bała.
Patrzył więc, jak wyciera twarz wierzchem dłoni,
struchlały, że doprowadził ją do płaczu, choć był tak ob
cy, jak mówiła; ale czy obcy ludzie mogą wywoływać ten
rodzaj, ten rodzaj łez?
— Niech pan już idzie — szepnęła. - Mężowi nie
powiem, że pan był. I dlaczego pan przyszedł.
— Tak, oczywiście — powiedział. Ale nie ruszał się z
miejsca przykucnięty obok niej między dwiema grządka
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mi pożółkłej fasoli Widział z bliska jej zaczerwienione
oczy, gładkie powieki pod wysokimi brwiami, zakończone
czarnymi jak one rzęsami, lśniącymi wciąż od wilgoci.
Zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy się jej przygląda
tak długo, uważnie i zachłannie, bo nawet wtedy, gdy
wyjmował jej prawie przed rokiem drzazgę z palca, myś
lał o jej oczach tylko to, że są słabe. A nie, że piękne.
- Niech pan idzie! - powtórzyła.
- Zaraz pójdę. - Wciąż nie ruszał się z miejsca; ona
przecież pierwsza mogłaby się podnieść i jakimś gestem
skierować go ku furtce, ale nie zrobiła tego.
Myślałem,
że się pani ucieszy. Że... kupi pani sobie coś dobrego...
- Mówił pan o... węglu.
— Tak. Ale prócz węgla...
— Proszę! Niech pan idzie! — zawołała i teraz się
podniosła, nie uczyniła jednak żadnego gestu wskazujące
go mu drogę ku furtce, przyśpieszającego odejście. Pożeg
nanie? Rozstanie?
_ .
Na grządce, którą mieli za plecami, wszczął się jakiś
tumult, zachrzęśdły suche strąki fasoli, pękały z cichym
trzaskiem badyle. Odwrócili się gwałtownie - Fritz ucie
kał przed atakującym go Mufkiem, ale czynił to nieśpiesznie, zatrzymywał się, przysiadał na tylnych łapach,
przednimi wykonując królicze ruchy obronne. Kot zatrzy
mywał się także i ze sposobu, z jakim odnosił się do kró
lika, można się już było domyśleć, że to raczej zabawa, a
nie atak. Choć Fritz nie był chyba tego całkiem pewny.
— Już się prawie zaprzyjaźnili — powiedziała, z ulgą
przyjmując tę mimowolną interwencję zwierząt w prowa
dzoną przez ludzi rozmowę. Schyliła się, pogłaskała króli
ka i kota, potargała obu za uszy. — Ich towarzystwo mu
si mi wystarczyć — dodała i od razu przestraszyła się nie
rozwagi, popędliwości tych słów, tego jak on je rozumie.
- Czy... mam w ogóle nie przychodzić?
— Tego nie powiedziałam. Cóż znowu? Mąż zdziwił
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by się, gdyby przestał nas pan odwiedzać. Tylko tym ra
zem nie powiem mu, że pan był. — Uspokoiła się zupeł
nie i nie powtórzyła już, żeby sobie szedł, nie podniosła
już głosu i nawet zdziwiła się, gdy nagle spojrzał na zega
rek i sam skierował się ku furtce.
— Zrobiło się tak późno. Przepraszam, jeśli zakłóci
łem pani spokój.
Szła za nim ścieżką, ale nim wyszedł na ulicę, położy
ła mu dłoń na ramieniu. Patrzyła smutno.
— To ja przepraszam. Ale sam pan dojdzie do wnio
sku, że tak będzie lepiej.
— Z czym... lepiej?
— Nie umiem tego określić! Ze wszystkim. Z nami...
Gwałtownie otworzył furtkę i zostawił ją chyba
otwartą, nie oglądając się za siebie. Nie wiedział, czy
wróciła zaraz do grządek fasoli, czy stoi przy płocie,
wstrząśnięta tak samo jak on, choć to ona wypowiedziała
te dwa ostatnie słowa, nie on, nie on — on je tylko usły
szał i przyjął.
Musiał być na Oficerskiej przed Myszką, zaczął więc
biec, żeby złapać tramwaj i na szczęście mu się to udało.
Zdyszany stanął przed drzwiami mieszkania starszej pani,
wyjął z kieszeni i odliczył pieniądze. Otworzyła od razu,
gdy tylko zadzwonił. Przychodził przed czasem, ale jed
nak już czekała na niego... na nich.
Zatrzymał się przy drzwiach przedpokoju.
— Dano nam inne zadania — powiedział, ciężko dy
sząc — i niepotrzebny jest już nam ten pokój. Myślę, że
połowa sumy wyrówna pani straty.
— Ach, cóż znowu? — Starsza pani cofnęła rękę, w
którą usiłował jej wcisnąć pieniądze. — Ja to rozumiem.
Inne zadania! Jakże mogłabym brać pieniądze w takim
wypadku?
— Może jednak? — nastawał.
— Nie, nie przyjmę ani grosza.
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- Dziękuję i przepraszam. A koleżance - był już
jedną nogą za progiem — koleżance... bo nie wiem, czy
zdołam ją już uprzedzić... proszę puwiedziec to samo, co
powiedziałem pani. Że otrzymaliśmy inne zadania.
— Dobrze, powtórzę. Na pewno tak właśnie powtó
rzę - starsza pani czuła się prawie zaszczycona swoją
misją.

Posłowie

Powieść „Łza” urywa się nagle, pozostawiając nie zaspoko
joną ciekawość czytelnika. Niestety, śmierć autorki 1 październi
ka 1989 roku nie pozwoliła ną jej ukończenie. Odnaleziony rę
kopis wydaje się jednak tworzyć na tyle spójną całość, z wyraź
nie zarysowanymi lub nawet zakończonymi wątkami, że wydaw
ca zdecydował się na jej opublikowanie. Ja natomiast, ze wzglę
du na moją wieloletnią przyjaźń ze Stanisławą Fleszarową-Muskat, czuję się upoważniona do napisania tego posłowia.
Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałam o zamyśle napisa
nia książki o tematyce lwowskiej, skwitowałam to trochę kąśli
wą uwagą: „Dlaczego ty też bierzesz się za temat, który akurat
stał się modny?” (był to okres nieśmiałego ukazywania się — po
wieloletnim przemilczaniu — wspomnień, audycji radiowych i
telewizyjnych, przypominania piosenek „Lwowskiej Fali”
Szczepcia i Tpńcia i innych publikacji dotyczących Lwowa). Jej
odpowiedź brzmiała: „Nie dziw się. Ten temat nosiłam w sobie
od lat. Lwów to, wprawdzie na krótko, ale miasto mojej mło
dości, miłości, mojego pierwszego małżeństwa”...
Tak, książka ta była dla autorki źródłem radości, łączyła się
bowiem ze wspomnieniami okresu, w którym była podwójnie,
potrójnie szczęśliwa: odzyskała wolność po upokarzających
przymusowych robotach w Niemczech, później wyszła za mąż
za kochanego, inteligentnego, młodego prawnika, z którym łą
czyły ją wspólne zainteresowania intelektualne, i wreszcie —
oboje, mimo otaczającej wkoło biedy, mieli największy skarb —
młodość.
Wielokrotnie byłam pierwszą czytelniczką powieści Stanisła
wy Fleszarowej-Muskat, jeszcze na etapie rękopisu. Tym razem
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jednak czytałam maszynopis tej książki w jakichże innych oko
licznościach. Towarzyszy mi poczucie nieodwracalnej straty,
ogromny smutek i żal. Momentami przyłapuję się na tym, że
nadsłuchuję, czy lada chwila nie rozlegnie się dzwonek telefonu
i tak jak dawniej usłyszę pytanie Stasi: „Ile już przeczytałaś?
Czy ci się podoba? Czy sądzisz, że powieść zainteresuje czytelni
ków?”
Telefon milczy, a ja nic już nie mogę powiedzieć Jej, nic Jej,
tylko czytelnikom.
Mówię więc im, że to ciekawa powieść, bardzo sprawnie na
pisana i zupełnie inna od dotychczasowej twórczości Stanisławy
Fleszarowej-Muskat. Jest bardziej kameralna, opisy Lwowa są
pełne romantycznego uroku, i mimo że są one migawkowe, roz
rzucone po całej powieści tylko w kilku zdaniach, są tak suge
stywne, że czuje się po prostu ów niepowtarzalny czar tego mia
sta. Obraz Lwowa pod okupacją niemiecką, chociaż w nie
ukończonej powieści i ograniczony do szkicu dziejów tylko nie
wielkiej cząstki społeczeństwa, pozwala jednak czytelnikowi wy
robić sobie dość trafną opinię o żywym nurcie pracy konspira
cyjnej Polaków w tym mieście.
A fabuła i bohaterowie powieści?
Pisarze zwykli mówić, że w pewnym momencie stworzone
przez nich postacie wymykają się spod ich kontroli i „zaczynają
żyć własnym życiem”. Jest to tylko częściowa prawda. Owszem,
nieraz meandry losów powieściowych bohaterów układają się
jak gdyby samoistnie, jak gdyby to oni kierowali piórem autora,
a nie odwrotnie, ale prawda jest także taka, że autor musi
mieć w zamyśle cały plan przyszłej akcji, zapowiadając nieja
ko, jaki musi być dalszy logiczny rozwój wypadków.
Spróbujmy odnaleźć te „odgórne założenia” autorskie, o
których zresztą nieraz rozmawiałyśmy.
Profesor Chołodyński pojął za żonę dużo młodszą od siebie
studentkę, a zatem nagły zgon starego profesora nie będzie
działaniem autorskim deus ex machina, lecz mieści się w grani
cach logicznego prawdopodobieństwa. Wobec tego również lo
gicznie może rozwinąć się uczucie między profesorową a Witol
dem. Cała dotychczasowa akcja prowadzona jest, aby wykazać,
iż pomiędzy tą parą już kiełkuje jeszcze nie uświadamiana sobie
przez nią miłość, ale świadczy o tym ostatnia scena
Witold
rezygnuje nagle z wynajęcia pokoju dla siebie i Myszki.
Porzucona nieoczekiwanie Myszka znajdzie na pewno opar-
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de i podechę w osobie kochającego się w niej od dawna niepo
zornego, ale bohaterskiego Zygmunta Teleszki.
Porucznik Leszek raz uniknął cudem śmierci, ale w jakiejś
innej potyczce szczęście już mu nie dopisze. „Osierocona” przez
niego pani mecenasowa zgodzi się po pewnym czasie na małżeń
stwo z tajemniczym filantropem „piekarzem czasu wojny” —
Bednarskim.

Żydowska rodzina jubilera Siebla prawdopodobnie zginie,
zawierzywszy swe losy nieuczciwym „patronom” jej ucieczki.
Nie wiadomo natomiast, jaką w pierwotnym zamyśle rolę
autorka przewidziała dla Ukraińca Wasylka, który zostaje uk
raińskim policjantem. Jedno jest pewne. W toku pisania ten wą
tek musiałby ulec daleko idącym zmianom. Przed rokiem 1989
jeszcze zupełnie inaczej wyglądała mapa polityczna Europy. Au
torka nie mogła przewidzieć, że Ukraina stanie się niepodległym
państwem i jej dobrosąsiedzkie stosunki z Polską narzucą rów
nież pisarzom bardziej powściągliwy stosunek do rozmaitych
okupacyjnych „zaszłości”.
Na zakończenie tych „wróżebnych” przewidywań należałoby
sobie tylko życzyć, aby nie znalazła się jakaś druga Aleksandra
Ripley, autorka zakończenia „Przeminęło z wiatrem”, która za
inspirowana tymi przypuszczeniami chciałaby napisać ciąg dal
szy do „Łzy”.
Niechaj ta książka idzie pomiędzy czytelników w takim
kształcie, jaki zdążyła jej nadać Stanisława Fleszarowa-Muskat i
niechaj będzie ciągle żywym i wdzięcznym wspomnieniem o
Niej.
Eugenia Kochanowska
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Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1992
Wydanie I.
Skład, druk i oprawa: Zakłady Graficzne w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3.
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16 (2) Pułk Ułanów Wielkopolskich.
16. pułk Ułanów Wielkopolskich powstał i zor
ganizowany został w Wielkopolsce. Już na początku
stycznia 1919 roku utworzony patrol konny pełnił
służbę przy pierwszych oddziałach powstańczych. Pa-

i szw. k. m. odmaszerował do Poznania. 18 listo
pada odbyła się na placu Wolności w Poznaniu uro
czystość poświęcenia i wręczenia sztandaru pułkowego,
ofiarowanego przez Koło Ziemianek Wielkopolskich,
na czele z paniami: J. hr. Mielżyńską, D. Mukułowską, J. Seydówną, A. hr. Tyszkiewiczówną i J. Wicherkiewiczówną. 31 listopada pułk wyruszył w pole.
Przez grudzień i styczeń 1920 r. poszczególne szwa
drony, poprzydzielane do grup, zajmowały miejsco
wości opuszczone przez Niemców. 29 stycznia pułk
złączył się w całość i od strony Nakła wkroczył do
Bydgoszczy, miejsca swego stałego postoju. Po osią
gnięciu pełnej gotowości bojowej, 9 marca pułk
przerzucono transportami kolejowemi początkowo do
Małopolski, a w końcu marca w okolice Zdołbunowa
na front wschodni.

Ofensywa na Ukrainie i odwrót

Ppłk. Byliński Tadeusz,
dowódca 76 pułku ułanów.

troi ten w lutym sformował się w szwadron i nosił
nazwę i-go szwadronu 2 pułku Ułanów Wlkp. Jako
pierwszych założycieli pułku należy wymienić por.
M. Kwileckiego i wachm. Świerczyka, oraz szcze
gólnie zasłużonych przy organizowaniu szwadronu pp.
Łąckich z Lwówka i Posadowa. Szwadron pod do
wództwem podchor. T. Bobrownickiego współdziałał
z piechotą w grupie płk. Milewskiego (d-cy frontu
zach.) przy oswobadzaniu Nowego Tomyśla, Lewicy,
Chrośnicy i innych miejscowości; brał udział w ataku
na Kupferhammer, gdzie poniósł pierwsze straty.
W późniejszym okresie zdobywa wieś Miałę. W końcu
maja wycofano 1 szwadron z frontu, jako kadrę ma
jącego się tworzyć pułku. 29 maja wyszedł rozkaz
formowania pułku. D-two pułku objął płk. R. Pa
sławski. Podczas organizowania się pułku w Biedru
sku wysłane zostały w sierpniu dwa szwadrony i 4 k. m.
do dyspozycji frontu północnego w okolice m. Ry
czywół, gdzie dyon pełnił służbę kaw. dyw. przy
piechocie.
W październiku dyon bojowy powrócił do Bie
druska i wziął udział w rewji wojskowej w Poznaniu
przed Naczelnikiem Państwa Marszałkiem Józefem
Piłsudskim. 6 listopada cały już pułk w sile 4 szw.
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Zagon na Koziatyn. W kwietniu 1920 r.
tworzy się w obszarze Rohaczowa pierwsza w historji
Polski Odrodzonej duża jednostka kawalerji — dy
wizja jazdy, składająca się z dwóch trzypułkowych
brygad (IV i V brygada kawalerji). W myśl roz
kazu Naczelnego D-twa dywizja kaw. uzależniona zo
stała wprost od Naczelnego Wodza. Nowoprzybyły
16 p. uł. łącznie zip. uł. i 2 p. szwol. utworzył
V. br. jazdy. O świcie, 25 kwietnia rozpoczęła się
własna ofensywa. Zadaniem dyw. jazdy było w ciągu
dwóch dni opanować od strony północnej węzeł ko
lejowy i ważny ośrodek amunicyjno-żywnościowy Ko
ziatyn i utrzymać go do nadejścia własnej piechoty.
Udanie się zagonu było pierwszym warunkiem po
wodzenia całego planu ofensywy ukraińskiej.
O godz. 4-tej rano na moście przez Słucz dokonał
przeglądu pułku Naczelny Wódz, Marszałek Józef Pił
sudski, który będąc na stanowisku zawsze tam, gdzie
oczekiwał od wojska szczególnego wysiłku, przelał na
pułk swą wolę zwycięstwa. Pułk poprowadził do boju
mjr. W. Światołdycz-Kisiel, który objął zastępczo d-two
przed wymarszem dywizji z Rohaczowa. 16 p. uł. po
dokonaniu dwudniowego forsownego marszu, wynoszą
cego przeszło 145 km., krajem zajętym przez nie
przyjacielskie wojska, jeszcze wieczorem 26 kwietnia
przystępuje do akcji pieszej na Koziatyn, osiągając
jako pierwszy miejsce wyznaczonej walki; w brawu
rowym ataku frontalnym zdobywa dworzec towarowy
i północną część miasta, utrzymuje w walce trwającej
kilkanaście godzin najpoważniejsze i najdalej wysunięte
placówki w bezpośredniej styczności z pociągiem pan
cernym i zapoczątkowuje 27 kwietnia rozstrzygający
atak, przyczyniając się wybitnie do zdobycia punktu
węzłowego Koziatyn.
Wynik końcowy zagonu całej dywizji na Koziatyn
przedstawiał się imponująco, a rezultatem jego było: od

cięcie całego przyfrontowego układu kolejowego nieprzy
jaciela na Ukrainie, dezorganizowanie jego tyłów, wzię
cie do niewoli 8000 jeńców, zdobycz 27 armat, 170
k. m., 3 płatowców, 1 sam. pane., 450 koni, prze
szło 200 wozów i olbrzymiego materjału woj., 120 lo
komotyw, 3000 wagonów, 1 poc. pane., oraz 7 poc. sa
nitarnych. Pluton techniczny, wysłany celem zniszczenia
toru kolejowego w stronę Humania, wykoleił pociąg
ze sztabem d-twa bolszewickiego ukraińskiego frontu,
biorąc około 300 jeńców i znaczną zdobycz. Wojen
ny komisarz bolszewicki Murałow zbiegł dzięki
ciemnościom.
Bitwa pod Koziatynem była chrztem bojo
wym pułku, w której zdał swój egzamin, okupu-

Przełom w działaniach kawalerji.
Inicjatywa d-twa dyw. kaw. zmierzała wyraźnie do
przygotowania nowego zagonu na Ćwietkowo-Bobryńsk. Nadszedł jednak rozkaz d-twa 2 armji bez
względnego zaprzestania posuwania się naprzód i skon
centrowania się w obszarze Rokitno, Taraszcza, Czupira. D-two 2 armji chciało zachować w swem roz
porządzeniu dyw. kaw., jako ruchomy odwód. Wia
domości o zbliżaniu się konnej armji Budiennego
z każdą niemal chwilą były ściślejsze. W związku
z przesunięciami dywizji, V. br. kaw. cofnęła się dnia
24. maja do obszaru Wincentówki-Teleszówki na rz.
Gorochowatka z wysuniętemi szwadronami w Żydostawach i Szubówce (1 szw. 16. p. uł.); 26 maja przeciwko
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jąc powodzenie nikłemi stratami, dzięki całkowitemu
wykorzystaniu momentu zaskoczenia, niezwykłej sile
uderzenia i nocnej porze (1 zabity, kilku rannych).
Biała-Cerkiew i ruch szerokim fron
tem na południe. Po wypoczynku w Koziatynie
dnia 2 maja dywizja rozpoczęła. dalszą ofensywę .na
Rożyn, Skwirę i Białą Cerkiew.
Nieprzyjaciel cofał się za Dniepr. "Noa^y d-ca
dywizji, gen. por. Karnicki, postanowił zająć Kaniów
i odciąć przeprawę przez Dniepr, zarządzając przej
ście V. brygady kawalerji do obszaru Potok-Szandra.
Dywizja kawalerji wyciskała wroga ku południowi,
a 16. p. uł. zajął u. maja m. Stepańce. Tegoż dnia
w dzień 2-giej rocznicy bitwy pod Kaniowem, został
Kaniów ponownie zdobyty przez W. P., przyczem
nieprzyjaciel spalił za sobą most

V. br. kaw. rozwinął się wróg do natarcia. Pierwsze
poważniejsze starcie przypadło w udziale 1 szw. pułku
pod d-twem por. Śląskiego. Szwadron walczył z prze
ważającym i zdecydowanym nieprzyjacielem, wyco
fując się do m. Teleszówki. Pluton techniczny wy
sadził 3 mosty i dopuściwszy wroga na odległość
kilkuset metrów, walczył do ostatniej chwili jako
straż tylna pułku. 27. maja doszło do szarży 2 puł
ku V. br. kaw. na wzgórza, leżące na wschód od
Piesczanoje i na tor kolejowy; wziął w niej udział
jeden dyon pułku pod d-twem rotm. Karnickiego.
28. maja nastąpił flankowy przemarsz przez Białą
Cerkiew na odcinek Wołodarka-Bereźna.
W walce z Budiennym. Następnego dnia
pod Bereźną stoczono pierwszy większy bój z konną
armją Budiennego. Walka trwała do późnej nocy,
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poczem dyw. wycofała się do m. Horodyszcze. 30 maja
przybyła dyw. kaw. do m. Pustowarowa, gdzie na
zajutrz na odcinku pułku, dobrowolnie przeszła na
stronę wojsk polskich brygada kozaków. W nocy
z 31. maja na 1. czerwca dyw. kaw. polskiej rozpo
częła akcję zaczepną przeciwko przybyłym dywizjom
armji konnej Budiennego, których obecność stwier
dzono w wsiach Hajworon, Pietraszówka i Rohoźna.
Decyzja d-cy dyw. gen. Karnickiego skrystalizowała
się w kierunku nocnego podejścia do wroga z tern,
by skoro świt, natrzeć na niego całą siłą. W tym celu
wyruszyła dyw. kaw. o godz. 22-ej do Antonowa. Plan
d-cy dyw. nakazywał pułkowi natarcie wprost na Rohoźno w szyku pieszym. 16. p. uł., mając przed
MARSZE / BOJE
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sobą do przejścia 3 km.—a przestrzeń równinną, roz
winąwszy się cały w długą tyraljerę, pod d-twem
mjr. Światołdycz-Kisiela brawurowym atakiem zdo
bywa wieś o 5-tej rano, odrzucając szarżę 3—4
sotni kozackich ogniem swoich k. m., poczem rusza
w ślad za ustępującemi lawami kozackiemi. Zaprze
stanie akcji i zarządzenie oderwania się zwycięskich
do tej chwili pułków polskich nastąpiło na rozkaz
doręczony przez lotnika d-cy dyw., co oddało inicja
tywę w ręce wroga. W tym samym dniu pułk kryje
kolejno odwrót poszczególnych bateryj i? lewego skrzy
dła dyw. w szyku ławą, rzucając się do szarży na ści
gające oddziały wroga. Był to największy bój kawalerji polskiej z 2 dywizjami kaw. sowieckiej w tym
okresie.
Przerwanie się konnej armji. Wobec
przerwania się konnej armji Budiennego dyw. wyru
szyła w myśl rozkazu D-twa armji wślad za nim
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w kierunku na Skwirę. Pułk 5 czerwca przydzielony
zostaje do grupy skwirskiej w Antonowie (14. br.
piech.), pełni przez całą noc służbę rozpoznawczą
i osłania nazajutrz rano odwrót brygady na Skwirę.
Następnego dnia otrzymuje pułk rozkaz ponownego
przyłączenia się do dyw. w Koziatynie, pozostawia
jąc i szw. do dyspozycji d-cy br. piech. gen. Pogo
rzelskiego.
Walki w obszarze Koziatyna. W cza
sie dalszych działań doszło do boju 11. czerwca
z przeważającemi siłami konnej armji pod Czerwoną
i Chałajim-Gródkiem.
Pomimo energicznego natarcia nieprzyjaciela,
silnego ognia artyleryjskiego oraz częściowego oskrzy
dlenia, pułk chlubnie walczył w tylniej straży, pononosząc duże straty; w tym samym dniu udaremnił
pułk oskrzydlenie taboru IV. br. kaw. pod Browkami,
zadając bolszewikom ciężkie straty ogniem k. . m.
i umożliwiając dalszy kilkunastokilometrowy odwrót
brygady. Straty, jak na mały już stan bojowy pułku
(2 szwadr. i 4 k. m.) były znaczne: 9 ułanów zabitych
i rannych i 22 konie. Idąc w ślad za Budiennym
i szarpiąc go, dyw. wykonała ostatni marsz niepo
strzeżenie lasami do m. Rohaczowa nad Słuczą. Mosty
na Słuczy były spalone w przeddzień nadejścia naszej
dyw., wobec tego dyw. przeprawiła się wpław.
Reorganizacja i uzupełnienie pułku
pod Zamościem. Szybki triumfalny marsz do
Dniepru, a następnie odwrót wyszczerbił szeregi dy
wizji. Na rozkaz Naczelnego D-twa częściowo już
pod Kowlem, a ostatecznie pod Zamościem dokonano
szybko reorganizacji i uzupełnienia zgrupowanej tam
polskiej jazdy. Na d-cę 16. p. uł. wyznaczono mjr.
Kmicic-Skrzyńskiego z 1. p. szwoleżerów, oprócz
tego pułk otrzymał kilku oficerów.
16. p. uł., który pozostawił na froncie zbioro
wy szwadron, szybko dokonał reoganizacji i był zno
wu gotowy do walki. 20. czerwca wyruszył z pod
Zamościa w składzie IV. br. jazdy. (1. i 2. p. szwol.
8. i 16. p. uł.) pod d-twem płk. Orlicz-Dreszera przez
Sokal do Horochowa.
Bitwa z Budiennym pod Beresteczkiein i Brodami. W dniach 24. i 25. czerwca
IV. br. kaw. nawiązała bezpośrednią styczność z konną
arm ją Budiennego. Brygada otrzymała rozkaz ata
kowania w kierunku na Brody. 26. lipca otrzymał
pułk we wsi Sinarzew narazie zadanie obronne. W cięż
kiej walce odparł pułk wszystkie ataki sowieckie.
1. szwadron szarżował pod Zawidczami na szwadr. nie
przyjacielski; \y boju tym zdobyto sztandar 36. p. kaw,
sow. 1 k. m. Około g. 18-ej spieszone szwadrony pułku
ruśzyły do ogólnego przeciwnatarcia i przy współ
udziale oskrzydlającego manewru, wykonanego przez
2. p. szwol., zajęły dobrze umocnioną wieś Szczurowice. Nocny atak wroga odparto. 28. lipca Budienny skierował silny ogień swej artylerji na

Szczurowice. W dniach 26-28 lipca w walce pod
Szczurowicami pułk poniósł znaczne straty: zgórą
40 zabitych i rannych, w tem 7 ofic., wśród nich
3-ch d-ców szwadronów. Ciężkie i odpowiedzialne za
dania zostały z dużą inicjatywą i brawurą przepro
wadzone. Dlatego też daty walk pod Szczurowicami
są ważne w historji wojennej pułku i świadczą o jego
ambicji.
Od 29. lipca aż do zajęcia Stanisławczyka, t. j.
do 2. sierpnia pułk walczył pod Mikołajowem. 2. sier
pnia pułk w silnym ogniu artylerji nieprzyjacielskiej

Kontrofensywa. Zbliżał się 15. sierpień
1920 r. 16 p. uł. wraz z całą IV. br. kaw. i 1. dyw.
piech. leg. skoncentrowano w rejonie Lublina pod
rozkazami d-cy armji, gen. Śmigłego-Rydza. Zada
niem grupy było ubezpieczenie lewego skrzydła IV.
armji i uderzenie na Parczew, Białą Podlaską,
Białystok. Po 6-u dniach i nocach bezustannych bo
jów, potyczek i marszów osiągnął pułk z dużemi sukce
sami nakazany cel, t. j. Białystok.
Najznaczniejszem w kontrofensywie był cało
dzienny bój pod Milejczycami.
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spieszą się, atakuje i zajmuje m. Stanisławczyk. Ginie
w tej walce jeden z najdzielniejszych podoficerów wachm.
Kuczyk. Nazajutrz pułk wyruszył w kierunku na m.
Brody. 1. szwadron zajął bez poważniejszego oporu Bro
dy, lecz pod naporem przeważających sil wroga wycofał
się z ogromnemi stratami i dołączył się do pułku
walczącego pod Jazłowczykiem z masami szarżującej
kaw. Budiennego. Boje pod Brodami i Jazłowczy
kiem były najkrawsze w całej historji wojennej pułku.
W tym dniu pułk stracił około 50 zabitych i ran
nych. Boje te zakończyły okres walk pułku z konną
armją. Między 9. a 12. sierpnia pułk przerzucony
do Lublina, wchodzi wskład nowo-utworzonej IV. br.
kaw. (16. 7. i 3 p. uł.).

W bitwie tej pułk, walcząc samodzielnie, wy
bitnie się przyczynił do ostatecznego zniesienia sow.
uderzeniowej grupy art. ciężkiej, będącej w odwrocie
na Hajnówkę przez Milejczyce i Kleszczele. Dyon
pułku pod d-twem rtm. Czarneckiego, omijając m.
Nurzec, miejsce noclegu grupy sow., -przeciął nie
przyjacielowi drogę odwrotu, zajmując w nocy Milej
czyce. Zaatakowany dyon 16. p. uł. zmuszony był
cofnąć się do m. Dasze. W chwili, gdy środek ko
lumny wroga (24 armaty, 13 haubic, 3155 szeregów,
i 1729 koni) znajdował się w Milejczycach, dopadł
tyły kolumny mjr. Skrzyński z resztą pułku, zadając
nieprzyjacielowi poważne straty i dzieląc kolumny
sow» na dwie części. Bohaterski 2 szw. pod d-twem
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por. Kosiarskiego rzuca się ponownie do szarży w kie
runku na Milejczyce i uderza na artylerję, biorąc
obsługę do niewoli; sytuacja staje się poważna, lecz
ukazujące się szwadrony pozostałych pułków bryg.
kładą kres istnieniu grupy sowieckiej. Ginie w tej
walce jeden z najdzielniejszych żołnierzy pułku, podch.
Wasiutyński. Straty wroga według źródeł sow. wyniosły
1600 szer., 49 d-ców, 1440 koni i 37 dział. Po boju
pod Milejczycami następuje szereg forsownych marszów.
Walka z Litwinami w Suwalszczyź n i ej. Po dojściu armij prowadzonych przez Naczel-

Manewr na Lidę. Dy w. polskie natrafiły
pod Grodnem na zdecydowany opór 3. armji sow.;
zgrupowane 1 dyw. leg., 1. dyw. lit. biał. oraz II. i IV.
br. kaw. otrzymały zadanie odrzucenia Litwinów na
północ, zajęcia mostu na Niemnie pod Druskienikami
i wykonania stąd obejścia 3. armji sow. i uderzenia
na Skrybowce i Lidę.
W nocy z 27. na 28. września pułk przema
szerował pod Źyrmuny, skąd podjęto atak na Lidę.
Pułk łącznie z IV. br. jazdy okrążył Lidę od wschodu.
Po przekroczeniu toru kolejowego pułk wraz z 7. p.
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nego Wodza do granic Prus Wschodnich, IV. br.
kaw. wzmocniona 41. p. p. i ochotniczemi pułkami
kawalerji została skierowana na Suwalszczyźnę, ce
lem oczyszczenia jej od Litwinów. Prawie trzy ty
godnie pułk walczył w trójkącie pomiędzy Augusto
wem, Sejnami i Suwałkami; z walk tych wyszedł
zwycięsko, gdyż nie dał się wyprzeć z Suwałk i Au
gustowa za Biebrzę. Prócz kilkunastu drobnych po
tyczek pod Krasnopolem, Bryzgielem, Gremzdami,
Maćkową-Rudą, W\sokim Mostem, pułk stoczył dwa
większe boje, pod Sejnami i Serskim Lasem, a po
raz ostatni walczył z Litwinami pod Kopciowem,
rozpoczynając tę potyczkę zagonem przez Druskieniki
na Lidę.
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ul-, zaatakował wycofujący się z Lidy oddział, który
uległ rozbiciu. Wzięto 600 jeńców i 3 k. m. Pod
wsią Trzyciakówce pułk zagarnął jeszcze 145 jeńców.
Z oddziałami cofającemi się od Grodna stoczył 2 szw.
bój, zajmując w. Bogdzie na drodze odwrotu bolszewi
ków. Dnia 29 września grupa pościgowa Mir przeprawiła
się przez Niemen, a kawalerja przebyła Niemen wpław.
Do 3. października pułk ścigał nieprzyjaciela w kie
runku na Stołpce.
Zagon na Krzywicze.
Wielkie prze
marsze i ciężkie boje spowodowały wielkie straty.
Pułk stopniał do niespełna 200 szabel i 6 k. m.
Utworzona została grupa Mir z zadaniem manewru
przez Naliboki, Raków, Radoszkowicze, Ilję i Krzy-

wieże, zmierzającego do zajścia na tyły nieprzyjacie
la. Grupa jazdy (2 i 4 br. kaw.) zaszczytnie wy
konała zadanie, biorąc do niewoli około 1500 jeńców,
40 oficerów, w tem 2 d-ców brygad, 2 działa, 30 k.
m. i około 3000 kb., 2 sztandary pułkowe i tabor.
W zagonie na Krzywicze pułk przez 4 dni i noce
ciężko wałczył, operując na głębokich tyłach wroga
i kończąc bojami pod Krzywiczami swą krótką, lecz
pełną chwały historję wojenną. Już po zawieszeniu
broni, pułk przemaszerował na postój pod Głębokie,
skąd na początku grudnia powrócił do Bydgoszczy.

*

*

*

16. p. uł. obchodzi swe święto pułkowe 26. lipca
w rocznicę boju podSzczurowiczami. Pułk walczył w woj
nie 1920 r. tylko 5 miesięcy, ponadto stan liczebny pułku
był stosunkowo znacznie mniejszy niż innych. Jak ocenił
Naczelny Wódz zapoczątkowane pod Koziatynem wy
siłki pułku, świadczy o tem stosunkowo ogromna

ilość, bo 41 otrzymanych srebrnych krzyży VirtutiMilitari. Odznaczonych krzyżem walecznych zostało
około 200. Bohaterowie ci w pierwszej linji ugrun
towali sławę wojenną pułku.
Pułk w pracy pokojowej osiąga z każdym ro
kiem coraz to poważniejsze wyniki, tak w dziedzinie
wyszkolenia, jak również pod względem sportowym.
Zespół oficerów 16. p. uł. zdobywa trzykrotnie mi
strzostwo armji polskiej w zawodach konnych, a dwa
razy staje na drugiem miejscu. Rtm. Skupiński i por.
Pieczyński występują na konkurasch hippicznych za
granicą, zdobywając szereg nagród.
Dowódcami 16. p. Uł. Wlkp. po wojnie byli:
płk. Wołkowicki Włodzimierz od 1. kwietnia 21 r.
do 10. czerwca 24 r., płk. Brzozowski Rajmund od
14. października 24 r. do 22. marca 29 r., a począw
szy od 10. maja 29 r. objął dowództwo pułku
ppłk. By liński Tadeusz.

18 Pułk Ułanów Pomorskich.
Rozkaz Dowództwa Głównego w Poznaniu
z 24 lipca 1919 r. powołuje do życia pułk Pomorskich
ułanów, wyznaczając mu na garnizon, zajęte jeszcze
przez Niemców miasto Grudziądz.
Dowódcą pułku zostaje mianowany podpułkownik
Donimirski August. Rozkaz Dowództwa Głównego
nr. 205 przydziela do pułku pierwszych 4-ch oficerów:
rotmistrza Stanisława Ossowskiego, por. Kazimierza
Prandotę-Trzcińskiego, ppor. Władysława Buszkę
i ppor. Klemensa Zielińskiego.
Formacje poznańskie otrzymują rozkaz wydzie
lania i odsyłania do formującego się pułku wszystkich
byłych kawalerzy stów, pochodzących z Pomorza

aby najprędzej stanąć gotowym do oswobodzenia 10dzimej dzielnicy.

i Prus.
I tak w ciągu trzech pierwszych miesięcy for
muje się pierwszy dywizjon 4-go pułku ułanów Nad
wiślańskich — taką bowiem nazwę nosił w począt
kach swego istnienia 18 pułk uł. aż do lutego 1920 r.,
kiedy to Ministerstwo Spraw Wojskowych zatwier
dziło ostatecznie nazwę: ,,18 pułk ułanów Po
morskich“, nadając mu równocześnie dzisiejsze barwy
i odznaki.
Ochotnicy napływają wciąż i to nie tylko z ziem
zajętych już przez Polskę, lecz także z Pomorza przez
linję demarkacyjną, strzeżoną przez niemiecki Grenz
schutz. Na Pomorze wysłało bowiem dowództwo
pułku odezwę drogą tajną do zaufanych osób, która
z rąk do rąk obeszła miasta i wioski, niosąc z wie
ścią o formowaniu się pomorskiego pułku jazdy zazapowiedź prędkiego wyswobodzenia z pod nienawi
stnej władzy niemieckiej. Napływają więc do pułku
ochotnicy, napływa pomoc w koniach, darowanych
siodłach i pieniądzach. Pułk dokłada wszelkich, starań,

Pułkownik Brochwicz-Donimirski,
Uszy d-ca 18 pułku ułanów.

Gdy nadeszła upragniona chwila marszu na
oswobodzenie Pomorza, z radością w sercu wyru
szyły
szwadrony dnia 16 stycznia 1929 roku
do Inowrocławia, skąd miały rozpocząć akcję, idąc
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w przedniej straży dywizji pomorskiej, dowodzonej
przez pułkownika Skrzyńskiego.
Dnia 17 stycznia 1920 r. około godz. 7-ej rano za
majaczyły przed oczyma polskich patroli linje okopów
Grenzschutzu pod Lipiem, w pobliżu Gniewkowa,
a na szosę, którą pułk maszerował, padły pierwsze
strzały. Strzały znienawidzonego, odwiecznego wroga
były ogniowym chrztem dla młodego pułku. One też
wyrywają z szeregu pierwsze krwawe ofiary.
Śmiałym atakiem na okopy, w przeciągu krót
kiego bardzo czasu, złamana została linja nieprzyja
cielska i zdobyty folwark, obsadzony przez Niemców.
Tu prócz kilku lekko rannych, pada zabity plutonowy

radości patrzyli mieszkańcy Torunia podczas defi
lady na barwny obłok proporczyków na lancach
ułanów, na kolumnę karnej piechoty, połyskującej
stalą hełmów i rynsztunku. Stare mury powtarzały
stokrotnem echem nieustanne okrzyki na cześć Polski,
armji i wodzów! Nieliczni Niemcy, którzy pozostali
w mieście, z zawiścią patrzyli na tę realną i widoczną
siłę wyzwolonego z pod ich jarzma narodu. Kilka
przemówień serdecznych a [gorących płynęło nad sze
regami, jak pieśń dziękczynna i jak zachęta do czy
nów sławnych, godnych potomków chlubnej rycerskiej
przeszłości.
Po kilkutygodniowym postoju w Toruniu od
szedł pułk do Grudziądza liczniejszym już o kilkudzie
sięciu ochotników i o kilkadziesiąt koni, ofiarowanych
przez obywateli pomorskich.

Na froncie polsko-bolszewickim.

Ppłk. Traeger,
dowódca 18 pułku ułanów.

Pająkowski, rozpoczynając zaszczytną swoją śmiercią
listę poległych.
Niemcy cofnęli się pospiesznie, zostawiając
okopy, 2 c. k. m. i amunicję. Jakkolwiek była to
potyczka, wywołana omyłką co do godziny, w której
mieliśmy zająć linję demarkacyjną, jednak gdy Niemcy
skwapliwie skorzystali z okazji i zaatakowali masze
rujący nasz oddział, wkrótce mieli sposobność prze
konać się na własnej skórze, że polski żołnierz umie
się nietylko bronić, lecz także z rozmachem i bra
wurą uderzyć i zgnieść nawet silniejszy opór.
Dnia 18. I. 20 r. przekroczyła dywizja pomor
ska Wisłę w Toruniu, a w przedniej straży dywizji
wjechał do miasta oddział ułanów pomorskich, jako
pierwszy oddział wojska polskiego po
długich
latach niewoli. Około południa przechodziły polskie
oddziały przez Rynek Staromiejski. Z dumą i łzami

29 maja 1920 r. wychodzi z Grudziądza i-szy
dywizjon na front, w sile dwóch kompletnych szwa
dronów.
Pod dowództwem rotmistrza Stanisława Osso
wskiego staje dywizjon w szeregu z pułkami i-szej
brygady kawalerji. Walczy on w rejonie Dźwińska,
zajmuje w akcji samodzielnej Miory—Czeres, boha
tersko walczy z nierówną przewagą nieprzyjacielską
pod Krukami i Wianużą, wreszcie staje na nazna
czonym odcinku nad rzeką Dźwiną.
W pierwszych dniach sierpnia, gdy przed prze
ważającemu siłami cały front polski łamie się i cofa,
dywizjon otoczony ze wszech stron przedziera się
przez oddziały bolszewickiej kawalerji do Dźwiny
i nie chcąc poddać się, rzuca się wpław przez rzekę,
szukając schronienia na terytorjum Łotwy z zamia
rem ewentualnego połączenia się z swoimi w Dźwińsku.
Ze względów politycznych t. j. stosunku Łotwy
do bolszewików po traktacie, jaki właśnie w tym
czasie do skutku przychodzi, położenie dycnu staje
się bardzo przykre. Lecz dzięki energji dowództwa
i dyscyplinie żołnierzy, jaka panowała w dyonie, udaje
się wreszcie przedrzeć do Libawy, nawiązać łącz
ność z przedstawicielstwem Polski w Rydze i tą drogą
uzyskać potrzebne dla przejazdu do Polski środki.
Łotewski okręt „Saratow“ i polski „Pomorza
nin“ przewożą dyon dnia 18 sierpnia do Gdyni,
skąd wraca tenże do Torunia, abym uzupełnić prze
rzedzone swoje szeregi i wyruszyć już 15 września
na front w składzie pułku, jako i-szy i 2-gi szwadron.
W lipcu wysyła pułk na front szwadron mar
szowy pod dowództwem ppor. Bajarskiego Tadeusza,
który walczy w grupie generała Jędrzejewskiego,
a w końcu lipca wymchodzi na front 2-gi dywizjon pod
dowództwem majora Iwanowskiego, którym ciężkie
przechodzi boje w walkach odwrotowych w rejo
nie Pułtuska, przy i-szej dywizji ochotniczej pułk.

Koca,

W sierpniu 1920 r. zawisa nad krajem groźna
chmura.
Od wschodu płyną nieprzebrane krocie
czerni bolszewickiej, zasilone hordami najemnych
chińczyków,
burjatów, a podszczuwane agitacją
niemiecko - żydowskiej komuny,
grożą zalaniem
całego kraju. Płoną polskie wsie, ^ dwory i miasta;
coraz dalej w głąb kraju posuwa się nawała, szerząc
mord i zniszczenie.
Polskie oddziały nie mogą się oprzeć dla zor
ganizowania należytej kontrakcji, mimo bohaterskich
wysiłków poszczególnych dywizyj; cały front cofa
się ustawicznie.

bową, Iszkołdzią, Pereszewem, zyskując uznanie i po
chwały dowództwa.
W okresie rozejmu obejmuje pułk straż nad
Niemnem i pozostaje na kresach aż do zupełnego
uspokojenia i ułożenia stosunków politycznych po po
koju w Rydze.
Dopiero 5 maja wraca pułk do swoich koszar
w Toruniu, witany serdecznie i uroczyście przez mia
sto, lecz w szeregach jego brakuje wielu, którzy
młode swoje życie położyli na polu chwały.

*

*

Korpus oficerski 18 pułku ułanów w Grudziądzu.

Kraj wyczerpany zrywa się do ostatecznej roz
prawy na śmierć i życie. Na linji Warszawy musi
się złamać napór band czerwonych lub zginąć. I oto
dzień 16 sierpnia zaświtał nad Najjaśniejszą Rzecz
pospolitą — jak dzień powtórnego Zmartwychwstania!
Od Wisły powiał cud! Powiał cud gradem świeżych
kul, błysnął "groźnym murem bagnetów świeżych
ochotniczych pułków i zdumione rozpędem polskich
ataków armje bolszewickie bezładnie zaczynają się
cofać.
W chlubnym tym okresie walk bierze udział 18
pułk ułanów w sile 4-ch linjowych szwadronów i i-go
szwadronu karab. maszyn, wyruszając dnia 15 wrześ
nia 20 r. z Torunia na front północny. Walczy on
przy boku 1 S-tej dywizji piech. wielkopolskiej w skła
dzie 4-tej armji i znaczy swój szlak pogromem pułków
bolszewickich pod Ludwinowem, N o wy m-D worem
w dalekim tyłowym rejdzie pod Krzesłami, pod Sro-

Aby w żywej zachować pamięci dzieje pierwszej
wojny i ważniejsze jej momenty, oraz aby należną
cześć oddać tym, co w szeregach pułku polegli,
rany odnieśli i w sukcesach jak i w ciężkiej doli
pułku swoją pracą, hartem żołnierskim i dzielnoś
cią zasługi położyli — święci pułk corocznie dzień
święta pułkowego, które przypada na 29 maja.
Pierwsza uroczystość święta pułkowego w roku
1923 połączona była z wręczeniem sztandaru przez
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Stanisława
Wojciechowskiego, przy współudziale wyższych do
wódców wojskowych, inspektora kawalerji gen. broni
Rozwadowskiego, dowódców korpusu I i VIII ge
nerałów: Pogorzelskiego i Latoura, dowódców dy
wizji generałów: Junga, Ładosia, Zielińskiego, oraz
generałów: Kasprzyckiego i Raczyńskiego, jak ró
wnież reprezentantów cywilnego społeczeństwa: Pana
Ministra Józefa Wybickiego, pana starosty Czarliń-
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Szwadron zapasowy 18 pułku ułanów w Toruniu.
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skiego, Pana prezydenta m. Torunia Michałka i licz
nych delegacyj wojskowych i cywilnych.
Ksiądz dziekan SienkieAvicz po mszy polowej
poświęcił sztandar, a Pan Prezydent Wojciechowski
wręczył go dowódcy pułku, pułkownikowi Michałowi
Ostrowskiemu, za którym cały pułk powtórzył rotę
przysięgi na sztandar.
Sztandar 18 p. uł. pochodzi z fundacji obywateli
Pomorza, a wykonany został przez zakon Sióstr Opieki
Najśw. M. Panny w Warszawie.
Oto dzieje wysiłku, trudów, ran, i chluby pułku,
który na gruzach złamanej przemocy, co nas przez

z górą 120 lat trzymała w zaborczych brutalnych
okowach niewoli, zatknął swój sztandar i av sze
regu odrodzonej armji polskiej poprzysiągł po wsze
czasy wiernie służyć Ojczyźnie tak, jak nam naka
zuje honor żołnierza Polaka, spadkobiercy sławy
z pod Grunwaldu, Kirholmu, Wiednia i SommoSierry.
Nie damy ziemi skąd nasz ród, nie damy ru
szyć naszych granic, ani dostępu do polskich wód!
Knowania wrogów naszych na nic, gdy hasłem naszem będzie: Bóg, Ojczyzna i rycerski duch.

Artylerja.
4 Pułk Artylerji Polowej.
Czwarty pułk artylerji polowej, jeden z naj
starszych pułków artylerji utworzonych na zie
miach Polski, powstał z luźnych oddziałów, zorganizo
wanych w początkach listopada 1918 r. samorzutnie
przez oficerów i szeregowych artylerzystów Pola
ków, napływających w przeważnej części z b. armji
austrjackiej oraz częściowo z legjonów polskich.
Terenem powstania tych oddziałów była Mało
polska Wschodnia. Przemyśl, Jarosław, Sanok oto
miasta, z których wyszły pierwsze luźne, niezależne
od siebie oddziały, tworzące zaczątek późniejszego
4. p. a. p.
1. listopada 1918 r. powstała w Przemyślu na
Winnej Górze baterja przemyska, stanowiąca zaczą
tek pułku artylerji przemyskiej (11. p. a. p.). 18. li
stopada 1918 r.' powstała w Jarosławiu baterja ja
rosławska, stanowiąc zaczątek 3. p. a. p. (jarosław
skiego). 22. listopada 1918 r. ukazuje się na terenie
walk z Ukraińcami w Chyrowiie zaimprowizowany
pociąg pancerny „Kozak“, który w późniejszej dobie
zmienia się w jedną z bateryj 3. p. a. p.
Aczkolwiek trzy te oddziały organizowały się
oddzielnie, w miejscowościach odległych od siebie,
to jednak warunki, w jakich powstawały, były jiednakowo ciężkie.
Pomimo tego, dzięki samodzielnej
inicjatywie oficerów młodszych, wydatnej pomocy
podoficerów z b. armji austrjackiej, oraz zapałowi
szenegowców-ochotników, rekrutujących się prze
ważnie z pośród młodzieży inteligentnej, organi
zacja tych oddziałów postępowała szybko tak, że
mogły one wziąć udział w pierwszych walkach z Ukraińcami. Niewyposażone prawie w żaden materjał
artyleryjski, oddziały te uzupełniły się z czasem
same, zdobywając sprzęt i broń na nieprzyjacielu.
Rozkazem Generalnego Inspektoratu Artylerji
Nr. 14. z dnia 28 czerwca 1919 r. został z pułków
artylerji 3-go i ii-go utworzony 4. pułk artylerji
o 3-ch dywizjonach (9-ciu baterjach); wszedł on
w skład 4. Dywizji Piechoty, do której należały 10,

14, 18 i 37 pułki piechoty, związane z nim przy
jaźnią i braterstwem, ugruntowanemi w licznych,
opłaconych wspólnemi ofiarami bojach.
W myśl przytoczonego rozkazu 1 dyon 3. p.
a. p. przemianowano na 1 dyon 4. p. a. p., 1 dyon
ir. p. a. p. na 2 dyon 4. p. a. p.; 3 dyon 4. p. a. p.
został nowo sformowany we Włocławku z 2 bateryj;
9 baterja 4. p. a. p. miała się dopiero sformować
z baterji zapasowej we Włocławku.
Wojna z Bolszewją.
Z początkiem sierpnia 1919 r. 4 dywizja pie
choty przeszła z nad Zbrucza na front przeciwsowiecki, gdzie 7. sierpnia rozpoczęła działania za
czepne, dążąc do opanowania i zabezpieczenia linji
kolejowej Sarny-Równe-Zdołbunów.
Po osiągnięciu linji Horynia i zajęciu Ostrowa
i Sławuty baterje 4. p. a. p. pozostawały nad Horyniem do 7 września 1919 r., poczem 4 p. a. p. od
jechał do rejonu Kwasiłów-Arystowo-Lidawa, gdzie
pozostawał do 29 wrzieśnia, wykorzystując wolny
i spokojny czas na wyszkolenie szereg, i doprowa
dzenie do porządku sprzętu artyleryjskiego.
Z końcem września 4 dywizja piechoty zajęła
odcinek frontu nad rzeką Uborć od Pergi do Emilczyna. Baterje 4. p. a. p. odeszły transportem ko
lejowym do Zdołbunowa, stąd zaś marszami na linję
Uborci, gdzie przebywały wśród rożnych bojów i wy
padów aż do wiosny 1920 r.
W międzyczasie przybył do pułku nowy d-ca
pułku, podpułkownik Witold Roszkowski, i objął
dowództwo pułku.
Zdobycie Korosteni a. W związku z ofensywą na Ukrainę 4. dywizja piechoty otrzymała za
danie zdobycia Korestenia.
25. kwietnia 1920 r.
wyruszyły baterje przydzielone do poszczególnych
baonów piechoty, celem koncentrycznego ataku na
Korosteń. Po jego zajęciu 4. dywizja piechoty prze
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szła do odwodu Naczelnego Wodza, 4. p. a. p. zaś
pozostał przez pewien czas w Korosteniu.
Walki nadBerezyną. 18. maja 1920 r. został
4. p. a. p. transportami kolejowemi przerzucony do Miń
ska zagrożonego przez sowiecką ofensywę. Tutaj 5-ta
baterja odeszła do 2. dywizji piechoty legjonowej i po
zostawała tam do końca łipca 1920 r., natomiast baterje
i-sza, 2-ga, 3-cia, 4-ta, 6 ta i 7-ma brały nieprzerwany
udział w walkach 4. dywizji piechoty, wzdłuż Berezyny
od Smolewicz aż do Dokszyc, współdziałając w sze
regu ciężkich bojów pod Klinkami, Oleszczenicami,
Kozińcem, Lipskiem i Komarówką.

Ś. p. Pułkownik W. Roszkowski,
b. dowódca 4. p. a. p, od 1919—1927 r.

Pod Pleszczenicami i Komarówką pułk wspie
rał bardzo wydatnie 15. dywizję piechoty, zasługu
jąc sobie na uznanie wszystkich oddziałów, z któriemi poszczególne baterje działały.
Po obsadzeniu linji Berezyny nastąpił krótki
okres walk pozycyjnych. W tym czasie z Włocławka
wyjechał 3. dywizjon 4. p. a. p. w składzie 8-ej i 9-ej
baterji pod dowództwem porucznika Pileckiego
Szczepana i został na froncie przydzielony do grupy
pułkownika Sikorskiego, później pułkownika Mała
chowskiego (10. dywizja generała Żeligowskiego), wal
czącej na północy.
W walkach nad Berezyną brał} udział nie
które baterje w wypadach piechoty za Berezynę,
celem rozproszenia grupującego się nieprzyjaciela.
I tak baterja 4-ta i 6-ta walczyły w grupie pod
pułkownika Grabowskiego z 59 p. p. pod Chałmówką. Pluton baterji 4-ej otrzymał pochwałę d-cy
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grupy za akcję w wypadzie oddziałów 15. dywizji
piechoty wlkp. na Domżeryce za Berezyną.
Tuż przed rozpoczęciem się ogólnej ofensywy
bolszewickiej baterje 4. p. a. p. przeszły marszem
podróżnym na odcinek VIII. brygady piechoty dla
współdziałania z 12. brygadą piechoty w grupie ge
nerała Skierskiego (4. armji).
Odwrót. Następuje okres wojny najcięższy dla
artylerji wogóle a w szczególności dla 4. p. a. p. Kied> bo
wiem dotychczas w działaniach przeważnie za
czepnych artylerja działała nieraz samodzielnie, ma
jąc przed sobą wroga przygnębionego niepowodze
niami, a obok siebie piechotę dążącą ochoczo na
przód i zajmującą linję za linją, obecnie pod naci
skiem nieprzyjacielskich sił, zdana niejednokrotnie na
własne siły, wobec niedostatecznej łączności, wyka
zała swoją wartość, i baterje 4. p. a. p. mogą się
pochlubić niejednym wynikiem w historji tej wojny.
Kiedy bowiem ogólna ofensywa nieprzyjaciel
ska rozpoczęta w dniu 4. lipca 1920 r. wstrząsnęła
frontem polskim, a 6. lipca wieczorem zaatakował
nieprzyjaciel odcinek 4. armji generała Skierskiego,
baterje 4 p. a. p. znajdowały się stale w tylnej stra
ży i osłaniały odwrót oddziałów polskich, cofając
się w grupiie pułkownika Kaliszka na południowy
zachód przez Smolewicze, Śmiłowicze i Ljady.
Osiągniąwszy w dalszym odwrocie linję dawnych
okopów niemieckich w rejonie Baranowicz, baterje
4. p. a. p. pozostawały tam przez 16, 17 i 18 lipca,
poczem wycofały się w walkach z nieprzyjacielem na
linję rzeki Szczary, a następnie dotarły do Bugu,
który przekroczyły pod Drohiczynem i pod Siemia
tyczami.
Przy przejściu rzeki Bug, baterja 7-ma 4. p. a. p.
otrzymała rozkaz krycia odwrotu w Siemiatyczach.
Baterja ta pozostała w miejscowości Siemiatycze
od godziny 16-tej do 9-tej następnego dnia zu
pełnie sama, a wycofując się na most kolejowy pod
Siemiatyczami, okrążona zewsząd nieprzyjacielską
piechotą uniknęła niewoli li tylko dzięki brawuro
wemu atakowi oddziałów III/62. p. p., który już był
na lewym brzegu Bugu, a na rozkaz d-cy 62. p. p.,
pułkownika Grabowskiego, pospieszył z pomocą za
grożonej baterji. Baterja ta odwdzięczyła się wymienio
nemu pułkowi piechoty, albowiem w walkach nad Bu
giem wspierała go skutecznie swoim ogniem (walki
pod Łysowem).
Ciągły napór nieprzyjaciela spowodował wycofanie się oddziałów polskich w obszar Siedlec.
W walkach pod Siedlcami biorą udział z dwóch dyonów 4. p. a. p. tylko 2 baterje: 6-ta pod dowódz
twem porucznika Lewandowskiego i 7-ma pod do
wództwem porucznika Mięsowicza, tworząc grupę
pod dowództwem kapitana Landau'a i działając
w związku z 14. i 16. pułkami piechoty. Inne ba
terje, zdekompletowane w walkach odwrotowych,

odeszły do Włocławka, aby się uzupełnić w baterji
zapasowej.
Po bezskutecznych walkach w rejonie Siedlec
9. sierpnia dywizja otrzymała rozkaz odwrotu nad
Wisłę. Baterje 6-ta i 7-ma przeprawiły się promem
przez Wisłę pod Górą Kalwar ją, poczem niezwło
cznie zajęły pozycje na lewym brzegu Wisły.
Bitwa warszawska. Kiedy armja polska
zgrupowała się do rozstrzygającej rozprawy z wrogiem
pod Warszawą, poszczególne baterje 4. p. a. p. zajęły sta
nowiska bojowe następujące: Baterja 6-ta i 7-ma pod gó
rą Kalwarją, zaś 8-ma i 9-ta brały udział bezpośredni,
walcząc w dywizji 10-tej generała Żeligowskiego i współ
działając z pułkami piechoty 2, 8 i 29 przeciw natarciu ną

załamały się wobec postawy obrońców i gęstego
a celnego ognia artylerji. Dopiero poważny atak nie
przyjaciela na lewe skrzydło przedmościa, zadając
obrońcom poważne straty, zmusił ich do opuszczenia
pozycji i przeniesienia asię na lewy brzeg Wisły.
Ogniem artylerji oraz karabinowym oddziałów zaj
mujących lewy brzeg Wisły został nieprzyjaciel pow
strzymany, nie mogąc sforsować mostu.
Spaliwszy most, oddziały polskie przez 5 dni
przeszkadzały bolszewikom w przeprawie przez Wi
słę, rażąc ich ogniem artylerji aż do chwili, gdy
z powodu klęski pod Warszawą musieli się bolsze
wicy zupełnie wycofać. Dokonawszy pościgu za nie
przyjacielem w kierunku na Lipno, baterje wróciły

opanowany przez wroga Radzymin. Następnie biorą
udział w dalszych walkach, poczem 25 sierpnia od
chodzą do Ciechanowa, celem udania się do Małopol
ski Wschodniej przeciw armji Budiennego.
Bój pod Włocławkiem. Baterje 4. p. a. p.,
znajdujące się w baterji zapasowej w Włocławku, celem
uzupełnienia się, wzięły udział w walkach z 4. armją so
wiecką, która wraz z konnym korpusem Gaja, poszła
w kierunku na Płock i Włocławek, celem obejścia War
szawy od północy i przekroczenia tam Wisły.
Obrony mostu i miasta dokonały baterje przy
wybitnem współdziałaniu miejscowej ludności cy
wilnej, organizując przedmoście w Górnym Szpetalu
na prawym brzegu Wisły. 15 sierpnia patrole bolr
szewickie ukazały się nad Wisłą a 16 sierpnia siły
główne przypuściły szereg ataków na most, które

do baterji zapnsowej, aby dokończyć reorgani
zację.
Walki z armją konną Budiennego.
W początkach września 1920 roku skoncentrowano
4. Dywizję Piechoty w rejonie Lwowa, jako odwód
6-tej armji. 4 p. a. p. przeszedł na miejsce koncen
tracji dywizji transportami kolejowemi, walcząc pod
Żółkwią, Chodorowom, Przemyślem, nad Gniłą Lipą,
pod Rohatynem i Babuchowem.
4. Dywizję Piechoty zluzowały oddziały 12. dy
wizji, ta zaś wraz z II. dyonem 4 p. a. p. odeszła
nocnym marszem na odcinek pod Przemyślany.
OdGniłejLipy nad Horyń i Zbrucz.
Dnia 16 wrzześnia ruszyła 4. Dywizja Piechoty a z nią
II. i III. dyony 4. p. a. p. do ofensywy po linji Zbo
rów—Olejów—Trościaniec na wschód, dążąc mar-
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szem pospiesznym zä szybko wycofującym się nie
przyjacielem.
Do spotkania doszło dopiero pod Nowym Aleksińciem, gdzie 6-ta baterja, zajeżdżając kilkakrotnie
galopem na otwarte pozycje, rozpraszała tylne straże
nieprzyjacielskie.
Obydwa dyony, przeszedłszy przez Stary Aleksiniec, Młynówce i Wiśniowiec w okolice Łano
wiec, pozostały tam do 24 września. W tym czasie
dołączyły się przybyłe z Włocławka przezbrojone baterje i-sza, 2-ga, 3-cia i 5-ta tak, że pułk tworzył
znów jedną całość.
B.itwa nad Niemnem. Dnia 28 września
1920 r. zawagonowano cały pułk w Zborowie i Zło

dla ludzi i koni ruszył marszem podróżnym na leże
zimowe w okolice Łomży i Ostrołęki.
Pobyt pułku w tych okolicach przeciągnął się do
maja 1921 r., a czas wykorzystany został na przy
prowadzenie sprzętu do porządku, odżywienie koni
wreszcie celem wyszkolenia oficerów i szeregowych
i poznania artyleryjskiego sprzętu francuskiego.
W maju odszedł pułk transportami kolejowemi
do Włocławka, wyznaczonego mu na stały garnizon.
Po 6-ciu miesiącach 4 p. a. p. przeszedł jednak na
stały pobyt do garnizonu Inowrocław.
Jako dzień święta pułkowego ustalono dzień
4 lipca, t. j. dzień, w którym poszczególne baterje
działające po różnych odcinkach frontu i w różnych

Korpus podoficerski 4 pułku artylerji polowej w 1928 r.

czowie, poczem odjechał transportami kolejowemi
do Grodna. Wywagonowany/ częściowo w Sokółce,
częściowo w Kuźnicy, ruszył 4 p. a. p. marszem
pieszym do Grodna, a stąd marszem podróżnym do
obszaru Druskieniki, gdzie baterje zajęły pozycje
ogniowe nad Niemnem i Mereczanką. Tutaj po raz
ostatni w tej wojnie strzelała 4-ta baterja.

*

*

*

Wszelkie działania wojenne ustały, a pułk po 2miesięczn^m pobycie wśród przykrych warunków

grupach jako luźnie oddziały, połączone zostały wyż
szym rozkazem w jedną organizacyjną całość pod
nazwą 4. Pułku Artylerji Polowej.
Poległo i zmarło z ran w czasie działań wojennych
4 oficerów i 29 szeregowych, w tern jedna ochotniczka
(Jankowska Irena).
Odznaczonych srebrnym krzyżem orderu ,,Virtuti
Militari“ V klasy zostało 2 oficerów i 8 szeregowych,
a „Krzyżem Walecznych“ 5 oficerów i 71 szeregowych.

15 Wielkopolski Pułk Artylerji Polowej.
15 Wielkopolski Pułk Artylerji Polowej popowstał w pierwszych miesiącach 1919 r. z oddziałów
organizowanych w Poznaniu i plutonów artylerji,
ściąganych z rozmaitych odcinków frontu walk po
wstańczych w Wielkopolsce.
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Data narodzin pułku to dzień 30 grudnia 1918 r.
W dniu tym w kilku izbach Białych Koszar przy uli
cy Magazynowej w Poznaniu podjęli z zapałem
i energją pracę organizacyjną twórcy pierwszych ko
mórek pułku, b. podoficerowie armji niemieckiej:

Nieżychowski, Rossa, Nowak, Bayer i inni (później
mianowani oficerami).
4. stycznia 1919 r. wyruszył pierwszy zorga
nizowany pluton artylerji pod Szubin, pod dowódz
twem ogniomistrza Rossy. Za nim ruszył szereg
plutonów w kierunku na Ślesin i Szubin. Wszystkie

W toku dalszych prac organizacyjnych 21-go
wrzieśnia 1919 r. i-szy pułk artylerji lekkiej wiel
kopolskiej zmienił nazwę na i-szy pułk artylerji pol
nej wielkopolskiej. Dnia 8 października 1919 r. dowódz
two pułku obejmuje ppłk. Niemira, które zatrzymuje
aż do r. 1927.
W połowie stycznia 1920 r. dywizjony pułku
przydzielone do 59., 60., 61. i 62. pułków piechoty
wyruszają na północ, celem zajęcia Pomorza. I. dy
wizjon przewieziony koleją do Inowrocławia poma
szerował na Jaksice, Bydgoszcz, Koronowo, Tucho
lę; II. dywizjon na Budzyń, Chodzież, Szamocin, Li
pę, Osiek; III. dywizjon na Szamocin, Osiek, Nakło.
Po zajęciu Pomorza i po kilku tygodniach po
święconych szkoleniu i uzupełnianiu materjału, wy
rusza pułk 14 marca 1920 r. w pole, by wrócić do
piero po ukończeniu wojny z Sowietami.

Na froncie polsko-bolszewickim.
Po całomiesięcznem zakwaterowaniu w riejonie
Sławuty, Szepetówki i Horodyszcza wyrusza pułk
20 kwietnia obficie zaopatrzony w amunicję w kie
runku na wschód. Po uciążliwych marszach wcho
dzi ~w akcję bojową 24 kwietnia, przyczyniając się do zdo
bycia miejscowości Cudnów i Podolańce. Następujie

Pułkownik Niemira Rudolf,
b. dowódca 15 p. a. p. w latacb 1919—1927.

te plutony wsławiły się w ciężkich bojach pod Rynarziewem, Kcynią, Szubinem, Inowrocławiem i Zbą
szyniem.
Podczas walk na froncie wielkopolskim nastą
piło połączenie poszczególnych plutonów w baterje
i dywizjony. Powstał z nich I. dywizjon pod do
wództwem mjr. Niemiry, II. dywizjon pod dowódz
twem mjr. Brzeskiego i III. dywizjon pod dowódz
twem płk. Więckowskiego. Dowództwo pułku objął
płk. Kędzierski.
6. 3. 1919 r. otrzymuje pułk nazwę 1 pułku arty
lerji lekkiej wielkopolskiej. Dowództwo pułku obej
muje po płk. Kędzierskim, który zostaje mianowany
inspektorem artylerji, mjr. Sczaniecki.
W okresiie od marca do lipca 1919 r. bierze
I. dywizjon pułku udział w ciężkich i chlubnych wal
kach w Małopolsce wschodniej, zaś II. i III. dywizjon
na froncie wielkopolskim. Podczas walk w Małopol
sce wschodniej I. dywizjon, w składzie t. zw. grupy
wielkopolskiej, pod dowództwem płk. Konarzewskie
go, odznaczył się wybitnie w walkach z Ukraińca
mi, przyczyniając się niejednokrotnie do zwycię
stwa i zasługując rzetelnie na szereg rozkazów po
chwalnych.
15 Dziesięciolecie Pomorze.

Pułkownik Maleszewski Stefan,
dowódca 15 pułku artylerji polowej

szereg długich i uciążliwych marszów w kierunku
na Kijów, przeplatanych walkami z nieprzyjacielem.
8 maja kilka bateryj pułku zajmuje szereg pozycyj
pod Kijowem, przyczyniając się do zdobycia miasta.
225

22 maja opuszcza pułk Ukrainę w składzie 15 dy
wizji piechoty i zostaje skierowany na północ do rejonu
Mińska. Pierwszy wszedł w akcję bojową I. dywizjon

cały miesiąc, w których pułk brał zawsze Czynny
udział, wychodząc zwycięsko z najtrudniejszych sytuacyj.

Korpus oficerski 15 pułku artylerji polowej.

Korpus podoficerski 15 pułku artylerji polowej.

w bitwie pod Pleszczenicą, którą zdobyto po ciężkich
wysiłkach. 5 czerwca rozpoczyna pułk marsz w kierunku
rzeki Berezyny. Na linji tej rzeki trwały walki przez
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W pierwszych dniach lipca następuje odwrót.
W czasie odwrotu pułk, przezwyciężając ogromne
trudności, spowodowane długiemi marszami i bra

kiem wyżywienia, nie zapomina o swym towarzyszu
broni piechocie, którą w trudn}^ch sytuacjach
wspiera swoim ogniem, strzelając z otwartych po
zy cyj. Pułk w składzie 15 dywizji piechoty cofa się
na linję obronną od Okuniewa do Karczewa, bio
rąc podczas bitwy warszawskiej wydatny udział
w walkach.
Natarcie na Mińsk Mazowiecki b}do zacząt
kiem ofensywy na odcinku 15 dywizji piechoty.
Rozpoczyna się marsz za cofającym się nieprzyja
cielem, który w częstych utarczkach ponosi od ognia
art}derji dotkliwe straty.
Następuje walna rozpraAva na linji Niemna.
W bitwie nad Niemnem nieprzyjaciel zostaje po
bity i rozpoczyna się polski pościg, w którym bie
rze udział cały pułk. Dnia 15 października 19201*. pod

16

Pufk

czas walk pod Zasławiem nadszedł rozkaz zaprzesta
nia dalszych działań.

*

*

*

2 grudnia 1920 r. powrócił pułk do swego sta
łego garnizonu w Bydgoszczy, rozpoczynając nie
zwłocznie pracę pokojową.
W r. 1927 odchodzi z pułku na wyższe stano
wisko długoletni dowódca pułku, płk. Niemira Ru
dolf. Dowództwo pułku obejmujie płk. Maleszewski
Stefan, sprawując je dotychczas.
W czasie wojny poległo i zmarło z ran: 2 ofice
rów i 38 szeregowych; rannych zostało 3 ofic., 3 cho
rążych i 38 szeregowych. Odznaczono orderem „Vir
tu,ii Militäri“ Y kl. 15 ofic. i 9 szereg.; Krzyżem
Walecznych 32 ofic. i 166 szereg.

Artylerji Polowej.

Z inicjatywy pułkownika Skrzyńskiego, dowód
cy dywizji Strzelców Pomorskich, która stała wów
czas w okolicy Poznania, w}^brano z tej dywizji ofi
cerów i szeregowych artylerzystów celiem zorgani
zowania jednostek artylerji. Formowanie artylerji
dyw. polecono ppor. Łukowiczowi Tadeuszowi roz
kazem d-twa dyw. pom. nr. 41 z dnia 9. 11. 1919 r.
Dnia 10 listopada 1919 r. powstała baterja zapaso
wa artylerji lekkiej, która tworzyła się w Głów
nie pod Poznaniem. Dowództwo jej objął pod
porucznik Bigocki. 23 stycznia 1920 r., t. j. w chwili
zajęcia Pomorza przez polskie wojska, baterja zapa
sowa została przeniesiona do Torunia, zaś w końcu
marca tego roku przemianowana na baterję zapaso
wą 16 p. a. p. W połowie marca zostają z niej wy
dzielone zawiązki Sztabu Dowództwa I. dyonu oraz
baterji 1, 2 i 3. W tym samym czasie przybywa
wyznaczony przez M. S. Wojsk, na dowódcę II. dy
onu kpt. Krzich Otton, który obejmuje kierownictwo
prac organizacyjnych pułku.
27 kwietnia 1920 r. na rozkaz Dowództwa 16 Bry
gady Artylerji tworzy siŁ* dowództwo 16 p. a. p., które
przystępuje intensywnie do organizacji pierwszych
bateryj celem wysłania ich na front. 17 maja przy
bywa wyznaczony na dowódcę kpt. PrzedrzymirskiKrukowicz Emil. Za jego inicjatywą 19-go i 20-go
maja zostają przeniesione jednostki 16 p. a. p. do
Grudziądza, ówczesnej siedziby D. O. Gen. Pomorze
i zakwaterowane na cytadeli. 5 czerwca odchodzi
1. baterja uzbrojona w 75 mm. armaty na front pod
dowództwem por. Romockiego Pawła, zaś 22 lipca
wyrusza w ślad za nią zorganizowany w między
czasie I. dyon w składzie oddz. sztabowego i 2-ej
baterji. Dywizjonem dowodził kpt. Wierzbicki, ba
terja 2-gą por. Głażewski, baterją 3-cią ppor. Nelkowski. Niebawem, bo 6 sierpnia podąża na front

pod Mławę 6-ta baterja pod dowództwem por. Grze
gorzewskiego.
Tymczasem nawała bolszewicka zaczęła się co
raz bardziej zbliżać do granic Pomorza. W chwili

Płk. Prze drzymirski^Krukówicz,
b. dowódca 16 pułku artylerji polowej.

wkroczenia bolszewików na teren dawnego zaboru
pruskiego, t. j. około 11 sierpnia, znajdowały się
w Grudziądzu zorganizowane i gotowe do wymar
szu: d-two pułku, d-two II. dyonu oraz baterje
4-ta i 5-ta. Oddziały te brały udział w przygotowa
niach do obrony Grudziądza. Ponadto kwaterowała
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tutaj baterja zapasowa pułku pod dowództwem kpt.
Rudnickiego w składzie 40 oficerów i 3000 szerego
wych, która wydzieliła z pomiędzy siebie jedną baterję pozycyjną oraz bataljon w sile 5-u kompanij
(z powodu braku dział); oddziały -te pozostają na
swych odcinkach bojowych aż do czasu zlikwido
wania niebezpieczeństwa bolszewickiego na Pomo
rzu, poczem zostają rozwiązane, oficerowie zaś i sze
regowi odchodzą dla uzupełnienia innych formacyj.
W czasie około 22 sierpnia wyruszają na front d-two
pułku, d-two II. dyonu oraz baterje 4-ta i 5-ta.
Odrębną była organizacja III. dyonu, który
w początkach sierpnia 1919 r. został rozkazem M. S.

Pułkownik Korycki Józef,
dowódca 16 pułku artylerji polowej.

Wojsk przydzielony do 16 p. a. p. Istniał on już
od listopada 1919 r. pod nazwą IV. dywizjonu mo
torowego Artylerji Polowej Lieg, w Warszawie.
Z chwilą przyłączenia się tego dyonu, organizowanie
16 p. a. p. do pełnego etatu zostało zakończone.
Należy zaznaczyć, że przy baterji zapasowej 16 pułku
art. poln. organizuje się w ciągu sierpnia 1920 roku
216 p. a. p. ochotników kresowych pod d-twem
kpt. Szalewicza, a nadto 116. dyon artylerji polowej
ochotników pomorskich, pozatem w ciągu września
i października dyon syberyjski jako IV dyon 16-go
p. a. p. Sama baterja zapasowa wyłania w tym czasie
z pomiędzy siebie baterję szkolną jako osobną jed
nostkę oraz oddział nekrucki, zakończając w ten
sposób organizację pułku.
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Na froncie polsko-bolszewickim.
Z rozkazu D. O. Gen. Pomorze wyrusza 5-go
czerwca 1920 r. 1. baterja na front bolszewicki, przy
dzielona taktycznie do 9. Dywizji Piechoty. Baterja
udaje się transportem kolejowym na wschód i zostaje
wyładowana w Kalenkowiczach, poczem maszieruje
nad Prypeć i po przeprawie marszem pieszym do
Czerewacza otrzymuje zadanie wspierania piechoty.
16 sierpnia, kiedy na rozkaz Naczelnego Do
wództwa rozpoczyna się ogólna ofensywa, i-a ba
terja maszeruje w przedniej straży 16. Dywizji Po
morskiej, do której została przesunięta 28 czerwca.
3 września zostaje i-a baterja skierowana do
Białej Podlaskiej, gdzie wchodzi w skład 16 p. a. p.
Działania I Dyonu (baterji 2-ej i 3-ej)
Dn. 21 lipca z rozkazu D. O. Gen. Pomorze wyrusza
I. Dyon 16 p. a. p na front pod dowództwem kpt.
Wierzbickiego (baterja 2-ga pod dowództwem por.
Głażiewskiego, baterja 3-cia pod dowództwem ppor.
Nelkowskiego). Dyon
przybywa do Warszawy,
gdzie wchodzi w skład rezerwy Naczelnego Dowódz
twa i otrzymuje przydział taktyczny do grupy ochot
niczej ppłk. Zagórskiego; 26 lipca odchodzi trans
portem kolejowym na front do stacji kolejowiej Łapy,
gdzie zostaje wyładowany. Baterje zajmują natych
miast po wyładowaniu pozycje i otrzymują zadanie
obrony linji rzeki Narwi; następnie biorą udział
w walkach 9 dyw. piech.
Dnia 14 sierpnia, kiedy rozpoczęły się pierwsze wal
ki o Warszawę, dyon zostaje podporządkowany 17-ej
Brygadzie Piechoty. Z rozkazu jej dowództwa zaj
mują baterje stanowiska między Zarębami i Śnia
dowem. W walkach następnego dnia o Jeziornę
biorą pojedyncze działa ba tery j udział jako działa
towarzyszące, wspierając atak piechoty. 16 sierpnia
uczestniczą baterje w walce o Nasielsk, a 17 sierpnia
posuwają się w ślad za cofającemi się bolszewikami
ku Pułtuskowi, dokąd dochodzą 18 sierpnia. Tegoż
jeszcze dnia wyrusza I. dyon wraz z 9-tą Dywizją
Piechoty na linję Brzozowo — Gołymin — Ciecha
nów, celem odcięcia bolszewickich oddziałów grasu
jących pod Pułtuskiem i we wschodniej połaci Po
morza.
W międzyczasie wraz z 9-tą Dywizją Piechoty
zostaje dyon zawagonowany i przez Warszawę wy
słany transportem do Rejowca przeciwko konnej
armji Budiennego. Z Rejowca wyruszają baterje
2 i 3-cia w towarzystwie 22 p. p. ku Hrubieszowu,
jako straż przednia, celem odcięcia powrotnej drogi
cofającemu się od Zamościa Budiennemu.
W drugiej połowie września zostaje 9. D. P.
przerzucona na front północno-wschodni. Dyon ma
szeruje do Kowla, poczem załadowany przybywa 29.
wrzieśnia do stacji Jędrzejowice. Tegoż dnia wyru
sza przez Wołkowysk — Zelwę i 4 października osią

ga Węźowiec.

^Korpus oficerski 16 pułku artylerji polowej.

Korpus podoficerski 16 pułku artylerji polowej.
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Z dniem 8. io. wychodzi I. dyon ze składu
9. D. P. i łączy się z 16. pułkiem artylerji potowej.
Działalność Dyonu Motorowego (III dyo11 u 16 pap.). 20 kwietnia 19201*. wyrusza koleją na
front ówczesna baterja 10-ta 1. pap. leg. pod dowódz
twem por- Kijoka. Baterja ta (4 działa o przodkach
motorowych) zostaje wyładowana w Zwiahlu i tam
podporządkowana dowództwu I. Bryg. Artyflj wcho
dzącej w skład 1. Armji. W pościgu za nieprzyja
cielem dociera baterja do Żytomierza, gdzie po io-cio
dniowym postoju rusza do Kijowa.
Z raportu przybyłego do Warszawy por. Pepłowskiego przekonano się o nieprzydatności pociągu
motorowego w warunkach toczącej się wojny. Skutkiem
tego było przieformowanie pozostałych bateryj dyonu
motorowego na zwykłe połowę baterję o zaprzęgu
końskim. Tak przeistoczony dyon pod dowództwem
majora Trzosa udaje się w składzie baterji 7-ej pod
dowództwem por. Bobowskiego i bat. 8-ej pod do
wództwem por. Rzewuskiego na przygotowany od
cinek obrony Warszawy w okolice Wału Ordona.
Od 13 do 17 sierpnia biorą baterje te czynny udział
w obronie W arszawy, następnie w składzie 7 Bryg. Rez.
Artyl. posuwają się wśród walk w kierunku Mako
wa, dalej przez Komorowo do Lubiejewa, gdzie zo
stają od 27 sierpnia do 7 września. Tegoż dnia zcstają baterje załadowane i przewiezione do Białej
Podlaskiej, poczem maszerują do Winnicy, wcho
dząc w skład 16. pułku artylerji polowej.
Walki baterji 6 - e j. Zorganizowana baterja
6-ta odchodzi 5 sierpnia na front w okolice Mławy
ped dowództwem por. Grzekowskiego i zostaje wcie
lona do składu Grupy Operacyjnej pułkownika Habicha. Dnia 9 i 10 sierpnia bierze ona udział w walkach
0 Mławę wraz z III baonem 65 p. p. W walkach, cofając
się na Działdowo, Nowemiasto i dalej do Jabłonowa,
zostaje przydzielona do Grupy pułk. Aleksandro
wicza i maszeruje przez Lidzbark na Działdo
wo, gdzie 29 sierpnia łączy się z II. dyonem.
Przygotowanie do obrony G r u d z i ądza. W chwili zbliżania się bolszewików ku Wiślie
rozpoczęto przygotowania do obrony Grudziądza.
Pas obronny podzielono na dwa odcinki. Baterje
4-ta pod dowództwem por. Dobrzańskiego, 5-ta pod
dowództwem por. Kaczkowskiego, oraz wyłoniona
z baterji zapasowej baterja pozycyjna pod dowódz
twem por. Klikówicza, wyznaczone zostały od 14 do
1 8 sierpnia do zajęcia pozycyj w rejonie fortów Grudzią
dza. 21 i 22 sierpnia w czasie cofania się bolszewików
z linji Jabłonowo—Brodnica odchodzi z Grudziądza
dowództwo 16 p. a. p. oraz II dywizjon początko
wo do Grupy pułkownika Aleksandrowicza, a na
stępnie na rozkaz Naczelnego Dowództwa na front
wschodni.
Dalsze
wej. W
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boje
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16

pułku

artylerji

polo

września odbywa się koncentracja

oddziałów 16 p. a. p. w rejonie Białej Podlaskiej.
Pułk zostaje oddany do dyspozycji 16. Dywizji Pie
choty, w której składzie maszeruje następnie do Wło
dawy, gdzie przyłącza się do niego III. dyon w skła
dzie 2-ch batieryj. W ten sposób skoncentrowały się
przy 16 p. a. p. wszystkie baterje prócz 2-ej i 3-ej.
9-go września przeprawiają się czołowe od
działy 16. D. P. przez Bug, a wraz z niemi baterja
4 i 6-ta i maszerują w kierunku na Małorytę. Tegoż
dnia wieczorem przybywa do Włodawy dowództwo
pułku oraz reszta batieryj. 10 września kontynuuje
dywizja marsz na Małorytę. Nie dochodząc do tej
miejscowości, stacza walkę z tylną strażą nieprzyja
cielską, wspieraną przez pociąg pancerny. 11 wrze
śnia koncentruje się cały pułk w Małorycie, skąd od
chodzi II dyon razem z 31 brygadą piechoty w kiierunku na Mokrany-Borki, celem ubezpieczenia pra
wego skrzydła 4-ej armji. Reszta pułku wyrusza 13
września w rejon Kobrynia, następnie walczy pod
Horodcem, ponosząc znaczne straty.
25. 9. następuje koncentracja 16 p. a. p. w Horodeu. Tutaj otrzymuje dowództwo pułku nowe za
danie, w myśl którego jeszcze tegoż dnia wraz
z wszystkiemi baterjami odchodzi w kierunku na
Antopol. O posiadanie tej miejscowości stacza wal
kę z nieprzyjacielem, poczem baterja 4 i 5-ta zajmu
ją pozycje na wschód od Antopola przeciw silnie
okopanym stanowiskom nieprzyjacielskiej piechoty.
26. 9. i 29. 9. kontynuuje pułk swój marsz
w kierunku Baranowicz, ale już w południe 29. 9.
otrzymuje wraz z całą dywizją rozkaz przejścia do
odwodu armji.
Dnia 29. 9. zostaje cały pułk wraz z tó. d. p. przesu
nięty do rejonu Berezy Kartuskiej. Na rozkaz do
wódcy Grupy Operacyjnej płk. Ładosia odchodzi
stąd w stronę Kojdanowa. Od 10. 10. rozczłonkowany
na pojedyńcze baterje, poprzydzielanie do różnych
grup operacyjnych, bierze pułk udział w pościgu za
cofającym się nieprzyjacielem w ogólnym kierunku
na Nieśwież. W czasie pościgu zastaje go rozkaz
0 zawieszeniu broni i cofnięciu na linje rozejmu.
Rozkaz ten otrzymał pułk 16. 10. 1920 r.

*

❖

*

20. 10. następuje koncentracja wszystkich ba
teryj 16 p. a. p. w nejonie Swojatycze—Snów. Z tych
okolic wyrusza pułk 6. 11. marszem pieszem w okolicę
Wołkowyska, skąd odchodzi 22. i 23. 11. transporta
mi kole jo wem i do Grudziądza, dokąd przybywa 26.
1 27. 11. witan}^ serdecznie przez miejscową ludność.
Z inicjatywy małżonki ówczesnego dowódcy
pułku p. Przedrzymirskiej-Krukowiczowej, oraz kil
ku innych Pań z miejscowego obywatelstwa, zostaje
ufundowana chorągiew pułkowa i wręczona uroczy

ście pułkowi, jako świadectwo pamięci społeczeństwa
o swych obrońcach.
Pułk obchodzi swe święto pułkowe-w dniu 24
września, t. j. w rocznicę zakończenia krwawych walk,
stoczonych pod Horodeem.

Podczas działań wojennych zginęło 6 szerego
wych; odznaczono orderem „Virtuti Militari“ 8 ofi
cerów i 6 szeregowych oraz 76 oficerów i szeregowych
„Krzyżem Walecznych“.

8 Pułk Artyl erji Ciężkiej.
Historja wojenna 8. p. a. c. jest właściwie histo
rią czynów wojennych szeregu bateryj, utworzonych
w różnych czasach i w różnych punktach Polski,
a nawet zagranicą.
Baterjie te, utworzone w trudnych warunkach,
należały początkowo do różnych pułków art. cięż
kiej (według ówczesnej numeracji) i dlatego też nie
mal każda z nich posiada swoją odrębną historję.
Z czasem baterje te, zmieniając swojic nazwy,
utworzyły dwa samodzielne dyony, t. j. 15 i 16 D. A.
G., które to dopiero w rok po ukończeniu wojny
złączone w jedną całość, stworzyły obecny 8. P. A. C.
Historja wojenna pułku rozpada stę na 2 części,
a mianowicie na: historję I. dywizjonu (b. 1O. D.
A. C.) i historję 11. dywizjonu (b. 15. D. A. C.).

Baterje te zostały z początku września 1919 r.
zlikwidowanie, a materjał częściowo oddany oraz
użyty do uzupełnienia formującej się przy baterji zap.
8. P. A. C. (ówczesnej numeracji) 4. baterji w Zam
browie, później w Łomży.
Uzbrojenie składało się z 4 hb. frs. 155 m/m.;
żołnierze pochodzili z dawnych zlikwidowanych ba
teryj pozycyjnych, przeważnie poborowi z okolic
Ostrołęki, Żyrardowa i okolic Warszawy. Baterja ta
w marcu 1920 r. przemianowana została na 3. baterję
16. D. A. C.

Historja I. dywizjonu (16. D A. C).
Powstanie 1. baler j i. Z końcem marca
1919 r. w miejscowości Lormenau we Francji, pow
staje na miejsce zlikwidowanej 223. baterji francu
skiej, baterja t. zw. mieszana (2 dz. 105 m/m., 2 dz.
120 m/m), w skład której weszli Polacy z b. armji
niemieckiej i rosyjskiej, prócz tego zgłosiło się wielu
ochotników Francuzów. Oficerowie przeważnie hrancuzi, z czasem dopiero zastąpieni zostali oficerami
Polakami. Do Polski przybywa baterja wraz z armją
gen. Hallera, chwilowo otrzymując jako miejsce po
stoju Włocławek i tutaj dostaje nazwę 7. baterji
11. P. A. C.
Powstanie 2. baterji. Baterja 2-ga została
sformowana w październiku 1919 r. w Lublinie jako
4. baterja 3. P. A. C.
Uzbrojenie jej składało się z 4 hb. frs. 155 in/m.;
oficerowie i szeregowi baterji pochodzili przeważnie
z b. armji austrjackiiej i z legjonów.
Na mocy rozkazu M. S. Wojsk, otrzymała ba
terja nazwę 2. baterji 16. P. A. C., odchodząc równo
cześnie do Torunia, gdzie przydzielona została do
D-twa 16. Dyw. Piech. Pomorskiej (sztab Dyonu nie
był jeszcze zorganizowany).
Powstanie 3. baterji. W czerwcu i lipcu
1919 r. w czasie formowania się frontu mazowiec
kiego, na jednym z odcinków, t. j. w Ostrołęce i Ró
żanach, zostały utworzone baterje pozycyjne, wypo
sażone w austr, działa oblężnicze.

Płk. Jancewicz Michał,
dowódca 8 pułku artylerji ciężkiej.

Obejmowanie Pomorza. Rozkazem N. D.
dotychczasowa 7. bat. 11. P. A. C. została wcielona
do 16. Dyw. Piech. Pomorskiej jako 3. bat. 16. P. A.C.
i wreszcie jako 1. bat. 16. P. A. C.
Wraz z 16. Dyw. Piech, bierze ona udział w obej
mowaniu Pomorza przez armję gen, Hallera, masze
rując przez Golub, Radzyń i Wąbrzeźno do Grudzią
dza, jako tymczasowego miejsca postoju. W Gru
dziądzu zdaje działa 120 m/m., zamieniając je na 105
m/m. i temsamem przestaje już być baterją mieszaną.
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Wyjazd na front i. i 3. baterji. W maju
Baterja 3-cia na wiadomość o losie i-go trans
1920 r. odchodzą baterja i-sza i 3-cia na front bol portu, nie wyjechała do Owrucza, lecz z pozostałemi
szewicki. W polu otrzymują przydział do tworzącej wojskami w dalszym ciągu uczestniczy w odwrocie.
się grupy ciężkiej artylerji pułk. Aleksandrowicza, Nękana jiednak chorobami i zupełnie zdekompleto
która koncentrowała się w okolicy Równego. Tutaj wana nie przedstawiała już wartości bojowej, wobec
z polecenia D-twa Grupy, tworzy się sztab I. dyonu czego została skierowana do Torunia na uzupeł
16. P. A. C., którego dowódcą naznaczony został nienie.
kpt. Nosowicz.
Powstanie sztabu 16. D.A.C. Sztab 16. D. A.
Wraz z Grupą Artylerji płk. Aleksandrowicza, C. został sformowany przy kadrzie 16. P. A. C.
uczestniczy I. dyon w ofensywie kijowskiej; maszeruje w Toruniu. Organizowanie sztabu odbywało się
przez Zwiahel i Żytomierz, wkraczając w dniu 7. 5.
w czierwcu i z początkiem lipca 1920 r. Na dowódcę
1920 r. do Kijowa. Dnia 11. 5. 19201*. otrzymuje dyon został naznaczony kpt. Brodziński. 9. 7. 1920 r. wy
zadanie obrony przyczółka mostowego Kijów od strony jeżdża sztab 16 D. A. C. do Łunińca, jednakowoż
południowej. Najpoważniejsze walki dyonu przypa wkrótce wraca celem zorganizowania rozbitej pod
dają na dzień 25 i 27 maja, w których to dniach ataki Owruczem 1. baterji, oraz uzupełnienia zdekomple
bolszewickie już samym ogniem artylerji zostały towanej 3. baterji.
odparte. Podczas walk z 3 pociągami pancernemi
Wyjazd 2. baterji na front. Z powodu zarazy
rozbito jeden pociąg.
u koni, 2 baterja nie mogła wyruszyć wraz z innemi
Od w r ó t. Pod naporem przeważających sił baterjami na front, z tego też powodu pobyt jej
nieprzyjacielskich. Wojska Polskie wycofują się.
w Toruniu przeciągał się do dnia 6. 6. 1920 r.,
Ciężkie chwile przeżywa dyon; złe drogi jak w którym wyjeżdża do Kalenkowicz, wchodząc
na ciężki sprzęt, ogólne wyczerpanie ludzi a przede- w skład 9. brygady art. Stosownie do rozkazu d-cy
wszystkiem koni, dekomplietują dyon tak pod wzglę Grupy Poleskiej, i-szy pluton baterji walczy na po
dem bojowym jak i moralnym; wśród niesłychanych ciągu panoernym, który otrzymał nazwę „Grzmot“,
trudów i ciągłej niepewności przybywa 17. 4. do drugi zaś pluton t. zw. lądowy wspomagał pluton
Korostenia, zajmując pozycję dla obrony przyczółka pierwszy.
mostowego Korosteń. Nie danem było jednak dyoPierwsza walka „Grzmotu“ przypadła na
nowi wytrwać do końca, bowiem 18. 6. otrzymuje dzień 25. 5., w którym wyj*eżdża wraz z pociągiem
rozkaz odejścia do grupy pułk. Rybaka, dokąd tież pancernym „Gen. Sikorski“ przed własne linjie pie
odchodzi i-szy transport złożony ze sztabu dyonu
choty, ostrzeliwując bolszewików podchodzących
oraz 1 baterji.
do stacji Jelsk (na linji kolejowej Kalenkowicze—
Tymczasem kilka km., przed Owruczem trans
Korosteń). W czasie bitwy nieprzyjaciel rozbija
port wpada w zasadzkę, nieprzyjaciel przyczajony pociąg pancerny „Gen. Sikorski“, a załoga jego
po obu stronach toru kolejowego, razi transport gę chroni się na „Grzmot“. Jednakże własna piechota
stym ogniem piechoty i artylerji. W ogniu tym
wyczerpana ustawiczną walką i nie mając rezerw,
transport przebywa jeszcze 2 kilometry; już widać nie może powstrzymać naporu nieprzyjaciela, wobec
Owrucz, a w nim spodziewaną pomoc; zerwany je czego następuje dalszy odwrót.
dnak tor ostatecznie przesądza los transportu, który
W czasie od 7. 8. do 12. 8. baterja brała
ulega wykolejeniu, wagony piętrzą się i druzgocą udział w marszach odwrotowych, a w Białej Podla
znajdujących się. tam ludzi, konie i sprzęt, a równo skiej odeszła do swojiej macierzystej 16. d. p. po
cześnie nieprzyjaciel rusza do ataku, aby wykorzy-~ dmorskiej.
stać moment zamieszania. Ci, którzy uszli cało z ka
Ponowne sformowanie baterji 1 -ej i wyjazd
tastrofy, mężnie stawiają czoło nacierającemu nie na front. Sformowanie rozbitej 1. baterji postępowało
przyjacielowi, jednak wobiec przemocy, dowódca dy szybko naprzód tak, że już 3. 8. pluton i-szy wyjeż
onu decyduje odwrót, by ratować przynajmniej tych,
dża do grupy gen. Roi, znajdującej się w rejonie
którzy pozostali przy życiu. Nie wszyscy zdołali się Ostrołęki. Jednakowoż w Warszawie skierowano go
przedrzeć, wielu zginęło w czasie katastrofy, wielu do Grupy gen. Żeligowskiego w rejon Wyszkowa,
również podczas odwrotu poniosło śmierć w obronie z którą pluton uczestniczy już w dalszych walkach
baterji, pomiędzy nimi ppor. Groblewski i ogn. Mi odwrotowych. W końcu zostaje oddany do dyspo
chalak.
zycji grupy admirała Porębskiego, dowodzącego
Straty baterji i-ej oraz sztabu dyonu były bar odcinkiem Zegrze.
dzo dużie, niestety nie jest dokładnie znaną lista po
1 0 D.A.C. w kontrofensywie sierpniowej.
ległych i rannych. Mała grupa niedobitków zdołała W boju o Warszawę 16 d. a c. bierze udział nastę
się przedrzeć : przybyć do Olewska, skąd została pująco: i-szy pluton 1. baterji zajmuje stanowisko
wysłana do baterji zapasowej 16. p. a. c, w To pod Zegrzem; 2. baterja zajmuje pozycję we wsi Łu
runiu.
kowica nad Wieprzem;
3. baterja oraz 2-gi pluton
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i. baterji odchodzi na Pomorze celem obrony Gru
dziądza i Torunia.
Z chwilą ofensywy i. pluton i. baterji ostrzeliwuje sztaby i tyły bolszewickie, następnie rusza
do Ostrowa Łomżyńskiego, wchodząc w skład re
zerwy art. 4. armji.
Baterja 2-ga rozpoczyna 15. 8. ogień na sta
nowiska bolszewickie i rusza wraz z piechotą na
przód, następnie oddana do dyspozycji 4. armji jako
rezerwa art. odchodzi również do Ostrowa Łomżyń
skiego. W drodze stacza bój z niedobitkami różnych
brygad sowieckich, które ukrywały się w lasach na

twa pod Horodcem jest ostatnią bitwą, jaką dyon
stoczył.

*

*

*

Po ukończeniu wojny cały dyon z wyjątkiem
3. baterji przybył 25. 9. 20 r. do Torunia jako stałej
swiej siedziby.
Baterja 3-cia po zlikwidowaniu linji obronnej
Toruń—Grudziądz odeszła na Mławę, następnie po
wróciła do Torunia, gdzie została zlikwidowana, a na
jej miejsce weszła baterja haubic z Grupy Szkol
nej.

Korpus oficerski 8 pułku artylerjiZciężkiej.

płnc. zachód od Siedlec. W dwugodzinnej walce,
w której obsługa i część jezdnych wzięła udział
z karabinem w ręku, zdobywa 1 c. k. m. oraz biierze
70 jeńców.
Walki pod K ob ry n i e m. 16.9. baterje walczą
pod Kobryniem, gdzie nieprzyjaciel stawiał silny
opór, a nawiet przeszedł do akcji zaczepnej. W wal
kach tych, trwających od 16. 9. do 24. 9. obie baterje chlubnie odznaczyły się, ostrzeliwując nieprzy
jacielskie pociągi pancerne oraz niszcząc artylerję
nieprzyjacielską. W czasie tych walk zdarzało się,
że poszczególne działa były wysuwane przed wła
sne linjie piechoty, skąd skutecznie zwalczały nie
przyjaciela.
Bardzo duże zasługi poniósł dyon 26. 9. przy
zdobywaniu Horodca, podczas którego rozbija nie
przyjacielowi działo oraz niszczy tory kolejowe. Bi-

Historja II. dywizjonu (15 D A.C.).
Walki o Lwów w r. 1919. Od listopada 1918
r. słabe siły polskie prowadziły gorące walki z Ukra
ińcami, którzy po przeprowadzeniu zamachu na
Lwów 1. 11. 1918 r. pragnęli ująć w swoje ręce
władzę. Bohaterskim obrońcom spieszyła pomoc ze
wszystkich stron Polski; również i dzielnica Poznań
ska nie pozostała w tyle, bo skoro załatwiła się
z Niemcami, natychmiast wysłała odsiecz, w skła
dzie której znajdowała się 2. baterja 15. d. a. c.
Dnia 18 3. 19 r. zajmujie 2 bat. pozycje w re
jonie Sądowej Wiszni, skąd miał się rozpocząć zwy
cięski pochód naprzód. Baterja dopomaga piechocie,
ostrzeliwując miejscowości zajęte przez nieprzyja
ciela jak: Bar, Mylatyn, Wołczuchy, Doliniany,
Henrykówkę i Dobrzany. 17. 4. odchodzi baterja
z pozycji pod Bratkowicami i maszerujie przez Gró
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dek Jagielloński i Mszanę do Zimnej Wocty, skąd 18.
4. ostrzeliwuje Bukowiznę, Obroszyn, Sokolniki i ni
szczy tor kolejowy na płd. od Basiówki, wobec czego
pociąg pancerny ukraiński, kursujący na tym torze,
został zdobyty. 21. 4. wyrusza baterja ze Lwowa ce
lem wzięcia udziału w akcji na Malechów. D-ca batierji por. Czabajski obejmuje d-two Grupy Wielko
polskiej Artylerji, w skład której wchodzi 1 baterja
z dyonu mjr. Niemiry i 9 cm. baterja lwowska „Irma“.
Baterja 2. zajmuje pozycję obok rzeźni miej
skiej i kieruje swój ogień na Grzybowice Wielkie
i Małe, Laszki Murowane oraz okopy w Michałow-

wyraził baterji uznanie za celne i skutecznie strze
lanie.
21. 5. rusza baterja na Stryj. Marsz ten nie
doznaje żadnych przeszkód, dopiero przed samem
miastem
artylerja nieprzyjacielska ostrzeliwuje
szosę, utrudniając dostęp; w met jednak odkryta, zo
stała zmuszona ogniem 2. baterji do wycofania się.
23. 5. wchodzi 2 baterja do Stryja, a dnia 30. 5.
19 r. drogą na Mikołajów odchodzi do Lwowa, skąd
transportem kolejowym powraca do Poznania.
Walki o Mińsk i Bobruj sk 1919 r.
W dniu 30. lipca 19. r. opuszcza 2. baterja Poznań,

Korpus podoficerski 8 pułku artylerji ciężkiej.

szczyźnie i na Łysej Górze. Pod Michałowszczyzną
nieprzyjaciel stawia zacięty opór, wobec czego gru
pa artylerji ponownie rozpoczyna silny ogień, pod
wpływem którego Ukraińcy wycofują się; następnie
przenosi ogień na tyły nieprzyjaciela, utrudniając
mu odwrót. Po zajęciu Malechowa odchodzi 2. bat.
13. 5. do Gródka Jagiellońskiego, następnie rusza
wraz z piechotą w kierunku na Rudki, ostrzeliwując
miejscowość Ruczaty i Chłopy, po zajęciu których
posuwa się aż poza Komarno. 19. 5- wraca z powro
tem do Komarna i z całą grupą art. maszeruje
w stronę Mikołajowa, który po krótkiej walce zostaje
zdobyty.
1
W następnym dniu bierze baterja udział w wal
kach na Budniki i Piaseczno, zmuszając do milcze
nia baterję nieprzyjacielską, która ostrzeliwała ma
szerujące kolumny polskie. Po tej akcji gen. Haller
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przybywając do Radoszkowic. Tutaj zostaje przy
dzielona do 3. p. p. wlkp. i wchodzi w skład 1. dyw.
piech. wielkp., poczem walczy pod Mińskiem i Bobrujskiem. 8 listopada 19 r. zostaje zluzowana przez
2 baterję 3. p. a. c., a następnie wyjeżdża transpor
tem do Poznania.
Walki 15 D. Ai C. po zespoleniu.
W czasie, kiedy 2. baterja walczyła prawie przez ca
ły 1919 r. na frontach wschodnich, baterje i-sza
i 3-cia zajmowały stałe pozycje na froncie wlkp. Do
piero od marca 1920 r. występuje dyon jako niepo
dzielna całość. Odtąd działania wojenne poszczegól
nych bateryj są ze sobą w ścisłej łączności.
Przezbrojony na sprzęt francuski wyrusza 15.
d. a. c. wraz z 15. dyw. na front wołyński, gdzie od
dnia 21. 4. 20 r. bierze udział w ofensywie ki
jowskiej.

Następnie dyon odjeżdża 24. 5. na obronę Miń
ska Litewskiego, poczem av składzie 15 d. p. docho
dzi aż do Berezyny.
Odwrót z nad Berezyny. 4. 7. 20 r.
o 4-ej przeprawił się nieprzyjaciel przez Berezynę
pod wioską Mostycze i wdarł się w nasze linje. Atakowi przeciwdziałała głównie 1. baterja, która w da
nym odcinku zajmowała pozycję. Ostrzeliwując
most na Berezynie i odwody nieprzyjacielskie, uda
remniła ona dalszą przeprawę, a piechota w krótkim
czasie śmiałym atakiem odrzuciła nieprzyjaciela na
pozycję wyjściową.

wprost nieprzyjaciela i jego odwody. Tak trwała
walka aż do zmroku. Baterje oddały dnia tego 552
strzały; ilość to dość pokaźna, biorąc pod uwagę
oszczędne rozchodowanie amunicji ze względu na
szczupły jej zapas i trudności w uzupełnieniu. Dnia
7. 7. rozpoczął się odwrót na całym froncie 15. d. p.
Bitwa pod W a rs z a w ą. 12. 8. przybywa
dyon do wioski Zakręt pod Warszawą. Stan ludzi
i koni był poniżej wartości bojowej, zaś żołnierz
bezustannym marszem i bojem zupełnie wyczerpany
fizycznie. Mimo to rozumiejąc, że nadeszła chwila
decydująca, nabrał nowej otuchy i ducha rycerskiego

Działoczyny 8. p. a. c.

Następnego dnia ponawia nieprzyjaciel atak
na froncie dywizji lit.-biaL i przerywa front, wskutek
czego 15. dywizja zmuszona była zagiąć swe lewe
skrzydło. Po tern przerwaniu frontu zamierzono po
wstrzymać nieprzyjaciela na linji Babce, Behomla,
Pionowy Las, Wytunicze, Niebrzyno. Przez cały
dzień następny, t.1 j. 6. 7. było spokojnie, dopie
ro pod wieczór około 18-ej wyszła od strony Behomli nieprzyjacielska kawalerja a za nią masy
piechoty do ataku. Baterja i-sza i 3-cia niezwłocznie
otworzyły silny ogień i kawalerię częściowo zni
szczyły, częściowo rozpędziły, zadając również bar
dzo duże straty piechocie nieprzyjacielskiej. Już
około 19-ej dotarły pierwsze fale przeciwnika do na
szej bardzo słabo obsadzonej linji piechoty i zmusiły
ją do wycofania się.
Wobec takiej sytuacji zmieniały batierje plu
tonami pozycję wtył co 500 m;,, ostrzeliwując na-

i z niezłomną wiarą w zwycięstwo stanął do nowego
boju.
Baterje 15. cl. a. c. zostały przydzielone do po
szczególnych dyonów 15. p. a. p. i zajęły 13. 8. na
stępujące pozycje:
1. baterja na wschód od miejscowości Zakręt,
2.
,, pod Falenicą,
3.
,, w miejscowości Sulejówek.
Dnia 14. 8. zwiększa nieprzyjaciel swoją dzia
łalność. Baterja i-sza ostrzeliwuje Wielkie Dęby,
Aleksandrówkę, Mrowiska, Bory szew i szosę z No
wego Mińska, 2. batierja — okopującego się nieprzy
jaciela na wschód od wioski Chobot i oddziały nie
przyjacielskiej piechoty we wiosce Długa Kościelna.
Dnia 17. 8. 20 r. rozpoczęła się nasza kontr
ofensywa w kierunku Nowego Mińska, dokąd przy
bywa IL dyon 18. 8., witany owacyjnie przez lud
ność cywilną.
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Aby nieprzyjacielowi odciąć odwrót, zmienia
15. dywizja front na północ i podąża spiesznemi
marszami przez Ostrów, Zambrów, Łomżę pod Kol
no. Nieprzyjaciel został tu zupełnie odcięty, a nie
chcąc wpaść do niewoli, przeszedł do Prus Wscho
dnich.
Po zakończeniu tej akcji maszeruje dyon w re
jon Kleszczel na chwilowy odpoczynek, skąd dnia
23. 8. rozpoczyna akcję na Wołkowysk.
24. 8. zajmują baterje pozycję na płd. skraju
Wołkowyska, który nieprzyjaciel od samego rana
atakuje. Dyon ostrzeliwuje kolumny nieprzyjaciel
skie i odwody w lasach na płn. i na płd. zachód od
Wołkowyska. Baterja 2-ga niszczy tor kolejowy
pomiędzy własną a nieprzyjacielską piechotą tak,
że bolszewicki ' pociąg pancerny wycofać się nie
może i zostajie zabrany przez naszą piechotę.
Około 17-ej nieprzyjaciel przerwał się od stro
ny płn.-wschodu i oskrzydlając Wołkowysk, zajął go.
Dnia 26. 8. został Wołkowysk ponownie przez
Wojska Polskie zajęty. Walka pod Wołkowyskiem
jest ostatnia, jaką 15. d. a. c. odbył w wojnie polskobolszewickiej. 28. 9. wyjechał II dyon transportem

kolejowym z Baranowicz do Bydgoszczy, jako sta
łego swego garnizonu.

Utworzenie 8. p a. c.
W myśl rozkazu M. S. Wojsk, nastąpiła
w październiku 1921 r. reorganizacja pułków artylerji ciężkiej. W skład 8. p. a. c. weszły dyony 15,
16 oraz chwilowo 4 d. a. c., który wkrótce odszedł
w skład 9 p. a. c. D-two pułku objął dotychczasowy
d-ca 16. brygady artylerji, pułkownik Bzowski.
W pierwszej chwili rozlokowanie pułku przed
stawiało się następująco: 16. d. a. c. oraz sztab puł
ku w Toruniu, 15. d. a. c. i 4. d. a. c. w Grudzią
dzu. Następnie po odejściu 4. d. a. c. przeszedł sztab
pułku oraz 16. d. a. c. do Grudziądza, wreszcie
w lipcu 1923 r. przybył na stałe do Torunia.
Jako święto pułkowe ustanowiono dzień 12.
października, w którym to dniu złączone dyony
utworzyły 8. pułk artylerji 'ciężkiej.
Polegli lub zmarli w czasie wojny: 1 oficer
i 36 szeregowych.
Odznaczono Krzyżem ,,Virtuti Militari“ 2 ofi
cerów, „Krzyżem Walecznych“ 20 oficerów i 89
szeregowych.

Pułk Manewrowy Artylerji.
Szkoły i kursy artyleryjskie, ześrodkowane
w Centrum Wyszkolenia Artylerji w Toruniu dla
ćwiczeń i pokazów, posiłkowały się albo oddziałami
pomocniczemi, wchodzącemi w organiczny skład
tych szkół, albo uciekały się do pomocy pułków
artylerji, stacjonowanych w sąsiednich garnizo
nach. W tym celu pułki wydzielały pojedyńcze bate
rje, a często nawiet tylko plutony, które po przybyciu
do Torunia, połączone w jedną całość, tworzyły t. zw.
Grupę Manewrową, przedstawiającą pod względem
organizacyjnym dwa dywizjony dwubateryjne o peł
nych etatach wojennych.
Zadania, stawiane baterjom Grupy przez po
szczególne szkoły, wymagały od nich bardzo wyso
kiego poziomu wyszkolenia, co było o tyle trudnem
do osiągnięcia, że pododdziały Grupy, często utwo
rzone z dwóch odrębnych zupełnie jednostek i to
zorganizowanych w pułkach zaledwie na parę dni
przed odejściem do Torunia, nigdy nie były tak wy
szkolone, aby mogły odrazu -sprostać swemu zada
niu. To też szkolenie w Grupie Manewrowej musiało
być prowadzone bardzo intensywnie i wymagało
wielkiego nakładu pracy. Jeszcze jedną niedogodną
stroną takiej organizacji było to, że z chwilą zakoń
czenia zajęć w szkołach Grupa rozwiązywała się,
a z wiosną roku następnego zachodziła konieczność
ponownego organizowania i szkolenia nowej Grupy.
Na skutek tego Min. Spraw Wojsk, rozkazem
z 16 grudnia 1927 r. powołało do życia Pułk Mane
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wrowy Artylerji. Podwaliny nowopowstającego puł
ku stanowiły:

Ppłk. Landau Maksymil]an,
dowódca pułku manewrowego artylerji.

1) część Grupy Manewrowej, zorganizowanej
w r. 1927, oraz

2) oddziały pomocnicze, czyli t. zw. baterje
ćwiczebne Szkoły Podchorążych Artylerji i Szkoły
Podoficerów Zawodowych Artylerji.
W marcu 1928 r. został wyznaczony na sta-,
nowisko dowódcy pułku, które do tego czasu pełnił

pułkom artylerji dzięki swojemu charakterowi, jako
pokazowa jednostka szkolna.
Zaszczytnemu i trudnemu temu zadaniu kor
pus oficerski i podoficerski pułku stara się odpowie
dzieć jak najlepiej. Że starania te nie pozostają bez

Korpus oficerski pułku manewrowego artylerji.

zastępczo mjr. Arvaniti Włodzimierz, podpułko
wnik Landau Maksymiljan, przyjmując d-two pułku
w dniu 13. 3. 1928 r.
Dzięki stworzeniu Pułku Manewrowego zyska
ło Centrum Wyszkolenia Artylerji stałą i sprawną

skutku, świadczy o tern rozkaz pochwalny p. gene
rała komendanta Centrum Wyszkolenia Artylerji
z 4. października 1928 r., wydany z powodu zakoń
czenia roku wyszkolenia. Z drugiej strony fakt za
istnienia i normalnego funkcjonowania pułku, stwo-

jednostkę pokazową, na której kształcą się wycho
wankowie szkół i słuchacze kursów artyleryjskich,
armja zaś zyskała nową jednostkę linjową, która
pod względem gotowości bojowej wyprzedzać musi
inne pułki artylerji dzięki swoim pełnym stanom li
czebnym, niezbędnym do pokazów szkolnych, a pod
względem wyszkolenia przodować musi wszystkim

rzonego na prędce bez uprzedniego zapewnienia mu
potrzeb natury administracyjnej i sprawne zaspaka
janie tych potrzeb dopiero w czasie, gdy pułk już ja
ko taki żyje i pracuje, świadczy chlubnie o zdolno
ściach twórczych i organizacyjnych wszystkich za
interesowanych służb armji polskiej.
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Dywizjon Pomiarów Ärtyierji.
Dążąc przy rozbudowie młodej armji polskiej
do wyposażenia jej we wszystkie nowoczesne zdo
bycze wiedzy i techniki wojskowej, rozkazał p. mi
nister spraw wojskowych w marcu 1920 r. organi-

Kovpus oficerski dyonu pomiarów artylerji.

w skład której wchodziły: dowództwo kadry, pluton
pomiarów optycznych, pluton pomiarów akusty
cznych i sekcja administracyjno-taborowa.
Odtąd już możliwem było podjęcie systematy
cznej pracy szkolenia. Już z końcem
1922 r. zostało przeszkolonych w po
miarach artyleryjskich 9 oficerów i 54
szeregowych, którzy tworzyli kadrę in
struktorską.
Dalszy rozwój przyniósł rok 1923.
Kadra art. oddz. pom. przemianowana
została na „szkołę pomiarów artylerji“,
w skład której wchodziły następujące
pododdziały: komenda pomiarów arty
lerji, szkoła pomiarów optycznych, szkoła
pomiarów akustycznych, sekcja topo
graficzna, sekcja łączności, pluton ćwi
czebny i oddział sztabowy.
Z końcem 1925 r. została szkoła
pomiarów artylerji wcielona do ów
czesnego obozu szkolnego artylerji. Na
miejsce pułkownikaStasiniewicza Juljana,
który odszedł na stanowisko d-cy 8 pułku
artylerji ciężkiej, mianowany został komendantem
szkoły pomiarów artylierji podpułkownik Czecho
wicz Leon, a obecnie dowodzi dywizjonem ppłk.
Steuer Karol.
Dnia i-go października 1927 r. powstał z b.
szkoły pomiarów artylerji dywizjon pomiarów arty
lerji, w skład którego wchodzą następujące podod
działy: drużyna dowódcy, baterja pomiarów opty

zować „pomiary artyleryjskie“, które jako nowy śro
dek wywiadu artyleryjskiego odegrały podczas woj
ny światowej tak wybitną rolę.
Organizację tej nowej gałęzi, wiedzy artyleryj
skiej powierzono ówczesnemu podpułkownikowi
'Stasiniewiczowi Juljanowi, mianując go równocze
śnie komendantem kadry artyleryjskich oddziałów
pomiarowych z miejscem postoju w Rembertowie.
Pierwszem zadaniem tej pierwo
tnej organizacji było ujęcie w ścisłą
ewidencję tych wszystkich oficerów
i szeregowych, którzy w b. armjacli za
borczych służyli w artyleryjskich odziałach pomiarowych. Pozatem zestawio
no znaleziony częściowo na poligonie
w Rembertowie, częściowo w zbrojowni
warszawskiej sprzęt pomiarowy, pozo
stawiony przez Niemców, przyczem
okazało się, że był on w znikomej ilcści, niekompletny i z powodu zniszcze
nia niezdatny do użytku.
Te trudności natury technicznej
oraz poważne braki wyszkolonego per
sonelu były przyczyną, że polskie arty
leryjskie oddziały pomiarowe nie mogły
Korpus podoficerski dyonu pomiarów artylerji.
już wziąć udziału w zwycięskiej wojnie
1920 r.
Brak pomieszczeń w Rembertowie spowodo cznych, baterja pomiarów akustycznych, pluton tele
wał M. S. Wojsk, do przeniesienia kadry art. oddz. metryczny i pluton ćwiczebny artylerji.
Dywizjon pomiarów artylerji jest formacją
pom. w czerwcu 1921 r. do Torunia. W tymże roku
centralną
i podlega pod względem organizacji, wy
zatwierdzony został pierwszy etat tej formacji,

238

szkolenia i spraw personalnych panu II. wicemini
strowi spraw wojskowych.
Wszystkie powyższe ewolucje od kadry art.
oddz. pom. aż do dywizjonu pomiarów artylerji nie
przerywały normalnej pracy specjalizacji i przeszkalania całego szeregu oficerów i szeregowych. I tak,
nie licząc oficerów i szeregowych personelu stałego,
odbyło się w czasie od r. 1923 do 1928 r. 14 kursów
pomiarowych, na których przeszkolono w pomiarach
artyleryjskich 122 oficerów i 372 szeregowych.
Niezależnie od tych kursów odbywały się coro
cznie cykle wykładów i ćwiczeń pokazowych dla
wszystkich szkół i kursów centrum wyszkolenia ar
tylerji, wyższej szkoły wojennej i t. d. W 1929 r.

brały poszczególne plutony pomiarowe udział
w szkole ognia artylerji poza obszarem poligonu
w Toruniu, a mianowicie w Czerwonym Borze,
Rembertowie, Brześciu n/B i Pohulance.
W przyszłości w miarę dalszego rozwoju
i uzupełnienia technicznego, wszystkie koncentracje
(strzelania) artylerji na obszarze całej Rzeczypo
spolitej odbywać się będą przy czynnym współ
udziale plutonów pomiarów artylerji. W ten sposób
cała nasza artylerja pozna nie tylko sposoby i me
tody oraz technikę pomiarów artyleryjskich, ale
wartość tego najbardziej nowoczesnego i najpew
niejszego środka wywiadu artyleryjskiego.

11 Dywizjon Artylerji Konnej.
W maju 1924 r., na mocy rozkazu M. S. Wojsk.
Dep. III. rozpoczął formowanie 11. Dywizjonu Ar
tylerji Konnej mjr. Włodzimierz Dembiński. Dywi
zjon umieszczono w koszarach im. Bartosza Gło
wackiego w Bydgoszczy.
W skład nowo-formującego się dywizjonu we
szła 3. baterja 4. dyonu art. konnej pod d-twem
por. Joungi Jerzego, jako 1. baterja 11. d. a. k., oraz
3. baterja 7 dyonu art. konnej, jako 2 baterja 11 d.
a. k. pod d-twem kpt. Wrześniowskiego Edwarda.
i-sza baterja 11. d. a. k. sformowała się 26 lipca 1920 r. w Poznaniu z resztek, jakie pozostały
z i-ej i 3-ej baterji 4. d. a. k. i jako i-sza baterja
4. d. a. kj wyruszyła 13 sierpnia 1920 r. z Poznania
pod Płock, dokąd przybyła 15. sierpnia. Baterja ta
walczyła pod Płockiem od 18 sierpnia w składzie
„Grupy Dolnej Wisły“ do 25 sierpnia, a od 25. 8. do
końca kampanii wchodziła w skład 2-ej Brygady Ka
waler ji, walcząc na froncie litewskim, następnie na
północnym froncie bolszewickim.
ObronaPłocka. Najsławniejszemu dla ba
terji były boje, stoczone w obronie Płocka 18 sier
pnia 1920 r. Pierwszy pluton pod d-twem i-go ofi
cera baterji por. Żych-Płodowskiego i d-cy plutonu
por. Strużyńskiego, wspierał akcję piechoty na pół
noc od Płocka na Trzepowo i Goślice. Plüton ten za
jął odkrytą pozycję, mimo żie obsłiiga i jezdni skła
dali się wyłącznie z rekrutów i nie zważając na
celny ogień 4-ro działowej bolszewickiej baterji,
ostrzeliwał zajęte przez nieprzyjaciela miejscowości
Trzepowo, Sady, Bronowo i Dragonie. W końcu
zmuszony do odwrotu, w porządku wycofał się do
Płocka pod ogniem artylerji i karabinów maszyno
wych, chociaż nieprzyjaciel wkraczał już do miasta.
Pluton zajął pozycję obok kościoła w Radziwiu,
skąd natychmiast rozpoczął ogień na zachodni kra
niec miasta, zajęty przez nieprzyjaciela. W nocy
pluton zmienia stanowisko i cały dzień 19 sierpnia

ostrzeń w u je z nowej pozycji część półn.-zachodnią
miasta.
Drugi pluton dnia 18. 8. z d-cą baterji por.
Hartinghem i pchr. Kaczkowskim i Klejnertem
wspierał akcję piechoty w kierunku na Wyszogród.
•
D-ca piechoty zdecydował przeprawić się na
lewy brzeg Wisły. Dzięki protestowi por. Hartingha,
który musiałby zostawić działa i narazić się na stra
tę koni przy przeprawie, postanowiono nocą prziekraść się do Płocka. Przemaszerowano bezdrożami
nad brzegiem Wisły pod sam Płock. Z ogromnym
trudem udało się przeprowadzić działa nocą nad ur
wistym brzegiem rzeki. Po dojściu do Płocka, pie
chota ostrzelana przez nieprzyjaciela cofnęła się
w stronę Wyszogrodu, pozostawiając pluton własne
mu losowi. Por. Hartingh wysłał własny wywiad,
który stwierdził, że nadbrzeżna część miasta i most
są w naszych rękach. Wówczas por. Hartingh nie
tracąc czasu, gdyż zaczynało świtać, ruszył do mia
sta i nie bacząc na ogień nieprzyjaciela przeprowa
dził pluton na ul. Warszawską.
Dowiedziawszy się od piechoty, zajmującej tę
część miasta, że niedaleko znajdują się dwa k. m.
nieprzyjacielskie, por. Hartingh podciągnął jedno
działo na róg ul. Kilińskiego i tam przez otwór
w parkanie szybkim ogniem na odległość około 300
m.’ zmusił nieprzyjaciela do opuszczenia stanowiska
na prochowni.
Następnie ostrzeliwał koszary przy ul. War
szawskiej oraz szpital i domy sąsiednie zajęte przez
nieprzyjaciela. Po ucieczce przeciwnika, działo prze
ciągnięto na ul. Misjonarską; nie chcąc tracić ludzi
i koni por. Hartingh oddał strzał do domu sąsiadują
cego z barykadą, z której nieprzyjaciel ostrzeliwał
działo. Korzystając z zamieszania wywołanego wy
buchem granatu, wysunięto działo do wylotu ulicy
i rozpoczęto szybki ogień do barykady. Część obsługi
i parę piechurów rzuciło się na barykadę, zdoby-
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wając 4 k. m. i jeńców. Nieprzyjaciel opuścił w pa baterji przyznane pismem Adjutantury Öeneralnej
nice ul Misjonarską.
Naczelnego Wodza z dnia 20. 6. 1921 r.
Pozostawiwszy jedno działo z pchr. Kaczkowskim,
*
*
*
dla odparcia ewentualnego kontrataku nieprzyjaciel
skiego, por. Hartingh wrócił z drugiem działem
W październiku 1922 r. rozpoczął kpt. Dembiń
w ulicę Kilińskie
ski Stanisław for
go i ostrzeliwał
mowanie 3-ej ba
zajęte przez nie
terji 7, d. a. k.,
przyjaciela
bu
obecnej 2-ej ba
dynki, wskazane
terji 11 d. a. k.
przez
dowódcę
Formowanie jej
przyczółka mo
odbyło się w tru
stowego,
mjr.
dnych warunkach.
Mościckiego. Po
Konie i ludzi
ustąpieniu
nie
przydzielano
z
przyjaciela prze
różnych pułków.
ciągnięto działa
Jesienią 1923 r.
do ul. Domini
baterja uczestni
kańskiej,
gdzie
czyła już w ma
koło poczty była
newrach, a w ma
druga barykada.
ju 1924 r. ode
Pod ostrzałem
szła do nowofornieprzyjacielskich
mującego się 11
k. m. rozpoczęto
dywizjonu arty
szybki ogień, któlerji konnej w
r} zmusił nieprzy
Bydgoszczy, do
jaciela do uciecz
kąd przybyła 1.
Korpus oficerski 11 D. A. K.
ki; w tym czasie
VI. 1924 r.
zostali ranni je
Dzień połą
den kapral i dwóch kanonierów.
czenia się obydwóch bateryj, którego rocznica wy
Nieprzyjaciel w pospiechu wycofał się z miasta, pada na 8 czerwca, ustanowiono świętem dywizjonościgany przez piechotę i ostrzeliwany przez pluton wem, jako . dzień powstania 11. dywizjonu artylerji
artylerji por. Hartingha.
konnej.
W uznaniu zasług, położonych w obronie miasta
Odznaczeni srebrnym krzyżem orderu wojenne
Płocka, tamtejsze organizacje społeczne wręczyły go „Virtuti Militari“ 5-tej klasy zostali: 1 oficer,
1 podchorąży i 1 bombardjer. „Krzyżem Walecz
baterjiłionorowy proporczyk z napisem „Obrońcom
m. Płocka“. Prawo do używania proporczyka zostało nych“ 19 oficerów i szeregowych.

Samodzielny Dywizjon Artylerji Przeciwlotniczej Nr. 8.
Rozwój lotnictwa w armjach wszystkich
państw, posuwający się pod względem technicznym
i taktycznym w szybkiem tempie naprzód, stał się
pobudką do stworzenia obrony przed groźnym wro
giem, za jakiego już w czasie wielkiej wojny musia
no uważać lotnika.
W zrozumieniu tej istotnej i koniecznej po
trzeby, władze naczelne naszej armji uznały za ko
nieczne stworzyć oddziały, przeznaczone specjalnie
do walki przeciwlotniczej, rozmieszczone w miej
scowościach, które z chwilą wybuchu wojny staną
się niechybnie celem napaści lotnictwa nieprzyja
cielskiego.
W urzeczywistnieniu tej potrzeby rozkazały
nasze władze wojskowe z końcem grudnia 1924 r.
tworzenie samodzielnych bateryj artylerji przeciw
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lotniczej przy niektórych pułkach artylerji ciężkiej.
Między innemi tworzonemi jednostkami, rozkazem
Dowództwa Okręgu Korpusu nr. VIII., zostało naka
zane stworzenie Samodzielnej Baterji Artylerji
Przeciwlotniczej nr. 8 przy 8-ym pułku artylerji
ciężkiej, stacjonującym w Toruniu.
o Baterja ta, będąca zaczątkiem obecnego Samo
dzielnego Dywizjonu Artylerji Przeciwlotniczej nr.
8, tworzyła się w czasie od 14 grudnia 1924 r. do
1. marca 1925 r. z przydzielanych do niej szerego
wych, koni, oraz wyposażenia w sprzęt i materjał
z innych oddziałów artylerji O. K. VIIL, szczegól
nie zaś z 8-go pułku artylerji ciężkiej.
Tworzenie oddziału w takich warunkach przed
stawiało cały szereg trudności technicznych i perso-

Halnych, to też pierwszy czasowy dowódca wiele
przeszkód miał do przezwyciężenia, aby baterję tę
postawić na odpowiednim poziomie. Największą
trudność sprawiali przydzieleni do baterji szerego
wi, nieprzygotowani do opanowania wyszkolenia,
jak również brak przyrządów, regulaminów i instrukcyj z dziedziny artylerji przeciwlotniczej. Po-

Major Baran Kazimierz,
d-ca dyonu artylerji przeciwlotniczej.

mimo jednak tych braków i trudności, już w r. 1925
baterja bierze udział w szkole ognia na poligonie
Rembertów, w której osiąga wyniki zupełnie zada
walające.
Wyniki pracy z miesiąca na miesiąc podnoszą
się pod każdym względem; baterja przeszkala dzie
siątki rezerwistów i coraz bardziej staje się groźną
bronią przeciwlotniczą.

16 Dziesięciolecie Pomorza.

Pierwsżym czasowym dowódcą tej baterji był
porucznik Leon Furmanówicz, przydzielony z 15.
p. a. p., następnym zaś kapitan Piotr Łukaszewicz
z 25. p. a. p.
W dniu 20 lipca 1926 r. na podstawie rozkazu
Dowództwa Okręgu Korpusu nr. VIII. został sfor
mowany z dotychczasowej baterji Samodzielny Dy-

Korpus oficerski
dyonu artylerji przeciwlotniczej.

wiz jon Artylerji Przeciwlotniczej nr. 8, składający
się z dwóch bateryj oraz plutonu technicznego.
Dowódcą dywizjonu został mianowany major
Kazimierz Baran, przeniesiony z 7. pułku artylerji
polowej, który dywizjonem tym dowodzi do chwili
obecnej. Dalsza wytężona praca wydała coraz lepszy
plon. Już nie dziesiątki, ale setki rezerwistów po
zdobyciu odpowiedniego przeszkolenia wracały pod
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strzechy rodzinne, całkowicie przygotowane do
obrony Ojczyzny.
Szkoła ognia w 1927 r., którą dywizjon odbył
na poligonie w Biedrusku, wykazała dalsze postępy
w doskonaleniu się. W r. 1928 dywizjon odbywa
szkołę ognia na poligonie Brześć n/B. Sprawozdania

wyższych przełożonych z odbytych inspekcyj po
zwalają stwierdzić, że Samodzielny Dywizjon Artylerji Przeciwlotniczej nr. 8 stoi dzisiaj na jednem
z czołowych miejsc oddziałów artylerji przeciwlot
niczej naszej armji.

Obsługa działa przeciwlotniczego (półstałego).

Aeronautyka i Saperzy.
4 Pułk Lotniczy.
Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych,
zorganizowana w Warszawie latem 1919 r> została
w r. 1920 w lutym, po zajęciu Pomorza przez Woj
ska Polskie, przeniesiona do Torunia, gdzie konty
nuowano dalsze szkolenie obserwatorów lotniczych.
Od tego czasu lotnisko w Toruniu było do
newnego stopnia ośrodkiem teoretycznego wycho-

Dzień 23 maja 1924 r., w którym wyszedł
pierwszy rozkaz pułkowy, jest uważany za dzień
rozpoczęcia rzeczywistej kroniki pułku 1 jako taki
został przyjęty i wyznaczony na dzień święta pub
kowego.
Stany etatowe pułku uzupełniono oficerami
i szeregowymi pułków 1, 2 i 3-go. Rok 1924 poświę-

rr—------------

tradycję i spuściznę duchową nowopowstającemu
4 pułkowi lotniczemu. Pismem Dep. IV. Z. P. z 4. 2.
1924 r. zostaje zrealizowany pierwszy zaczątek pro
jektu tworzenia 4 pułku lotniczego. Na dowódcę
został wyznaczony ppłk. pil. Florer.

Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Równo
cześnie zostaje przeniesiony zip. lotn. ppłk. Menczak, który objął w zastępstwie obowiązki dowódcy
pułku. Pułk cały w tym roku bierze udział w wiel
kich manewrach pomorskich, za które pismiem Szefa
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Dep. Z. P. uzyskał pochwałę. Rozkazem D. O. K.
otrzymała również pochwalę eskadra detaszowana,
biorąca udział w manewrach.
Dnia 5. 10. 1925 r. przybywa do pułku ppłk.
Kieżun i obejmuje dowództwo.

dectw prymusom szkół i kursów pułkowych. W uro
czystości wzięli udział najwyżsi zwierzchnicy tut
garnizonu oraz przedstawiciele władz administra
cyjnych. Podczas budowy pomnika został wmuro
wany w piramidę akt erekcyjny z podpisami wszyst-

rrzyioz ao 1 oruma Kpt. pil. urunsKiego Doiesiawa.

W dniu 5. 9. 1926 r. odbyło się uroczyste od
słonięcie pomnika wystawionego własnym sumptem
ku czci poległych 4 p. lotn., z czem połączono po
żegnanie rocznika 03 oraz uroczyste rozdanie świa-
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kich oficerów oraz sierżantów szefów pododdziałów
pułku.
Dnia 4 stycznia 1927 r. odchodzi dotychcza
sowy dowódca pułku ppłk. Kieżun, a na dowódcę

pułku zostaje wyznaczony ppłk. pil. Menczak
August.
W r. 1928 pułk otrzymał nowe pomieszczenie
dla szeregowych w postaci 2 bloków nowowybudowanych, wskutek czego zwolniły się dwa hangary,
które były zamieszkiwane przez szeregowych z bra
ku innych budynków.
23 maja 1929 r. urządził pułk uroczyste święto
pułkowe, połączone z poświęceniem i oddaniem cho
rągwi 4 p. lotu. kościołowi garnizonowemu oraz
popisami lotniczemi.
Współpraca 4 pułku lotniczego z L. O. P. P.
Pomorze wydaje coraz to lepsze wyniki. Wszyscy

oficerowie i podoficerowie pułku są czynnymi człon
kami L. O. P. P. Imprezy (popisy lotnicze) połą
czone z napadem gazowym, zasłonami dymnemi
i t. p. urządzane co roku ściągają tłumy publiczności
na lotnisko, a równocześnie przynoszą dość znaczne
dochody dla tut. L. O. P. P.
W grudniu 1929 r. odbyło się poświęcenie
bloku podoficerskiego, wybudowanego z funduszów
kwat. dla 4 p. lotn., który pomieścił 16 rodzin pod
oficerskich i częściowo zaspokoił tak pilną i naglącą
sprawę braku mieszkań dla rodzin.

Wigilja w 4 pułku lotniczym w 1924 r.

1 Bataljon Balonowy.
Dzieje powstania bataljonu balonowego łączą
się ściśle z historją pięciu batalj.onów aeronautycznych, z których cztery zostały sformowanie w okre
sie walk o niepodległość ojczyzny, a piąty już w cza
sie pokojowym. Aby zatem przedstawić historję po
wstania 1 bataljonu balonowego, należy sięgnąć do
czasów organizowania pierwszych kadr i jednostek
wojska balonowego, z których tradycją i doświad
czeniem wojiennem związana jest dalsza, już poko
jowa praca obecnego 1 bataljonu balonowego.
Projekt sformowania oddziałów balonowych
w wojsku polskiem zrodził się z początkiem 1919 r.,
a pierwszym jego twórcą i wykonawcą był pułkownik

Wańkowicz, ówczesny szef żeglugi napowietrznej.
Jako teren organizowania pierwszych kadr balono
wych wybrał pułkownik Wańkowicz zabór pruski,
a w szczególności Poznań, gdyż warunki techniczne
(pozostawiony przez Niemców materjał balonowy,
a głównie hangar), były tam najbardziej odpowie
dnie. Sprzęt techniczny był jednak zbyt szczupły
i niewystarczający, wobec cziego musiano go spro
wadzać z zagranicy, gdyż Polska nie posiadała
podówczas jeszcze własnego przemysłu wojen
nego. Z tych głównie względów upłynął dłuższy
czas, nim pierwsze jednostki balonówie wyruszyły
w pole,

245

Powstanie pierwszych formacyj balonowych.
Za początek formowania się wojska balonowego
należy uważać dzień 5 maja 1919 r., w którym to
dniu powstała pierwsza połowa kompanja aeronau
tyczna, jako kadra tworzących się następnie oddzia
łów balonowych. Formowanie 1. poi. komp. powie-

dzono z większą intensywnością tak, że po uzupeł
nieniu stanów liczebnych i-sza grupa aeronautyczna
wydzieliła dalsze trzy kompanje połowę i dwa parki
ruchome, które łącznie z poprzednio zorganizowanemi jednostkami, połączone zostały w trzy grupy
aeronautyczne i jeden bataljon uzupełnień. Począ
tek 1920 r. zamyka pierwszy okres organizacji od
działów balonowych.
Wymarsz w pole.
Stan materiałowy oraz wyszkoleniowy, w jakim
znajdowały się I., II. i III. grupy aeronautyczne,
pozwolił na użycie tych formacyj na froncie. Jako
pierwsza wyrusza na front bolszewicki (litewskobiałoruski) 23 lutego 1920 r. I. grupa aeronautyczna,
t. zw. poznańska. W trzy dni później udaje się na
front równiież litewsko-białoruski II. grupa aeronau
tyczna.
III. grupa aeronautyczna została już
15 stycznia skierowana do Torunia i wcielona do
dywizji pomorskiej. W Poznaniu pozostaje jedynie
Oficerska Szkoła Aeronautyczna, bataljon uzupeł
nień, oraz centralne składy aeronautyczne. W lutym
1920 r. nazwę ,.grupa“ zmieniono na ,,bataljon“.
Każdy z bataljonów składał się z dwóch kompanij
aeronautycznych i jednego ruchomego parku.

Pułkownik Wańkowicz Aleksander,
organizator wojska balonowego w Polsce.

rzono por. Bilkowi Sławomirowi. W kilka tygodni
później, bo już 24 maja zorganizowana została Ofi
cerska Szkoła Aeronautyczna, która w przyszłości
miała wypuścić cały szereg wyszkolonych obserwa
torów balonowych. Kom.endantem Szkoły naznaczo
no mjr. Bołsunowskiego Feliksa. W tym też czasie
sformowany został i-y park ruchomy, mający zaopa
trywać tworzące się oddziały w potrzebny materjał
techniczny. Dalszy rozwój wojska balonowego po
stępuje w szybkiem tempie naprzód i już 15 lipca
trzy kompanje połowę łączą się w I. grupę aeronau
tyczna pod d-twem kpt. Wolszlegiera Jana.
O zastosowaniu bojowem tych jednostek nie
można było narazie myśleć, aż do czasu uzupełnienia
sprzętu, który w międzyczasie zamówiony został we
Francji dla wyposażenia 5-11 kompanij balonowych.
Następuje okres pogłębiania wiadomości fachowych
oficerów-obserwatorów oraz obsługi manewrowej.
W październiku kończy Oficerską Szkołę Aieronautyczną 10-u oficerów, którzy wydatnie zasilają sfor
mowane jednostki balonowe.
Późną jesienią 1919 r. nadszedł do kraju ma
terjał balonowy, zakupiony z zapasów amerykańskich
i francuskich. Odtąd wyszkolenie fachowe prowa
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Ppułkownik Wolszlegier Jan,
dowódca 1 bataljonu balonowego.

W związku z zamierzoną ofensywą kijowską
został III. bataljon aeronautyczńy wycofany z dy
wizji pomorskiej i wszedł w skład grupy pułkownika
Rybaka, odchodząc na front 22 marca 1920 r. Tak
więc w okresie styczeń-marzec wszystkie trzy ba-

taljony aeronautyczne odeszły na front, aby wziąć
czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Działalność bojowa bataljonów aeronautycznych.
I-s z y b a t a 1 j o n
aeronautyczny zo
stał przydzielony do i. dywizji wielkopolskiej (14-ej)
z zadaniem zajęcia stanowiska na przedmościu Bobrujska. Liczne wzloty obserwacyjne, jakie wyko
nano na tym odcinku, miały głównie za zadanie
ogólne rozpoznanie, gdyż bolszewicy wycofali w głąb
swą artylerję. Nadto użyto kompanje balonowe do
wstrzeliwania własnej artylerji do nieprzyjacielskich
pociągów- pancernych.
11-g i b a t a 1 j o n aeronautyczny zajął
stanowisko na prziedmościu Bory sowa. Bojow?a jego
działalność była tu jednak ograniczona, gdyż na przy
dzielonym mu odcinku obserwacyjnym panował
względny spokój z powodu wymiany
jeńców.
W kwietniu 1920 r. zostaje II. bataljon aeronauty
czny oddany do dyspozycji dowódcy IV. armji
z przydziałem do y. dywizji piechoty gen. Sikorskie
go. Terenem jego działania był obszar Kalienkowiczc___Mozyrz.

Działalność

bojowa,

jaką

prowadził

TI. bataljon w tym rejonie, należy do najchlubniejszych
akcja,

wyczynów
bardzo

wojska

liczne

balonowego.

wzloty

i

Intensywna

wspaniałe
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osiągnięte przyr obserwacji ognia artylerji własnej,
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trzeby użyty na froncie, jako pułk piechoty. Wykonanie tego postanowienia nastąpiło 14 lipca 1920 r.
na rozkaz M. S. Wojsk., przyczęm celem uzupełnie
nia pułku sformowano IV. bataljon aieronautyczny.
Pułk pod dowództwem pułkownika Wańkowicza zo
stał skoncentrowany 24 lipca w rejonie Siedlce
w składzie 23 oficerów i 1200 szeregowych. Walki,

nie
m-

taljonu batonowego w 1928 r.

vymagala użycia przede w szystkiem broni
1, skłoniły dowództwo wojska balonowego
nowania ze wszystkich baonów aeronautyczjednego pułku, któryby mógł być w razie po-

jakie prowadził pułk z bolszewikami, toczyły się na
linji Bugu, na odcinku Sokołowo—Brześć n B. Cały
sziereg bojów pod Lipnein, Litewnikami
czynem, Platercwem i Kisielewem zapisał

<

4* o tnę lilub-

nie w historji Wojska Polskiego.
Podczas walk
zabrano dużo jeńców i zdobyto znaczne ilości ma
terjału wojennego. Za zasługi poniesione w wal
kach poważna ilość oficerów i szeregowych została
odznaczona Krzyżem Virtuti Militari i Walecznych.
Po zakończeniu wojny poszczególne bataljony
pułku aeronautycznego zostały odesłane do stałych
miejsc postoju:
I. Bataljon do Poznania, II. Bataljon do Jabłonny, III. Bataljon do Torunia, czwar
ty zaś rozformowano i rozdzielono na pozostałe ba
taljony.
W czasie wojny polsko-bolsziewickiej poległo
2 oficerów, 2 podchorążych i 15 szeregowych, oraz
znaczna ilość zaginęła.
Odznaczenia otrzymali: Krzyż Virtuti Militari
4 oficerowie i 2 podoficerowie, Krzyż Walecznych
35 oficerów i 35 szeregowych.
Reorganizacja jednostek balonowych oraz praca
pokojowa.
W wrześniu 1921 r. zostaje sformowany pono
wnie przy I. Bataljonie Balonowym IV. bataljon, któ
remu wyznaczono Kraków na miejsce stałego po
stoju. W tym też czasie organizuje się V. Bataljon
z miejscem postoju Brześć n/B.
Powstanie obecnego I. Bataljonu Balonowego
przypada na czerwiec 1924 r., kiedy to nastąpiła po
nowna reorganizacja wojska balonowego. Wszyst
kie pięć bataljonów skoncentrowano w Torunie
i utworzono z nich jeden bataljon balonowy w skła
dzie czterech kompanij obserwacyjnych, jednego
parku, plutonu łączności i foto oraz drużyny do

wódcy. Na dowódcę bataljonu został wyznaczony
major Wolszlcgier, który po dziś dzień, obecnie
w stopniu podpułkownika, dowodzi bataljomem.
Służba w jednostkach balonowych jest ze wzglę
du na jej charakter, jako broni technicznej, różno
rodna. Poza wyszkoleniem ogólno-wojskowem, prze
prowadza się szkolenie specjalne, jak: manewrowa
nie balonem, kursy łączności, foto, meteorologiczne,
0. p. 1., dźwigarkowe, szykowaczy balonowych
(krawców i pow roźników ) i wodorzystów.
Przy bataljonie balonowym w Toruniu odby
wają się również kursy 'aplikacyjne dla oficerów
innych broni, chcących przejść do korpusu oficerów
aeronaut} ki oraz kilkumiesięczne dla oficerów artylerji, w celu zapoznania ich ze służbą obserwacyjną
z balonu.
W okresie letnim wysyłane są kompanje balo
nowe do obozów ćwiczebnych poszczególnych O. K..
celem współpracy z artylerją oraz na ćwiczenia dy
wizyjne względnie międzydywizyjne dla współpracy
z innemi rodzajami broni.
Rokrocznie odbywają się zawody balonów avo1nych o puhar pułk. Wańkowicza a nadto w r. 1929
odbyły się w Poznaniu i-sze międzynarodowe zawo
dy balonów wolnych, w których Polska zajęła 2-gie
miejsce.
Będąc związany tradycją z pierwszemu jednost
kami wojska balonowego, jakie powstały w r. 1919.,
1. bataljon balonowy obchodzi corocznie swoje świę
to pułkowe, które stanowi rocznicę sformowania
pierwszej kompanji aeronautycznej. Św ięto to przy
pada na dzień 5 maja.

8 Pułk Saperów.
Ósmy Pułk Saperów jako formacja, powstał
31 maja 1921 r. a temsamem nie posiada swej hi
storji z czasów wojennych; posiadają ją natomiast po
szczególne bataljony, które weszły w skład utworzo
nego pułku: IV, XV i XVL
Bezpośrednio po zrzuceniu jarzma pruskiej
niewoli, 2 stycznia 1919 r. 'powstaje w Poznaniu
XV. bataljon saperów' (1. bataljon saperów
wielkopolskich). Bataljon ten bierze czynny udział
w walkach z Niemcami na froncie północnym i po
łudniowym; Szubin, Rynarzewo, Szkaradowo, Tarwów, Zamość, Bydgoszcz i Fordon były tenenem
działań. wr których bataljon otrzymał chrzest bojowy.
Po zakończeniu tych walk wyrusza bataljon
na Ukrainę, jako składowa jednostka 15. dywizji
piechoty, a w nocy z 7 na 8 maja 1920 r, wykracza
do Kijow^a i bierze udział wraz z dywizją w w-alkach
na lewym brzegu Dniepru. W odw rocie bataljon po
zostaje w' składzie 4. armji gen. Skierskiego i wal
cząc, cofa się pod Warszawę.

W pościgu za bolszew ikami przypada bataljonowi w udziale naprawa dróg i mostów. W pracy
i ciągłych bojach przebywają saperzy drogę z War
szawy przez Stanisław'ów7, Ogrodniki, Zieleniec, Mał
kinię, Broki, Ostrów, Zambrów do Łomży, a z Łom
ży przez Staw iska do Kolna. Bojem wstępnym sa
morzutnie wysunąwszy się na czoło dywizji, zdo
bywa 3. kompanja XV. bataljonu Kolno, ponosząc
przytem poważne straty (ginie m. in. ppor. Busko
23. 8.).
Po zawieszeniu broni bataljon przybywa
wr grudniu 1920 r. do Poznania, aby w^krótce udać
się w okolicę Chełma i Włodzimierza Wołyńskiego
w celu budowy fortyfikacyj. W październiku 1921 r.
powraca bataljon ostatecznie do Poznania.
IV. bataljon saperów' sformował się
z ochotników' D. O. Genu Łódź w lutym 1919 r.
We wrześniu 1919 r. bataljon przybywa do Rokitna
na front wołyński i biierze udział wr walkach pod
Olewskiem, Radowelern i Korosteniem, forsuje rz.
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Słucz i buduje most przez rzekę Uborć. W ofensywie
na Kijów bataljon fortyfikujie Fastów.
W czerwcu 1920 r. zostaje bataljon przerzu
cony na front litewsko-białoruskf, gdzie bierze udział

Ppłk. Aleksandrowicz Aleksander,
dowódca 8 baonu saperów.

w walkach pod Smolewiczami, Lohojskiem i Witomierzem oraz nad Berezyną. W jednej z najzacięt
szych walk, prowadzonych osobiście przez dowódcę
dywizji gen. Berbeckiegoy dnia 10. 7. 1920 w Bud

kach nad Berezyną ginie porucznik Kaczyński Wa
cław. Następnego dnia w Górkach pada pod bagne
tami bolszewików porucznik Zaroidziński. W od
wrocie przypada bataljonowi zaszczytna rola osłony
ą. dyAvizji piechoty.
Po odparciu bolszewików z pod Warszawy,
bataljon przeprawia przez Wisłę w Górze Kal war j i
4. dywizję piechoty.
Następnie podąża przez Lwów do Chodorowa
i walczy pod Przemyślanami, Tarnopolem i Podwołoczyskami. W listopadzie bataljon zostaje przetranspor
towany do Grodna i oddany do dyspozycji Naczel
nego Dowództwa do prac fortyfikacyjnych, gdzie go
zastaje zawieszenie broni. W końcu 1921 r. przyby
wa do pułku.
XVI. bataljon s a p e r ó w został sformo
wany we wrześniu 1921 r. z 3* kompanji XVII. ba
talionu i 3. kompanji XX. bataljonu saperów. Każda
z tych kompanij sformowana była w innym czasie
i innych warunkach.
3/17 komp. saperów, sformowana 20. 2. 1920 r.
w Grodnie, pracuje początkowo przy fortyfikowaniu Bugu, Brześcia, Lęk i Janowa. Odwrót pod War
szawę kompanja przeprowadza przez Białą Podla
ską, Mińsk Mazowiecki, Zegrze do Wólki Radzymińskiej. Po ufortyfikowaniu odcinka Benjaminów
— Struga kompanja stacza w nocy z 1 3 na T4 sieipnia 1920 r. krwawą walkę pod Wólką Radzymińską, w której ginie ppor. Becker Aleksander. Zde
kompletowaną kompanję odesłano do Grudziądza,
skąd wyrusza w styczniu 1921 r. na Polesie, gdzie
buduje mosty i przeprawy przez rzeki Śmieić, I iv
peć i Horyń.

Kładka przez Bug w Małkini, zbudowana na froncie przez XV baon 8 p. sap. w 1920 r.
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We wrześniu powraca kompan ja na Pomorze
i zostaje wcielona do 8. pułku saperów, jako i/XVI
kompan ja saperów.
3/XX kompanja saperów powstała przez prze
mianowanie 2/XX komp. sap., sformowanej na Ukra
inie w marcu

1920 r. Na Ukrainie fortyfikuje Ma

te jkowo, Wielkie Koszlaki i Ruślice oraz stacza wal
ki pod Kurnikami, Kuzimeńcami, Krzyżopolem i Koszlakami (23. 7. 20). Podczas odwrotu kompanja po
zostaje w Małopolsce Wschodniej, gdzie bierze udział

Niemcy1 wyparci za Noteć w próbach swych
sforsowania rzeki nacierali na Rynarzewo, wprowa
dzając w akcję pociąg pancerny. Należało uniemo
żliwić udział pociągu w natarciu.
11 lutego 1919 r. wysłano w tym celu z Po
znania oddziałek, złożony z 8-miu saperów 1. bataljonu sap. (XY) pod dowództwem plutonowego Józefa
Grzesiaka. Natychmiast po przybyciu do Rynarzewa saperzy podminowali tor kolejowy pomiędzy
miasteczkiem a mostem.

Korpus oficerski 8 pułku saperów.
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kończy
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historja
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bata

lionów 8. pułku saperów.

Fragmenty
Rynarzewo.

z

walk.

Było to w okresie, gdy Poznań

skie chwyciło za broń, by odebrać swą ziemię Pru
sakom i gdy naprędce utworzone oddziały broniły
bandom niemieckim w stępu do Poznańskiego,

Gdy 17 lutego 1919 r. pociąg pancerny, posu
wając się ku Rynarzewu, przeszedł przez miejsce
podminowane, plutonowy Grzesiak spowodował
wybuch miny. Zaskoczeni tem Niemcy, poczęli się
cofać, lecz dwa wozy wpadły do utworzonej przez
wybuch wyrwy. Widząc swe rozpaczliwe położenie
rzucili się do naprawy toru. Tymczasem od strony
Bydgoszczy nadciągnął na pomoc Prusakom pociąg
osobowy.
Saperzy, nie dając się opamiętać przeciwni
kowi, ruszyli do natarcia pod gradem kul z armatki
rewolwerowej, miotaczy min i karabinów maszyno
wych, podsuwając się do pociągu na odległość 50
metrów, chcąc'za wszelką cenę uniemożliwić na
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prawę toru i zapobiec uciieczce Niemców przez przy
legający do toru lasek.
Już w pierwszych chwilach natarcia ponoszą
saperzy dotkliwe straty; odłamek pocisku rani po
ważnie sap. Gryla, ranni są również saperzy Leśniowski i Sroka, nie opuszczają jednak kolegów
i walczą wraz z nimi aż do wyczerpania amunicji.
Zmuszeni jej brakiem do odwrotu saperzy łączą się
z nadciągającemi na pomoc czterema sekcjami pie
choty i znów idą do boju. Niemcy potęgują ogień.
Pada raniony w ramię st. sap. Murawski, odłamek
miny druzgocze czaszkę plutonowemu Grzesiakowi,

W nierównej walce tylko trzech ocalało. Ten czyn
bohaterski stawiam za wzór. Poległym niech zie
mia rodzinna da wieczny pokój. Reszcie — szczycąc
się, że dowodzę nimi, składam podziękowanie“.
Ponadto jako jedni z pierwszych, bohaterscy
saperzy otrzymali krzyże „Virtuti Militari“.
K o 1 n o. Po podjęciu przez w. p. w lecie 1920 r.
przeciwnatarcia, 4. armja sowiecka cofała się wzdłuż
granicy pruskiej w kierunku na Grajiewo. 15. dy
wizja piechoty otrzymała za zadanie odcięcie od
wrotu bolszewikom. Wykonanie tego zadania wyma
gało zajęcia Kolna.

Korpus podoficerski 8 baonu saperów.
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w ręku zwycięzców.
Cz)m saperów głośnem echem odbił się w całej
ziemi
gen.

Poznańskiej,

a

dowódca

Dowbór-Muśnicki pisał

w

wojsk

poznańskich

rozkazie

dziennym

nr. 65:
. . . „ta oto dziewiątka, po wysadzeniu toru ko
lejowego, nie zważając na znaczną przewagę załogi,
mężnie rzuciła

się do ataku i walcząc aż do przy

bycia posiłków, nie dała wrogowi wycofać pociągu.
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21 sierpnia wyruszyła w tym celu z Łomży
szosą na Kolno 29. brygada piechoty, wchodząca
w skład 15. dywizji.
3. kompanja XV bataljonu saperów, przydzie
lona taktycznie do 29. brygady, otrzymała rozkaz po
suwania się z czołowym oddziałiem piechoty i uła
twiania brygadzie przejść przez przeszkody. Saperzy
samorzutnie wyprzedzili brygadę i pierwsi nawią
zali kontakt z nieprzyjacielem. W odległości jednego
kilometra od Kolna spotkał ich przieciwnik ogniem
karabinów masz y n o w y c h.
Kompanja po przegrupowaniu i rozsypywaniu
się w ty rai j erę ruszyła do natarcia. Kapral Springer,
wyprzedzając linję strzelców^ ustawił karabin ma

szynowy w odległości 300 metrów od bolszewików
i otworzył ogień, siejąc panikę wśród przeciwnika
i podnosząc ducha wśród swoich. Natarcie przepro
wadzone z wielką szybkością i brawurą złamało
opór bolszewików. Zepchnięci ze swych stanowisk
pod miastem, nie usiłowali się nawet w niem bronić
i poczęli cofać się drogą na Zabiele. Pierwszy wpadł
do miasta na czele swego oddziału podpor. Gu
stowski.
Na lewiem skrzydle natarcia zwycięstwo oku
pione zostało śmiercią podpor. Busko, zastrzelonego
przez kozaków, którz}^ symulując poddanie się, za
strzelili go w zdradziecki sposób z rewolweru. Wi
domym znakiem zwycięstwa saperów było: 74 jeń-

Powódź w 1925 r.

Przerwanie walu ochronnego na Wiśle pod Czarnowem.

ców, 2 działa, 2 karabiny maszynowe, znaczna ilość
amunicji, 70 koni i 30 sztuk bydła.
Straty ba tal jonów 8. p. saperów w cza
sie wojny wyniosły 38 poległych (w tern 4 oficerów).
Oficerowie i szeregowi pułku otrzymali za udział
av wojnie ogółem 27 krzyży ,,Yirtuti Militari“.
Praca pokojowa.
W październiku 1921 r. rozpoczyna pułk okres
normalnej pracy pokojowej nad wyszkoleniem szere
gowych. Szkolenie żołnierza ułatwiają warsztaty
pułkowe, wzorowo zorganizowane, dostarczające
sprzętu i materjału ćwiczebnego.
W r. 1924 otrzymuje pułk sztandar z rąk in
spektora armji, gen. dyw. Skierskiego, ufundowany
przy udziale społeczeństwa pomorskiego, ze ś. p.
>

dr. Józefem Wybickim, starostą krajowym pomor
skim na czele.
W r. 1923 jako dowód pamięci o koliegach bo
hatersko poległych w wojnie 1919—20 r. buduje pułk
ze składek oficerów i szeregowych, przy udziale sze
fostwa inżynierji ,,pomnik sapera“.
Dowodzi pułkiem w pierwszych latach płk.
Buttlcr, a następnie ppłk. Aleksandrowicz.
Przez budowę mostów stałych drewnianych
przez Drwęcę i Brdę zdobywa pułk uznanie społe
czeństwa cywilnego, znajdując przy tern cenną prak
tykę.
Pułk bierze wybitny udział w akcji ratowniczej
podczas powodzi. W r. 1924 saperzy ratują przed

zalaniem Ciechocinek, naprawiając wał ochronny
i wysadzając olbrzymi zator lodowy. Pontonami
wywożą ludność zalanych miejscowości na lewym
brzegu Wisły, budują w ciągu jednej nocy około
150 metrów wału ochronnego pod Czarnowem,
chronią most we Włocławku i Grudziądzu. Rokro
cznie prowadząc akcję asystencyjną — przeciwżywiołową, w r. 1927 pułk wybawia Bydgoszcz od po
wodzi i miljonowych strat oraz ochrania w 1928 r.
5 wiosek na prawym brzegu Wisły po w. gniew
skiego.
Poczesne miejsce zdobywa pułk w dziedzinie
sportu, szczególniej na saperskich zawodach spor
towych. W r. 1922 przypada mu zaszczyt na pierw
szych zawodach w Warszawie zdobyć pierwsze na
grody i srebrną trąbkę sygnałową; w r. 1923 zdo
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bywa ją po raz rlrugi. Wyróżnia się również na
zawodach D. O. K. VIII., zdobywając mistrzostwo
O. K. w r. 1925 i innych. Do rozwoju sportu przy
czyniają się wewnętrzne zawody sportowe pułku,
ułożone na wzór ogólnosaperskich i liczne siekcje
sportowe.

W i\ 1928 dnia 11. 11., t. j. w dniu dziesię
ciolecia niepodległości, otrzymuje pułk srebrną trąb
kę jako dar armji włoskiej.
Rozkazem M. S. Wojsk. 8 pułk saperów został
z dniem 24. 10. 1929 r. przemianowany na 8 bataljon saperów.

skie na warsztaty i składy samochodów oraz ma
ter jału samochodowego. Warsztaty zasilone w od
powiednie obrabiarki mają możność wykonania naj
lepszego remontu. Szkolenie prowadzono grunto
wnie. Utworzono muzeum szkolne, warsztaty pod
ręczne, salę wykładową i t. p.
Dy on bierze bardzo żywy udział we wszel
kich miejscowych imprezach motocyklowych i sa
mochodowych. Z inicjatywy majora Koszki Antonie
go, który objął d-two dyonu po płk. Aksanie odbyły

się w r. 1928 trzy kursy samochodowe dla oficerów
garnizonu Bydgoszcz i Toruń. Nie mniejszy udział
przyjmują oficerowie dyonu w miejscowych autoklubach, jako fachowi doradcy. Z każdym dniem na
stępuje wyraźny postęp w doskonaleniu się dyonu.
tak w dziedzinie samochodowej jak i wewnętrznogospodarczej.
Po odejściu majora Koszki dowództwo dyonu
objął mjr. Mieyer Andrzej.

8 Dywizjon Żandarmerji.
Dnia 5. 11. 1919 r. w Inowrocławiu na terenie
D. O. Gen. Poznań powstaje Dowództwo Żan
darmerji Wojskowej przy D. O. O. Pomorze, prze
mianowane następnie na 8 Dywizjon Żandarmerji
Wojskowej.

Major Kuciel Stanisław,
b. dowódca 8 dyonu żandarmerji.

Ministerstwo Spraw Wojskowych w ocze
kiwaniu na oddanie przez Niemców terenów przy
znanych Polsce przez Traktat Wersalski dnia 4. ri.
1919 r. poleciło kpt. Pilarzowi Janowi, b. d-cy od
działu żandarmerji krajowej w Jarosławiu, zorga
nizować d-two żand. wojsk., a następnie żandarmerję wojskową, przeznaczoną do pełnienia służby
bezpieczeństwa wojskowego na terenie D. O. G.
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Pomorzie. Zawiązek dyonu stanowili: kpt. Jan Pi
larz, d-ca dyonu, ppor. Walawski Juljan, adjutant
ppor. Żołyński Józef, oficer kasowy i ppor. Kiecki
Jerzy, oficer instruktor.
Kpt. Pilarz Jan po otrzymaniu rozkazu zwer
bował z pośród swych byłych podkomendnych 8 za
wodowych podoficerów żandarmerji i wysłał ich do
Inowrocławia. Po przybyciu zespołu rozpoczął kpt.
Pilarz pracę organizacyjną, oraz werbunek z pośród
ochotników miejscowych i z terenu Pomorza.
D-two dyonu i kadry 4-ch plutonów zwierbowano i zorganizowano już w Inowrocławiu. 1. 12.
1919 r. wydano pierwszy rozkaz dzienny. 1. 1. 1920 r.
stan dyonu wynosił 4 oficerów, 36 podoficerów
i 10 szeregowców.
17. 1. przybywa do Torunia kadra 1. plutonu
żand. i rozpoczyna służbę bezpieczeństwa w garnizonie,
pozostając w kontakcie z żandarmerją poi. frontu
pomorskiego i werbując równocześnie ochotników
do służby w żandarmerji, do wysokości etatowego
stanu 57 żandarmów, celem obsadzenia posterun
kami żandarmerji całego Pomorza.
24. 1. przybywa do Grudziądza d-two dyonu
(2 oficerów i 5 szeregowych) oraz kadra 2. plutonu
(6 podoficerów). W Inowrocławiu pozostaje 2 ofi
cerów i kadry dwóch plutonów z rozkazem dalszego
werbowania i szkolenia. Z końcem stycznia przy
bywa cały oddział do Grudziądza.
1. 2. stan dyonu wynosił: .5 oficerów, 40 pod
oficerów i 21 szeregowych.
W tym czasie 1 oficer i 6 żandarmów odeszło
jako kadra dla przyszłego 3. plutonu do Starogardu.
Pluton ten miał uzupełnić swój stan przez werbowanie
ochotników.
4. 2. wystawiono 2. pluton w Grudziądzu
(w ciągu 14 dni zwerbowano 80 ludzi). 6.2. 1 oficer
i 6 żandarmów odchodzi jako kadra dla 4 plutonu w Ko
ścierzynie. Pluton uzupełnia swój stan przez werbowa
nie ochotników. 14. 2. wystawiono kontrolną ekspozy
turę kolejową w Grudziądzu. Zorganizowano również plu
ton szkolny, którego etat oznaczono na 60 żandarmów.

IS- 2. stan dyonu wynosił: 4 oficerów, 96 pod
oficerów i 168 szeregowych.
8. 3. wystawiono Kontr. Eksp. Kol: w Koście
rzynie o stanie 6 żandarmów, 9. 3. wystawiono
kontr. eksp. kok w Toruniu, o stanie 8 żandarmów,
Kontr. Eksp. Kol. w Gdyni — 5 żandarmów, Kon
trolną Ekspozyturę Kol. w Wejherowie — 12 żan
darmów. 10. 3. wystawiono Kontrolną Eksp. Kol.
w Redzie o stanie 4 żandarmów, posterunek w Puc
ku — 7 żandarmów. 12. 3. wystawiono posterunek
w Brodnicy, o stanie 7 żandarmów. 13. 3. posterunek
w Tucholi, o stanie 6 żandarmów, posterunek
w Chojnicach — 6 żandarmów. 15. 3. Kontr. Eksp.
Kol. w Działdowie — 8 żandarmów.
19. 3. z rozkazu D. O. G. Pomorze sformo
wano pluton dla 16. dyw. piechoty. 3. 4. rozpoczęto
formowanie 6. plutonu w Grudziądzu. 15. 4. pluton
4-ty wystawił posterunek w Kartuzach, stan 7 żand.
1. 5* stan dyonu wynosił: 7 oficerów, 123 pod
oficerów i 222 szeregowych.
Wobec możliwości wielkiego zapotrzebowania
żandarmów w południowej części Pomorza, zarzą
dzono w porozumieniu z D. O. G. Pomorze częścio
wą koncentrację dyonu w Grudziądzu. Koncen
tracja objęła oba plutony w Grudziądzu, pluton
w Starogardzie i Kościerzynie, a to w ten sposób,
że połowę stanów plutonów powołano do Grudzią
dza. Dowództwa plutonów pozostały nadal w swo
ich miejscach postoju, z poleceniem dalszego wer
bowania ochotników. Koncentracja nie objęła plu
tonu Toruń i„ Toruń 2. i Działdowo, ze względu
na zbliżającą się do ich rejonów ofensywę bolsze
wicką, oraz plutonu Tczew, ze względu na w^ażność
położenia stacji kolejowej i obawy przed dywersją
ze strony Niemiec.
5. 8. 1. pluton żandarmerji w sile 40 żandar
mów pod d-twem chorążego odszedł do grupy
operacyjnej pułk. Habicha do Iłowa, jako pluton
tejże grupy. Z grupy pułk. Habicha powstała grupa
pułk. Aleksandrowicza a następnie dyw. pomorska.
16. 8. przybyło do stanu 8 dyonu 50 żan
darmów z szwadronu zap. 7 dyonu w Poznaniu.
Wobec słabej obsady twierdzy Grudziądza sformo
wano z plutonu szkolnego, z części plutonów gru
dziądzkich, oraz z żandarmów przybyłych z Pozna
nia, 2 szwadrony żandarmerji wojskowej w sile 100
karabinów każdy i oddział karabinów maszynowych
(4. c. k. m.). Cały ten oddział łącznie z podporząd
kowaną Okręgową Szkołą Podoficerską Piechoty O.
Genu otrzymał rozkaz pogotowia marszowego, ce
lem wyruszenia na plac boju, jako grupa mane
wrowa D. O. G. Pomorze. Ze względu jednak na
zmianę sytuacji na froncie utworzono kordon
„Wschód“.
2. 9. przybył do Grudziądza szwadron zapa
sowy żand. z Grodna w sile 1 oficera, 24 żandarmów
17 Dziesięciolecie Pomorza,

i wszedł w skład dyonu. 14. 9. szwadron zapasowy
odszedł na miejsce stałego postoju do Torunia
(8 żand.) i Kartuz (8 żandj).
1. 2. 1921 r. stan dyonu wynosił: 17 oficierów
213 podoficerów zawodowych i 622 szeregowych
i podoficerów niezawodowych.
Od chwili utworzenia dyonu aż do 31. 12. 1921 r.
pełniło służbę w dyonie 44 oficerów, z tego 26
było z b. armji austrjackiej, 11 z Legjonów Polskich,
4 oficerów, którzy otrzymali nominację na oficerów
już za czasów polskich, 2 oficerów z b. armji nie
mieckiej i 1 oficer z b. armji rosyjskiej.

Major Skaza Alfred,
dowódca 8 dyonu żandarmerji.

Oficerów przydzielano do szarży porucznika
włącznie; dopiero od września 1920 r. zostają przy
dzieleni oficerowie w stopniu rotmistrza a nawet
majora.
Kadrę podoficerską 8 dyonu żand. stanowiło
8 żandarmów z b. austr. żand. krajowej, których
mjr. Pilarz sprowadził ze swego dawnego oddziału
żandarmerji z Jarosławia. Od chwili przybycia do
Inowrocławia rozpoczął major Pilarz wierbunek
w celu osiągnięcia pewnej liczby żandarmów, konie
cznej do obsadzenia Pomorza. Po porozumieniu się
z Komitetem Pomorskim dla plebiscytu, spodziewa
ny był liczny napływ ochotników (około 200), który
zawiódł, gdyż zgłosiło się zaledwie kilku. Ażeby
osiągnąć konieczną liczbę żandarmów, mjr. Pilarz
rozpoczął werbunek na tereniie D. O. G. Poznań,
do chwili swego odmarszu do Grudziądza, uzupeł257

niając dotychczasową kadrę do liczby 5° żan
darmów.
Liczba ta zupełnie nie wystarczała do utwo
rzenia d-twa dyonu i projektowanych 4 plutonów,
dlatego też zostały utworzone tylko kadry dla wspo
mnianych plutonów, w sile od 6—10 żandarmów,
a d-cy plutonów w chwili odmarszu na swe stałie
miejsca postoju otrzymali rozkaz uzupełnienia od
działów do pełnego etatu (57 żandarmów) w drodze
werbunku.

W celu otrzymania dobrych podoficerów
i prowadzenia wyszkolenia jednolicie, wysłano 14.
7. 1921 r. 5-u podoficerów do Centralnej Szkoły
Żandarmerji Wojskowej na ośmiotygodniowy kurs
instruktorów.
Od pierwszej chwili werbowania ochotników
rozpoczęło się szkolenie ich w służbie żandarmerji.
Z początku uczono dorywczo tylko rzeczy zasad
niczych, elementarnego pojęcia służby żandarmerji,
posługując się istniejącemi już wówczas regulami-
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Do żandarmerji przyjmowano tylko Polaków,
b. żołnierzy armji niemieckiej i to tylko podoficerów.
W wyjątkowych wypadkach przyjmowani byli także
i szeregowcy, jednak ci byli natychmiast mianowani
podofiqerami. Korpus podoficerski po zorganizo
waniu się dyonu składał się przeważnie (90 proc.)
z podoficerów z b. armji niemieckiej, a tylko kilku
było z b. armji austrjackiej i rosyjskiej. Wyszkolenie
wojskowe przyjęto narazie niemieckie, a fachowe
przeprowadzono naprędce w miarę możności i czasu,
na wzór żandarmerji b. armji austrjackiej.
Żandarmi, poza szkoleniem się w swych od
działach, przechodzili dwumiesięczne kursy żandar
merji, urządzanie w plutonie szkolnym d-twa dyonu,
pozatem wysłano podoficerów zawodowych do Cen
tralnej Szkoły Żandarmerji, oraz na kursy rachun
kowe, gospodarcze i dokształcające.

nami i instrukcjami, obowiązującemi w Centralnej
Szkole Żandarmierji Wojskowej, a braki uzupeł
niono przepisami i instrukcjami b. żandarmerji au
strjackiej.
W analogiczny sposób przeprowadzono rów
nież szkolenie w plutonach. Z chwilą jednak utwo
rzenia plutonu szkolnego, szkolenie przybrało już
pewien system i ścisłe normy. Pomimo jednak wy
siłków ze strony d-cy dyonu, szkolenie w plutonach
napotykało stale na przeszkody, gdyż ze względów
na służbę egzekutywną, d-ca plutonu tylko w wy
jątkowych wypadkach posiadał możność zgromadze
nia wszystkich żandarmów, a najczęściej wykładać
musiał pojedyńczym żandarmom.

Formacje marszowe wysłane na front.
18. 7. 1920 r. wysłano uzupełnienie w liczbie
147 żandarmów dla dyonu żandarmerji polowej przy
1. armji. 31 - 7. wystawiono jeden pluton żandarmerji
dla grupy gen. Roi w sile 21 żandarmów, 3. 8. —
jieden pluton żandarmerji dla brygady syberyjskiej
w sile 20 żandarmów, 5. 8. — jeden pluton żandar
merji dla grupy płk. Habicha w sile 41 żandarmów,
21. 2. 1921 wysłano 110 żandarmów, jako uzupeł
nienie dla 26 szwadronu żandarmerji polowej eta
powej, 24. 2. — 18 żandarmów, jako uzupełnienie
dla plutonu żandarmerji polowiej przy 20 dywizji
piechoty, 18. 3. :— 101 żandarmów, jako uzupełnie
nie dla 17 szwadronu żandarmerji polowej etapowej,
a 44 żandarmów dla 18 szwadronu żandarmerji po
lowej etapowej, 27.' 6. — 36 żandarmów, jako uzu
pełnienie dla żandarniierji przy 2 armji, 7. 7. wysłano
dodatkowo 10 żandarmów jako uzupełnienie dla
żandarmerji przy 2 armji.
Ogółem wysłano w czasie od 18. 7. 1920 r. do
7. 7 1921 r. 537 żandarmów, jako uzupełnienie dla
żandarmerji polowej.

zajęciu Działdowa przez bolszewików, trzymał
wspólnie z oddziałami linjowemi odcintek wyznaczo
ny jeszcze przez jedną godzinę i dopiero, gdy otrzy
mał ogień flankowy, rozpoczął odwrót, tracąc trzech
żandarmów, z których dwóch dostało się do nie
woli a jeden został ranny.
14. 8. część plutonu cofająca się na Lubawę,
po odebraniu od straży obywatelskiej 42 karabinów
i zabraniu aparatów telefonicznych, wycofała się do

Służba oddziałów 8 dyonu żand. na froncie.1
Pluton Żandarmerji Wojskowej cłjor. Głąba
przy grupie operacyjnej pułk. Habicha (później
w grupie pułk. Aleksandrowicza, a w końcu w dy
wizji pomorskiej).
Wobec ciągle trwającej ofens)^wy rosyjskiej
D. O. Gen. Pomorze utworzyło z oddziałów sobie
podległych grupę operacyjną płk. Habicha, której
zadaniem było niewpuszczenię bolszewików wgłąb
Pomorza. 5. 8. 1920 r. chor. Głąb Tadeusz otrzymał
rozkaz udania się razem z 41 żandarmami do Dział
dowa, m. p. d-twa grupy, w celu pełnienia służby
żand. poi.
1
Dnia 13. 8. o godz. 5-ej rozpoczęła się regu
larna bitwa nad rzeką Działdówką, a miasto zostało
ostrzelane przez artylerję nieprzyjacielską. Chor.
Głąb przyłączył do plutonu posterunek i kontr. eks.
kol. w Działdowie tak, że pluton liczył około 60 ka
rabinów, poczem z rozkazu d-twa grupy kilkunastu
żandarmów wysłał na stację kolejową, ostrzeliwaną
przez artylerję sowiecką, w celu dopilnowania do
wozu amunicji dla naszej artylerji, kilkunastu żan
darmów pozostawił w Działdowie, w celu pełnienia
służby kordonowej, reszta żandarmów w sile 20 ka
rabinów odeszła na odcinek Działdowo-Księży Dwór
jako kordon, lecz tam z powodu słabej obsady na
szej linji wzięła bezpośredni udział w bitwie. W ten
sposób pluton żandarmerji został podzielony na trzy
części. Około godz. 20^30 bolszewicy napierając na
lewe skrzydło przerwali je i zajęli miasto. Pierwszie
dwa oddziały żandarmerji musiały się cofnąć razem
z oddziałami linjowemi w kierunku Lubawy, trzeci
zaś będąc na prawem skrzydle i nic nie wiedząc o

Dowództwo 8 dycnu żandarmerji.

Brodnicy. 15. 8. w Brodnicy pluton połączył się
w całość, jednak zmniejszony, gdyż posterunek
i kontr, teksp. kol. Działdowo zostały wycofane do
tworzącego się kordonu „Wschód“. Pluton otrzy
mał rozkaz cofnięcia się do Jabłonowa, celem pełnie
nia służby kordonowej.
16. 8. przytrzymano około 190 rozbitków
i z rozkazu d-twa grupy utworzono z nich oddziały;
jeden oddział w sile 40 ludzi skierowano na nową
[linję obronną Bukowiec a resztę zatrzymano w Jabło
nowie. Z dniem tym grupa przyjęła nazwę grupy
płk. Aleksandrowicza. Z powodu braku żołnierzy,
żandarmi piełnili służbę łącznikową pomiędzy linją
bojową a rezerwami. Oddział pozostały w Jabłono
wie przytrzymał w tym czasie około 140 rozbitków
i poborowych i odstawił ich bądź do swoich oddzia
łów, bądź też do Grudziądza.
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T9- 8. pluton zajął się pogrzebem na pobojo
wisku po odstąpieniu bolszewików. 20. 8. przyaresztowano 11 ludzi z komitetu bolszewickiego i wraz
z odezwami bolszewickiemi odstawiono do Eksp.
Informacyjniej D. O. G. w Jabłonowie, której od
dano równocześnie zabraną bolszewicką kancelarję
dywizyjną. Od tej chwili pluton pełnił służbę bez
pieczeństwa, przyczem dnia 23. 8. przyaresztował
dalszych dwóch członków rządu rewolucyjnego i od
stawił ich do Brodnicy. Po ofensywie naszych wojsk
pluton powrócił do dyonu.

wałd—Płowęż. Oprócz powyższego, d-two dyonu
utworzyło dwa szwadrony po 100 karabinów każdy,
jako riezerwę d-twa twierdzy. Do użycia w boju
wspomnianych szwadronów nie doszło, a to z po
wodu wycofania się bolszewików.
*

*
*

Początkowo dyon otrzymał nazwę ,,Dowódz
two żandarmerji wojskowej przy D. O. G. Pomo
rze*, następnie jednak nazwę zmieniono na Dowódz
two 8 Dywizjonu Żandarmerji Wojskowej, a obec
nie na 8 Dywizjon Żandarmerji.
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Kordon „Wschód“.
Wskutek pochodu nieprzyjacielskiego w głąb
Pomorza, oprócz wysłanego plutonu żandarnuerji
do grupy operacyjnej, d-two dyonu wystawiło kor
don na linji Selno—Radzyń—Gruta, nazwany
„Wschód“ dla odróżnienia od kordonu utworzonego
na linji Wisły. Kordon ten z chwilą rozpoczęcia
ofensywy przez nasze wojska posuwał się naprzód,
zajmując odcinek Budziszewo—Jabłonowo—Buch-

Odznaczono orderem Virtuti Militari i ofice
ra i 1 chorążego, ordenem krzyża walecznych: 5
oficerów i 2 podoficerów.
8 dyonem żandarmerji dowodzili kolejno: kpt.
Pilarz Jan od 5. 11. 1919 r., ppłk. Kulczycki od
5i 6. 1921 r., poczerń mjr. Kuciel. Obecnym d-cą
jest mjr. Skaza Alfred.

8 Szwadron Taborów.
Szwadron Taborów nr. 8. był oddziałem zorga
nizowanym już w czasie pokoju, wskutek czego
w wojnie 1918—1921 r. udziału nie brał.
Zawiązkiem dzisiejszego „skadrowamego 8. Szwa
dronu Tab.“ była ,,Kadra Szwadronu Zapasowego

W październiku 1921 r. nastąpiła reorganizacja
powyższej Kadry. W myśl zarządzonej przez M. S.
Wojsk. Oddział I. Szt. Gen. reorganizacji siły
zbrojnej oraz jej przejścia do organizacji pokojowej,
dotychczasowa Kadra Szwadronu Zapas. Tab. Po
morze została zlikwidowana, a na jej miejsce utwo
rzono równocześnie obszerną jednostkę linjową ta
borową, pod nazwą Dy on Taborów Nr. 8.
W myśl organizacji d-ca dyonu był równocześ
nie Szefem Taborów O. K. i referentem dowódcy
O. K. w sprawach taborowych, odnośnie do całego
O. K. VIII. Miejscem postoju dyonu był Grudziądz.
Pierwszym d-cą dyonu został major a obecnie pod
pułkownik Kluska Wincienty. Wchodzące w skład dy
onu szwadrony linjowe zostały zorganizowane czę
ściowo z rekrutów przydzielonych w grudniu 1921
r. do 8. Dyonu Tab., częściowo zaś z oddziałów
nadesłanych przez 4-ty względnie 7-my Dyon Ta
borów. W grudniu 1921 r. organizacja dyonu była
w zupełności ukończona.
W maju 1922 r. dyon został przeniesiony
z Grudziądza do Torunia. W lipcu 1923 r. dotych
czasowy dowódca mjr. Kluska, przeszedł na równo

Kcpitan Drwota Franciszek,
dowódca b. 8 szwadronu taborów.

Tab. Pomorze“, utworzona 15. 4. 1921 r. na zasadzie
rozkazu M. S. Wojsk. Dep. I. Broni Głównej
i Wojsk. Tab. Miejscem postoju Kadry był Gru
dziądz.
Do sformowania Kadry skłoniła Ministerstwo
Spraw Wojskowych konieczność utworzenia na terenije ówczesnego D. O. Gen. Pomorze jednostki tabo
rowej, jako oddziału macierzystego^ Etat Kadry
był szczupły, gdyż składał się z 2-ch oficerów, 7-miu
podoficerów, 14-tu szeregowców i 4-ch koni.
Zadaniem Kadry było ujęcie w ewidencję, a na
stępnie zdemobilizowanie względnie bezterminowe
urlopowanie wszystkich szeregowych wojsk taboro
wych, pochodzących z terenów P. K. U. D. O. Gen.
Pomorze.
Pierwszym dowódcą Kadry Szwadr. Zapas. Tab.
Pomorze był rotmistrz (obecnie w rezerwie) Lazarewicz Tadeusz. Z dniem 20 kwietnia 1921 r. pod
porządkowane zostały dowódcy Kadry Szwadronu
Zapas. Tab. Pomorze istniejące już poprzednio przy
D. O. Gen. Pomorze składy i warsztaty taborowe,
oraz kolumna przewozowa D, O. Gien, Pomorze.

Oficerowie b. 8, szwadronu taborów.

rzędne stanowisko do 2-go Dyonu Taborów w Lu
blinie, stanowisko zaś d-cy 8-go Dyonu Tab. objął
dotychczasowy Komendant Szkoły dla Ofic. Tab.
we Lwowie ppłk. Schaffer Edm. 1. stycznia 1925 r.
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zostały zlikwidowane Warsztaty Taborowe O. K.
VIII. W maju 1925 r. nastąpiła w myśl rozkazu
M. S. Wojsk. Sztab. Gen. reorganizacja dotychcza
sowego Dyonu Taborów Nr. 8. Utworzony został
Szwadron Taborów Nr. 8. w składzie: drużyna d-cy
wraz z kwatermistrzostwem, dwie kolumny szkolne
i kolumna przewozowa. Równocześnie na zasadzie
tego samego rozkazu M. S. Wojsk, utworzono przy
d-twie Korpusu Szefostwo Tabqrow D. O. K. VIII.
Dotychczasowy d-ca dyonu pułk. Schaffer został
Szefem Taborów O. K. VIII, a na stanowisko d-cy
szwadronu tab. powołano mjr. Brimne-Selim Wła
dysława.
Z wiosną 1926 r. nastąpiła dalsza reorganizacja
Taborów. Ze względów oszczędnościowych, oraz
w związku z koniecznościami budżetowemi wojska,
dotychczasowy szwadron do czasu nowej organi
zacji skadrowano, a obie kolumny szkolne zlikwido
wano. Pozostały więc' tylko drużyna dowódcy
z kwatermistrzostwem i kolumna przewozowa.
Dotychczasowy d-ca szwadronu mjr. BrünneSelim odszedł na stanowisko Szefa Taborów O. K. V.
w Krakowie, d-cą zaś szwadronu zamianowany zo
stał kpt. Drwota Franciszek.
Na wiosnę 1928 r. następuje dalsza reorgani
zacja. Istniejąca dotychczas przy skadrowanym
szwadronie tab. kolumna przewozowa zostaje zli

kwidowana, a w związku z utworzeniem na terenie
Rzeczypospolitej 2-ch szwadronów szkolnych, etat
osobowy szwadronu zmniejszono o 1 oficera. D-cą
szwadronu jest obecnie kpt. Góralik Czesław.
Reorganizacje i wynikające stąd zmniejszenie
się etatów osobowych spowodowało przejście znacz
nej ilości nadetatow}rch oficerów i podoficerów tabo
rowych do innych rodzajów broni względnie służb,
a w szczególności do artylerji.
Pierwsze kadry oficerskie oraz podoficerskie
zorganizowanych w r. 1921 taborów pochodziły prze
ważnie z armij zaborczych. Braki i nierównomierności w fachowym wyszkoleniu tab. usuwała zorga
nizowana przez M. S. Wojsk, we Lwowie Szkoła
dla Oficerów i Podoficerów Tab. Wszyscy oficero
wie do majora włącznie oraz bardzo poważna ilość
podoficerów w tej szkole przeszli przeszkolenie.
Równolegle z wyszkoleniem prowadzona była
w jednostkach taborowych praca kulturalno-oświa
towa. Przydzieleni do formacyj taborowych rekruci
pochodzili prze ważnie z kresów wschodnich i byli
po największej części analfabetami. Dzięki usilnej
pracy w tym kierunku, żołnierze ci zdobywali w cza
sie swej służby umiejętność czytania i pisania
i wracali do swych siedzib jako więcej wartościowi
i uświadomieni obywatele.

Podoficerowie b. 8 szwadronu taborów.

Organizacje Wojskowe i Instytucje Naukowe.
Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne.
Przysposobienie wojskowe w niepodległej Pol
sce znajduje niezwykle dużo pięknych wzorów wier
nego i bezinteresownego służenia krajowi; ma bo
gatą tradycję wykutą w glorji bezprzykładnego
bohaterstwa przez rycerskich przodków, którzy

W okresie porozbiorowym widzimy usiłowania
wznowienia dawnych świetnych tradycyj, na któ
rych wodzowie powstań narodowych budują swoje
plany walki o wolność. Próby robiono, lecz położe
nie ówczesne nie pozwoliło na osiągnięcie zamierzeń.

Kurs C. K. M. dla Powstańców i Wojaków m. Grudziądza. Komendantem kursu był
por. Szpakowski, komendant powiatowy P. W. na miasto Grudziądz, w roku 1929.

ofiarnie kładli życie w potrzebie, wykuwali granicę
potężnego mocarstwa Piastów, byli przedmurzem
chrześcijaństwa przeciwstawiającym garstki walecz
nych potężnym najeźdźcom pogańskiego Wschodu.
Siady dawnego przysposobienia wojskowego
znajdujemy jeszcze dzisiaj w rozsianych po całym
kraju a najliczniej na Pomorzu Towarzystwach
Bractwa Strzeleckiego, organizacji o bogatej i pięk
nej przeszłości,

Korzystne warunki dla tej pracy znajdujemy na
parę lat przed wojną światową; jest to okres na
pięcia politycznego i wzrastających wysiłków mili
tarnych mocarstw europejskich.
Nieszczęścia naszego kraju poprzedzające ten
okres, wytworzyły w nas psychikę całkowitej bezsiły,
z której wyrwać nas mogła zaiste szaleńcza odwaga
człowieka, który swym czynem wyzywał wszystkie
rsiły przeciw sobie człowieka, który umiał myśleć
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za wszystkich, umiał patrzeć w nadchodzące wypad
ki i wyciągnąć z nich wskazania, z których należało
wykuć czyn oręża i rzucić go na szale nadciągającej
burzy.
Obudzeni Jego wolą, sięgnęli po rdzewiejący
polski miecz. Marzyli w swoich młodych rozpalo
nych głowach o czynie śmiałym, przerastającym ich
siły, czynie, który spokojnych ludzi przerażał swą
niepoczytalnością, wygniatał w tein większą mar
twotę bezczynu.
Kiedy przycichła pożoga wojny na naszych zie
miach i ucichł na chwilę szalony ryk dział, z za opa
rów krwi, dymów z pogorzelisk i zniszczeń dokona
nych przez najeźdźcę, zeszła jutrznia wolności, ziścił
się cudowny sen pokoleń. Oczy z łez radości ocie
rano, nie mogąc uwierzyć, że stajemy się włoda
rzami na własnej ziemi.
Lecz pełna beztroska radość krótkotrwałą była.
Wróg stał u wrót jednej granicy; nie opuścił jesz
cze prastarych ziem naszych, gniazda orłów Pia
stowskich, na drugim krańcu. Chciano wydrzeć nam
bezprawnie ziemie orląt. Zewsząd jak sępy rzucili
się na bezbronną zdobycz mniemając, że niezdolni
będziemy oprzeć się nie mając broni, wojska i ży
wności. W tym to właśnie okresie znajdujemy pierw
sze usiłowania, zmierzające ku wciągnięciu w orbitę
potrzeb Państwa istniejącego i słabo zorganizowa
nego przysposobienia wojskowego.
W tych to najcięższych chwilach, element naj
więcej zapalny, uświadomiony narodowo i zaprawio
ny w różnych zakonspirowanych polskich organiza
cjach P. W. do patrjotyzmu czynnego, rzuca na szale
wypadków swe młode siły i w różny sposób zdobyte
umiejętności żołnierskie, organizując oddziały ochot
nicze, które biorą udział już to na jednym z frontów,
czy też w walce z okupantami wewnątrz kraju, już
w pracy tajnej, cichej a groźnej dla ciemięzcy, jak
na ziemiach zachodnich; wreszcie, jako korona wy
siłku młodego a bujnego temperamentu żołnierskiego
i wielkiej miłości Ojczyzny, to masowy udział nasze
go kwiatu młodzieży w walkach z nawałnicą bolsze
wicką w chwilach' krytycznych, kiedy wróg sztur
mował do serca Polski, naszej stolicy.
W okresie tym o jakiejkolwiek pracy wyszkole
niowej, o jakimkolwiek systemie i ładzie nie dało
się pomyśleć; był to czas, kiedy nie instruktor, nie
programy, ale twarda rzeczywistość waląca w zręby
naszej co dopiero odzyskanej wolności uczyła wo
jaczki, hartu, koleżeństwa i innych cnóUzołnierskich.
Następny okres to czasy powojenne, czasy, kie
dy psychika nieomal całego społeczeństwa wbrew
powiedzeniu, ,,że spocząć na laurach to klęska“, na
stawiona została na życie i pracę pokojową, niechę
tna wszelkiein poczynaniom, mającern na celu przy
gotowanie społeczeństwa do ewentualnej wojny
obronnej.
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Dopiero czas i rewizjonistyczne pomruki sąsia
dów obudziły czujność i świadomą potrzebę czynu,
skierowując myśli do przygotowania naszej młodzie
ży do zadań mogących jej przypaść, gdy wróg się
gnie po naszą ziemię. Usiłowania te, które poczęły
się tu i ówdzie przejawiać, nie dawały pełnych wy
ników z braku właściwych wytycznych, planu, po
mocy i opieki nad istniejącemi oddziałami P. W.
Dopiero przeznaczenie do tej pracy kadr oficerskich,
t. zw. oficerów instrukcyjnych przy P. K. U. (pó
źniej ofic. p. w. przy pułkach piechoty) rozwiązało
częściowo sprawę i dało impuls do zreorganizowania
istniejących i tworzenia nowych ośrodków organiza
cyjnych. Lecz i tu brak jasnych i skonkretyzowa
nych wytycznych sprowadzał niejednolitość metod,
a w konsekwencji przy dużych wysiłkach jednostek
otrzymano słabe wyniki końcowe, polegające na nie
licznych ćwiczeniach i zebraniach, które miały utrzy
mać na możliwym poziomie gotowości wojskowej
istniejące i świeżo zorganizowane oddziały Przyspo
sobienia Wojskowego.
Okres powyższy, który trwa do początku 1926 r.,
da się jednak zamknąć pewnemi realnemi wynikami
w tej dziedzinie. W tym czasiie zdołano wychować
w społeczeństwie świadomą potrzebę sposobienia się
do obrony. Istniejące organizacje P. W. znalazły
oparcie moralne i materjalne i zrozumienie swoich
potrzeb u władz wojskowych i administracyjnych,
oraz ezerokich warstw społeczeństwa myślącego kategorjami państwowemi. Był to okres tworzenia co
raz to nowych placówek o charakterze P. W.
Pracę właściwą metodyczno-szkoleniową prze
niesiono na grunt najbardziej odpowiedni, do szkół
średnich i częściowo akademickich.
W tym czasie skłaniano się ku systemowi wpro
wadzenia przymusowego przysposobienia wojsko
wego w całem państwie, jednak względy gospo
darcze i polityczne nie pozwoliły na to; pozostał
system ochotniczy, który istnieje do dzisiaj, mając
swe wady ale i duże zalety. System ochotniczy nie
pozwala i obecnie na prowadzenie ciągłości i jednoli
tości szkolenia. Dużo jest jeszcze jednostek mniej
uświadomionych, uchylających się pod lada pretek
stem od pracy. Z drugiej strony koncepcja przymu
sowego przysposobienia wojskowego przekreśla
w dużej mierze pierwiastek ideowy tej pracy.
Następny etap tej pracy to druga połowa 1926 r.,
kiedy powołano do życia Państw. Urz. W. F. i P. W.
i nadano robocie przemyślane ramy organizacyjne,
celowo nastawione programy i wytyczne, wzmocnio
no istniejącą kadrę oficerską i podoficerską, oraz
określono cel i metody pracy. Odtąd rozpoczyna się
gorączkowa działalność w terenie, idąca po linji:
1) przygotowania młodzieży przedpoborowej
do służby wojskowej i pracy społeczno-obywatelskiej,

2) równolegle postanowiono utrzymać w kar
bach organizacyjnych i gotowości bojowiej organi
zację rekrutującą się z podoficerów i szeregowych
nez.
Niespełna 4 ostatnie lata, to okres normalizacji
na polu przysposobienia wojskowego, a co za tern
idzie i dzisiaj już widocznych pozytywnych wyni
ków pracy.
Dzisiaj każda organizacja grupująca w sobie
ludzi młodych, przedpoborowych lub tych, którzv
już spełnili swój obowiązek wojskowy, wzięła sobie
za punkt honoru prowadzenie jak najintensywniej

rodu, jest w stadjum pełnego rozkwitu, zwłaszcza
w większych ośrodkach miejskich. Oczywiście brak
tu jeszcze dostatecznej ilości w pełni wykwalifiko
wanych instruktorów, brak urządzeń i sprzętu; dal
szym powodem nie osiągnięcia całkowitych wyników,
to słabe uświadomienie społeczeństwa, zwłaszcza na
wsi, gdzie nie umieją doceniać dobrodziejstwa, jakie
daje systematyczne ćwiczenie gimnastyczne i ruch
na wolnem powietrzu. W każdym razie należy
stwierdzić z całą bezstronnością, że pionierzy tej
pracy osiągnęli bardzo wiele, zwłaszcza kiedy weź
miemy pod uwagę, że swe wyniki skierowali głów

Pluton P. W. Chełmno w czasie ćwiczeń gimnastycznych 1930 r.

szej pracy wyszkoleniowej, która gdzieś w odległej
perspektywie może znaleźć swój pełny wyraz i real
ne korzyści dla Państwa.
Jednakowoż i obecnie w pokojowym życiu
z pracy tej płyną dla Państwa znaczne korzyści i to
w znaczeniu gospodarczem i fakcie, że społeczeństwo
przez tę robotę zbliża się do swoich właściwych
obrońców, dając im pełne oparcie i zrozumienie ich
potrzeb. Wreszcie przywileje dla tych, którzy z sze
regów przysposobienia wojskowego powołani są do
odbycia służby w armji, dopełniają tych wartości.
Poza dziedziną wy szkoleniowo-wojskową, która
wykonywana jest w pewnym określonym czasie
i warunkach, w ramach wyszkolenia rekruckiego,
rozpoczęto akcję zazębiającą się z przysposobieniem
wojskowem, t. zw. wych. fizyczne.
Akcja ta dzięki niezmordowanej energji kiero
wników i pionierów idei odrodzenia fizycznego na

nie w ośrodki, gdzie ludność wskutek specyficz
nych warunków miejskich jest skazana na wegetację
i pozbawiona często elementarnych urządzeń higjenicznych — ludność, której charakter pracy i życia
miejskiego domaga się opieki i wglądu czynników,
które powinny czuwać nad zdrowiem społeczeństwa,
ludność, która po swojej ciężkiej wyczerpującej pra
cy łaknie słońca i racjonalnego ruchu na świeżem,
czystem powietrzu.

Obok właściwej pracy przysposobienia wojsko
wego i wychowania fizycznego prowadzona jest
w porozumieniu i przy współudziale władz admini
stracyjnych, akcja wyszkoleniowa w obronie prze
ciwgazowej i przeciwlotniczej ludności cywilnej.
W związku z tern przystąpiono do zorganizowania
w każdej nieomal gminie t. zw. komitetów, na któ
rych czele stoi wójt lub sołtys. Członkowie komi
tetu rekrutują się z pospolitaków, przedpoborowych
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i kobiet. Członkowie ci przeszkalani są na kilkunasto
godzinnych kursach o specjalnym programie dla
ludności cywilnej.
Równolegle do tego i przy współudziale L. O.
P. P., władz kolejowych i innych, przeszkolono w za
kresie obrony czynnej przeciwgazowej cały personel
kolejowy, Pol. Państwową, straż ogniową, urzędni
ków pocztowych i pracowników instytucyj i zakła
dów użyteczności publicznej.
Z dotychczasowych wyników tej akcji można
wnioskować, że każdy napad gazowy czy lotniczy
nieprzyjacielski znajdzie ludność cywilną i władze
administracyjne uświadomione o niebezpieczeństwie
i przygotowane do skutecznej obrony.
Rozpatrując pracę przysposobienia młodzieży
do służby wojskowej, utrzymania na właściwym po
ziomie wyszkolenia rezerwistów, oraz równoległą
z tern działalność w zakresie wychowania fizycznego,
wreszcie przygotowania całej ludności do obrony
przeciwgazowej i przeciwlotniczej trzeba stwierdzić,
że dokonano na terenie naszego województwa bardzo
dużo, tern więcej, jeźli się zważy warunki pracy,
weźmie pod uwagę czynnik czasu, przestrzeni i ilości
instruktorów i przeliczy na zamierzenia ilość czyn
nie pracujących organizacyj i ilość ćwiczących
w przysposobieniu wojskowem i wychowaniu fizycznem.
Braki istnieją jak zawsze i wszędzie, gdzie się
coś buduje; brak jeszcze dotąd dostatecznej ilości
instruktorów p. w. i w. f. w terenie, duże są braki
w sprzęcie, niema w wielu miejscach odpowiednich
terenów do ćwiczeń, brak strzelnic itp.
Recytowanie tu bolączek i niedomagań nie zmie
ni radykalnie ani uzdrowi obecnego stanu rzeczy.
W tien sposób nie podwoi się kadry szkolącej i nie
znajdzie na miejscu takich środków i rad, któreby
natychmiast złu zaradziły. Nie mniej patrząc z otu
chą na nasz io-letni dorobek we wszystkich dziedzi
nach życia społecznego, warto kwestję tę wziąć pod
rozwagę i rozglądnąć się w możliwościach dzisiej
szego stanu rzeczy i stopniowo szukać rozwiązania
problemu, od którego w dużej mierze będzie zale
żało, czy akcja zakrojona na tę miarę co dzisiaj,
spełni oczekiwania i da pełne owoce w postaci wy
szkolenia rekruckiego całej przedpoborowej młodzie

ży, przygotuje cale społeczeństwo do obrony prze
ciwchemicznej i wreszcie upowszechni i zrealizuje
ideę ,,Naród odrodzony fizycznie“.
A wszak to jest celem tej pracy i w tym kie
runku powinny iść wszystkie usiłowania.
Coraz większe zrozumienie i poparcie tej akcji
przez czynniki miarodajne, wchodząca coraz więcej
na właściwą drogę współpraca władz wojskowych
P. W. z czynnikami administracyjnemi i społeczne
mu, każe żywić jak najlepsze nadziejie i wierzyć, że
trudności, jak mała ilość wykwalifikowanych in
struktorów, braki w sprzęcie w. f. i p. w., brak urzą
dzeń sportowych i hal do ćwiczeń uda się przy do
brych chęciach, w zrozumieniu rzetelnej i zdolnej
współpracy usunąć.
W streszczonym rzucie historycznym naszego
dorobku na polu przysposobienia wojskowego i wy
chowania fizycznego nie można również pominąć
milczeniem pracy, jakiej ostatnio jesteśmy świadka
mi, pracy przysposobienia wśród szerokich zastępów
kobiet, które dążą wytrwale i z całą świadomością
do celu, z wiarą, żie w przyszłości, gdy Ojczyzna bę
dzie w potrzebie i kobieta-Polka będzie miała swoje
wielkie zadanie do spełnienia.
Dzisiaj, w ogólnym wyścigu pracy powinni
wszyscy, komu dobro kraju i sprawa naszej mło
dzieży leży na Siercu, wprzęgnąć we wspólny rydwan
swoje wysiłki i pójść z pracą, radą i opieką do tych,
którzy nas z czasem zastąpią, pamiętając że to, co
dzisiaj wszczepimy w młode serca i dusze, Ł j. po
trzebę służenia krajowi, uczciwą pracę i obowiąz
kowość, będzie dla niej wskaźnikiem w okriesie samodecydowania o najważniejszych sprawach kraju.
Dzisiaj wysiłki Państwa i społeczeństwa muszą
iść ku utrwaleniu naszego bytu niepodległego.
Musimy wytężyć wszystkie siły, ażeby w po
trzebie obronić najdroższy skarb — wolność własne
go kraju.
Wiemy, że wojna to bilans pokojowej pracy ca
łego społeczeństwa.
Tej pracy nie wolno odkładać!
Wolność Ojczyzny zależeć będzie od sumy wy
siłków włożonych przez cały naród na ołtarzu Jej
obrony, przygotowanej w cichej, żmudnej pracy po
kojowej.

Toruńskie Koło
Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.
To w. Wiedzy Wojskowej na terenie Korpusu
Pomorskiego powstało w 1921 r. z inicjatywy gen.
dyw. Leonarda Skierskiego.
Pierwsze walne ziebranie powołało na prezesa
majora Aleksandrowicza, dowódcę 8. pułku saperów,
i uchwaliło organizację sekcji odczytowej, bibljotecznej, technicznej i towarzyskiej. Jednocześnie zu
pełnie samorzutnie powstała sekcja sanitarna.
Organizacja ta w zaczątkach swoich opiera się
na wzorach warszawskich i ma za zadanie łączenie
oficerów nie tylko na gruncie naukowym, ale i to
warzyskim, oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych
ogółu oficerów. Siedzibą Tow. jest kasyno oficer
skie garnizonu.
Bibljotieka, będąca dziś chlubą Tow., powstaje
pierwotnie z darów, które popłynęły dość obficie,
a powiększa się szybko przez zakup książek ze skła
dek oficerskich. Czytelnia T. W. W. prenumeruje
niemal wszystkie poważniejsze pisma perjodyczne
i dzienniki, dzięki czemu cieszy się dość znaczną
popularnością.
Na czele sekcji odczytowej stanął kapitan Ma
liszewski. Odczyty, wygłaszane przez oficerów gar
nizonu toruńskiego, a od czasu do czasu przez za
praszanych z poza Torunia prelegentów, mają za
zadanie wypełnienie luk w wiedzy wojskowej ogółu
oficerskiego, jak również służą celom samokształ
cenia się oficerów. Ze względu na okres organizacji
armji i wprowadzania nowych regulaminów, dzia
łalność odczytowa T. W. W. przyczynia się wy
bitnie do fachowego doskonalenia się ogółu oficer
skiego, co powoduje szereg rozkazów obowiązko
wego stawiania się na odczyty T. W. W. wszystkich
oficerów garnizonu.
W maju 1922 r. na czele T. W. W. w Toruniu
staje gen. bryg. Minkiewicz. Do zarządu wchodzi
kapitan Filipek, jako skarbnik, oraz pułk. Marczew
ski, jako przewodniczący T. W. W. i ppłk. Białokur,
jako przewodniczący sekcji sanitarnej. Na czele
sekcji odczytowej staje major S. G. Płoszajski, resz

ta zarządu pozostaje bez zmian, z tern jednak, że
z chwilą przeniesienia służbowego gen. Minkiewicza
przewodnictwo T. W. W. objął gen. dyw. Berbecki,
d-ca O. K. VIII.
Sekcje techniczna i sanitarna pracują bardzo
intensywnie, a cenniejsze z ich referatów wygłasza
ne są na zebraniach plenarnych T. W. W.
W okresie r. 1922 i początku 1923 daje się zau
ważyć szybki rozwój bibljoteki i czytelni. Sekcja
odczytowa w dalszym ciągu co czwartek organizuje
odczyty, cieszące się dużą frekwiencją. W okresie
tym T. W. W. w postaci broszury wydaje 2 odczyty
majora Aleksandrowicza p. t. „Inżynierja wojskowa
a obrona Polski“. Broszura ta wywołała ożywioną
dyskusję nie tylko w kołach toruńskich, ale i war
szawskich, a czysty dochód ze sprzedaży broszury
idzie na cele T. W. W.
Pierwsze wydawnictwo toruńskiego Koła T. W.
W. powoduje powołanie do życia osobnej sekcji wy
dawniczej, na czele której staje major Aleksandro
wicz, dowódca 8. pułku saperów.
W tymże okriesie powstaje szereg kół T. W. W.
niemal we wszystkich większych garnizonach okrę
gu pomorskiego. Koła te organizują odczyty, poga
danki, zebrania'towarzyskie i gromadzą własne księ
gozbiory, wzorując się na kole toruńskiem.
W r. 1923 przewodnictwo T. W. W. obejmuje
znowu gen. dyw. Skierski, a jiednocześnie zachodzi
szereg zmian personalnych w składzie zarządu. No
wy Zarząd kontynuuje dotychczasowe prace T. W.
W., a tempo ich nie ulega zmianie.
W r. 1923 wskutek rezygnacji gen. dyw. Skier
skiego, walne zebranie dokonuje nowych wyborów.
Przewodnictwo T. W. W. obejmuje teraz wyzna
czony przez Dowódcę O. K. VIII. gen. bryg. Zie
liński Franciszek, a kasę nowoobrany skarbnik ppłk.
Giliewicz.
R. 1924 przynosi T. W. W. nowy statut, prze
kształcający koło toruńskie w koło okręgowe T. W.
W. i podporządkowujący mu koła prowincjonalne,
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które otrzymują nazwę kół załogowych. Na mocy
uchwały walnego zebrania, koło załogowe toruńskie
pozostaje jednocześnie kołem okręgowem, a wyło
niony prziez nie zarząd nosi nazwę okręgowego Za
rządu T. W. W.
R. 1925 przynosi dalsze zmiany personalne
w składzie zarządu. Na prezesa powołany zostaje
przez Dowódcę O. K. gen. bryg. Zarzycki. W skła
dzie zarządu pracują: ppłk. Gilewicz — sekcja od
czytowa, ppułk. Płoszajski — bibljoteka, ppułk. Wolszlegier — skarbnik, kapitan S. G. Kaisier — sekre
tarz, ppułk. S. G. Müller — sekcja techniczna, kapi-

legentami i dostarczania im niezbędnych do prac
naukowych książek.
Ten okres stanowi czas intensywnej pracy orga
nizacyjnej, dzięki której stworzony zostaje prelimi
narz, przewidujący stałe dochody dla poszczegól
nych sekcyj zarządu, określone procentowo w sto
sunku do dochodów zarządu okręgowego. Prelimi
narz ten umożliwia planową pracę i przyczynia się
w znacznym stopniu do rozwoju działalności T. W.
W. na terenie Torunia.
Tow. Wiedzy Wojskowej w okresie r. 1925
i 1926 przeprowadza organizację szieregu kursów ję-

Zarząd Okręgowego Koła Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w Toruniu w 1928 r.

tan Lipiński — kursy językowe. Sekcja sanitarna
nie posiada swego przedstawiciela w zarządzie,
a przewodnictwo jej obejmuje pułk. Piestrzyński.
Szef Depart. Zdrowia M. S. Wojsk. Zarząd w tym
składzie zostaje wybrany ponownie w r. 1926.
W okresie r. 1925 i 1926 zaznaczają się znaczne
tarcia pomiędzy zarządem główn. T. W. W. a zarzą
dami okręgowemi. Poszczególne zarządy kół okrę
gowych działać zaczęły według swego uznania. Koło
toruńskie obroniło swoje stanowisko zachowania
własnej biblioteki, a na cele zarządu głównego po
stanowiło przekazywać tylko 20 procent własnych
dochodów, żądając specjalnie wydanym okólnikiem
od kół załogowych przelewania do kasy zarządu
okręgowego 50 procent własnych dochodów, zobo
wiązując się za to do obsyłania kół załogowych pre-
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zyków, samochodowych i radjo. Sekcja odczytowa
opracowuje planowy program odczytów pod hasłem
obrony narodowej, ogłaszając konkurs na najlepsze
opracowania wybranych tematów. Z wyróżnionych
przez specjalnie do tego wybrane komisje odczytów,
wymienić należy następujące: mjr. S. G. Stebłowskiego „Liga Narodów“, majora Felsztyna „Broń
małokalibrowa“, mjr. S. G. Stebłowskiego „Zaga
dnienia bezpieczeństwa Polski na tle projektu roz
brojenia powszechnego“, kpt. Klochowicza „Nasi
wielcy wodzowie w świetle napoleońskiego genjusza“, majora Nowaka „Baony c. k. m.“, ppułk. S. G.
Batyckiego „Rozwój poglądów na karność wojsko
wą“.
Ten ostatni odczyt został ogłoszony drukiem
w osobnej broszurce.

W okresie tym przestaje istnieć sekcja technicz
na i zabawowa, niemniej jiednak T. W. W. z okazji
świąt narodowych oraz rocznic, posiadających do
niosłe znaczenie historyczne, organizuje akademje,
wśród których wyróżnić należy akademję ku uczcze
niu Żeromskiego i Reymonta.
W r. 1925 i 1926 T. W. W. zorganizowało i prze
prowadziło: 2 kursy samochodowe, 2 kursy radjoamatorskie, 2 kursy języka francuskiego w trzech
oddziałach, kurs pisania na maszynie dla oficerów
sztabów. Bibljoteka T. W. W. posiada budżet, się
gający 7.415 zł., a księgozbiór T. W. W. wzrasta
nadzwyczaj szybko. Dochody Okręgowego Zarządu
stanowią pokaźną cyfrę 11.841 zł., z czego 977 zł.
przekazano zarządowi głównemu.
W styczniu 1927 r. wybrano znowu nowy za
rząd, na czele którego staje gen. bryg. Zarzycki,
sekretarjat obejmuje major Horak, bibljotekę ppułk.
Gilewicz, kursy i odczyty major Felsztyn, kasowość
ppułk. Wolszlegier. Do przeprowadzenia kursów
językowych powołany zostaje kpt. S. G. Hojnacki.
Walne zebranie opodatkowuje oficerów garnizonu
toruńskiego po 50 groszy na rzecz powiększenia
bibljoteki. Uchwała ta wywołana została kategorycznem zarządzeniem przekazywania 50 procent
dochodów wszystkich kół T. W. W. na rzecz zarzą
du głównego oraz troską o dalszy rozwój bibljoteki.
Nowy statut T. W. W. przekształca koło to
ruńskie w koło załogowe.
R. 1927 przynosi szereg zmian personalny cli,
następuje zdekompletowanie zarządu i poszczegól

nych sekcyj, dzięki czemu zauważyć się daje pewne
zmniejszenie tempa prac T. W. W., które przez
dłuższy czas wskutek przeniesienia gen. bryg. Za
rzyckiego na inne stanowisko pozostawało bez
prezesa.
Z chwilą objęcia przewodnictwa toruńskiego
koła T. W. W. przez pułkownika MaksymowiczaRaczyńskiego, dowódcę 4. D. P., działalność T. W.
W. ożywia się ponownie. Zaznacza się dalszy inten
sywny rozwój bibljoteki, prowadzone są kursy języ
ka francuskiego i angielskiego.
Wybory 1928 r. powołały na przewodniczącego
pułkownika (obecnie gen. bryg.) MaksymowiczaRaczyńskiego, dowódcę 4. D. P., oraz oficerów, któ
rzy na zebraniu organizacyjnem zarządu ukonsty
tuowali szereg sekcyj, a mianowicie: sekcja piecho
ty — przewodniczący pułk. Jatelnicki, sekcja bibljoteczna — przewodniczący pułk. Gilewicz, członko
wie: pułk. S. G. Parafiński, mjr. S. G. Zbijewski,
sekcja techniczna — przewodniczący pułk. Aleksan
drowicz, członek: ppułk. Jancewicz, sekcja odczy
towa — przewodniczący ppułk. Landau, członkowie:
ppułk. S, G. Kunert, mjr. Prauss, sekcja kursów —
przewodniczący kmdr. por. S. G. Frankowski, czło
nek — mjr. Fielek: pozatem sekretarjat objął ka
pitan S. G. Suzin, kasowość zaś kpt inż. Krzyściak.
W tym składzie nowy zarząd podjął energiczną
akcję, osiągając z dnia na dzień pomyślniejsze wy
niki i stawiając działalność To w. na bardzo wyso
kim poziomie.

Bibljoteka Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.
Bibljoteka Tow. Wiedzy Wojskowej w Toru
niu powstając z przygodnych zasiłków, nie mogła
odrazu stanąć na wysokości zadania. Dopiero w r.
1924 rozwija się pomyślnie, opierając się na pierw
szym stałym budżecie. Dochód ze składek człon
kowskich umożliwia dalszy zakup książek. Stan księ
gozbioru z końcem r. 1924 wynosi 1553 dzieł, w 1716
toniach opr.

Zarząd T. W. W. przydziela 40 proc. ogólnych
wpływów na rzecz bibljoteki i postanawia zakupy
wać nadal literaturę piękną, gdyż zapotrzebowanie
na nią jest znacznie.
31 grudnia 1925 r. liczy bibljoteka 2202 dzieł
w 2408 tomach. Dla dobra bibljoteki pracuje skrzę
tnie i podnosi jej stan posiadania p. ppułkownik Pło
szą jski, który stawia wniosek, by z niej korzystać

Zarząd i personel bibljotek T. W. W. i O. K. VIII. w 1928 r.

W r. 1925 wyłania się kwest ja włączenia bibljo
teki T. W. W. do bibljotieki wojsk. D. O. K. VIII.
Sprzeciwiają się temu pp. ppułkownik Gilewicz i Płoszajski, którzy na zjeździe przewodniczących i dele
gatów w Warszawie bronią odrębności bibljotek
T. W. W. Wniosek połączenia się bibljotek w jedną
całość upada. Wobec tego w Toruniu utrzymują się
obie bibljoteki na dotychczasowych zasadach.

mogły również osoby cywilne za odpowiedniem po
ręczeniem i opłatą.
W r. 1926 obejmuje nadzór nad bibljoteka p.
ppułkownik Gilewicz, pozostający od szeregu lat
w Zarządzie T. W. W. Za jego staraniem stan księ
gozbioru podnosi się w r. 1926 do 2838 dzieł w 3201
tomach, z których 50 proc. stanowią dzieła naukowe.
Z rozporządzenia p. gen. Berbeckiego, Dowódcy O.
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R. VIII, przenoszą się w sierpniu 1926 r. obie bibljoteki do osobnego budynku w śródmieściu obok
Kasyna Garnizonowego. Od tiego czasu czytelni
ctwo wzrasta znacznie. Sprężysty i dbały o rozwój
instytucji Zarząd Bibljoteki z przewodniczącym,
p. pułkownikiem Gilewiczem na czele, stara się o za
silenie jej w książki o wartości literackiej i w cenne
dzieła naukowe i wojskowe. Popularność bibljoteki
rośnie dzięki p. gen. Berbeckiemu, który udostępnił
ją Kuratorjum Okr. Szkolnego Pom. i średnim uczel
niom wraz z profesorami. Na mocy uchwały Zarzą
du z 6 maja 1926 r. otrzymuje bibljoteka 55 procent
ogólnych dochodów Tow. Wiedzy Wojskowej,
a oprócz tego opodatkowują się w r. 1927 oficerowie
garnizonu Toruń w wysokości 50 gr. miesięcznie
w myśl wniosku p. pułkownika Gilewicza na plenum.
Bibljoteka otwarta w dnie powszednie od 8-ej
do 21-ej, w niedziele od 11-ej do 13-ej, prenumeruje
najważniejsze czasopisma polskie i zagraniczne,
dzienniki wszystkich kierunków, ułatwiając czytel
nikom wytwarzanie sobie własnych poglądów na
wszystkie przejawy życia społecznego. Przeciętnie
30—40 osób dziennie korzysta na miejscu z gazet
i czasopism. Pokaźna to liczba, jeżeli się zważy, że
w Toruniu jest jeszcze jedna publiczna czytelnia
przy Książnicy Miejskiej im. Kopernika, a dla pp.
oficerów w każdem Kasynie Oddziałowem znajdują
się dzienniki i pisma ilustrowane.

Zarząd uwzględnia przy zakpple książek nie
tylko historję Polski i wojskowości, dzieła z taktyki
i organizacji wojsk, ale i najnowsze utwory literac
kie autorów polskich i obcych znajdują się na pół
kach.
Księgozbiór powiększa się także dzięki licznym
darom. W r. 1928 ofiarowano 180 dzieł w 175 to
mach. 764 dzieła w 855 tomach zakupiła Komisja
bibljoteczna tak. że z dniem 1 października 1928 r.
posiada bibljoteka 4093 dzieła w 4592 tomach. Bi
bljoteka Tow. Wiedzy Wojskowej, jako placówka
kulturalno-oświatowa, jest łącznikiem sfer wojsko
wych z obywatelstwem toruńskiem, które uczęszcza
chętnie do bibljoteki. Szczególnie młodzież szkół
średnich znajduje w Bibljotece źródła do opracowań
szkolnych z dziedziny literatury, historji i techniki,
a pomocą w wyborze dzieł służy chętnie i niezmor
dowanie długoletnia pracowniczka bibljoteki, p.
Mar ja Wróblewska.
Wypożyczeń w r. 1928 było 24.287, w czem
4081 książek wypoż}rczono w celach naukowych.
Liczba ostatnia świadczy o stałem interesowaniu
się osób wojskowych postępami wiedzy, kultury
i cywilizacji i jest dowodem, że nie tylko fachowe
wykształcenie pogłębiają pp. oficerowie, ale pracują
również nad osiągnięciem wyższego poziomu ogólno-naukowego.

Bibljoteka Wojskowa D. O. K. VIII.
Jedną z pierwszych trosk zwierzchnich władz
wojskowych po zajęciu Pomorza w styczniu 1920 r.
było tworzenie placówek naukowo-oświatowych dla
oficerów i szeregowych.
To też już w lutym 1920 r. powstaje przy D. O.
Gen. Pomorze w Grudziądzu za inicjatywą oddziału
kulturalno - oświatowe
go pierwszy księgo'''SgH/jSt
zbiór, który według za
chowanego inwentarza
liczy 347, przeważnie
ofiarowanych
dzieł.
Z czasem liczba ksią
żek wzrasta do 661.
Bibljoteka składa
się naówczas z książek
0 różnej treści: powie
ści, dzieła historyczne,
wojskowe, publicystyka
1 polityka stoją zgodnie
w rzędzie obok małej
wartości broszurek.
Rozkaz D. O.
Gen. Nr. 229 z 4 pa
ździernika 1920 r. za
wiera dodatek: „Orga
nizacja Bibljoteki Woj
skowej D. O. Gen. Po
morze“ i reguluje po
raz pierwszy sprawę
bibljoteki.
Wnątrze bibljoteki T.
I tak par. 2 statutu
głosi, że bibljoteka ma na
celu „zaspakajanie potrzeb fachowych ofiqerow,
urzędników wojskowych i podchorążych D. O. Gen.
Pomorze oraz wypożyczanie książek wsz}^stkim do
wództwom i władzom wojskowym, znajdującym się
na terenie D. O. Gen. Pomorze“.
Regulamin bibljoteki podajie jakość posiadanych
i dzieli je na 4 działy: wojskowo-zawodowy, wojskowo-ogólny, naukowy i literaturę piękną, polską
i powszechną. Ostatni dział z czasem zniknie z Bi16 Dziesięciolecie Pomorza,

bljoteki Wojskowej, która stanie się instytucją czy
sto naukową i w myśl instrukcyj otrzymanych z Cen
tralnej Bibljoteki Wojskowej w Warszawie dostar
cza pracującym naukowo oficerom na Pomorzu lite
ratury fachowej, czy to do studjów, czy t,eż dla bie
żących potrzeb zawodowych.
Dekretem Naczel
nika Państwa z 21 pa
ździernika 1920 r. uru
chomiono
Muzeum
Wojny, wobec tego do
zakresu działania Bi
bljoteki Wojskowej D.
O. Gen. dochodzi tro
ska o zbieranie i prze
chowywanie
trofeów
wojennych i pamiątek
wojskowych, znajdują
cych się na terenie D.
O. Gen.
Przy bibljotece poAvstaje Rada Bibljoteczna, a. pierwsze jej po
siedzenie wyznacza Do
wódca O. Gen. na 5
lutego 1921 r. W skład
rady wchodzi 14 ofi
cerów i kierownik.
Poszczególne gar
nizony posiadają już
bibljoteki, a oficero
W. W. z O. /C. VIII.
wie, chcąc przyczynić
się do ich rozwoju,
składają hojne dary w książkach. I tak w To
runiu referent oświatowy K. O. War. kpt. Tadeusz
Janowski ofiarowuje 170 książek i aparat projekcyjny
z kompletnem urządzeniem. Dar ten spotyka się
z uznaniem dowództwa.
Ministerstwo Spraw Wojsk, subwencjonuje bi
bljoteki oficerskie. Lwia część dotacyj przypada
Bibljotece D. O. Gen., która zakupuje książki po
linji życzeń czytelników.
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Regulamin przewiduje, że korzystający z bibljoteki mogą przetrzymywać dzieła tylko do 2 ty
godni. Zarządzenie to jest zrozumiałe ze względu
na stosunkowo niewielką ilość książek a znaczne
zapotrzebowanie.
W związku z tern czytamy w rozkazie D. O.
Korp. z 31 stycznia 1922 r. prośbę, by oficerowie
przechodzący do rezerwy ofiarowali względnie od
stąpili bibljotece książki treści wojskowej.
Wraz z Dow. Okr. Korp. przenosi się bibljoteka w Grudziądzu do Torunia, gdzie siedzibą jej staje
się Kasyno Garnizonowie przy ul. Fredry 12. We
wrześniu 1922 r. zawiera z nią umowę Bibljoteka
Tow. Wiedzy Wojskowej. Obie bibljoteki pozostają
samodzielne i mieszczą się w jednym lokalu, two
rząc pod jednem kierownictwem dwie odrębne całości.
Cel oczywisty zamieszkania wspólnego, to odpowie
dnie uzupełnianie księgozbiorów i udostępnienie czy
telnikom obydwóch bibljotek w jednem miejscu.
Umowa ta obowiązuje obie bibljoteki do dnia dzi
siejszego.
Bibljoteka Wojskowa D. O. K. VIII organizuje
się w myśl Dziennika Rozkazów M. S. Wojsk. Nr. 4
z 1922 r. i rozwija się pomyślnie dzięki poparciu Do
wódców Okr. Korp., którzy dbają o jej potrzeby
i interesują się jej nabytkami. Oficjalne wydawni
ctwa wojskowe obowiązkowo dostarcza bibljotece
D. O. K. VIII, jak i innym podobnym, po 2 egz.
wszelkich druków i litografii, a po 1 egz. map, pla
nów i innych wydawnictw kartograficznych. Roze
słanie egzemplarzy obowiązkowych po poszczegól
nych bibljotekach pułkowych należy do zakresu prac
Bibljoteki Wojskowej D. O. K., jak również zbie
ranie materjału do opracowania katalogu central
nego dzieł wojskowych, znajdujących się na terenie
Pomorza. Bibljoteka nie kupuje od r. 1922 literatury
pięknej, staje się typem książnicy naukowej, której
celem jest gromadzenie i wypożyczanie władzom
i osobom wojskowym książek i czasopism z zakresu
wojskowości.
W maju 1923 r. przenoszą się Bibljoteka Wojsk.
D. O. K. VIII i Bibljoteka Tow. Wiedzy Wojsk, do
koszar im. J. Piłsudskiego. Otwarte cały dzień, przy
ciągają coraz to nowych czytelników, którzy oprócz
wypożyczania książek, korzystają z licznie prenume
rowanych czasopism i gazet. Bibljoteka pośredniczy
przy wypożyczaniu dzieł z Centralnej Bibljoteki
Wojskowej w Warszawie i z bibljotek uniwersy
teckich.
Początkowo pobierała bibljoteka groszowe opła
ty za wypożyczanie, z czasem jako bibljoteka ściśle
naukowa przekształca się w bezpłatną.
W r. 1924 wydziela się z księgozbioru Bibljoteki Wojsk, literaturę piękną i tworzy się osobną
„Bibljotekę Powieściową“, która wypożycza książki
formacjom na Pomorzu za zwrotem kosztów admi
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nistracyjnych. Ilość dzieł z 31. 12. 1924 r. wzrasta
do 3766 w 4546 tomach. Bibljoteka Powieściowa
zawiera 2460 dzieł w 3046 tomach, a ze zlikwido
wanej bibljoteki wojsk, stałego kursu oświatowe
go O. K. YIII. w Grudziądzu wpływa 19O3 to
mów.
W zapasach bibljoteki znajduje się. stale dużo
dubletów czyli egzemplarzy podwójnych. Od czasu
do czasu wysyła je bibljoteka do poszczególnych
bibljotek pułkowych, sama zaś otrzymuje z Central
nej Bibljoteki Wojskowej w Warszawie dublety tej
że. W czerwcu 1925 r. wysyła bibljoteka do 25 bi
bljotek oddziałowych 936 dzieł i 146 egz. czasopism
dubletów. Pozatem, wycofując zupełnie beletry
stykę, oddaje im 1340 tomów z zlikwidowanej
bibljoteki wojskowej stałego kursu oświatowego
w Grudziądzu i 2349 tomów Bibljoteki Powieściowej.
Niestrudzonym organizatorem jej jest od r. 1922
u. c. p. Witold Fruziński, który do końca 1926 r.
zawiaduje nią. Ponieważ bibljoteka zaspokoić winna
wymagania pracujących naukowo na polu badań
wojskowych, zwraca się kierownik nieraz do osób za
interesowanych z prośbą o podanie dzieł im potrzeb
nych i o przesłanie swych uwag.
Z końcem grudnia 1925 r. posiada bibljoteka
5590 dzieł w 6859 tomach, a przeciętna ilość dzieł
wypożyczonych do domu w ciągu miesiąca wynosi
117 dzieł naukowych i 97 powieści (przed likwida
cją bibljoteki powieściowej).
We wrześniu 1926 r. przenoszą się Bibljoteka
Wojskowa D. O. K. VIII i Bibljoteka Okręgowa
Koła Towarzystwa Wiedzy Wojskowej z koszar im.
Piłsudskiego na ulicę Żeglarską nr. 10 i 8 i mieszczą
się pod nr. 10 na parterze — oddział wypożyczania
i czytelnia, pod nr. 8 na II piętrze — oddział admi
nistracyjny.
Siedziba bibljotek znajduje się przy Kasynie
Garnizonowem, a więc w śródmieściu, co ułatwia
czytelnikom korzystanie z nich.
Praca wewnętrzna jest utrudnioną ze względu
na brak połączenia biblioteki i czytelni z oddziałem
administracyjnym. Dopiero 1 stycznia 1930 r. dzięki
dowódcy O. K. VIII, p. gen. bryg. Pasławskiemu
i dowódcy 4-tej dyw., p. gen. bryg. Maksymowiczowi-Raczyńskiemu, uzyskała bibljoteka wygodny
i obszerny lokal naprzeciw Kasyna Garnizonowego,
przy ul. Żeglarskiej nr. 7. Zajmuje ona obecnie cały
parter, składający się z 6 pokoi, posiada obszerne ma
gazyny i osobną pracownię naukową.
Księgozbiór zawierał z końcem 1926 r. 6638
dzieł a wypożyczeń było 1215.
W czasie od 1. 1. 1927 r. do końca marca
1928 r. wypożycza bibljoteka 2232 książek nauko
wych. W zimie 1928 r. otrzymuje bibljoteka polece
nie wyłączenia dzieł źródłowych dla studjów nad
wojną światową w latach 1914—I9T5 1 wypożycza-

nia ich pp. oficerom, pracującym nad obranym te
matem dla Wojskowego Biura Historyczmego.
Według stanu z 31. 3. 1929 r. posiada biblj oteka dzieł 7601 w 8611 tomach; 31. 1. 1930 r. liczy
7971 dzieł w 9008 tomach. W r. bibljotecznym
1928/29 wypożyczyła bibljoteka tomów 2099 — największą ilość wypożyczeń notowano z działu historji
wojen i wojskowości, t. j. 31:5 dzieł.
Chcąc ujednostajnić tryb pracy w bibljotekach
wojskowych, wydał p. ppłk. dr. M. Łodyński, dyrek
tor Centr. Bibljoteki Wojsk, w Warszawie, „Pod
ręcznik bibljotekarski dla kierowników Bibljotek
Wojskowych“. Zalecony do użytku służbowego słu

ży on Biblj. Wojsk. D. Ö. K. VIII jak i wszelkim
innym bibljotekom wojskowym, jako cenne źródło
informacyjne i drogowskaz w różnych przejawach
życia bibljotecznego.
W dziesiątą rocznicę odzyskania Pomorza staje
Bibljoteka Wojskowa D. O. K. VIII w rzędzie tych
instytucyj, które walczą o potęgę Polski i jej stano
wisko mocarstwowe. Jej zadaniem bowiem, to stwo
rzenie warsztatu pracy umysłowej dla korpusu ofi
cerskiego D. O. K. VIII, który odpowiednio facho
wo wykształcony i posiadający dużą wiedzę woj
skową, stanie się czynnikiem nie tylko obrony, ale
i pracy twórczej państwa.

10 lat pracy polskie] na Pomorzu.

Pomorze czyli polskie „być albo nie być".
W roku 1266 zmarł Światopełk, książę pomor
ski. a zwoławszy przed zgonem synów swych Mestwina i Warcisława zaklinał ich. aby z koroną polską
ścisłą przyjaźń zachowali. Rozumna polityka ksią
żąt polskich wobec dynastii Światopełka sprawiła,
że nastąpiło ścisłe połączenie*się Pomorza z Pointą,
;ak tego umierający Światopełk
pragnął. Mestwin, syn Świato
pełka, nie pozostawił potom
stwa i oddał księstwo pomor
skie aktem z roku 1282 w Kę
pnie zawartym Przemysławowi,
księciu polskiemu. Ten akt Mestwina z dnia 15 lutego 1281
brzmi:
„Aby względem księstwa
pomorskiego wszelką usunąć
wątpliwość, która po śmierci
naszej u wielu mogłaby po
wstać, zamierzamy za życia
rozporządzić, co w godzinę
śmierci śród rozlicznych odry
wa ń mogłoby zostać pominięte.
Stąd po dojrzałem rozważaniu
przybyliśmy na to miejsce, aby
uczynić za życia niniejszą daro
wiznę i wszystkiej ludności księ
stwa naszego, każdemu z oso
bna i wszem wobec zabezpieczyć
Dr. Stanisław
niezakłócony, błogi spokój. Za
tem my Mściwój z opatrzności Bożej książę pomorski, ob
wieszczamy teraźniejszym i przyszłym, żie nie znie
woleni przemocą ani strachem, lecz za własnem i dobrowolnem natchnieniem, za siebie i za swoich na
stępców i dziedziców ukochanemu synaczkowi na
szemu, księciu Przemysławowi, z Bożej laski księciu
polskiemu, dajemy, odstępujemy i przekazujemy ty
tułem prawdziwej i czystej darowizny za życia całe
nasze księstwo pomorskie z wszelkiemi miastami,
twierdzami, wsiami, wasalami i kościołami, własno
ścią i panowaniem, z posiadłościami uprawionymi
i pustemi. I rzeczone księstwo z wszystkięm powy

żej wymienionem postanawiamy w imię tegoż Prze
mysława posiadać, póki on go w osobiste rządy nie
weźmie. Świadkowie ku temu uproszeni lub wezwa
ni są:*Wasyl pomorski, Benjamin poznański, Arkemboldus gnieźnieński, wojewodowie, Mikołaj, sędzia
poznański, brat Pius z zakonu kaznodziejskiego
i wielu innych zakonnych i świe
ckich“.
Wróciło Pomorze do ma
cierzy, „która je kiedyś — jak
powiada ksiądz Kujot — wewiodła do grona chrześcijań
skich społeczeństw i swoją cy
wilizacją wykarmiła.
Wraca
nie podbojem zmuszona, lecz
z własnej woli i chętnie. Pomorze
samo przyszło do Wielkopolski
ofiarować przywiązanie brater
skie“.
„Dzieło Mściwoja doko
nane w Kępnie pozostaje czy
nem największej wagi i warto
ści pierwszorzędnej, tak wiel
bieni i doniosłem, że skutki jego
dodatnie dziś jeszcze trwają“.
W naszych szybko żyją
cych czasach warto nieraz się
Fot. Spycfralski-Torun.
gnąć do skarbnicy historycznej,
Wachowiak.
aby przypomnieć sobie odwie
czne prawa Polski, prawa, których żadna przewrot
ność polityczna, żadna wraża nienawiść nie zdoła zni
weczyć.
Jest Pomorze częścią nierozerwalną Polski, bo
mimo prześladowań wiekowych pozostał tu lud wier
ny ojców sw\rch wierze i językowi rodzinnemu, po
został wierny duchowi dziejów Polski, nagiąć się nie
pozwolił i przetrwał burze historji.
Doświadczenie historyczne pokazało nam, że
bez dostępu do morza państwo polskie nie może ist
nieć. Kiedy więc mocą traktatu wersalskiego od
wiecznie polskie ziemie pomorskie zwrócono prawo

279

witym gospodarzom, trzeba było zabrać się do od w Toruniu. Wskażę na rozlicznie publikacje ruchlibudowy ekonomiczniej tej dzielnicy, przez zaborcę • w ej korporacji akademickiej „Pomeranji“, wskażę
zaniedbywanej i konsekwentnie eksploatowanej na na historję Pomorza w zarysie dr. Frankiewicza,
rzecz prowincyj zachodnich.
wskażę na setki artykułów i feljetónów w czaso
Sprawą dla Pomorza fundamentalną i pierwszą pismach. Wskażę na Instytut Bałtycki, utworzony
była budowa własnego portu. Myśl ta, zdawaćby z inicjatywny wspólnej ś. p. nieodżałowanego mego
się mogło, winna była być największem narodowem
przyjaciela i mego dawmego Ministra Józefa Wybic
przykazaniem po tych doświadczeniach, jakich do kiego, Prezesa Sądu Apelacyjnego Adama Ruszczyńznaliśmy. A jednak tak nie było. Stąd też tak po skiego, ś. p. Antoniego Osuchowskiego, Wojewody
woli konieczność ta torowała sobie drogę. Pomnę Poznańskiego Adolfa Bnińskiego, Kuratora Jana
jak dziś, kiedy jako wiceminister b. dzielnicy pruskiej
Szwominai autora niniejszej rozprawy. Instytut ten
w roku 1920 pojechałem pierwszy raz, aby naocznie
miał i ma na celu badanie stosunków gospodarczych,
prziekonać się o pracach w Gdyni rozpoczętych. By politycznych, narodowościowych i t. p. wybrzeża
łem wówczas zrozpaczony, że roboty te nie mogły
bałtyckiego pod kątem widzenia związanych z niemi
przybrać tempa i rozmachu. Pewnie, że sytuacja interesów” Polski.
gospodarcza kraju po wycieńczeniu wojennem była
Trudne były zabiegi około podniesienia Gdyni
ciężka. Ale ważniejszą przeszkodą było to, ż?e nie do godności miasta, ale zabiegi te zostały uwieńczo
weszło wszystkim w krew przekonanie, iż port włas ne pomyślnym rezultatem, bo w dniu 10 lutego 1926
ny to gwarancja niezależności politycznej.
roku po blisko dwuletnich staraniach zapadła uchwa
Pierwsi dwaj wojewodowie ])omorscy czynili ła Rządu, zmieniająca gminę wiejską na miasto. Dnia
wszystko, co w ludzkiej mocy, aby Rząd i Naród
10 maja tegoż roku, po załatwieniu wszystkich po
sprawami Pomorza zainteresować. Zadanie ich było trzebnych formalności, mogłem wręczyć Radzie
trudne niezmiernie. Trzeba bowiem było przełamać Miejskiej miasta Gdyni odpowiedni dekret, wyko
bierność i opieszałość społeczeństwa. Kiedy podczas nany artystycznie przez prof. Grosa. Od tego czasu
inwazji bolszewickiej okazało się, ż,e nieograniczona
coraz większe w narodzie było przekonanie, że ha
używalność portu gdańskiego, zagwarantowana trak słem powszechnem winno się stać „Wszystko dla
tatami, była fikcją, wtedy to dopiero zrozumiano,
morza“. Hasło to zaczęło się realizować dzięki te
że zagadnieniem centralnem niezależności państwa mu, że w maju 1926 r. został Ministrem Przemysłu
jest Pomorze. Objąwszy w roku 1924 zarząd wg je-, i Handlu człowiek, którego nazwisko z historją Gdy
wództwa pomorskiego, miałem drogę utorowaną ni a tern samiem Pomorza na zawsze będzie zwią
przez poprzedników swoich, Wojewodę Raszew zane. Tym Ministrem był inż. Eugenjusz Kwiat
skiego i Wojewodę Brejskiego.
kowski. Był to na tym punkcie człowiek uparty,
Program swój zasadniczy streściłem w nastę nieugięty, prawie fanatyczny. Chw-ała Bogu; tylko
pujących słówkach, napisanych w przedmowie do je- tacy bowiem potrafią przezwyciężyć przeciwieństwa,
dniego z licznych dzieł propagandow ych o znaczeniu
przed któnemi słabi załamaliby się niechybnie.
morza dla Polski, wydanych z mej inicjatywy: „NaPomorze, jako województwo, ze względu na
czelnem zagadnieniem Polski zmartwychwstałej jest mały swój stosunkowo obszar i na ubóstw-o niektó
sprawa polskiego morza. Morze decydować będzie rych swych powiatów o lichej glebie, jest pod wzglę
o mocarstwowej potędze kraju i o jego rozkwicie dem gospodarczym niesamowystarczalne. Zdając
(ekonomicznym. Jeżeliby pokolenie nasze tego do
sobie z tiego sprawę, od początku swego na Pomo
gmatu narodowego nie zrozumiało, stanęłoby przed rzu urzędowania konsekwentnie walczyłem o to, aby
sądem historji“.
granice w ojew ództwa zostały rozszerzone. Złożyłem
Za mego urzędowania zawerto umowę z kon jeszcze w roku 1924 obszerny bardzo, cyframi uza
sorcjum zagrańicznem co do wykończenia portu sadniony miemorjał Rządowi, po wysłuchaniu wszyst
w Gdyni. Ale przeszkód było tysiące. Stąd też nie kich zainteresowanych instancyj. Rząd w dużej mie
trzeba było ustawać w czujności i propagandzie. rze podzielał moje zapatrywania, podzielały je także
Szły więc z Województwa stałie memorjały do Rzą ciała ustawodawcze, co znalazło między innemi wy
du, dla sprawy pomorskiej pozyskało Województwo raz w rezolucji Sienatu z roku 1924.
ludzi, którzy przodowali w narodzie. Wystarczy
Stanowiska mego w tej sprawie do dziś dnia
wskazać na człowieka tej miary, jakim był Stefan
ani o jotę nie zmieniłem, uważając, że ze względów
Żeromski, który do ostatniej chwili swego życia ekonomicznych i politycznych rozszerzenie granic
o Pomorzu pamiętał. Z inicjatywy Województwa województwa jest jedną z najbardziej palących
ukazywało się coraz więcej publikacyj naukowych,
spraw' Polski, którą należałoby rozwiązać i która
w różnych językach o morzu i Pomorzu.
do tego w zupełności jest dojrzała. W związku z bu
Wskażę tylko na znakomite dzieło Juljana
dową portu w Gdyni trzeba było przystąpić do całe
Rummla „Gdynia — Port Polski“, wydane w r. 1926
go szeregu inwiestycyj kolejowych, a przędęwszyst-
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kiem budowy magistrali Bydgoszcz—Gdynia. Prace
te mają dla rozwoju portu podstawowe i zasadnicze
znaczenie.
Ażeby unaocznić postęp gospodarczy Pomorza
i uwydatnić jego ekonomiczne potrzieby, urządzona
została w roku 1925 pierwsza wystawa pomorska,
mająca wykazać prace Pomorza w dziedzinie prze
mysłu i handlu, rolnictwa i rzemiosła, rybactwa, kul
tury i sztuki. Inicjatywę Prezydenta miasta Gru
dziądza Włodka powitałem z aplauzem, zdając sobie
sprawę, że wystawa będzie miała przedewszystkiem
nieocenione skutki propagandowe dla Pomorza. Tak
też było. I o to głównie mi chodziło. Społeczeństwo
zaczęło się coraz więcej interesować problemem po
morskim.
Niestety ciężkie położenie gospodarcze kraju
utrudniało inne konieczne inwestycje na Pomorzu,
że wskażę tylko na rolnictwo, które zwłaszcza w bie
dniejszych powiatach boi*ykać się musiało stale głów
nie z trudnościami kredytowemi i to w czasie, kiedy
własność niemiecka na Pomorzu mogła wzmacniać
swoje podstawy, dysponując znaczn/eini kredytami,
jakie otrzymała z zagranicy.
Problem wzmocnienia rolnictwa jest niewątpli
wie ważki w całej Polsce, skoro rolnictwo tworzy
70 procent gospodarstwa krajowego. Ale problem
ten daleko ważniejszy jest na Pomorzu. Tam bo
wiem idzie nietylko o względy czysto ekonomiczne,
idzie o względy polityczne. To samo dotyczy umoc
nienia stanu średniego na Pomorzu. Czyniono w tym
względzie różne wysiłki, że wskażę tylko na prziemysł ludowy, tak pięknie na Kaszubach rozwinięty.
Ale wysiłki te mogą tylko wtedy wydać owoce ob
fite, skoro województwo dysponować będzie znaczniejszemi niż dotąd kredytami. Rząd za mego urzę
dowania wiele bardzo czynił dla podniesienia kultu
ry rodzimej na Pomorzu. Wystarczy wspomnieć
o teatrze w Toruniu, który w r. 1925 miał operę, jak
na stosunki prowincjonalne pierwszorzędną.
W przeciwieństwie do dawniejszych zapatry
wań zasada zdrowego r^gjonalizmu zdobywa sobie
coraz więcej zwolenników. Na Pomorzu tak przecudownem pod względem . krajobrazu, więcej niż
w jakiejkolwiek innej polskiej prowincji pozostało
pamiątek pod względem architektonicznym, pod
względem sztuki, pod wżględem języka. Trzeba bu
dzić miłość do tych pamiątek, które są jakby przy
mierzem między przeszłością, a przyszłością. Zwie
dzając wszystkie niemal powiaty podkreślałem stale,
że trzeba ratować wszystkie zabytki i pamiątki, że
trzeba pielęgnować piękne stare narzecza, jak ka
szubski i mazurski.
Otóż trochę wspomnień osobistych na tern tle.
Zwiedziło Pomorze za mego urzędowania na moje
zaproszenie kilkudziesięciu wybitnych przedstawi
cieli zagranicy, a m. in, delegacja angielska i fran

cuska, nie mówiąc o przeszło setce obcych gości
przeważnie wojskowych, jacy zwiedzili Pomorze
w r. 1925 podczas odbywających się tamże mane
wrów, zwiedził Pomorze w roku 1926 znany uczony
kanadyjski Caldwell. Z listów, jakie odbierałem pó
źniej przekonałem się, jakie olbrzymie wrażenie wy
warła na tych cudzoziemcach okoliczność, że poznali
charakterystyczne zabytki przepięknej sztuki ludo
wej na Pomorzu, ludność o różnych narzeczach
a jednak tak rdzennie polską. Nie zapomnę nigdy,
jakie zainteresowanie mieli Anglicy dla pięknych wy
robów ceramicznych, o motywach kaszubskich, ja
kich dostarczały Wdzydze, lub dla haftów ręcznych
z powiatów kościerskiego i chojnickiego.
Z czasem otrzymywałem artykuły z różnych
stron świata o polskiem Pomorzu.
Nieziszczonem marzeniem śp. Józefa Wybickie
go i mojem był projekt budowy muzeum pomor
skiego — kiedy muzeum krajowe pozostało w Gdań
sku i — zdaje się — dla Polski na zawsze jest stra
cone, mimo że było własnością samorządu pomor
skiego.
W roku 1924 rozpętała się wskutek wzrostu
wpływów politycznych niemieckich bezprzykładna
agitacja, prowadzona zapomocą ogromnych środków
materjalnych przeciwko Pomorzu czyli, jak Niemcy
mówili, korytarzowi polskiemu. Społeczeństwo po
morskie z niepokojeni patrzyło na tę bezprzykładną
propagandę polityczną, mającą wmówić Europie, że
Pomorze nie jest ziemią rdzennie polską. Tej akcji
trzeba się było przeciwstawić i to z całym naciskiem.
Odruch społeczeństwa pomorskiego przeciwko zaku
som wrogów był tak jednomyślny, że w akcji swej,
którą podejmowałem podówczas u Rządu, miałem
za sobą całe społeczeństwo pomorskie bez różnicy
przekonań politycznych. Jednomyślne było także
stanowisko społeczeństwa polskiego w sprawie op
tantów niemieckich. Stanowisko to społeczeństwa
wówczas było tak silne, żje będąc w zupełnej zgodzie
z ludnością postanowiłem prosić o zwolnienie mnie
z zajmowanego stanowiska. Rząd jednak w dniu
28 października 1925 r. w swem imieniu polecił mi
publicznie oświadczyć co następuje:
„Aby zapobiec mylnym pogłoskom, jakie poja
wiły się na tlie uchwały Rady Ministrów, dotyczącej
optantów z dn. 25 października 1925 r. jestem upo
ważniony do oświadczenia, że
wystąpieniem swojem Rząd Polski nie zrezy
gnował bynajmniej ze swoich uprawnień w sprawie
optantów, jakie mu dajie traktat wersalski i kon
wencja wiedeńska, zawarta między Rządem Rzeszy
a Polską w dniu 30 sierpnia 1924 r.
Zawieszając wykonanie tych uprawnień Rząd
Polski chciał dać nowy dowód swego dążenia do
usunięcia wszelkich tarć, któreby mogły zamącić
atmosferę pokoju wytworzoną w Locarno.
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Po stworzeniu w Locarno między państwami
reprezentowanemi na konferencji atmosfery pokojo
wej współpracy i systemu bezpieczeństwa opartego
o stwierdzeńije nienaruszalności istniejących trakta
tów, a przez to nietykalności granic Polski, Rząd
Polski może dać silniejszy wyraz swym pokojowym
dążnościom, poświęcając szczególną uwagę zie
miom zachodnim Polski, a zwłaszcza Pomorzu, jedy
nemu dostępowi Polski do morza.
Rząd Polski oczekuje, że doniosły jego krok po
kojowy, przyjęty przez opinję europejską ze zrozu
mieniem i uznaniem, znajdzie należytą ocenę zaró
wno w łonie społeczeństwa polskiego jak i u oby
wateli narodowości niemieckiej i poza granicami
państwa.“
Dzisiaj wiadomo, ż.e giest ten pozostał, jak
słusznie odczuwała wówczas ludność pomorska, bez
wzajemności. Pozostaliśmy, jeżeli idzie o sprawę
Pomorza, w defensywie, a to zdaniem mojem błąd
zasadniczy. Jeżeli wolno bowiem było Niemcom do
wodzić, ż|e nie mogą egzystować bez tak zwanego
korytarza polskiego, większem jeszcze prawem wol
no nam było dowodzić, że posiadanie Prus Wscho
dnich jest dla Polski koniecznością życiową.

Zaczął się wkradać u nas zwyczaj, że nawet
w urzędowych enuncjacjach znachodziło się często
wyrażenie ,,korytarz pomorski“. Zaczęliśmy w roku
1925 skuteczną przeciwko temu walkę, aż okólnik
ministerjalny zakazał używania tego wyrazu, który
stale powtarzany wywoływał wrażenie, jakoby
twierdzenie wrogich dla Polski czynników o istnieniu
jakiegoś „korytarza“ było prawdą, podczas kiedy
jest oczywistą fikcją. Ziemia pomorska była, jest
i będziie polska a rezygnowanie z odwiecznych praw
przyrodzonych i historycznych Polski na Pomorzu
równałoby się przekreśleniu niepodległości, niezależ
ności i całości Państwa Polskiego. Równałoby się
ponownemu wykreśleniu Polski z mapy Europy.
To też uważam sobie za największe szczęście
życiowe, że mogłem kilka lat swego życia poświęcić,
walcząc z głębi swego przekonania i według najlep
szego swego sumienia o prawa ttej ziemi, od której
zależy świetlane jutro kraju, zależy „być albo nie
być“ Polski.
Dr. Stanisław Wachowiak,
b. wojewoda pomorski.

Pomorski Urząd Wojewódzki.
Jego powstanie, rozwój i chwila obecna.
i.
Opisując powstanie Pom. Urz. Woje w., należy
'się w pierwszym rzędzie w krótkości zaznajomić
z temi władzami polskiemi, które w końcu 1918 r.
istniały na terenie b. dzielnicy pruskiej i posłużyły
pośrednio lub bezpośrednio jako podwaliny admini
stracji państwowej województw: poznańskiego i po
morskiego.
Działalność tych władz w b. zaborze pruskim
rozpoczęła się już z dniem 5 grudnia 1918 r., gdy
na sejmiku dzielnicowym, obesłanym przez całą b.
dzielnicę pruską, wybrano Naczelną Radę Ludową
z 5-cioma komisarzami na czele (Władysław Seyda,
dr. Stefan Daszewski, ks. prałat Adamski, Wojciech
Korfanty i Poszwiński).
Przez wybuch powstania (27. 12. 18) i oswo
bodzenie całej niemal Wielkopolski, kompetencje N.
R. Ludowej zostają w krótkim czasie rozszerzone,
gdyż otrzymuje ona moc ustawodawczą i staje się
rządem dla ziem b. dzielnicy pruskiej — aż do chwili
utworzenia Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej (usta
wa z 1 sierpnia 1919 r.), które przejęło kompetencje
tejże Rady.
Pomorze, dla którego wówczas nie wybiła jesz
cze godzina wolności, otrzymało z woli N. R. Ludo
wej Podkomisarjat N. R. L. w Gdańsku, który miał
za zadanie pracę organizacyjną w związku z oswo
bodzeniem i przejęciem Pomorza i podporządkowali)
był bezpośrednio komisarzowi N. R. L- w Gdańsku
dr. S- Daszewskiemu — późniejszemu I Wojewodzie
Pomorskiemu. Nieliczny personel Podkomisarjatu,
którym kierował jako podkomisarz śp. dr. Józef Wy
bicki — składał się z p. p.:
1) Dr. Franciszka Kręckiego, zastępcy podkom.
(sprawy

finansowe);

(główny

sekretarz

2)

Romana

podkom.,

Wawrowskiego

miejsce

po

nim

objął

wkrótce Dr. Mieczysław Marchlewski, obecnie kon
sul generalny
sława hr.

R. P.

w

Nowym Yorku);

Sierakowskiego

(sprawy

3)

Stani

polityczne);

4)

Brunona Gabrylewicza (kierown. wydz. administr.);
5) Józefa (Głowackiego (sprawy przemysłowe i han

dlowy); 6) prof. Langego (sprawy szkolne); 7) dr.
Szczepana Gracza; 8) Dykty (kierown. biura praso
wego) — którego miejsce po zdemaskowaniu go ja
ko zausznika Niemców zajął ks. Bolesław Makowski
(obecnie proboszcz w Chojnicach).
Podkomisarjat w powyższym składzie istniał
zaledwie 4 miesiące, t. j. do marca 1919 r. Niewy
raźna działalność Dykty i niedowierzanie władz nie
mieckich były powodem, że władze te urządziły re
wizję w Pod kom i sar jacie, w następstwie czy go zo
stał on rozwiązany.
Ze względu jednak na to, że sprawa przejęcia
Pomorza nie mogła pozostać bez kierownictwa —
Nacz. R. Ludowa utworzyła w Gdańsku drugi, za
konspirowany Podkomisarjat, działający tajnie
w mieszkaniu prywatnem śp. Dr. Wybickiego lub
w lokalach firmy zbożowej ,,Ceres“, której dyrekto
rem był dr. Kręćki. W skład tego podkomisarjatu
oprócz wyżej wymienionego, który był teraz Sze
fem Pom. Org. Wojskowej, i ś. p. Dr. Wybickiego
wchodzili m. in.: hr. Potocki, dr. Chmielecki, B. Lip
ski (obecnie starosta morski), inż. A. Hoffmann
obecnie dyr. elektr. ,,Gródek“) i Edmund Jonas (obec
nie nacz. wydz. Star. Kraj.), jako konfident w spra
wach wojsko w o - p o 1 i t y c z n y c h.
Podkomisarjat miał obecnie m. innemi za zada
nie uniemożliwić Niemcom pustoszenie Pomorza
i wywożienie wszystkiego, co się dało, do Niemiec,
oraz przygotowywanie młodzieży pomorskiej do
zbrojnego wystąpienia, gdyby zaszła po temu po
trzeba.
Gdy pertraktacje prowadzone między komisa
rzem dr. Stefanem Daszewskim i Rządem berlińskim
doprowadziły do uzgodnienia sposobu przejęcia Po
morza przez władze polskie — uznali Niemcy Pod
komisarjat za legalną reprezentację interesów pol
skich na Pomorzu i w sierpniu 1919 r. lozpoczął
Podkom. pracę jawną.
Jako dalsi pracownicy wstąpili do Podkom. pp.:
M. Grünig (sprawy sądowe); Józefa Paszota (sprawy
pocztowo-telegr.); inż. Świałkowski (sprawy kole
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jowe) a w lipcu 1919 r. jako delegat ministerstwa
Robót Publicznych dr. Nawrowski, celem przejęcia
i organizacji władz administracyjno-technicznych.
Personel biurowy tworzyli: Majkowski, Skwierawski, Józef Dembek, Szpręga, Włoch i Blokus
Franc.
Podkomisarjat N. R. L. w Gdańsku, istniejący

1920

do dnia io-go lutego

r., t. zn. do chwili prze

jęcia całego Pomorza przez władze polskie — zapo
czątkował

już

w

administracyjnej

marcu
na

1919

r.

rodzaj

praktyki

terenie poszczególnych powia

tów Pomorza, wysyłając swoich pracowników w cha
rakterze delegatów, którzy przy ówczesnych Larnlratach

przygotowywali

się do przejęcia odnośnych

starostw.
Delegatami takimi byli: na powiat pucki (obec
nie morski) p. Lacki:

na powiat w'ejherow-ski (obec

nie morski) p. Stef. Dąbrowski:
— adw. E-

Sobiecki;

Kownacki;
na

na powiat chojnicki — szamb. Sikorski:

powdat

powiat

starogardzki

tcziewski

gniewski

na powiat kartuski

na powiat kościerski — ks>

—

—

— Czesław'

J.

Brzóskowski;

Czarnowski;

Wojnow ski;

na

Nagórski:

na

powiat

powiat tucholski

—

na

powiat

świecki

dr.

J.

ruński — Adam Czarliński;

—

Bartz;

na powiat grudziądzki — Leon Ossowski;
wiat chełmiński — dr. P. Ossowski;

na

na po

na powdat to

na pow iat wąbrzeski —

dr. J. Szczepański; na powiat brodnicki — Olszew7ski;

na

powiat

lubawski — dr. Rzepnikowski;

na

miasto Toruń -— Wład. Szuman; na Grudziądz —
dr. Wysocki.
Początek
mianowania

Pom. Urzędu

Komisarza

N.

Wojew.
R.

L-

datuje

śp.

Dr.

się

od

Daszew

skiego Wojewodą Pomorskim, co miało miejsce

17

października 1919 r.
Ponieważ

w

tym

samym

czasie

wano także przejęcie Pomorza przez

przygotowyDows Frontu

Pomorskiego i mającą wkroczyć na Pomorze Dywdzję Pomorską,
pomiędzy

zaszła

Podkom.

potrzeba stw-orzenia łącznika

N.

R.

L-

w

Gdańsku

a

Dow'.

Frontu Pom., stojącem wówczas w' Skierniewicach,
i Dyw'. Pomorską, załogującą wT Poznaniu.
Do funkcji tej został wydelegowany z Gdańska
do Poznania Bolesław-

Lipski,

który oprócz

wyżej

wspomnianych czynności położył także duże zasługi
przy

organizowaniu

biur

Wojewody

w

Poznaniu

Pomorskiego,

(ul.

Wjazdowa)

wchodząc

później

w skład urzędników' tych biur jako decernent w VII
st. służbowym.

Referentem pomocniczym był Paweł

Tuchów- ski, i kancelistą Jan Sroka.
Jak widzimy początki były skromne.
Dopiero 20 grudnia 1919 r. wyrobił I Wojewoda
Pomorski

(śp.

Daszewski)

u

Ministra

b.

za tern uzyskał od Wojewody Poznańskiego Jana
Stonawskiego ńa starszego decernenta administracji
starostw oraz wyrobił nominację na decernentów' dla
śp- adw. Łopiapowskiego, B. Lipskiego i A. Mizgalskiego. Równocześnie zatwierdzone zostały nomi
nacje komisarycznych starostów' pomorskich, który
mi byli — z małemi zmianami — dotychczasowa
delegaci przy Landratach, oraz 2 komisarycznych
prezydentów miast Torunia — dr. Steinborn — i
Grudziądz — Józef Włodek.
Dnia 20 stycznia 1920 r. I Wojewoda pomorski
przenosi biura poznańskie do Torunia, przy ul. Sło
wackiego 15.
Z tą chwiią Toruń staję się siedzibą Pomor
skiego Urzędu Wojewódzkiego.' Siedziba ta, skła
dająca się z kilkunastu pokoi w domu prywatnym,
okazała się wkrótce dla wzrastającego z dnia na
dzień personelu administracyjnego za szczupła. To
też wkrótce potem Pomorski Urząd Wojewódzki
przeprowadza się do obszerniego budynku dawniej
szej szkoły handlowo-przemysłowej. (własność m.
Torunia), gdzie po dokonaniu niezbędnych przieróbek — uskutecznionych pod kierownictwem inż.
Nawrowskiego — pozostaje dotychczas.
W tym pierwszym, embrjonalnym okresie P. U.
Wojew. posiadał początkowa 5 wydziałów:
I. Prezydjalno-administracyjny — kierownik
wicew. St. Tempski;
DI. Wyznań religijnych i spraw szkolnych —
prof. Łęgowski1);
III. Dochodów państwa i podatków (kierów.
Karol Mohr), domeny (kier. Bolesław' Domaradzki),
lasy państwowe (dyr. Zachert);
IV. Robót Publicznych — dr. Mieczysław Nawrrowrski;
V. Administracja Wisły (wydzielony późniiej ja
ko Dyrekcja Dróg Wodnych).
Z pódkcmisarjatu N. R. Ludowej w Gdańsku
do P. U. W. włączeni m. in. zostali: Blokus (sprawy
osobowe), Gorczyński (sprowy kasowe), Amrogowicz (sprawy ogólne).
W krótkich odstępach czasu wstąpili do Urzę
du Wojew. jako starszy decernent ks. Bolesław' Ma
kowski, jako decernenci dr. W. Lemańczyk i Chmiielecki, jako referentka Halina Frydrychowiczówna.
W Wydziale Prezydjalno-administracyjnym,
kierowanym przez wicewoj*ewrodę dr. S- Tempskiego
—- obsadził śp. Wojewoda Daszewski decernaty: ad
ministracji starostw' — Janem Stonawskim, samo
rządowy A. Mizgalskim o później Kazimierzem Pęszkowskim, stanu cywilnego dr. Chmieleckim, przemy
słowy —- dr. W. Lemańczykiem, wojskowy — B.

dzielnicy

pruskiej nominację dla adw. dr. Stanisława Tempskiego na Wicewojewodę pomorskiego, dr. Nawrow-.
skiego na naczelnika wydz. Robót Publicznych.
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Po

!) z tego wydz. utworzone zostało później Kur, Pom,
Okr. Szkolnego.

Lipskim, — dla spraw kościelnych ks. Boi. Makow
skim, bezp. publ. — Janem Karnowskim.
W ciągu lat 1920—21 wyżej wymienione deciernaty zostały zamienione na wydziały: prezydjalny,
administracyjny, bezp. publ., samorządowy i prze
mysłowy.
W lipcu 1920 r. na miejsce śp. Wojewody Ła
sze wskiego, który przeszedł do Warszawy w cha
rakterze prezesa Sądu Najwyższego — Pom. Urząd
Wojewódzki otrzymuje nowego Wojewodę w oso
bie Jana Brejskiego. Wkrótce potem Wicewojewoda
Tempski zgłasza rezygnację ze swojego stanowiska,
na które powołany zostaje ówczesny st. decernent
dla spraw samorządowych w Wojew. Poznańskiem,
dr. Stanisław Woyda.
Opisawszy z pewnych względów w bardziej
szczegółowym zarysie źródła, z których powstał P.
U. Wojew. jak i zapoczątkowanie samego urzędu —■
nie będziemy mogli — ze względu na szczupłość
ram niniejszego artykułu — zatrzymać się nad po
szczególnymi fazami jego rozwoju, oraz wyszczegól
niać wszystkie zmiany personalne, zaszłe w ciągu
dziesięciolecia istnienia P. U. Wojew.
Nadmienić należy, że okres lat 1920—23 był
okriesem nie tylko montażu całego państwa pod
względem ustawodawczym ale i selekcji olbrzymie
go materjału ludzkiego, który miał w naszem mio
dem państwie zająć najróżnorodniejsze stanowiska,
urzędnicze i fachowe. W Pom. Urzędzie Wojew.
owa selekcja ujawniająca się w dobieraniu sił facho
wych, przeważnie prawników — lub osadzaniu wła
ściwych ludzi na właściwych miejscach, trwała przez
dłuższy czas, dzięki czemu inicjatywa i działalność
Urzędu nabrała z biegiem czasu odpowiedniej sprę
żystości i rzutkości.
Po przeprowadzeniu unifikacji Pomorza z re
sztą państwa i skasowaniu Min. b. dzieln. pruskiej
— P. U. Wojew. przechodzi na etat Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Warszawie, z wyjątkiem
fachowych wydziałów jak: przemysłu i handlu, rol
nictwa, robót publicznych, oraz pracy i opieki spo
łecznej, które zostają włączone do resortu odnoś
nych ministerstw.
W krótkim czasie P. U. W. rozrasta się do Nil
Wydziałów: 1) Prezydjalny, 2) Administracyjny.
3) Btezp. Publ., 4) Samorządowy, 5) Zdrowia, 6)
Przemysłu i Handlu, 7) Rolnictwa, 8) Pracy i Opie
ki Społecznej, 9) Dyr. Robót Publicznych, 10)
Wydz. Wojskowy, 11) Miernictwa, 12) Dyr. Lasów
Państwowych (ostatnie dwa wydziały zostały wy
dzielone z P. U. W. w r. 1914, jako samodzielne
jednostki). Wraz z rozrastaniem się i sprężystości
administracji wzrasta również autorytet i znaczenie
województwa.
Od maja 1924 r: Wojewodą Pomorskim miano
wany zostaje Stanisław Wachowiak, wicewojewodą

Hilary Ewert-Rrzemieniewski. Stanowisko po nim
w sierpniu 1926 r. obejmuje obecny Wicewojewoda,
dr. Mieczysław Seydlitz. W październiku tegoż ro
ku zostaje wojewodą śp. Kazimierz Młodzianowski,
b. Minister Spraw Wewnętrznych.
Po j.ego śmierci (5. 7. 28 r.) w sierpniu 1928 r.
Wojewodą zostaje Wiktor Lamot; stanowisko Wice
wojewody piastuje nadal dr. Mieczysław Seydlitz.
Od 1924 r. począwszy Pom. Urząd Wojew. znaj
duje się w pełni rozwoju i owocnej pracy inwesty
cyjnej i organizacyjnej, uzewnętrzniającej się bądź
w realizowaniu najważniejszych postulatów gospo
darczych jak Gdynia, — bądź w budowie przeróż
nych gmachów mostów, kościołów, dróg i t. p.,
czy też w regulowaniu spraw natury administracyj
nej za pomocą szeregu okólników i rozporządzeń.
Praca ta, gdybyśmy chcieli uwzględnić naj
mniejszą chociażby działalność na Pomorzu władz 1
i II instancji, była i jest olbrzymia. Wystarczy nad
mienić, że Dyrekcja Robót Publicznych w latach
1919—1929 zbudowała 136 kim. nowych dróg i ulic
(w tern 110 kim. dróg powiatowych), kilkadziesiąt
mostów betonowych i żelbetonowych, przyczem za
znaczyć należy, że budowa wzgl. przebudowa mo
stów na drogach państwowych prowadzona była bar
dzo intensywnie. Prócz tego odbudowano i rozbu
dowano 8 kościołów (koszta około 1 miljona zł.),
Avzniesiono na granicy polsko-gdańskiej 14 domów
dla kontroli skarbowej, 12 dla straży granicznej (na
granicy Prus Wschodnich), 13 budynków celnych,
8 dla Policji Państwowej a w fazie wykończenie jest
cały sziereg budynków i gmachów, jak starostwa
grodzkie, urzędy skarbowe, domy dla urzędników,
etap emigracyjny w Gdyni i t. d.
Nie można tutaj również pominąć milczeniem
budowy 15-to-kilometrowej drogi nadmorskiej —
t. zw. bulwaru, którego koszta budowy wyniosą 4
miljony złotych.
Jako jedno z większych zamierzeń należy pod
kreślić także budowę mostu na Wiśle w Toruniu,
który to most posiadać będzie pierwszorzędne zna
czenie dla Torunia i Pomorza.
Wydział Pracy i Opieki Społecznej, który jako
samodzielny wydział utworzony został dopiero 1. 4.
1922 r. (pierwszy Naczelnik Walerjan Zapała), poło
żył również niemałe zasługi w zakładaniu sierociń
ców prawie we wszystkich powiatach, przejęciu
i ulokowaniu około 10000 dzieci polskich powraca
jących w okresie repatrjacji do kraju z Rosji i Nie
miec, w niesieniu w 1925 r. pomocy optantom z Nie
miec, między których rozdzielił kilkaset tysięcy zło
tych, oraz av akcji na bezrobotnych.
W chwili obecnej Pomorski Urząd WojeAA^ódzki
jako władza administracyjna Ii-ej instancji, której
zAvierzchnikiem jest WojeAvoda Wiktor Lamot, dzieli
się na X \A^ydziałÓAv:
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I. Prezydjalny; II. Bezpieczeństwa Publicznego;
III. Samorządu; IV. Administracyjny; V. Zdrowia;
VI. Przemysłu i Handlu: VII. Rolnictwa; VIII.
Dyrekcja Robót Publicznych; IX. Wojskowy; X.
Pracy i Opieki Społecznej.
Każdy z poszczególnych wydziałów, zatrudnia
jących razem około ioo urzędników, obejmuje spra
wy, objęte statutem organizacyjnym P. U. Wojew.
I tak:
Wydział I — Prezydjalny:

zków komunalnych a poza tern udzielanie opinij
prawnych innym Wydziałom.
Wydział V — Zdrowia:
(Naczelnik Dr. Krysiński),
obejmuje sprawy: higjeny społecznej i walki z cho
robami zakaźnemi, sprawy walki z chorobami społecznemi, nadzór nad lecznictwem, nadzór nad za
kładami farmaceutycznemi, organizacją opijeki le
karskiej dla urzędników.
Wydział VI — Przemysłu i Handlu:
(Naczelnik inż. Celichowski),

(Naczelnik — Wicewojewoda Dr. Seydlitz),
obejmuje sprawy: podziału terytorjalnego Woje
wództwa, organizację i podział czynności Urzędu
Wojewódzkiego oraz władz i urzędów podległych
Wojewodzie, sprawy biurowości tych urzędów i nad
zoru nad ich pracą, sprawy osobowe, sprawy wyni
kający ze stosunku Wojewody jako szefa admini
stracji ogólnej, sprawy wynikające ze stanowiska
Wojewody jako przedstawiciela Rządu, sprawy wy
znaniowe, sprawy kultury i sztuki i sprawy budżetowo-gospodarcze.

obejmuje sprawy: nadzoru nad przemysłem, han
dlem i rzemiosłem, sprawy uprawnień przemysło
wych, nadzór nad kotłami parowemi, dźwigami, apa
ratami do piwa, wód musujących itp., nadzór nad
korporacjami prziemysłowemi i organizacjami rze
mieślniczemu, nadzór nad wyszkoleniem zawodowem
w przemyśle, handlu i rzemiośle, sprawy obrotu han
dlowego z zagranicą, sprawy kominiarskie, sprawy
morskie i żeglugowe.

Wydział II — Bezpieczeństwa Publicznego:
(Naczelnik Stanisław Jarecki),

Wydział VII — Rolnictwa:
(Naczelnik Cecjeniowski),

obejmujie sprawy: ogólno-polityczne i bezpieczeń
stwa publicznego, w szczególności: sprawy ruchu
politycznego, społecznego, zawodowego, narodowo
ściowego i wyznaniowego, sprawy prasy, stowarzy
szeń i zgromadzeń, sprawy organizacji służby bez
pieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa pod
względem politycznym i kryminalnym oraz sprawy
ochrony granic.

obejmuje sprawy: związane z potrzebami rolnictwa
i doraźnej pomocy rządowej dla rolnictwa; nadzór
nad Pomorską Izbą Rolniczą, -sprawy wojewódzkiej
Rady naprawy ustroju rolnego, walkę z epizoocjami
wśród zwierząt; ochronę lasów prywatnych i zale
sianie nieużytków; walkę z chorobami roślin, ochronę
roślin, rybostanu i popieranie rybołóstwa śródlądo
wego, zarząd majątkami państwowemi, sprawy par
celacji maj ątków prywatnych.

Wydział III — Samorządowy:
(Naczelnik Zakrzewski),
obejmuje sprawy: dotyczące nadzoru nad Związka
mi Komunalnemi i Międzykomunalnemi, ze szczególnem uwzględnieniiem gospodarki finansowej
i działalności gospodarczej tychże związków, sprawy
komunalnych kas oszczędności, oraz sprawy woje
wódzkich i powiatowych organów kolegjalnych.
Wydział IV — Administracyjny:
(Naczelnik Walerjan Zapała),
obejmuje sprawy: stanu osobowego ludności, przy
należności państwowej, meldunkowe, ruchu cudzo
ziemców, ruchu granicznego, nazw miejscowości;
sprawy natury administracyjno-policyjnej i porząd
kowej; sprawy przewłaszczeń i wywłaszczeń nieru
chomości; sprawy daniny lasowej, sprawy odbudowy
kraju, sprawy prawno-wodne, sprawy obwodów wój
towskich, sprawy pieczy nad zaopatrzeniem ludności
w przedmioty powszedniego użytku, sprawy tworze
nia rezerw środków żywności, sprawy zwalczania
lichwy, nadzór nad gospodarką aprowizacyjną zwią
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Wydział VIII — Dyrekcja Robót Publicznych:
(Dyrektor Inż. Dr. Nawrowski),
obejmuje sprawy: nadzoru nad budownictwem naziemnem, budową i konserwacją dróg i mostów,
pracami meljoracyjno-wodnemi i pomiarowemu, nad
elektryfikacją kraju, nad ruchem samochodowym,
utrzymania grobów wojennych, sprawy turystyki,
administracji budynkami rządowemi.
Wydział IX — Wojskowy:
(Naczelnik Grzanka),
obejmuje sprawy: z zakresu uzupełnienia i zaopatrze
nia armji, o ile są poruczone administracji spraw
wewnętrznych, oraz koordynacji działalności organów
Wojewodzie podległych w sprawach, dotyczących
akcji przygotowania obrony Państwa.
Wydział X — Pracy i Opieki Społecznej:
(Naczelnik Kruszelnicki),
obejmuje sprawy: pośrednictwa pracy i walki ze skut
kami bezrobocia, sprawy opieki społecznej nad dziećmi

i dorosłymi oraz sprawy zaopatrzenia inwalidów wo
jennych.
Prócz wymienionych wydziałów w P. U. Wojew.
jest jeszcze oddział Budżetowo-Gospodarczy (kierow
nik Edward Drumsta), Biuro Informacyjno-Podawcze,
Biuro Ekspedycji, Bibljoteka, Archiwum, redakcja
Dziennika Wojewódzkiego. Przy Wojewodzie działają
również jako jednostki niezależne, zespolone tylko
personalnie z P. U. Wojew. — Wyższy Urząd Ubez
pieczeń — dyr. Maksymiljan Dąbrowski, i Wojew.
Sąd Admin, z prezesem Janem Stonawskim na czele.
W związku z wykonaniem zadań administracji
ogólnej, współdziała z Wojewodą Izba Wojewódzka,
utworzona Rozp. Prez. R. P. z- dnia 18. I. 28 r.
0 organizacji i zakresie działania administracji ogólnej.
Jest to ciało kolegjalne, powołane do współdziałania
w administracji.
Z reguły 2 razy w roku zbierają się również
na zaproszenie Wojewody naczelnicy władz Ii-ej
instancji, nie wchodzących w skład województwa, jak:
Dyrektor Kolei Państw., Prezesi Dyr. P. i Telegr.,
Izby Skarbowej i t. d.
Zebrania te mają na celu utrzymanie bezpo
średniego kontaktu i służą wspólnemu rozważaniu
pewnych problemów organizacyjnych, czy też innych,
które w ciągu dłuższego okresu czasu wyłoniły się
w obrębie działalności Pom. Urz. Wojewódzkiego.
Powyższe zebrania mają i z tego względu do
niosłe znaczenie, że służą Wojewodzie do uzgadniania
działalności władz Wojewodzie niepodległych z zasad
niczą linją polityki Rządu.
Tyle co do Pom. Urzędu Wojew.
Co do starostw, będących organami wykonawczemi władz Ii-ej instancji (województwa), przecho
dziły one pod względem personalnym i sprawności
urzędowej mniej więcej te same koleje co i P. U.
Wojewódzki: w miarę doboru sił wykwalifikowanych
1 fachowych — o które w 1-ym etapie rozwoju admin,
ogólnej było niezmiernie trudno — wzrastała ich
sprawność, rósł autorytet, kształtowała się coraz do
bitniej wytyczna linja harmonijnej współpracy z władzą
przełożoną.
Pod względem terytorjalnym zaszły w staro
stwach zmiany o tyle, że w r. 1927 skasowany zo

stał powiat pucki, a na jego miejsce utworzono morski
(cały pucki i część pow. wejherowskiego).
uszczuplony terytorjalnie

p.

wejherowski

W r. 1928
zostaje cał

kowicie włączony do powiatu

morskiego

i

egzystować jako

jednostka.

Z

samodzielna

przestaje
powsta

łego w ten sposób z 2 powiatów starostwa morskiego
wyłączoną zostaje wkrótce Gdynia ze starostą grodzkim
i Prezydentem miasta jako władzami administracyjnosamorządowemi na czele.
Starostowie powiatowi, grodzcy

(świeżo

utwo

rzeni) i morski są obecnie następujący:
a) powiatowi:
1. Wimmer Józef — Brodnica,
2. Ossowski Leon — Chełmno,
3.

Dr. Rzóska Józef —

Chojnice,

4. Plackowski Jan —

Działdowo,

5.

Gniew,

Weiss Seweryn —

6. Niepokulczycki

Hipolit — Grudziądz,

7. Bienkiewicz Henryk — Kartuzy,
8. Malanowski Wacław — Kościerzyna,
9. Bederski Adam — Nowemiasto,
10. Ornass Jan

— Sępólno,

11. Kalkstein Zygmunt — Starogard,
12. Kowalski Leon — Świecie,
13. Dr. Bogocz Dominik

— Toruń,

14. Woronowicz Edward — Tuchola,
15. Stachowski Jan — Tczew.
16. Prądzyński Edward

— Wąbrzeźno,

b) grodzcy:
1. Pożerski Mieczysław — Gdynia,
2. Paciorkowski Rudolf — Grudziądz,
3. Staniszewski Władysław — Toruń,
c) morski :
1. Lipski Bolesław — Wejherowo.
W zakończeniu tego skromnego szkicu nadmie
nić należy, że Pomorski Urząd Wojewódzki regulując
pewne dziedziny

życia

społecznego

— zapoznaje się

z potrzebami i bolączkami ludności pomorskiej i oka
zuje jej najdalej

idące zrozumienie i pomoc, starając

się.w granicach zakreślonych możliwością uwzględnić
wszystkie słuszne dezyderaty tak jednostki jak i ogółu.

M. Szurło- Gorzelak.

Pomorski Wojewódzki Związek Komunalny.
Terytorjalną podstawą Pomorskiego Samorządu
Wojewódzkiego stanowi obszar województwa pomor
skiego. Członkami Samorządu Wojewódzkiego, o ile
chodzi o tworzenie organów i obciążenie podatkowe,
są powiatowe związki komunalne i gminy miejskie.
Forma organizacyjna oparta jest na ordynacji pro
wincjonalnej z dnia 29 czerwca 1875 r. w brzmieniu
z dnia 22. marca 1881 r., ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z 14. III. 1927 r. o zmianie rozporzą
dzenia Min. b. dzielnicy pruskiej z 12. VIII. 1921 r.
0 wyborach do sejmików wojewódzkich.
Organami Samorządu Wojewódzkiego są Sejmik
Wojewódzki, Wydział Wojewódzki i Starosta Kra
jowy. Władzą nadzorczą jest w pierwszej instancji
Wojewoda, w drugiej Min. Spraw Wewnętrznych.
Pokrywanie wydatków Pomorskiego Wojewódz
kiego Związku Komunalnego następuje na podstawie
ustawy z dnia 11. sierpnia 1923 r. o tymczasowem
uregulowaniu finansów komunalnych z opłat za ko
rzystanie z zakładów dobra publicznego, podatku kra
jowego, dotacji ze Skarbu Państwa i z ewtl. zysków
osiągniętych z prowadzenia gospodarstw rolnych i war
sztatów w krajowych zakładach.
W zakres obecnej działalności Pomorskiego Wo
jewódzkiego Związku Komunalnego wchodzą nastę
pujące sprawy: naczelny zarząd i kontrola dróg wo
jewódzkich i państwowych, przekazanych Pomorskie
mu Związkowi Komunalnemu; budowa nowych dróg
1 mostów; rozdział dotacji na drogi państwowe i wo
jewódzkie w zarządzie powiatów; udzielanie subwen
cji na budowę i utrzymanie dróg powiatowych
i gminnych; opracowywanie planów i projektów tech
nicznych; współdziałanie z Wydziałem Robót Pu
blicznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w spra
wach ogólnego zarządu drogowego i kontroli tech
nicznej.
Opieka nad krajowo ubogimi i korygendami w własnych zakładach oraz udzielanie pomocy
finansowej związkom, wykonującym opiekę nad ubo
gimi i korygendami. Opieka nad umysłowo chorymi,
epileptycznymi lub idjotami. Opieka i szkolenie ociemniał)ch i głuchoniemych.
Popieranie zakładów
i fundacyj, służących opiece nad fizycznie lub mo
19. Dziesięciolecie Pomorza.

ralnie upośledzonymi. Opieka nad młodzieżą moral
nie zaniedbała (wychowanie zapobiegawcze). Opieka
nad matką i dzieckiem.
Wyszkolenie akuszerek.
Subwencjonowanie instytucyj dobroczynnych. Popie
ranie kultury i sztuki. Udzielanie stypendjów akade
mickich. Popieranie wychowania fizycznego. Popie
ranie budowy kolejek lokalnych. Popieranie rolnictwa
i chowu bydła. Udzielanie subwencyj na meljoracje
rolne. Udzielanie zasiłków na przeprowadzenie or
dynacji powiatowej. Ubezpieczenie od ognia. Elektry
fikacja Województwa Pomorskiego przez udział w za
rządzie Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek“
Sp. Akc., której głównym akcjonarjuszem jest Po
morski Wojewódzki Związek Komunalny, rozporzą
dzając w Radzie Nadzorczej przeważającą ilością (60%)
głosów. Krajowa Kasa Pożyczkowa.
Z uwagi na upłynięcie io-letniego okresu ist
nienia Pomorskiego Samorządu Wojewódzkiego, na
leży przed opisem rezultatów pracy z tego okresu,
pokrótce przypomnieć warunki, w których Samorząd
Wojewódzki się kształtował i w których dokonywał
się jego stopniowy rozwój.
Prawa i obowiązki dawniejszego Sejmu Pro
wincjonalnego i Wydziału Prowincjonalnego przejął
w r. 1920 zamianowany przez Naczelnika Państwa
dnia 23. X 1919 r. Komisaryczny Starosta Krajowy,
ś. p. Dr. Wybicki, oraz ustanowiony rozporządzeniem
Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 20 stycznia
1920 r. Tymczasowy Wydział Krajowy, składający
się z 12 członków. Nowomianowane organa Po
morskiego Samorządu Wojewódzkiego stanęły wobec
zadania nad wyraz trudnego. Przejmując bowiem
zakłady i majątek prowincji na terenie Województwą
Pomorskiego, nie weszły jednak w posiadanie ani
centralnej administracji prowincji, wraz z całym apa
ratem biurowym, ani też majątku ruchomego, który
pozostał w Gdańsku.
Do tego dodać należy, że
personel urzędniczy zarówno w centrali w Gdańsku
jak i zakładów, położonych na terenie Polski, uchylił
się od współpracy z władzą polską i wyemigrował
do Niemiec. Wobec tego należało kłaść podwaliny
nowego ustroju i organizować administrację przy
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pomocy sił mało wówczas przygotowanych do służby
administracyjnej. Zakłady krajowe były w chwili
przyjęcia pozbawione ponadto części inwentarza martwego wskutek gospodarki w czasie wojny, a oprócz
tego niektóre z nich zniszczone przez kwaterunki
wojskowe, lub zajęte na szpitale wojenne. Gospodarka wojenna odbiła się również bardzo ujemnie
na stanie przejętych dróg.
Pod względem finansowym znalazł się Pomorski Samorząd Wojewódzki również w położeniu niezwykle ciężkiem, gdyż terytorjum przejęte przez Polskę stanowi tylko 62% obszaru i 56% ludności dawnej
prowincji zachodnio-pruskiej, z której najbogatsze
centra życia handlowego i przemysłowego, jak Gdańsk,
Elbląg i Kwidzyn, pozostały poza granicami Polski.

Uzyskawszy w ten sposob silniejszy i unortnowany ustrój finansowy, mógł Samorząd Wojewódzki
łatwiej już przezwyciężyć trudności, które nasuwały
się przy wykonaniu ciążących na nim obowiązków,
Przechodząc do omówienia ważniejszych z przytoczonych na wstępie zadań Pomorskiego Samorządu
Wojewódzkiego, oraz rezultatów osiągniętych w okresie dziesięcioletnim, postawić należy na pierwszem
miejscu sprawę elektryfikacji Pomorza, niezmiernie
doniosłą nietylko dla rozwoju ekonomicznego Pomorza, lecz także o znaczeniu ogólno państwowem ze
względu na konieczność zasilania portu w Gdyni
w niezbędną energję elektryczną. Sprawę tą podjął
Samorząd Wojewódzki, budując dużym nakładem
kosztów zakład wodno-elektryczny w Gródku o na-

Zakład Psychiatryczny w Kocborowie — Dom administracyjny

Wpływ podatków krajowych w pierwszych latach ist
nienia Samorządu Wojewódzkiego był bardzo nikły
z powodu słabej siły podatkowej ludności, a przedewszystkiem z powodu ograniczonych źródeł podatko
wych samorządu powiatowego, który oprócz dwóch
z powiatów wydzielonych miast był zobowiązany —
przed wejściem w życie ustawy z dnia 23 sierpnia
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych
—
do pokrywania podatku krajo
wego.
Dopiero przytoczona ustawa o tymczasowem
regulowaniu finansów komunalnych stworzyła sil
niejsze podstawy finansowe dla związków komunal
nych, zmieniła system rozkładu podatku krajowego
i uregulowała kwestję subsydjów Skarbu Państwa dla
krajowych związków komunalnych.
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pięciu 60000 volt. Nie mogąc realizować całego
planu zelektryfikowania Pomorza za pomocą wła
snych sił finansowych, przekształcił Samorząd Woje
wódzki Pomorską Elektrownię Krajową w r. 1923
na Spółkę Akcyjną, zachowując sobie przeszło 50%
akcyj i decydujący wpływ w Zarządzie Spółki.
Szczegółowy opis działalności Pomorskiej Elektrowni
Krajowej ,,Gródek‘*, która ukończyła obecnie już bu
dowę drugiego potężnego zakładu wodno-elektrycznego
w Żurze, umieszczony jest na innem miejscu.
Do zadań Samorządu Wojewódzkiego, przeka
zanych mu na mocy obowiązujących ustaw, należy
administracja drogowa, zajmująca w budżecie Po
morskiego Wojewódzkiego Związku Komunalnego
najważniejszą pozycję. Sieć drogowa obejmuje w wo
jewództwie pomorskiem 950 km, dróg państwowych,

30 km. dróg nieobjętych formalnie siecią dróg pań
stwowych, lecz traktowanych na równi z drogami
państwowemi, 719 km. dróg wojewódzkich i 2777 km.
dróg powiatowych. Na konserwację i rozbudowę
sieci drogowej wstawia się corocznie do budżetu Sa
morządu Wojewódzkiego znaczne kredyty, które wy
nosiły w ostatnich trzech latach następujące kwoty*
w r. 1927/28 — 2643714 zł., w r. 1928/29 —
3301801 zł., — w r. 1929/30 — 3611862 zł. Kre
dyty na budowę i utrzymanie dróg państwowych
przekazywało w całości państwo na mocy ustawy
z 10. XII. 1920 o budowie i utrzymaniu dróg pu
blicznych.
Z funduszów krajowych utrzymywano drogi
wojewódzkie, a ponadto udzielano zasiłków na utrzy-

Z większych robót dokonanych przez Samorząd
Wojewódzki wyszczególnić należy: budowę mostu
o przyczółkach betonowych i konstrukcji żelaznej na
Drwęcy w Golubiu na trakcie drogi państwowej
0 świetle 20 m., przebudowę mostu na Wierzycy
w Starogardzie o świetle 24 m. na drodze państwo
wej Chojnice—Tczew, budowę mostu o przyczółkach
1 filarze betonowym, konstrukcji żelaznej na Drwęcy
w Lubiczu na trakcie drogi wojewódzkiej Toruń—
Lubicz o rozpiętności 40 m., budowę 3 mostów żel
betonowych o rozpiętości po 10 m. światła na dro
gach wojewódzkich, jeden w Bartniczkach, pow. bro
dnicki, i pozostałe dwa w Grupie, pow. świecki, bu
dowę mostu w Zielonej Chocinie, pow. chojniick,
na drodze wojewódzkiej o rozpiętości 14 m.

Zakłady Opieki Społecznej w Wejherowie — Pawilon głuchoniemych nr. IV.

nianie i budowę dróg powiatowych i gminnych.
Z pośród dróg państwowych i wojewódzkich pozo
stawało w bezpośrednim zarządzie Samorządu Woje
wódzkiego do końca r. 1926 — 430 km., stanowią
cych dawniej własność b. prowincji zachodnio pruskiej.
Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego został bezpośredni
zarząd tych dróg z dniem 1. stycznia 1927 r. prze
kazany wydziałom powiatowym, na których terenie
drogi te są położone.
Obecna działalność Samorządu Wojewódzkiego
sprowadza się na polu administracji drogowej do za
gadnień ogólnej polityki drogowej, rozdziału fundu
szów państwowych i wojewódzkich na poszczególne
zarządy powiatowe i do kontroli tych zarządów w ścisłem współdziałaniu z organami nadzoru państwowego.

W r. 1929 rozpoczęto we własnym zarządzie
budowę drogi wojewódzkiej Czarnowo—Ostromecko
o długości 4,1 km. oraz budowę drogi wojewódzkiej
Krąplewice—Gródek o długości 4 km.
Na polu opieki nad umysłowo chorymi rozpo
rządza Pomorski Samorząd Wojewódzki trzema Za
kładami Psychjatrycznemi. Największy z nich, w Kocborowie pod Starogardem, mieszczący około 1500
pacjentów, jest drugim co do wielkości zakładem tego
rodzaju w Polsce. Zakład ten wyposażony jest w naj
nowsze środki sanitarno-higjeniczne. Leczenie pa
cjentów odbywa się za pomocą systemów, odpowia
dających ostatnim zdobyczom nauki. Ponadto po
czyniono w ostatniem 10-leciu szereg inwestycyj,
przyczyniających się w znacznej mierze do usprawnię-
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nia gospodarki w zakładzie. W szczególności wy
budowano własny młyn elektryczny i piekarnię, przez
co obniżono znacznie koszty produkcji pieczywa,
wystawiono rzeźnię oraz chłodnię według najnowszego
systemu, co uniezależnia zakład od zmiennych cen
rynkowych mięsa; w systemie opałowym, który po
wodował wielkie koszty, zaprowadzono oszczędność
przez patentowane ruszty poddmuchowe, umożliwiające
opalanie tanim miałem węglowym, przyłączono za
kład do sieci elektrycznej miasta Starogardu i wpro
wadzono szereg ulepszeń w warsztatach zakładowych.
Dzięki wysiłkom, poczynionym w kierunku po
stawienia zakładu na odpowiedniej wyżynie, został on
przez Kongres psychjatrów polskich, odbyty w Kocborowie w r. 1927, uznany za pierwszy w Polsce.

umysłowo upośledzonych, która jest internatem i mieści
około 40 dzieci.
W Zakładzie Psychjatrycznym w Wejherowie
umieszczonych było w 1929/30 r. 250 umysłowo
chorych, przewiduje się jednak umieszczenie wr. i93°/31
350 chorych, ze względu na to, że Zakład ten został
zniesiony w r. 1923, a w r. 1927 przystąpił Samo
rząd Wojewódzki do stopniowego reaktywowania go.
Przy Krajowych Zakładach w Kocborowie,
Świecili, Wejherowie i Chojnicach znajdują się go
spodarstwa rolne, których zadaniem jest nic tyle
przysparzanie dochodów, ile zaopatrywanie zakładów
w produkta rolne, nabiał i bydło a głównie w trzodę
rzeźną.
Przedewszystkiem gospodarstwa te mają
dostarczyć pracy dla domowników i tutaj uważane

Zakład Poprawczy i Wychowawczy w Chojnicach. — Dom dla domowników w Igłach.

Zakład Psychjatryczny w Świeciu, obliczony na
około 1000 chorych, nie ma tak dogodnych warunków
jak zakład w Kocborowie, głównie dla tego, że bu
dynki częściowo pochodzą z bardzo dawnych czasów
i przystosowanie ich do wymagań nowoczesnych na
potyka na znaczne trudności. Przeprowadzone w tym
zakładzie podobnie jak w Kocborowie ulepszenia
i innowacje doprowadziły do tego rezultatu, że w ostat
nich latach można było znacznie powiększyć ilość
umieszczonych pacjentów, tak n. p. w okresie od 1. I.
1923 do 1. IX. 1924 r. wynosił stan pacjentów prze
ciętnie 533, a w preliminarzu budżetów} m na r. 1930/31
przewiduje sie stan pacjentów 980. W r. 1925 utwo
rzona została przy Zakładzie szkoła specjalna dla dzieci
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są, jeśli chodzi o umysłowo chorych, za warsztat
pracy, służący do leczenia psychicznego; wychowan
ków Zakładu w Chojnicach mają one kształcić w rol
nictwie i przygotować do praktycznego zawodu.
Mimo to Samorząd Wojewódzki dba należycie o do
chodowość gospodarstw rolnych i dla lepszego po
glądu na ich gospodarkę wyodrębnił je zupełnie
z gospodarki zakładowej pod względem administracji
i rachunkowości. Na czele wszystkich majątków po
stawiono administratora dóbr krajowych, który jest
zarazem rządcą największego folwarku Igły, należą
cego do zakładu chojnickiego.
Dzięki racjonalnej gospodarce przyniosły ma
jątki rolne w ostatnich latach dochody, przeznaczone

na zmniejszenie deficytu w krajowych zakładach.
Folwark w Kocborowie o obszarze 250 ha przyniósł
czystego dochodu w r. 1926 — 57,000 zł., w r.
1927/28 — 30.863 i w r. 1928/29 —
43.013 zł,
folwark w Swieciu o obszarze 70 ha w r. 1926 —
18.741 zł, w r, 1927/28 — 18.223 zł, w r. 1928/29
— 26.191 zł, folwark Igły o obszarze 378 ha w r.
1926 — 33.423 zł, w r. 1927/28 — 46-735
w r. 1928/29 — 60.835 zł.
W dziale szkolnictwa specjalnego utrzymuje Sa
morząd Wojewódzki Krajowy Zakład dla Głuchonie
mych w Wejherowie, założony w r. 1921, w którym
obecnie ma pomieszczenie 113 chłopców i 17 dziew
cząt. Koszty utrzymania tego zakładu są znaczne
z powodu niskich opłat, wynoszących 1,80 zł dziennie,
a wielkich wydatków na personel nauczycielski.
Subwencja Samorządu Wojewódzkiego dla zakładu
dla głuchoniemych wynosi w r. 1929/30 — 230.873 zł.
W dziale opieki społecznej wspomnieć należy
jeszcze o internacie dla dzieci s)4>eryjskich w Wej
herowie. Dzieci te przywiezione ze Syberji przez
Japonję w czasie przewrotu bolszewickiego znalazły
w liczbie około 300 opiekę i wychowanie w Krajo
wych Zakładach Opieki Społecznej w Wejherowie
pod kierownictwem Komitetu Ratunkowego Dzieci
Dalekiego Wschodu i przy pomocy finansowej Mini
sterstwa Pracy i Opieki Społecznej. Dział ten zo
stał zlikwidowany w r. 1928 z powodu przywrócenia
zakładu psychjatrycznego w Wejherowie.
W Krajowych Zakładach Opieki Społecznej
w Wejherowie urządzono ponadto kolonje wakacyjne,
w których znaczna ilość dzieci w wieku szkolnym
z różnych stron Polski korzysta corocznie w okresie
wakacyjnym z doskonałej opieki.
Dla wychowania zapobiegawczego i wychowa
nia przymusowego chłopców, służy zakład poprawczy
w Chojnicach, złączony pod względem administracyj
nym z zakładem dla ubogich krajowych. Dążeniem
Samorządu Wojewódzkiego w tej dziedzinie jest na
prowadzenie chłopców zaniedbanych pod względem
moralnym na dobrą drogę, dając im wychowanie re
ligijne i patrjotyczne oraz możność zarobku przez wy
uczenie odpowiedniego rzemiosła. Do tego ostatniego
celu służy szereg wzorowo urządzonych warsztatów,
gdzie wychowankowie korzystają z nauki pod kiero
wnictwem fachowców. Warsztatów takich jest ogó
łem 15. Szkolnictwo w zakładzie zorganizowane jest
w sposób nowoczesny i stoi pod względem pedago
gicznym i wychowawczym na wysokim poziomie.
Zorganizowano ponadto ruch skautowski i orkiestrę

zakładową, składającą się z wychowanków, urządzono
plac sportowy z przyrządami gimnastycznemi, osobną
salę gimnastyczną itp. W dniu 31. marca 1929 r.
wynosiła ogólna liczba przyjętych do zakładu wy
chowanków 1843, z tej liczby zwolnionych było 1499,
pozostało w r. 1929 w opiece zakładowej 344 wy
chowanków.
Osobny dział zakładu w Chojnicach stanowią
korygendzi, przekazani przez sądy po odbyciu kary
więziennej, których zatrudnia się o ile tylko możliwe
oddzielnie od innych domowników w rolnictwie,
w cegielni, mleczarni, rzeźni itd.
W dziale opieki nad ubogimi utrzymuje się
w Krajowym Zakładzie dla ubogich około 120 ubo
gich krajowych, nadto wspiera się w drodze stałych
zasiłków około 700 ubogich, wydając na ten cel
rocznie przeszło 100 000 zł. Gminy i wydziały po
wiatowe otrzymują tytułem pomocy na opiekę nad
ubogimi rocznie przeszło 50000 zł.
Jednem z ważniejszych zadań Samorządu Woje
wódzkiego jest również popieranie rolnictwa w drodze
przeprowadzenia meljoracyj rolnych. Sejmik Woje
wódzki uchwalił w tym celu na podstawie uprawnień
ustawodawczych, uzyskanych ustawą z dnia 23. czerwca
r. 1925 „statut, normujący pokrycie kosztów publicynych przedsiębiorstw meljoracyjnych w Wojewódz
twie Pomorskiem“. Statut przewiduje pokrycie kosztów
8 przedsiębiorstw meljoracyjnych na ogólną sumę
3437309 zł. Udział Samorządu Wojewódzkiego wy
nosi 40% od kwoty 3419809 zł i 30% od kwoty
pozostałej, t. j. od 1 017500 zł.
Zasiłki Skarbu
Państwa wynoszą 40% z kwoty 3419809 zł i 30%
od kwoty 17500 zł. Pokrycie reszty kosztów przy
pada na spółki wodne wzgl. związki wałowe. Samo
rząd Wojewódzki wypłacił na ten cel w roku budże
towym 1927/28
40 000 zł, w roku 1928/29 —
303883 zł, i w r. 1929/30 — 220000 zł.
W r. 1927 stworzył Samorząd Wojewódzki
w celu skoncentrowania obrotów finansowych Staro
stwa Krajowego i podległych mu instytucyj oraz dla
udzielania kredydów, zwłaszcza na cele meljoracyj
rolnych i wodnych Krajową Kasę Pożyczkową z fun
duszem zakładowym 175000 zł. i funduszem zaso
bowymi 43.250 zł. Kasa ta rozwija się nader po
myślnie, co uwidacznia się stałym wzrostem obrotów,
które wynosiły w r. 1927 — 3*879.383 zł a w r. 1928
— 26.125.955 zł. Czysty zysk wynosił w r. 1927
— 16.535 z*> w r* t928 — 62.524 zł a w r. T929
— 84.241,81 zł.

Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń w Toruniu.
Gdy Traktat Wersalski zadecydował o wcieleniu
Pomorza w skład ziem Rzeczypospolitej Polskiej
i tworzyć się poczęła własna administracja, powstało
między innemi zagadnienie, jak rozstrzygnąć kwestję
dalszego kontynuowania działalności ubezpieczeniowej
istniejącego na Pomorzu od roku 1785 prawno-publicznego Zakładu pod nazwą „Westpreussische Pro
vinzial Feuersocietät“, mającego swoją siedzibę w
Gdańsku.
Ponieważ przeważna część ubezpieczonych zna
lazła sie na terenie przypadłym Polsce, a centrala jak
wspomnieliśmy znajdowała się w Gdańsku, miaro
dajne czynniki państwowe dążyły do przeprowadzenia

Ponieważ taki stan rzeczy nie rokował nadziei
nietylko zwrotu funduszów, ale nawet i aktów „West
preussische Provinzial Feuersocietät“, Ministerstwo b.
dzielnicy pruskiej powołało do życia z dniem 1. VI.
1921 r. Zakład publiczno-prawny z siedzibą w Toru
niu pod nazwą „Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpie
czeń od ognia“, działające na podstawie ustawy pru
skiej z dnia 25. VII. 1910 r. o publicznych Zakładach
Ubezpieczeń od ognia. Służenie dobru publicznemu
jest wyłącznym celem Stowarzyszenia.
Naczelny
i bezpośredni Zarząd nad Instytucją sprawuje Dyrektor
Generalny, z którym współdziała Rada Zarządzająca
składająca się z 7-miu członków wybieranych przez

Dyr.JPom. Stowarzyszenia Ubezpieczeń, Biskupski.

jak najszybciej rozrachunku mienia ,,Westpreussische
Provinzial Feuersocietät“, mając na uwadze, by fun
dusze stworzone z biegiem lat przez ubezpieczających
się bez przerwy nadal służyły właściwym swoim ce
lom. Niestety dobra wola Polski spotkała się ze
zdecydowanym oporem ,,stron}r przeciwnej“, która dla
utrudnienia wszczęcia pertraktacyj zmieniła charakter
instytucji na prywatne Towarzystwo Akcyjne ,,Die
Danzig“ a siedzibą w Gdańsku. Liczyła ona przedewszystkiem na uzyskanie od władz polskich prawa
działania dla niemieckich Zakładów^ ubezpieczeniowych
na Pomorzu, a w liczbie ich i na rozwinięcie dzia
łalności ,,Die Danzig“, która zasobna w archiwum
i aparat techniczny uniemożliwiałaby rozwinięcie ja
kiejkolwiek bądź konkurencji ze strony polskiej.
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Pomorski Wydział Krajowy z grona ubezpieczonych
w Instytucji. Nadzór nad jej sprawcami wykonuje
Starosta Krajowy Pomorski oraz Ministerstwo Skarbu.
Bez funduszów, za pożyczone od Pomorskiego
Zwdązku Krajowego dwa miljony marek, rozpoczyna
Pomorskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń sw^e czynności
organizując personel biurowy i akwizytorski. Silnie
rozwinięta konkurencja ze strony prywatnych Zakła
dów^ ubezpieczeniowych działających na Pomorzu już
od roku i zaczynająca się dewaluacja pieniądza ujem
nie wypływająca na celowrość umów ubezpieczenio
wych utrudnia rozwój Instytucji.
Pomimo tak niepomyślnych warunków Pomor
skie Stowarzyszenie Ubezpieczeń przetrwało szczęśli
wie krytyczny okres czasu i z rokiem 1924 po prze

prowadzeniu stałej waluty wchodzi we właściwy okres
rozwoju, który najlepiej ilustrują poniższe c>fry:
składek zainkasow. w latach: wypłacono odszkodowań:
642.480,—

1924 .

373.689,73

1924 .

1-465.585,51

•

,

1.321.099,33

1925

1926 .

.

1.552.043,10

1926 .

■

1-0193.89,54

1927 .

.

1.940.550,0

1927 .

.

1.326.570.31

.

3.207.000,—

>925

.

•

1928 .

•

2,437.173,67

1928 .

1929 .

.

2.760.000,—

1929 .

1.322.057.61

Przepisy Statutu nakładają Stowarzyszeniu jak
najwydatniejsze rozwijanie akcji przeciwpożarowej
w pierwszym rzędzie przez popieranie straży ognio
wych, co spełnia Stowarzyszenie przyznając na
ten cel:
w roku 1924 . •...................................................
3-5l5-—
„

1925.................................................................... 22.380.—

„

1926..................................................................................26.833.—
1927................................................................................49,044.—

w roku 1928.......................................................71.676.—
,,
1929.......................................................77.602.—
Poza działem ubezpieczeń od ognia na żądanie
ubezpieczających został uruchomiony w roku 1927
dział ubezpieczeń od gradobicia na zasadach opłaty
stałej składki. Dział ten stale się rozwija, a wyniki
jego operacyj okazały się dodatnie.
Stowarzyszenie posiada dwa własne domy:
w Toruniu przy ulicy Żeglarskiej 26, gdzie mieszczą
się biura Dyrekcji, i w Tczewie, Rynek 7, gdzie mieści
się Reprezentacja, pozatem dla północnej części Po
morza utworzona została z rokiem 1928 Reprezen
tacja w Gdyni.
Jak z powyższego krótkiego zarysu wynika,
zdecydowany krok władz naszych stworzył własnemi
siłami silną już dzisiaj placówkę ubezpieczeniową
cieszącą się coraz większem zaufaniem społeczeństwa
pomorskiego, co jest najlepszą gwarancją jej dalszego
rozwoju.

Przebieg prac elektryfikacyjnych na Pomorzu
w czasie dziesięciolecia 1920-1930.
Historja prac.
W chwili objęcia Pomorza przez Władze Pol
skie w r. 1920, sprawy elektryfikacyjne nie przed
stawiały żadnego — na szerszą skalę zakreślonego
programu działania.
Lokalne elektrownie miejskie
oraz fabryczne i kilka skromnych elektrowni okrę
gowych zasilały szczupłe tereny działania i nie było
mowy o żadnym planie dostosowanym do potrzeb

Dopiero po uzyskaniu niepodległości, ruch na
Pomorzu ożywił się i jako jedno z pierwszych zamie
rzeń gospodarczych stanął w r. 1923 poważny zakład
wodno-elektrycznych w Gródku o sile 5650 koni
mechanicznych i wytwórczości około 16,5 miljonów
kilowatogodzin rocznie. Zakład ten wykorzystał siły
wodne rzeki Wdy (Czarnej Wody), energję zamagazynował w ogromnym zbiorniku wodnym, stworzo-

Elektrownia w Żurze.

kraju oraz Państwa. Gospodarka elektryczna na Po
morzu podobnie jak i inne ważne działy życia go
spodarczego, była przez władze pruskie zaniedbywana
celowo ze względów politycznych, które widziały
w tern właśnie utrudnienie dla rozwoju gospodarczego
tej prowincji, a tern samem ułatwienie dla powolnej
germanizacji. Nic zatem dziwnego, że pomimo do
konania pomiarów wód pomorskich przez władze
pruskie oraz nakreślenia planów budowy zakładu
wodno-elektrycznego w Gródku, powiecie świeckim,
sprawa ta nie posuwała się wydatnie naprzód i wkońcu
z powodu wybuchu wojny światowej w r. 1914 ut
knęła zupełnie.

nym przez budowę potężnej zapory (tamy wodnej)
i stworzył w ten sposób podstawę do produkji energji
elektrycznej w drodze poruszania maszyn (turbin) siłą
wody. W krótkim przeciągu czasu ,,Gródek“ zbu
dował linję elektryczną do Grudziądza, nawiązał
współpracę z miejską elektrownią na węglu w Gru
dziądzu oraz zbudował 2 pierwsze w Polsce linje
przesyłowe dla 60000 woltów przez Wisłę do Gru
dziądza i pod Fordonem do Torunia. Dzień urucho
mienia pierwszego turbozespołu w Gródku, 24. kwiet
nia 1923 r., zaszczycił swoją obecnością Pan Prezy
dent Rzpltej, Stanisław Wojciechowski. W cztery
lata później, w dniu 6. sierpnia 1927 do „Gródka“
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zawitał w charakterze Dostojnego Gościa obecny Pan
Prezydent Rzpltcj Prof. Dr. Ignacy Mościcki i do
konał uroczystego aktu uruchomienia trzeciej i ostat
niej turbiny w Gródku oraz niejako zamknięcia inwestycyj technicznych w tym zakładzie.
Dla organizatorów „Gródka“ nie było to jednak
zamknięcie szeregu prac. Uznanie władz i społe
czeństwa oraz praktyczny rzut oka na przyszłość
i pełne zrozumienie potrzeb ogólno-krajowych spowo
dowały wówczas myśl o pracy dalszej, i w ten spo
sób powstała linja elektryczna z Gródka do Gdyni.
Pracę nad budową tej linji, technicznie doskonale
wyposażonej (pracującej obecnie pod napięciem 60000
woltów a gotowej technicznie dla podwyższenia na
pięcia do 100000 woltów) trwały niespełna 5 miesięcy
i już w dniu 1. maja 1928 r. popłynęła z Gródka
po drutach tej linji potężna energja elektryczna w dal
ku polskiemu morzu i polskim portom. Nowe życie
wstąpiło w nasze porty morskie i wszystkie nasze
zamierzenia morskie otrzymały nową, trwałą pod
stawę twórczą i operacyjną.
Ciężka praca „Gródka“ znalazła w ten sposób
uznanie i „Gródkowi“ sądzonym był ten zaszcz)4,
aby z oddalenia 140 km poruszyć energją elektrycz
ną dźwigi i żórawie portów gdyńskich. Liczne złote
medale uzyskane na wystawach w Bydgoszczy, Gru
dziądzu i ostatnio na Powszechnej Wystawie Krajo
wej w r. 1929 w Poznaniu były nie tylko uznaniem
za prace ogólne i wewnętrzne „Gródka“, ale były
one ponadto jakby sprawdzianem dobrej opinji oraz
znaczenia ogólno-krajowego, jakie „Gródek“ posiada
od samego początku swoich prac.
Równocześnie
bowiem z rozwojem swoim, jako przedsiębiorstwa
handlowego, „Gródek“ wytrwale stosował zasady
samowystarczalności krajowej i w tym celu ograni
czył się do sprowadzania z zagranicy tylko tych ma
szyn, jakich w kraju absolutnie nie wyrabiamy.
Wszystko pozostałe wyrabia „Gródek“ u siebie
we własnych warsztatach, dobierając ponadto arty
kuły pomocnicze wyłącznie z fabryk krajowych. Or
ganizacja budowy nowych urządzeń oraz konserwacja
urządzeń będących już w ruchu, opiera się w Gród
ku na naukowo i nowocześnie urządzonych laboratorjach: elektrycznem (do 500000 woltów—największem w Polsce), mechanicznem i olejowem, w któ
rych badaniom poddaje się wszystkie materjały słu
żące do budowy.
Budowa linji elektrycznej do Gdyni oraz prze
prowadzona w związku z tern elektryfikacja portów
handlowego i wojennego w Gdyni, spowodowały
wzmożenie się zapotrzebowania na energję elektryczną
i przyczyniły się tern samem do stworzenia drugiego
zakładu.
Powstał zakład w Żurze. Wody Wdy zostały
wprzągnięte do nowej pracy, zbudowano gigantyczną
tamę, olbrzymie sztuczne jezioro wlewa obecnie wodę
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do specjalnego kanału betonowego o długości blisko
1 km, potężny „zamek wodny“ na drugim końcu
„kanału roboczego“ reguluje „gospodarkę wodną“
i całkiem okiełznane przez techników masy wodne
wlewają się posłusznie do ogromnych żelbetonowych
„rur cisnących“, z których następnie woda wpada do
wielkich spirali, podobnych do skorupy ślimaka. W
tern miejscu woda wpada do turbin (w Żurze zostały
wbudowane specjalne 2 pionowe turbiny syst. prof.
Kapłana o mocy po 6 000 koni mechanicznych każda —
pierwsze w Polsce „kaplanówki“) i wprawia je w
ruch obrotowy, który przeniesiony w górę obraca
potężne maszyny elektryczne, zwane prądnicami. W
tych właśnie „prądnicach“ powstaje energja elektryczna
o początkowem napięciu 6000 woltów, które następ
nie w specjalnych transformatorach powiększają się
do wysokości 60000 woltów.
W Żurze owe transformatory oraz cała tak
zwana „rozdzielnia dla 60000 woltów“ znalazły się
na otwartem polu pod gołem niebem, tuż obok hali
maszyn. Zastosowano w ten sposób metody amery
kańskie (po raz pierwszy w Polsce) i oszczędzono
znaczne koszty budowy specjalnego budynku.
Z rozdzielni energja elektryczna płynie już w
świat daleki po drutach zawieszonych wysoko w po
wietrzu, częstokroć ponad domami miast i wsi oraz
wzdłuż specjalnie wyrąbanych polan leśnych.
U końca zaś linji elektrycznej „transportowej“
znajdują się „stacje transformatorów“, służące do
przemiany energji elektrycznej na niższe napięcia
oraz do rozdziału tejże energji na linje mniejsze,
boczne.
W Gdyni stanęła potężna stacja transformatorów
0 pojemności 20000 koni mechanicznych.
Tak wygląda opis elektrowni wodnej w Żurze —
opowiedziany prostemi słowami nie-technika.
Ogrom pracy wykonanej w czasie tworzenia
tego zakładu, szybkość tejże pracy, ilość materjałów
zużytych do budowy, z górą 2000 pracowników za
trudnionych bezpośrednio — świadczą o wielkości
dzieła.
Nic więc dziwnego, że całe Pomorze witało
w Żurze w pamiętnym dniu 15. lutego 1930 r. Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej. W Żurze zaprezento
wano w tym dniu uroczystego otwarcia rnchu w za
kładzie wodno-elektrycznym pracę ludności całego
Pomorza.
Gródek pokazał całej Polsce, reprezentowanej
przez Przedstawiciela Jej Majestatu, naszą pracę w
tern dziesięcioleciu i w miejsce uroczystych przysiąg
1 ślubowań złożyliśni}" naszej Ojczyźnie trwały do
wód miłości Polski.
Od Żuru zaczęliśmy nasze uroczystości obchodu
10-lecia naszego powrotu do Polski i złożyliśmy tern
samem egzamin zrozumienia przez nas potrzeb kraju
i Państwa.

Wnętrze hali maszyn w Żarze z turbinami systemu Kapłana.
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Znaczenie elektrowni wodnych dla Państwa
oraz ich rola na Pomorzu.
Koszt budowy elektrowni wodnych jest znacznie
większy od budowy cieplikowych (na węglu, gazie
itd.) Najpoważniejszą pozycję kosztów przy budowie
zakładów wodnych stanowią kosztowne prace wodnoziemne. Co do samych elektrowni wodnych — roz
różniani}' 2 typy zasadnicze a mianowicie zakłady
przepływowe, które są czynne bez przerwy i użytkują
całkowitą wodę rzek stale przepływającą przez ich
urządzenia, tj. bez magazynowania tej wody; drugim
typem o wiele cenniejszym są elektrownie ,,szczy
towe“, które dzięki ujęciu mas wodnych w specjalnym
sztucznym zbiorniku, magazynują energję w tymże
zbiorniku i wykorzystują ją w chwilach dla siebie
odpowiednich, to znaczy w czasie wzmożonego za
potrzebowania prądu, n. p. w godzinach wieczoro
wych. Potężne maszyny elektryczne zakładów szczy
towych mają za zadanie wytworzenie właśnie w tych
godzinach handlowo korzystnych wielkich ilości prądu.
Takiemi właśnie zakładami szczytowemi są
Gródek i Żur.
Od samego początku działalności
,,Gródka“ istnieje ponadto ściśle zorganizowana
współpraca zakładów wodnych z miejskiemi elektro
wniami parowemi w Grudziądzu i Toruniu. Współ
praca ta polega na tern, że elektrownie parowe pro
dukują energję elektryczną stale, natomiast elektrownie
wodne pracują głównie w godzinach zwiększonego
zapotrzebowania i wtedy to rzucają na rynek ową
cenną „szczytową“ produkcję. Znaczenie elektrowni
wodnych jest bardzo wszechstronne.
Stworzenie bowiem elektrowni wodnej jest nie
jako pobudzeniem do życia energji z całkiem nie
czynnego i nieproduktywnego źródła i jest tern samem
powiększeniem majątku narodowego. Równocześnie
zaś, elektrownia wodna zaoszczędza masy środków
opałowych i pozwala je skierować na inne cele. Na
Pomorzu, gdzie dowóz węgla jest utrudniony z po
wodu znacznego oddalenia od zagłębia węglowego,
oszczędność na węglu jest pierwszorzędnym proble

mem o znaczeniu państwo wem, gdyż pozwala ilości
węgla zaoszczędzone w kraju — skierować na eks
port zagraniczny. W ten sposób poprawia się nasz
bilans handlowy, gdyż węgiel jest dla nas obecnie
główną pozycją w wywozie. Zakłady wodne ,,Gró
dek— Żur“ oszczędzają w ten sposób około 45000
tonn węgla rocznie oraz zwalniają tein samem tabor
kolejowy złożony z 300 węglarek i 10 lokomotyw.
Równocześnie uniezależnienie produkcji energji
elektrycznej (światła i siły) od dowozu środków opa
łowych ma wielkie znaczenie polityczne, gdyż para
liżuje w wysokim stopniu cel strajków transportowych
i ogólnych oraz sabotaż. Ułatwia to zatem państwu
walkę z wrogiemi czynnikami.
Względy obrony strategicznej znajdują również
potężnego sprzymierzeńca w owych twierdzach, jakiemi są elektrownie wodne. Uniezależnienie bowiem
wytwórczości energji od dowozu materjałów pędnych
ma w czasie wojny podstawowe'znaczenie.
Elektryfikacja kraju przeprowadzona systema
tycznie i dostosowana do potrzeb całego kraju jest
zatem działalnością państwotwórczą; dlatego też pań
stwa nowoczesne tak wielką przywiązują wagę do
tego problemu i otaczają go stale pilną opieką oraz
udzielają pomocy, jako instytucji publicznej. W
związku z tern, państwa ujęły w swoje ręce przywilej
nadawania koncesyj elektrycznych w tym celu, aby
mieć możność bezpośredniej kontroli nie tylko nad
działalnością zakładów, ale ponadto, aby mieć możność
dostosowania poszczególuych programów elektryfika
cyjnych do ogólnych potrzeb państwa. Odnośnie do
elektrowni wodnych należy nadmienić, że koszt ich
budowy jest znacznie większy od budowy zakładów
cieplikowych, to też rentowność ich jest rozłożona na
dłuższe lata i tern samem inicjatywa prywatna jest
znacznie słabsza. Na tern polu zatem działalność
inwestycyjna czynników publicznych a specjalnie sa
morządu ma możność szerokiego zastosowania.

Rola Samorządu Pomorskiego
w dziedzinie elektryfikacji Pomorza.
Samorząd Pomorski (Pomorski Krajowy Zwią
zek Komunalny) we własnym zarządzie w dniu 24.
kwietnia 1923 r. uruchomił w Gródku pierwszą tur
binę. W dalszym ciągu jednak, w celu nadania akcji
elektrydikatorskiej pły nności handlowej oraz pozyska
nia na ten cel kapitałów prywatnych — utworzono
w r. 1924 spółkę akcyjną pod nazwą „Pomorska
Elektrownia Krajowa Gródek“, w której jednakże
Samorząd Pomorski zatrzymiał w dalszymi ciągu więk
szość w postaci 53% udziałów w kapitale akcy jnymi.
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Ta większość udziałów zapewnia Samorządowi Pomorskiemn wpływ na kierunek prac „Gródka“ i rów
nocześnie umożliwia mu szeroko pojętą opiekę i po
moc'finansową ze strony^ władz samorządowych i pań
stwowymi!.
W związku z tern oraz w pełnem zrozumieniu
akcji e 1 ektry fikacyjnej na szerszą skalę, Samorząd Po
morski nie poprzestał jedymie na utworzeniu „Gródka“
jako spółki akcyjnej a w dalszym ciągu prawie całą
działalność inwestycyjną w tern pierwszem dziesięcio-

leciu 1920—1930 skoncentrował wybitnie w ramach
prac Gródka. Gwarancje hipoteczne na znacznym
majątku Samorządu Pomorskiego pozwoliły Gród
kowi na uzyskanie długo
terminowych kredytów w
Banku Gospodarstwa Kra
jowego i tern samem umożliwiły budowę II. za
kładu wodnego w Żurze,
bez posługiwania się kre
dytami zagranicznemi.
Widząc pracę Gród
ka, rozmaite powiaty stwo
rzyły t. zw. związki mię
dzykomunalne; tak więc
powstały: Związek Elekfikacyjny Chełmno—Świę
cie—Toruń, Związek Choj
nice — Tuchola — Sępólno
i Związek Wąbrzeźno —
Brodnica—Lubawa — Dział
dowo — Lipno — Rypin, z
których pierwszy ma obecnie około 300 km sieci
o napięciu 15000 woltów.
Weszła na inne tory po
lityka taryf dużych istnie
jących elektrowni miejskich
w Grudziądzu i Toruniu,
zasilanych od 1925 r. wzgl.
19?7 r. z Gródka, obni
żono taryfy dla prądu
przemysłowego do tych granic, że 90% prądu prze
mysłowego zaniechano wytwarzać w poszczególnych
fabrykach, biorąc go z elektrowni miejskich, zasila
nych z Gródka.

Gdy od maja 1925 r. Grudziądz zaczął pobierać
energję elektryczną z Gródka i zastosował odpowie
dnie taryfy, zmieniło się zużycie na głowę mieszkań
ca nie do poznania. Dziś
dochodzi blisko do 200
kilowatogodzin rocznie na
jednego mieszkańca miasta
Grudziądza.
Dzięki tej wzmożo
nej konsumpcji prądu elek
trycznego nastąpił rozwój
elektrowni miejsk. w Gru
dziądzu i w ostatnim cza
sie powiększono ją przez
ustawienie nowego turboalternatora parowego o
mocy 5000 kW.
W tym samym okre
sie elektrownia okręgowa
w Rutkach (wł. związku
powiatowego w Kartu
zach) ustawiła w swoim
zakładzie dodatkowy sil
nik spalinowy Diesla o
mocy 500 koni mecha
nicznych.
Po połączeniu m. Torunia z elektrownią w
Gródku przedłużono linję
z Torunia w dalszym cią
gu do Ciechocinka i Ale
ksandrowa, miast poło
żonych w województwie warszawskiem.
Serje prac elektryfikacyjnych na Pomorzu do
kończyło w ostatnim czasie zasilenie miasta Gdyni
prądem z Gródka.

„Wielki program Gródka".
Wybudowanie „Żuru“ nie jest bynajmniej za
kończeniem prac inwestycyjnych „GródkaK Budowa
zakładu w Żurze miała jedynie na celu zabezpiecze
nie trwałej i dostatecznej dostawy prądu dla Gdyni.
Energji elektrycznej bowiem nie można magazynować
już po wytworzeniu (podobnie jak towar} kupieckie)
a trzeba ją wytwarzać równocześnie ze zbytem.
Trzeba się liczyć z tern, że zbyt energji elektrycznej
jest uzależniony w wysokim stopniu od pewnych go
dzin (wieczorowych), podczas których znż}'tie jest
znaczniejsze. W związku z tern zakłady elektryczne
muszą być dostatecznie silne a rezerwa jaką dają
wielkie zbiorniki wodne elektrowni „szczytowych“ od
grywa pierwszorzędną rolę. Te elektrownie zatem
dają podstawę do nakreślenia szerokich planów elek
tryfikacyjnych i posiadanie tych elektrowni wodnych

daje do rąk ich właścicieli ową możność organizacji
akcji elektryfikacyjnej, obejmującej znaczny obszar.
Połączenie elektrowni wodnych z parowemi-systemami
sieci elektrycznych oraz budowa tychże w połączeniu
ze stacjami transformatorów jest już działalnością
znacznie łatwiejszą i wymagającą dalszego, spokoj
nego i systematycznego nakładu kapitałów.
Taki właśnie plan działalności nakreślił sobie
„Gródek“ i w swojem śmiałem zamierzeniu objął te
ren obejmujący województwa pomorskie i poznańskie
oraz 10 przyległych powiatów b. Kongresówki z lud
nością około 4000000 mieszkańców.
Starania o koncesję rządową dla „Gródka“ na
te obszary są już w toku a równocześnie rokowania
z kapitałem zagranicznym i ich pomyślny przebieg
pozwalają oczekiwać, że już w najbliższym czasie

301

rozpoczną się nowe roboty inwestycyjne na tem
polu.
Myśl i dążenie „Gródka“ do ujęcia w jeden
system — działalności elektryfikacyjnej na tak wiel
kim obszarze zasługuje na uznanie, gdyż przeprowa
dzenie tego planu ustali dobre podstawy operacyjne
dla handlu, przemysłu i rolnictwa całej Polski Za
chodniej. Równocześnie zaś włączenie do tego ob
szaru kilkunastu przyległych powiatów województw
warszawskiego i łódzkiego ożywi ruch na tych ob
szarach i w ten sposób powiększy obszar oraz dobro
byt na kresach zachodnich.

„Wielki Program Gródka“ przewiduje budowę
licznych
zakładów
wytwórczych oraz
połącze
nie ich z zakładami już istniejącemi (na wzór za
graniczny) wspólnemi potężnemi linjami przesyłowemi. Na marginesie „Wielkiego Programu Gródka“
warto nadmienić, że niezależnie od znaczenia pod
względem elektryfikacji kraju, w wypadku realizacji
tego planu — miljony użyte na ten cel dadzą bez
pośrednio zarobek licznym rzeszom pracowników
oraz równocześnie w drodze pośredniej dając znaczne
zamówienia różnym fabrykom krajowym, zmniejszą
ilość bezrobotnych.

Powstanie i działalność
Pomorskiej Izby Rolniczej w latach 1920-29.
To utrudnianie zorganizowania przez polskie
Dla b. prowincji zachodnio-pruskiej, której część
społeczeństwo
rolnicze życia
społeczno-rolniczego
stanowi obecne województwo pomorskie, istniała
na rodzimych pod
przed wojną Izba
stawach, zmusiło ko
Rolnicza w Gdańsku
misarza rządowego
na podstawie ustawy
w osobie obecnego
o izbach rolniczych
Prezesa Pomorskiej
z dnia 30 czerwca
Izby Rolniczej p.
1894 r.
Dr. Tempskiego,
Po ratyfikacji trak
mianowanego
dla
tatu
wersalskiego,
przejęcia agend i ma
jednakże
jeszcze
jątków b. Zachodnioprzed przejęciem
pruskiej Izby Rolni
przez władze polskie
czej, do bezzwłocz
Pomorza, wspomnia
nego
zorganizowa
na zachodnio-pruska
nia nowej Izby Rol
Izba Rolnicza się
niczej.
rozwiązała, cały jej
Powstała w tych
majątek został wy
warunkach
Pomor
wieziony poza gra
ska Izba Rolnicza,
nice obecnego wo
aczkolwiek na pod
jewództwa pomor
stawach prawnych
skiego i równocześ
niemieckich,
jest
nie przekazany na
tworem
wyłącz
własność prywatne
nie polskim, bez
mu, w tym celu
tradycji i wyłącznie
utworzonemu, sto
twórczemi siłami
warzyszeniu rolni
ludności rolniczej
ków niemieckich pod
Pomorza
rozbudo
nazwą „Verband _
wana.
Westpreussischer
Okres organiza
Landwirte“ z sie
cyjny był bardzo
dzibą w Gdańsku^*
trudny, gdyż na zor
Zarządzenie to miało
ganizowanie
Izby
na celu utrzymanie
wyznaczone zostały
nadal życia organi
przez Rząd bardzo
zacyjno - rolniczego
Dr. Kazimierz Esden~Tempski, Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej,
szczupłe środki fi
Pomorza pod kie
nansowe, a uzyskirownictwem zasob
nych, posiadających fachowo wykształcony personel, kiwanie większych funduszów z tytułu podatków i z uwa
gi na małą wówczas sprawność, władz administracyj
organizacyj niemieckich.
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nych i nieuregulowane podówczas stosunki waluto
we było również niemożliwe. Tem niemniej udało
się trudności te pokonać i w przeciągu względnie
krótkiego czasu nie tylko zmontować odpowiedni
aparat biurowy, lecz i przygotować podstawy dla
utworzenia Izby z wyborów, co nastąpiło w roku
1922. Równocześnie, już w okresie budowy swych
podstaw organizacyjnych, powstająca Izba Rolnicza
staje się ośrodkiem, wokoło którego skupiało się całe
życie organizacyjne rolnictwa pomorskiego. Izba zdo-

w pierwszym czasie pod kierownictwem Izby —
— prezesiem tych związków był prezes Izby Rolni
czej — oraz korzystały z jej personelu fachowego
i jej pomocy finansowej.
Poza pracą organizacyjną społeczeństwo rolni
cze Pomorza domagało się szybkiego zaspokojenia
pilnych bardzo potrzeb we wszielkich innych dziedzi
nach, dotyczących produkcji rolniczej, która podczas
i skutkiem wojny światowej ogromnie podupadła.
Toteż Izba bezzwłocznie przystąpiła do położenia

Główny gmach Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu przy ul Sienkiewicza 40.

łala utworzyć w tym czasie nie tylko specjalne związki
hodowców zwierząt i nasion i w ten sposób uzyskać
należyte skoordynowanie pomiędzy działalnością fa
chowych urzędników Izby a społeczeństwem rolniczem,
ale równocześnie otoczyła usilną opiekę zawodowe
organizacje rolnicze, powodując odrodzenie Pomor
skiego Związku Kółek Rolniczych, a później powsta
nie Pomorskiego Tow. Rolniczego.
Powstałe w tym czasie związki hodowców bydła,
koni, trzody chlewnej, drobnego inwentarza, zwią
zek producentów nasion, związki ogrodnicze, zwią
zek rybacki i związek właścicieli lasów, pracowały
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fundamentu pod rozszerzenie oświaty rolniczej,
przedewszystkiem przez stworzenie podstawowego
zawodowego szkolnictwa rolniczego, uważając to za
danie jako najpilniejsze i najdonioślejsze.
Dzięki energicznej działalności Izby w stosun
kowo krótkim bardzo czasie województwo pomor
skie pokryte zostało siecią ludowych szkół rolni
czych. Liczba założonych i utrzymywanych prziez
Izbę szkół rolniczych wynosi obecnie 11. Poza tem
istnieją jeszcze jedna szkoła średnia rolnicza, utrzy
mywana przez Państwo, i 2 szkoły dla dziewcząt,
utrzymywane przez prywatne stowarzyszenia. Przed

I
wojną natomiast istniały na tenenie obecnego woje
Również żywą działalność rozwinęła Izba w kie
wództwa pomorskiego tylko 4 szkoły rolnicze tego runku podniesienia produkcji roślinnej, która pod
typu, z których jednak polskie rolnictwo prawie że czas wojny ogromnie podupadła. Utworzony w r.
w zupełności nie korzystało. Wszystkie szkoły po 1921 Wydział Produkcji Rolnej obejmuje tak sprawy
siadają wzorowe gospodarstwa rolne, są zaopatrzone ogólne dot. wytwórczości roślinnej jak i doświad
w odpowiednie pomocie naukowe i bibljoteki, a ilość
czalnictwo oraz nasiennictwo i .ogrodnictwo. Na
specjalną -uwagę
uczniów waha się
zasługuje akcja
w granicach oko
doświadczalni
ło 450 rocznie.
Już obecnie, po
ctwa, prowadzo
na w kierunku do
krótkim stosun
świadczeń odmiakowo czasie, szko
nowych i nawo
ły te dały społe
zowych. Wobec
czeństwu rolni
czemu duży za
rozrostu działal
ności zaszła po
stęp wykwalifiko
trzeba utworzenia
wanych i społe
specjalnego „Pola
cznie
uświado
Doświadczalne
mionych młodych
go“, wyodrębiosił, które w życiu
nego z majętności
społecznem biorą
Dźwierzno, dzier
żywy udział a Izba
żawionej
przez
Rolnicza i towa
Izbę Rolniczą.
rzystwa rolnicze
Wobec waż
zyskały w nich
ności badań teo
silne
oparcie
Szkoła rolnicza męska w Kowalewie.
retyczno - nauko
w swych poczy
wych dla podnie
naniach przy dal
sienia produkcji
szej pracy nad pod
rolnej, Izba Rol
niesieniem kultu
nicza, uwzględ
ry rolniczej.
niając wyłaniają
Również czy
ce się w tym kie
telnictwo rolnicze
runku potrzeby
dzięki energicz
rolnictwa, utwo
nemu
poparciu
rzyła
w r. 1922
Izby
rozwinęło
Stację
Doświad
się dosyć silnie.
czalną, która w
Wydawany przez
obecnem stadjum
Izbę tygodnik fa
rozwoju jest po
chowo - rolniczy
ważną
placówką
„Kłosy“, druko
naukową i oprócz
wany we własnym
prowadzenia ba
w tym celu naby
dań ściśle do
tym Zakładzie
świadczalnych po„Pomorskiej Dru
lowych, utrzymu
karni Rolniczej“
je dział ochrony
p r z ekształcony m
roślin, pracownię
następnie na spół
Szkoła Rolnicza żeńska w Kowalewie.
botaniczną i pra
kę akcyjną— wy
cownię chemicz
chodzi obecnie ja
ko pismo ilustrowane — dzisiaj jedno z poważniej ną. — Stacja Doświadczalna Izby należy jako
szych pism fachowych Polski — w nakładzie przeszło członjek do Związku zakładów doświadczalnych
3500 egzemplarzy. — Poza tern Izba Rolnicza w Polsce. W równem tempie rozwinęła się działal
bierze bardzo żywy udział w pracy oświatowej poza ność Izby w kierunku zaopatrzenia gospodarstw rol
szkolnej przez swych nauczycieli szkół rolniczych nych w odpowiednie nasiona kwalifikowane, przyi urzędników fachowych poszczególnych wydziałów. czem otaczano fachową opieką powstające gospodar20. Dziesięciolecie Pomorza,
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stwa nasienne i hodowlane. Gorliwą również opieką
Izba Rolnicza otoczyła produkcję ogrodniczą, dba
jąc o rozwój i podniesienie produkcji w dziedzinie
warzywnictwa i sadownictwa jak również i szkółkarstwa. Wobec
|
braku zupełnego
szkółek drzew owocowych, ozdo
bnych i alejowych
IzbaRolniczarozpoczęła systema
tyczną hodowlę
drzewek na zaku
pionych w tym
celu terenach
w
Łysomicach
pod Toruniem.
Szkółki te ko
rzystnie bardzo
się rozwinęły, wo
bec czego Izba
Rolnicza w r. 1928
przystąpiła do ich
znaczniejszego
rozszerzenia przez
Szkoła Rolnicza
objęcie nowych
terenów.
Do czasów objęcia Pomorza prziez Polskę gos
podarka lasów prywatnych, których na Pomorzu
stosunkowo jest znaczny odsetek, nie była dostate
cznie uporządkowana. Izba Rolnicza przez swój
Wydział Leśnictwa (od r. 1921) nie tylko opracowała
szczegółowe plany gospodarcze dla lasów większej
własności rolnej, zorganizowała zbiór nasion — dzie
dzinę przed wojną prawiie zupełnie zaniedbaną, —
pośredniczy przy nabyciu drewna, nasion, sadzonek

dową', dostarczanie włościanom na warunkach ulgo
wych i po zniżonych cenach sadzonek i nasion leś
nych oraz przez sporządzanie planów gospodarczych.
Pomorze jest wybitnym terenem hodowli inwentarzy. Ponieważ
związki hodowla
ne, o jakie syste
matycznie prowa
dzona
hodowla
musi się opierać,
pozostały
poza
granicami Pomo
rza,
zachodziła
konieczna potrzeć
ba zorganizowa
nia
samodziel
nych pomorskich
zrzeszeń
hodo
wlanych, któreteż
wkrótce za inicja
tywą i przy czyn
nej pomocy Izby
Rolniczej powsta
ły, i to przy utwo
rzonym w r. 1920
w Kościerzynie.
Wydziale Hodo
wli Inwentarzy. — Korzystny rozwój hodowli
wymagał niebawem znacznego rozszerzenia agend
Wydziału, który obecnie, posiadając liczny technicz
ny personel w Centrali w Toruniu, uruchomił spe
cjalne agendy na prowincji przez utworzenie inspek
toratów przy szkołach rolniczych i rozwija szeroką
działalność we wszystkich dziedzinach hodowli inwen
tarzy, tak wśród włościan jak i większej własności.
Również korzystnie bardzo rozwinęły się założone
przez Izbę Rolniczą związki hodowlane, z których

Gospodarstwo szkolne szkoły rolniczej męskiej w Bielawkach, pow. starogardzki.
i t. d., ale otacza również gorliwą opieką lasy wło
ściańskie, pozostające dotąd w zupełnem zaniedba
niu i przyczyniła się do znacznej poprawy ich stanu
przez szeroko rozwiniętą akcję oświatowo-propagan-
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kilka srę usamodzielniło. Izba Rolnicza podjęła rów
nocześnie systematyczną walkę z gruźlicą u bydła,
tworząc w tym celu w r. 1922 osobny Wydział We
terynaryjny.

Duża ilość jiezior i stawów na Pomorzu skłoniła
Izbę Rolniczą również do zajęcia się sprawą podnie
sienia i zorganizowania rybaków pomorskich, celem
stworzenia dla nich korzystniejszych warunków zby~

i meljoracyj pól spowodowały Izbę do utworzenia
w r. 1923 Wydziału Meljoracyj Rolnych. Napływ
pracy w tej dziedzinie z czasem wzrósł do tego sto
pnia, że w r. 1928 Izba przystąpiła do uruchomienia

Stado owiec typu Merino-Precoz z Dźwierzna, maj. Pomorskiej Izby Rolniczej.

tu. Rybacy śródlądowi — organizacją rybactwa morskiego zajmuje się Państwowy Urząd Morski —

osobnego oddziału meljoracyjnego dla powiatów ha
szubskich w Pucku.

Stado pierwiastek i jałowic z obory zarodowe w Dźwierznie, maj. Pomorskiej Izby Rolniczej.

zrzeszeni są w Towarzystwie Rybackiem, z którem
Izba Rolnicza pozostaje w ścisłym kontakcie.
Coraz częstszie zgłoszenia rolników o radę i po
moc fachową w zakresie kultury łąk, torfowisk

Mając na celu z jiednej strony gromadzenie
i opracowywanie materjału statystycznego, tak niez
będnego dla ekonomji rolniczej, a z drugiej chcąc
zaradzić silnie przez rolników odczuwanej potrzebie
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utworzenia racjonalnie prowadzonego biura rachun
kowości gospodarczej, Izba Rolnicza przystąpiła
w r. 1923 do utworzenia Wydziału Rachunkowości
Gospodarczej. Działalność również w tym zakresie
rozwinęła się korzystnie i obecnie już daje pewne
konkretne wyniki.
W związku z postępującą stabilizacją warunków
gospodarczych dawał się zauważyć dalszy wzrost za
potrzebowania pracy i opieki Izby. Zachodziła coraz
żywsza potrzeba skoncentrowania w osobnym Wy
dziale coraz to nowych wyłaniających się zagadnień
natury ekonomicznej. W tym celu utworzony został
Wydział Ekonomiczny, który pozostając w ścisłym
kontakcie z władzami państwowemi i organizacjami
rolniczemi nie tylko wydaje opinje w konkretnych
zagadnieniach ekonomicznych i bierze udział w pra
cach Rządu, mających na celu rozwiązywanie zaga
dnień z zakresu polityki agrarnej, nie tylko daje
inicjatywę i wskazuje kierunki i wytyczne dla prac
Izby, lecz również przyczynia się do organizowania

życia gospodarczego, ii. p. üä podstawie spółdzielczej
handlu produktami rolniczemi.
Jak z powyższego krótkiego szkicu wynika, Po
morska Izba Rolnicza stała się w tym krótkim, dzie
sięcioletnim okresie swego istnienia tym ośrodkiem,
z którego wychodziła twórcza inicjatywa pracy or
ganizacyjnej i podniesienia poziomu kulturalnego
w wszelkich dziedzinach życia gospodarczego rol
nictwa pomorskiego. Zmiana podstaw organizacyj
nych Izby Rolniczej, która nastąpiła w r. 1929 przez
nadanie Izbie nowego statutu na podstawie już pol
skiego nowego rozporządzenia o Izbach Rolniczych
z 22 marca 1928 r. przyczyni się, jak to mamy na
dzieję, do dalszego skonsolidowania stanu rolnicze
go i większego jeszcze zacieśnienia współpracy Izby
z wdadzami państwowemi, organami samorządu terytorjalnego i swobodnemi organizacjami rolniczemi.
Stanisław Mantfyey.

Rolnictwo Pomorza w dziesięcioleciu 1920/29.
Aczkolwiek wojna światowa nie dotknęła bez
pośrednio Pomorza, to jednak skutki jej bardzo ujem
nie zaważyły na produkcji rolniczej i zahamowały
korzystny przed wojną rozwój kultury rolnej. Nastą
pił bardzo duży spadek nie tylko wytwórczości ro
ślinnej i zwierzęcej, a również prawie w zupełności
zamarło życie społeczno - rolnicze, żywo pulsujące
w korzystnie rozwijających się przed wojną organiza
cjach rolniczych.
Skutkiem braku robotnika rolnego powołanego
do wojska, na skutek braku inwentarza żywego, zasekwestrowanego dla armji, braku prawie że zupełne
go środków produkcji, a zwłaszcza nawozów sztucz
nych, nastąpiło ogromne obniżenie produkcji rolni
czej, które ujawniło się w tern, że zbiory spadły
znacznie poniżej przeciętnych zbiorów przedwojen
nych.
Podobnie prowadzona podczas wojny przymu
sowa gospodarka, nakładająca hamulec wszelkiej
swobodnej inicjatywie i zmuszająca rolników do eks
tensywnego żywienia, doprowadziła hodowlę szcze
gólnie bydła rogatego do poważnego upadku tak pod
względem ilościowym jak i jakościowym. Mleczność
obór a co zatem idzie również i produkcyjność mle
czarń spadła do niebywale niskiego poziomu.
Wojna światowa wywołała w swych skutkach
również zupełny zastój w korzystnie rozwijającym
się i na zdrowych zasadach oparty m ruchu społecznoorganizacyjnym rolnictwa pomorskiego. Życie społecz
ne w istniejących, dobrze prosperujących organiza
cjach rolniczych jak przedewszystkiem w Pomorskim
Związku Kółek Rolniczych zupełnie zamarło, zrze
szenia rolników w związkach fachowych, jak n. p.
towarzystwa ogrodnicze i inne, poszły w rozsypkę,
ożywiony przed wojną ruch spółdzielczy groził zupełnem zamarciem. Oficjalna organizacja zawodowa,
jaką była przed wojną Zachodnio-pruska Izba Rolni
cza oraz zasobne fachowe związki hodowców, które
jednak za czasów pruskich systematycznie odsuwały
od współpracy rolników Polaków, pozostały poza
granicami Państwa Polskiego i obecnego wojewódz
twa pomorskiego.

Reasumując powyższe stwierdzamy, że społe
czeństwo rolnicze pomorskie po uwolnieniu się z pod
obcego jarzma, w chwili powrotu Pomorza po 150letniej niewoli na „Ojczyzny łono“, chcąc wypełnić
ciążący nań obowiązek jaknajszybszej i wszechstronnej
odbudowy kultury rolniczej, musiało rozpoczynać pra
ce w wszystkich dziedzinach od nowa i budować od
podstaw także swe organizacje zawodowe.
Praca ta była najeżona ogromnemi trudnościa
mi, zwłaszcza o ile się zważy, że odbywać się ona
musiała w wyjątkowo niesprzyjających warunkach.
Złączenie trzech dzielnic, żyjących dotąd w 3 odręb
nych organizmach państwowych o odmiennej struk
turze i różnym poziomie kulturalnym, w jedno nowo
powstałe Państwo Polskie nie odbyło się bez dotkli
wych przejść i wstrząsów gospodarczych i wpływało
od samego początku na pewne obniżanie tejże kultu
ry. Skutkiem powstałych zmian politycznych i zmiany
stosunków gospodarczych ucierpiały stosunkowo naj
więcej ziemie zachodnie, gdzie natężenie przedwojenne
intensywności, nie wytrzymując rachunku opłacalności,
znacznie się obniżyło. Zwiększały trudności nieuregu
lowane stosunki na rynku pieniężnym, postępująca
z dnia na dzień dewaluacja, fatalne stosunki kredy
towe, znaczne obciążenia podatkami i świadczeniami
społecznemi oraz przedewszystkiem nieprzychylny przez
dłuższy czas dla producenta a zwłaszcza dla rolnika
kierunek polityki gospodarczej, faworyzujący kosztem
jego konsumenta, oraz bardzo daleko posunięta etatyzacja gospodarstwa społecznego, ujawniająca się
w reglamentacji cen i utrudnieniach handlowych.
Mimo jednak tych różnorodnych trudności, spo
wodowanych wojną światowy i jej bezpośredniemi
następstwami w dziedzinie gospodarczej, społeczeń
stwo rolnicze Pomorza dzięki sile tradycji i szero
kiemu uświadomieniu społecznemu pomimo piętrzą
cych się trudności dołożyło wszelkich starań dla
uzyskania wzgl. odzyskania utraconego podczas wojny
wysokiego poziomu intensywnie z dużyrm nakładem
pracy i kapitału prowadzonych gospodarstw rolnych.
Urzeczywistnienie tych dążeń ułatwiała ujawniająca
się powoli lecz stale poprawa i postępująca śtabili-
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zacja stosunków gospodarczych w kraju oraz zmiana
kierunku polityki gospodarczej odnośnie rolnictwa,
która chociaż późno nastąpiła na skutek ogólnego
zrozumienia, iż od mniej lub bardziej pomyślnego
stanu gospodarczego producenta rolnego i od spotę
gowania jego siły nabywczej, jako konsumenta wy
tworów przemysłowych, zależne są tak przemysł jak
i handel i że trwała poprawa ogólnej sytuacji gospo
darczej kraju i przezwyciężenie okresów kryzysu,

może nastąpić dopiero po uzdrowieniu stosunków
w rolnictwie przez stworzenie w tej najważniejszej
dziedzinie produkcji krajowej, warunków umożliwia
jących opłacalność wytwórczości rolniczej.
W jakim stopniu nastąpiła poprawa w dziedzi
nie wytwórczości roślinnej, na to niech nam służy
poniżej umieszczone zestawienie wydajności plonów
najważniejszych ziemiopłodów, a mianowicie:

Przeciętny zbiór z ha w q (ioo kg) wynosił:
Z b i 0 r y
w r. 1920.................................... • . .
„
„
>>
„

1922
I924
I927
I929

..................................................
..................................................
..............................................
..................................................

owies

jęczmień

pszenica

ziemniaki

buraki
cukrowe

6,8

12,0

i3>7

13.4

10,7

I4?9
17,0

12,6
16,6

13-7
16,4

22,9

94
192
138
131
143

—
267
219
220
236

żyto

Powyższe dane cyfrowe, czerpane z oficjalnych
publikacyj Głównego Urzędu Statystycznego (dane za
r. 1929 z powodu nieukazania się dotąd publikacji
Gł. U. Stat. podane są na podstawie statystyki Po
morskiej Izby Rolniczej) wykazują wyraźną bardzo
tendencję zwyżkową poza pewnemi wahaniami, spowodowanemi wyjątkowemi wpływami atmosferycznemi,
jak n. p. klęskowy nieurodzaj żyta w r. 1924 z powodu opadów śnieżnych wzgl. wyjątkowy urodzaj

17.3
r7>7
2 5 »4

16,(5

14,9

18,4
•

20,8

okopowych w r. 1922. Porównując jednak zbiory
r. 1920 z rokiem ostatnim 1929, stwierdzamy, że
przeciętny urodzaj tak zbóż jak i ziemniaków wzrósł
blisko dwukrotnie. Równocześnie znacznie powięk
szona została także powierzchnia zasiewów, jak to
wykazuje następna tabelka, w której podaję jedynie
najważniejsze ziemiopłody, nie chcąc przeciążać czytelnika cyframi,

Obszar zasiany wynosił w ha:
Rok gospodarczy

Żyto

Jęczmień

Owies

Ziemniaki

1920/21.........................................................................
1922/23 ..............................................................................

255-5°°

38.000

273.200

1924/25...........................................................
...
1926/27..............................................................................
1927/28................................ .............................................

273-5°°
274.700
288.500

42-3°°
44.200
44.600
49.800

64.800
71.000
75.ioo
75.600
68.600

116.400
123.200
128.100
128.700
127.000

Specjalne znaczenie, stanowiąc dość niezawodny
miernik dla oceny stopnia intensyfikacji gospodarstw
rolnych, posiada uprawa okopowych. Uprawa buraka
cukrowego, jak wynika z powyższego zestawienia wzro
sła w minionym okresie 10-lecia przeszło dwukrotnie
i w obecnym czasie znacznie przekroczyła normy
przedwojenne. Obok uprawy żyta, która obejmuje
blisko 40% ogólnego obsianego areału, na drugiem
jniejscu co do ważności i obszaru stoją ziemniaki,
zajmujące ca 1/b powierzchni upraw.
Uprawa okopowych ma o tyle szczególne zna
czenie, że stanowią one podstawę dla znacznej bar
dzo ilości istniejących na Pomorzu gospodarstw uprze
mysłowionych, wytwarzających te ziemiopłody jako
podstawowy surowiec dla najważniejszych gałęzi prze
mysłu rolnego na Pomorzu, jakiemi są gorzelnictwo
i cukrownictwo, a stanowiące poważną bardzo część

9.300*)
11.600
14.800
20.500
21.600

ogólnopolskiego przemysłu gorzelniczego i cukrowni
czego.
Korzystne wyniki, jakie rolnictwo pomorskie
uzyskało w któtkim stosunkowo czasie 10-lecia, w dzie
dzinie znacznego podniesienia produkcji, były możliwe
w głównej mierze dlatego, iż za czynną pomocą Izby
Rolniczej rolnik miał możność korzystania z wyni
ków teorytyczno-naukowych badań, prowadzonych
w dziedzinie produkcji rolniczej a popularyzowanych
w szerokich rozmiarach przez Izbę Rolniczą.
Otoczone usilną opieką Pomorskiej Izby Rolni
czej doświadczalnictwo połowę (uprawowo-nawozowe,
nawozowe, odmianowe), zakładane przez szkoły rol
nicze i przez stworzone w tych celach Koła Doświad
czalne, obejmuje dzisiaj gęstą siecią punktów doświad
czalnych wszystkie powiaty Pomorza. Należy to
podnieść z tym większym naciskiem, iż doświadczal
*)
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Buraki
cukrowe

Odnosi się do roku gospod, 1921/22,

nictwo na Pomorzu stawiało swe pierwsze kroki i nie
posiadało ciągłości z latami przedwojennemu
Przedwojenne bowiem doświadczalnictwo za
interesowane było wyłącznie niemiecką własnością
rolną i to prawie wyłącznie własnością większą.
Chcąc uzyskać placówkę dla prowadzenia stałych
oraz wieloletnich doświadczeń, Izba Rolnicza wydzie
rżawiła od Skarbu Państwa majętność rolną w Dźwierznie w powiecie toruńskim, w której prowadzono
systematyczne doświadczenia od r. 1925 przez odpo
wiednio kwalifikowane siły naukowe. Obok doświad
czalnictwa, Izba Rolnicza założyła osobny dział ochrony
roślin, mający na celu zwalczanie szkodników i chorób
roślin uprawnych, dział botaniczny, który przeprowadza
badanie próbek nasio/i i laboratorjum chemiczne, któ
rego zadaniem jest kontrola i ocena pod względem
chemicznym nawozów, gleb, pasz, nabiału i t. d.
Całość tych na podstawach naukowych przeprowadzo
nych badań, złączona jest w osobną jednostkę admi
nistracyjną Izby pod nazwą „Stacja Doświadczalna“.
W ten sposób rolnictwo pomorskie za inicjatywą
Izby Rolniczej uzyskało poważny bardzo zakład rolniczo-doświadczalny i naukowo-badawczy, jakiego przed
wojną na terenie obecnego Pomorza nie było.
Równie korzystnie rozwinęła się po wojnie
hodowla roślin uprawnych, której rozwój za czasów
niemieckich ze względów politycznych był przez rząd
pruski wręcz hamowany. Obok istniejących z czasów
przed wojną hodowli ziemniaków H. Modrowa
z Gwizdzyn, hodowli buraków pastewnych Wiechmanna
z Radży na oraz pszenicy Mtillera z Kitnowa pow
stały w okresie powojennym nowe hodowle Ziem
bińskiego w Jeleniu Szlacheckim, Rybińskiego w Sta
rzyńskim Dworze, Żylicza w Górze, G. Modrowa
w Bączku i Schlietera w Nowym Jasieńcu. Powstałe
po wojnie, powyżej wymienione hodowle, aczkolwiek
są młode, rozwijają się stosunkowo korzystnie, toteż
główną rolę w nasiennictwie pomorskiem odgrywają
dotąd jeszcze gospodarstwa nasienne i reprodukcyjne,
których na Pomorzu jest obecnie (1928) 125, obej
mujących powierzchnię ziemiopłodów, zgłoszonych do
kwalifikacji przez Izbę Rolniczą 3700 ha. Produkcja
nasion kwalifikowanych nie tylko w zupełności pokrywa
potrzeby wewnętrzne, ale pozostają poważne ilości na
eksport poza granice województwa.
Podobnie jak produkcja roślinna, ogromnie pod
upadło podczas wojny także ogrodnictwo i sadownictwo.
Również w tej dziedzinie wytwórczości z chwilą
uzyskania przez Polskę samodzielnego bytu politycz
nego i nastania korzystniejszych warunków gospodarcoych nastąpiło odrodzenie.
Ogrodnicy pod przewodnictwem Izby Rolniczej
zorganizowali się na nowo w towarzystwach ogrodni
czych; produkcja handlowa kwiatów pod szkłem i na
gruntach nieoszklonych, których ośrodkiem pozostały
nadal miasta Toruń i Grudziądz oraz ich okolice,

zajęła niebawem wybitne stanowisko wśród innych
dzielnic Polski, podniosła się poważnie z chwilą uzykania rynków zbytu uprawa warzyw tak wczesnych
w inspektach jak i połowych. Dźwiga się z upadku
sadownictwo przez zakładanie sadów handlowych
a również i szkółkarstwo podniosło się do takich
rozmiarów, że produkcja drzew owocowych i alejo
wych pokry^wa potrzeby nie tylko Pomorza ale
i częściowo sąsiednich województw. Nadmienić należy,
że przed wojną na terenie Pomorza nie istniała żadna
większa hodowla drzewek a zainicjowana została przez
Izbę Rolniczą z tych względów, przez stworzenie
własnego zakładu w Łysomicach, ażeby uniezależnić
się od produkcji obcej, zwłaszcza hodowli drzewek
w Pruszczu, pozostającej w granicach W. M. Gdańska.
Jak już wspomniano na wstępie, z chwilą wcie
lenia Pomorza do Polski ogólny stan zwierząt do
mowych poważnie był nadwyrężony tak pod wględem
ilościowym jak i jakościowym. W pierwszych latach
powojennych przymusowe zarządzenia w zakresie go
spodarki rolnej udaremniały wszelkie zabiegi, podjęte
w kierunku podniesienia hodowli. Dopiero od czasu
pewnej stabilizacji warunków gospodarczych, która
w tej dziedzinie nastąpiła w r. 1921, nastąpiło odro
dzenie, przyczem początkowe dążenia hodowców
szły w kierunku przedewszystkiem ilościowego pod
niesienia stanu hodowlanego.
Ułatwiły to znakomicie obfitsze żniwa r. 1923
oraz konjunktura inflacyjna tegoż roku, gdy rolnik
w ucieczce przed marką polską, tracącą z każdym
dniem na wartości, starał się przetwarzać w możliwie
największych ilościach tanie ziemiopłody na trwalsze
i rentowniejsze wartości w postaci produkcji zwie
rzęcej. Równocześnie jednak pod egidą Pomorskiej
Izby Rolniczej szty usilne zabiegi w kierunku wy
tworzenia pod fachową kontrolą Izby odpowiednich
rozpłodników i elity hodowlanej przez organizowane
w tym celu zrzeszenia hodowców na podstawie za
łożonych ksiąg rodowodowych. Dzięki tym zabie
gom nastąpiło przedewszystkiem usamodzielnienie się
hodowli pomorskiej od wpływów postronnych, a mia
nowicie niemieckich związków hodowlanych, pozosta
jących poza granicami Pomorza na terenie W. M.
Gdańska, a równocześnie ujednostajnione zostały kie
runki hodowlane w wszystkich gałęziach zwierząt
użytkowych.
Powstały związki hodowlane, w hodowli koni
Związek Hodowców konia szlachetnego półkrwi i Po
morskie Stowarzyszenie Hodowców konia zimnokrwi
stego, w hodowli bydła rogateg*o Pomorskie Towa
rzystwo Hodowców Bydła i Związek Kółek kontroli
mleczności, w hodowli trzody chlewnej Pomorski
Związek hodowców trzody^ chlewnej i Związek wła
ścicieli chlewni opasowych; w hodowli owiec Pomor
ski Związek Hodowców owiec. Związki te umożli
wiły przez zwartą organizację społeczeństwa rolni-,

dżinie należało zaczynać pracę od podstaw. Zawodowe
szkolnictwo polskie nie istniało zupełnie. Istniejące
na terenie obecnego Pomorza niemieckie 4 szkoły
rolnicze niższego typu, do których rolnicy Polacy nie
byli systematycznie dopuszczani, zostały przez Niem
ców przed opuszczeniem Pomorza zlikwidowane
i dorobek ich majątkowy w formie urządzeń i pomocy
naukowych rozproszony.
Stworzeniem i urządzeniem niższych szkół rol
niczych zajęła się Pomorska Izba Rolnicza, wykonując
w tej dziedzinie ciążący nań obowiązek ustawowy.
W obecnej chwili istnieje na Pomorzu 11 szkół niż
szego typu, utrzymywanych przez Izbę Rolniczą,
w tern 10 męskich i jedna żeńska, 2 szkoły dla
dziewcząt, utrzymywane przez prywatne stowarzysze
nia pod kontrolą Izby Rolniczej i jedna szkoła średnia
hodowlana, utrzymywana przez Ministerstwo W. R.
i O. P. Szkoły Izby Rolniczej posiadają poczęści go
spodarstwa szkolne, mają gospody uczniowskie, ułat
wiające uczęszczanie do szkół, i są zaopatrzone do
statecznie w bibljoteki i konieczne pomoce naukowe.
Frekwencja uczniów uczęszczających do tych szkół
wzrosła bardzo szybko do ilości przeszło 400-u
i w ostatnich latach w tych granicach się utrzymuje.
W ten sposób szkoły te, pomimo krótkiego stosun
kowo okresu istnienia, dały społeczeństwu rolniczemu
duży zastęp wykwalifikowanych i społecznie uświado
mionych młodych sił, które wróciwszy do rodzinnego
warsztatu pracy, biorą żywy udział w życiu społecznorolniczem i stanowią silne oparcie dla poczynań
organizacyj rolniczych nad podniesieniem kultury
rolniczej.
Równie żywa i w skutkach owocna jest dzia
łalność oświatowa pozaszkolna, rozwijana przez orga
nizacje rolnicze. W tej dziedzinie praca ogniskuje
się w kółkach rolniczych, zrzeszonych w Pomorskiem
Tow. Rolniczem.
Jako instruktorzy działają tak
kierownicy i nauczyciele szkół rolniczych w liczbie
przeszło 40, jak również i urzędnicy wszystkich facho
wych wydziałów Izby Rolniczej oraz instruktorzy
i urzędnicy Pomorskiego Tow. Rolniczego. Począwszy
od r. 1929 Wydziały Powiatowe zobowiązały się
utrzymywać powiatowych, fachowych instruktorów
którzy działają bez wyjątku w wszystkich powiatach
Pomorza.
Czytelnictwo rozwija się również korzystnie.
Przeważna część kółek rolniczych zaopatrzona jest
w bibljoteczki rolnicze, złożone z kilkudziesięciu dziel
każda. Pomorze posiada również własne rolnicze
wydawnictwo perjodyczne — tygodnik faehowo-rolniczy, założony w roku 1908 przez ówczesnego Pa
trona Pomorskich Kółek Rolniczych a obecnego Mi
nistra Rolnictwa p. Dr. Leona Połczyńskiego „Kłosy“.
„Kłosy“, wydawane od roku 1920 nakładem Pomor
*) Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
skiej Izby Rolniczej, rozchodzą się obecnie w przeszło
w r. 1929 hodowla pomorska uzyskała najwyższe odznaczę*
3500 egzemplarzach; są oficjalnym organem praso-

czego metodyczne traktowanie zagadnień hodowla
nych.
W hodowli bydła rogatego ustalony został na
terenie całego Pomorza jednolity typ bydła czarno
białego nizinnego wybitnie mlecznego, opartego na
prądach krwi wschodnio-fryzyjskiej. Podobnie w ho
dowli koni ustalono jednolity typ pomorskiego konia
szlachetnego, w którym dominuje krew wschodniopruska, zawierająca 70—75% pełnej krwi angielskiej
i typ silnego konia roboczego na podkładzie krwi
reńsko-belgijskiej. W hodowli trzody chlewnej do
minuje biała Świnia angielska ostroucha obok białej
świni krajowej klapouchej, w hodowli owiec przeważa
wśród większej własności owca merino-precoces obok
pomorskiej owcy krajowej, hodowanej przez mało
rolnych.
Również nie zaniedbane zostały inne mniej może
ważne gałęzi produkcji zwierzęcej; hodowcy drobiu
zorganizowani są w Pomorskim Związku Hodowców
drobiu, liczny zaś bardzo stan rybacki na Pomorzu
w Tow. Rybackiem, obejmującem swą działalnością
tak województwo pomorskie jak i poznańskie, a bar
tnicy w Pomorskim Związku Tow. Pszczelniczych.
W ramach tego poglądowego artykułu trudno
chociażby o pobieżne przedstawienie w całokształcie
rozwoju hodowli w minionym okresie dziesięciolecia;
należy jednak stwierdzić, że Pomorze mimo braku
naogół korzystnych warunków przyrodzonych w po
staci żyznych łąk i pastwisk własnemi siłami dzięki
metodycznej i zakrojonej na dalszą metę pracy hodo
wlanej stało się wybitnym ośrodkiem kultury hodo
wlanej w Polsce i zajmuje dzisiaj już w dziedzinie
hodowli szczególnie bydła, świń i co stwierdzają
liczne i wysokie odznaczenia na wystawach*) owiec,
wybitne stanowisko i stało się poważnem źródłem,
z którego czerpią wysoko wartościowy materjał za
rodowy nietylko inne województwa, ale również
i zagranica.
Poważne bardzo wyniki, jakie rolnictwo pomor
skie osiągnęło w krótkim bardzo czasie omawianego
okresu 10-lecia, umożliwiły solidne fundamenty, jakie
z chwilą powrotu Pomorza pod opiekuńcze skrzydła
Orła Białego i uzyskania pełnej swobody działania
w zmienionych warunkach politycznych położone zo
stały pod rozwój kultury rolniczej w postaci szeroko
prowadzonej akcji oświatowej-szkolnej i pozaszkolnej
oraz w formie stworzenia jednolitych ram organiza
cyjnych, w których ujęte zostały wszelkie przejawy
zbiorowego życia gospodarczo-rolniczego.
Główną troską i jednem z najpilniejszych i do
nioślejszych zadań, jakie miało do spełnienia organi
zujące się po wojnie społeczeństwo rolnicze, było
podniesienie ogólnej oświaty rolniczej. I w tej dzie-

nie w postaci „Grand Prix“.,
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Wym wszystkich związków, organizacyj i zrzeszeń
rolniczych na terenie Pomorza i tym sposobem stały
się nie tylko pismem krzewiącem teoretyczne i pra
ktyczne wiadomości z dziedziny rolnictwa, lecz za
razem na łamach ,,Kłosów“ znajduje swe odbicie ca
łokształt życia społeczno-rolniczego Pomorza.

organizacyjny Izby był wyjątkowo trudny, tem nie
mniej Pomorska Izba Rolnicza w przeciągu bardzo
krótkiego czasu ukończyła swą własną wewnętrzną
organizację (w r. 1922 powstała Izba z wyborów),
a równocześnie, już w trakcie budowy swych podstaw
organizacyjnych, zdołała stworzyć i skupić wokół
siebie specjalne związki hodowców-rolników oraz po
budzić do nowego życia te organizacje rolnicze,
które wojnę wprawdzie przetrwały, jednakże pozosta
wały w zupełnym zastoju. Pod opieką Izby Rolni
czej działalność Związku Kółek Rolniczych znacznie
się ożywiła, a kółka rolnicze zaczęły na nowo pro
sperować.
Obok Związku Kółek Rolniczych powstaje
w zrozumieniu potrzeby obrony interesów rolnictwa
w łonie własnej państwowości nowa organizacja pod
nazwą Zjednoczenie Producentów Rolnych z siedzibą
av
Poznaniu, która swą działalnością objęła także
Pomorze, wyłaniając ze siebie osobną komisję po
morską. Tak więc obok Pomorskiej Izby Rolniczej
jako organizacji zawodowej, opartej na przymusie
ustawowym o charakterze prawno-publicznym, istniały
dwie organizacje o identycznych prawie celach, opar-

Minister Rolnictwa
Dr. Leon Janta-Połczyński.

Życie społeczno-rolnicze znalazło przed wojną
najszerszy swój w>raz w organizacjach pod nazwą
kółek rolniczych, które w ostatniem io-leciu przed
wojną rozwinęły bardzo szeroką i owocną działalność
zwłaszcza od czasu, gdy w roku 1907 na czele orga
nizacji stanął p. Dr. Janta-Połczyński, obecny Mini
ster Rolnictwa. W oparciu o kółka rolnicze krze
wiła się również spółdzielczość, zwłaszcza w formie
spółdzielni kredytowych, Banków Ludowych i orga
nizacyj rolniczo-handlowych, Rolników. W r. 1914
Centralny Zarząd Kółek Rolniczych pod nazwą Patro
natu obejmował 114 kółek rolniczych z liczbą człon
ków powyżej 6000. Niestety wojna światowa także
i w rozwoju organizacyjnym spowodowała zupełny
zastój.
Zmienione warunki polityczne i gospodarcze po
wojnie pozwalają społeczeństwu rolniczemu na znacz
nie szersze rozbudowanie swych form organizacyj
nych, niż to miało miejsce przed wojną. Ośrodkiem,
wokoło którego skupia się przedewsz^stkiem życie
społeczne rolnictwa pomorskiego, staje się utworzona
bezpośrednio po wkroczeniu wojsk polskich na Po
morze Pomorska Izba Rolnicza*). Aczkolwiek okres
*)

Patrz artykuł: Powstanie i działalność Pomorskiej
1920/29,

Izby Rolniczej w latach

Jan Donimirski,
Prezes Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego.

tych na zrzeszeniu się dobrowolnem rolników tak
większej jak i mniejszej własności, z których pierwsza,
obejmując kółka rolnicze, ograniczyła teren swej
działalności wyłącznie na Pomorzu, druga zaś dzia
łała równocześnie na terenie obu województw, po
morskiego i poznańskiego.
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Jednakże niebawem wspomniane organizacje
uznały za bardziej celowe zlanie się w jedną całość.
W realizacji tej uchwały przy czynnej pomocy Izby
Rolniczej powstaje w r. 1924 nowa zupełnie forma
organizacyjna dobrowolnego zrzeszenia się rolników
pod nazwą Pomorskie Towarzystwo Rolnicze, którego
podstawą organizacyjną stanowi kółko rolnicze, a które
obejmuje nie tylko szerokie warstwy społeczeństwa
rolniczego, tak mniejszą jak i większą własność, ale
również i samodzielne instytucje spółdzielcze, han
dlowe, przemysłowe, ubezpieczeniowe i t. d. o ile
ściśle związane są z rolnictwem, mają charakter spo
łeczny i pracują na terenie Pomorza. Pomorskie
Tow. Rolnicze rozwija się nader pomyślnie, o czem
świadczy chociażby zwiększającą się z roku na rok
liczba kółek rolniczych, która w r. 1929 wynosiła 402
z liczbą członków przekraczającą 15.000. Prezesem
Pom. Tow. Roln. od jego powstania jest p. Jan Donimirski z Łysomic w pow. toruńskim.
Obok Pomorskiej Izby Rolniczej i Pomorskiego
Tow. Rolniczego istnieją na terenie Pomorza nadto
organizacje, mające na celu obronę interesów stano
wych swych członków, z których jako najżywotniejsze
wymienia się powstały w r. 1925 Pomorski Związek
Ziemian, obejmujący włącznie większą własność,
i Związek Zawodowy Dzierżawców Domen, powstały
w r. 1921 a zrzeszający liczną bardzo na Pomorzu
warstwę dzierżawców domen państwowych. —
W ramach niniejszego szkicu uważam za wska
zane poświęcić również kilka słów organizacji spół
dzielczości, która ściśle związana jest z rolnictwem.
Spółdzielczość na Pomorzu wykazywała przed wojną
bardzo korzystny rozwój a polskie spółdzielnie, dość
liczne na terenie Pomorza, należały bez wyiątku do
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Zarobkowych i Go
spodarczych w Poznaniu. Po wojnie, gdy istniejące
spółdzielnie zwycięsko przetrwały kryzys, spowodo
wany inflacją i wynikłem stąd zniszczeniem nagro
madzonych kapitałów obcych i własnych, w chwili,
gdy ruch spółdzielczy na nowo począł się ożywiać,
niestety nastąpił na Pomorzu rozłam w tej tak ważnej
dziedzinie organizacyjnej.
Bezpośrednim powodem
było odrzucenie przez Związek Rewizyjny w Poznanin
postulatów, wysuniętych przez organizacje rolnicze
Pomorza a domagających się dopuszczenia ich do
głosu także w sprawach spółdzielczych i pewnego
usamodzielnienia Pomorza również w dziedzinie spół
dzielczości. Gdy żądania te nie zostały uwzględnione,

organizacje rolnicze zawodowe przystąpiły do budowy
samodzielnego Związku Rewizyjnego, dla typu spół
dzielni wyłącznie rolniczych, który powstał w r. 1925
pod nazwą Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych
w Toruniu.
O rozwoju i natężeniu ruchu spółdzielczego
niech świadczą poniżej przytoczone cyfry. W ostat
nim roku przed wojną istniały na terenie Pomorza
ogółem 74 polskie spółdzielnie, należące do Związku
Rewizyjnego w Poznaniu. Obecnie (r. 1929) należy
do Zw. Rew. w Poznanin 88 spółdzielni, położonych
na terenie woj. (w tern 62 kredytowe Banki Ludowe),
16 rolniczo-handiowych (Rolniki, 8 mleczarskich i 2
różne), zaś do Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Rolniczych w Toruniu 115 spółdzielni Rolniczych na
terenie województwa, w tern 88 kredytowych (kasy
Stefczyka), 12 mleczarskich, 4 rolniczo-handlowe, 3
gorzelnicze, 2 elektryfikacyjne, 2 piekarskie, 1 mły
narska, .1 hodowlana i 2 różne.
Ruch organizacyjny spółdzielczy zatem jest bar
dzo żywy, przyczem należy podkreślić, że spółdziel
czość nie ogranicza się jedynie do typu kas kredyto
wych i rolniczo-handlowych, jak to było przed wojną,
lecz obejmuje wszystkie inne dziedziny wytwórczości
rolniczej. Zwłaszcza powstał po wojnie dość silny
ruch organizacji mleczarstwa na podstawach spółdziel
czych a w ostatnim czasie w r. 1929/30, zainicjonowany przez Izbę Rolniczą ruch spółdzielczy obejmuje
także organizację zbytu trzody chlewnej i bydła oraz
drobiu.
Powyższy krótki przegląd wysiłków społeczeń
stwa rolniczego pomorskiego w celach wydźwignięcia
wytwórczości rolniczej z upadku, spowodowanego ka
taklizmem wojny światowej i jej skutkami, oraz zo
brazowanie wyników tej pracy zbiorowej wykazuje,
że społeczeństwo rolnicze Pomorza umiało dostosować
się prawie że natychmiastowo do nowych warunków
pracy, jakie powstały przez powrót i wcielenie Po
morza do odrodzonego Państwa Polskiego, umiało
stworzyć sobie własnemi siłami samoistne, szerokie
ramy organizacyjne, przystosowane do tych nowych
warunków gospodarczych, i mimo piętrzących się
trudności doprowadzić kulturę rolną do bardzo wy
sokiego poziomu, stwarzając wzór, zachętę i źródła,
z których mogą czerpać inne dzielnice Polski dla pod
niesienia kultury rolniczej.
Stanisław Mantfrey.

Dziesięciolecie przemysłu
pod rzędami polskiemi na Pomorzu.
Obchodzone uroczyście przez cały kraj dziesię
ciolecie ponownego włączenia Pomorza do granic
Państwa Polskiego stwarza okazję do przeglądu sił
gospodarczych Pomorza i zesumowania najważniej
szych zmian, jakie w dziedzinie gospodarczej na kre
sach północno-zachodnich Rzeczypospolitej zaszły
w ciągu ostatnich lat dziesięciu pod rządami pol
skiemi. Sposobność ta pozwala nam stwierdzić, że
życie gospodarcze przez ten czas na Pomorzu poczy
niło duże postępy i że ta połać kraju wykazała duże
zdolności w kierunku dostosowania się do nowych
powojennych warunków politycznych i ekonomicz
nych oraz do skoordynowania swoich możliwości
rozwojowych z organizmem gospodarczym całego
Państwa Polskiego.
Przed przeszło dziesięciu laty ludność Pomo
rza z entuzjazmem witała wojska polskie i pierwsze
kroki administracji polskiej. Administracja ta wyka
zała wówczas duże zdolności organizacyjne, a społe
czeństwo dużo dobrej woli, karności i umiejętności
przystosowywania się do nowych warunków, dzięki
czemu, pomimo sprzyjających po temu warunków,
życie gospodarcze ani na chwilę nie zamarło, a bez
pieczeństwo publiczne nigdzie nie zostało zagrożone.
Spoełcżeństwo polskie w tych czasach pełnych rado
ści i gorączkowej pracy nie tylko zdało egzamin ze
zdolności organizacyjnych, lecz udowodniło, że po
siada dostateczne zasby materjalne i intelektualne,
ażeby zdradzające w owym momencie historycznym
i wykupić z rąk dawniejszych posiadaczy-Niemców,
oraz ażeby masowo opróżnione przez nich placówki
tendencje do zamarcia zakłady przemysłowe przejąć
gospodarcze i samorządowe wypełnić i nie dopuścić
do stagnacji w życiu gospodarczem i kulturalnem.
O ile chodzi specjalnie o życie gospodarcze, na
leży przedewszystkiem zwrócić uwagę na ten fakt,
że kierownicze instytucje gospodarczo-samorządowe,
jak Izba Rolnicza w Toruniu, Izba PrzemysłowoHandlowa, w Toruniu i Grudziądzu i Izba Rzemieśl
nicza w Grudziądzu zostały niezwłocznie po przeję

ciu Pomorza zreorganizowane i obsadzone wyłącz
nie siłami polskiemi, od początku wykazują tężyznę
i zrozumienie potrzeb gospodarczych kraju i Pomo
rza, i mogą się poszczycić znacznym dorobkiem
i uznaniem władz i społeczeństwa za wykazaną ini
cjatywę twórczą i pomoc w przebrnięciu bądź co
bądź ciężkiego okresu powojennego bez wybitniej
szych wstrząsów w życiu gospodarczem. Czujności
społeczeństwa przedewszystkiem należy zawdzię
czać, że pomimo istniejących intencyj ze strony
ustępujących czynników zaborczych urządzenia
tych Izb oraz wszelkie akta udało się zatrzy
mać w całości, co zapewniło ciągłość pracy tych
instytucyj.
Obecnie z dumą możemy patrzeć wstecz na na- N
sze dziesięcioletnie zmagania się z trudnościami powojennemi i możemy stwierdzić, że w czasiie, kiedy
cała nieomal Europa — a nawet państwa, posiada
jące starą i wypróbowaną organizację i gospodarkę,
nie może się otrząsnąć ze skutków wojny świato
wej, — my, mając do przezwyciężenia stokroć większie trudności z dodatkową wojną z bolszewikami —
zdołaliśmy nasze życie gospodarcze nie tylko utrzy
mać na należytym poziomie, lecz w wielu dziedzi
nach poczyniliśmy znaczne postępy.
Stwierdzić należy, że na Pomorzu żaden więk
szy zakład przemysłowy w tym czasie nie został zli
kwidowany, natomiast powstał cały szereg nowych
zakładów przemysłowych o pierwszorzędnem zna
czeniu dla kraju. A więc — pomijając drobniejsze
zakłady —■ wspomnę tu o nowej fabryce farb gra
ficznych „Atra“ w Toruniu, o wielkiej roszarni i fa
bryce włókna Tow. Akc. ,,Lien Pomorski“ w Toru
niu, o fabryce wyrobów farmaceutycznych i kosme
tycznych „Pomeranja“ w Grudziądzu, o fabryce kon
serw i warzyw „Owikon“ w Owidzu, o fabryce wy
robów gumowych Polski Przemysł Gumowy Tow.
Akc. w Grudziądzu i Wąbrzeźnie, o wielkich elek
trowniach wodnych Tow. Akc. „Gródiek“ w Gródku
i Żurze, które przyczyniły się do ogromnych postę-
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pów w dziedzinie elektryfikacji Pomorza, o Łuszczarni ryżu w Gdyni i wielu innych.
Jednocześnie w tym samym czasie dawniej ist
niejące fabryki na czjele z zakładami Tow. Akc. Herzfeld i Victorius w Grudziądzu, fabryką maszyn
rolniczych dawn. Ventzke w Grudziądzu, fabry
ką krzeseł w Gościcinie, fabryką maszyn rolniczych
Ii. Drewitz w Toruniu i całym szeregiem innych po
ważnych placówek przemysłowych przieszły w pol
skie ręce i osiągnęły obecnie wysoki poziom orga
nizacyjny i zdolność konkurencyjną. Dziesięcioletnie
rządy polskie na Pomorzu mają jeszcze jedną chlu
bną kartę, a mianowicie — zapoczątkowanie i czę
ściowe wykonanie portu w Gdyni, który — jakkol
wiek jeszcze niezupełnie wykończony — posiada już
dziś zdolność przeładunkową około 3 milj. tonn rocz
nie i oddaje nam ogromne usługi gospodarcze i po
lityczne, a całemu krótkiemu, bo liczącemu tylko
75 kim. odcinkowi polskiego wybrzeża nadaje ogro
mną wartość i nieograniczoną możność rozwoju.
W związku z pracami portowemi opracowany został
i w dużym stopniu zrealizowany plan rozbudowy
sieci kolejowej na Pomorzu, pozostawiona bowiem
nam tu w spuściźnie po Niemcach sieć kolejowa zu
pełnie nie odpowiadała potrzebom Polski i koniecz
ności skierowania przez Pomorze całego morskiego
obrotu handlowego trzydziestomiljonowego kraju.
Przemysł na Pomorzu rozwijał się z jednej stro
ny pod wpływem lokalnych warunków gospodar
czych, a przede w szystkiem surowcowych, a z dru
giej — dźwigał na sobie konsekwencje dawniejsziej
polityki gospodarczej niemieckiej.
Warunki naturalne wytworzyły na Pomorzu
okoliczności sprzyjające rozwojowi przemysłu spo
żywczego — dzięki wysokiemu poziomowi i znacz
nej produkcji rolnictwa pomimo średniej jakości
ziemi — i drzewnego — dzięki znacznemu zalesie
niu, sięgającemu 20 procent całkowitej powierzchni.
Na trzieciem miejscu stoi przemysł metalowy, a dalej
ceramiczny, reprezentowany głównie przez cegielnie
i fabryki dachówki i drenów.
Inne gałęzie przemysłu, jak chemiczny, włó
kienniczy, galanteryjny, garbarski, papierniczy —
grają rolę drugorzędną, jakkolwiek i w tych dziedzi
nach Pomorze posiada poważne i stale rozwijające
się placówki.
Pragnąc się. zorjentować w obecnem położeniu
żvcia gospodarczego na Pomorzu, należy przedewszystkijem poznać warunki, w jakich życie to się
kształtowało pod panowaniem niemieckiem, następ
nie zbadać, jakie warunki naturalne Pomorze dla
rozwoju przemysłu posiada, a wkońcu zastanowić
się, jakie widoki rozwoju otwierają się przed prze
mysłem pomorskim w związku z wcieleniem go do
gospodarczego organizmu Polski. Zaborczy rząd
niemiecki, nie przyznając się do tego oficjalnie, zaw
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sze jednak uświadamiał sobie, że Pomorze jest na
gruncie państwowości niemieckiej krajem obcym
i wrogim i że sprawiedliwość dziejowa może kiedyś
zatriumfować. Nic więc dziwnego, że Niemcy spe
cjalnie nie popierali na Pomorzu rozwoju przemysłu,
kładąc główny nacisk na podniesienie rolnictwa.
Pomorze więc miało za zadanie żywić państwo
niemieckie i konsumować wytwory niemieckiego
przemysłu i stało się dla Rzeszy typowym hinterlandem i terenem niemieckiej kolonizacji. Warunki
gospodarcze również nie sprzyjały dawniej zbytnio
rozwojowi przemysłu na Pomorzu. Konkurencja po
tężnego przemysłu niemieckiego, sąsiedztwo dogod
niejszych punktów do rozwoju przemysłu, jak
Gdańsk, Elbląg, Szczecin, Królewiec, granica celna
na wschodzie, wreszcie sztuczna polityka popiera
jąca wszelkiemi siłami emigrację, stałą i sezonową,
robotnika polskiego do Westfalji, Nadrenji i t. p. —
oto są te nieprzyjazne okoliczności, które uniemożli
wiały rozwój dużego przemysłu na Pomorzu i skie
rowały inicjatywę i siły twórcze społeczeństwa
w stronę rolnictwa i gospodarki leśnej, oraz średnie
go przemysłu, opartego na surowcach pochodzenia
roślinnego.
Warunki, w jakich się znalazło Pomorze obec
nie, a przedewszystkiem włączenie go do granic go
spodarczych i politycznych Państwa o stosunkowo
słabym rozwoju przemysłu, niezawodnie przyczynią
się do rozwoju i innych gałęzi przemysłu, opartych
na miejscowych surowcach lub skazanych na surow
ce importowane drogą morską. Dlatego wspomnę
w paru słowach o bogactwach naturalnych Pomo
rza, jakiiemi przemysł na miejscu może rozporządzać.
Jakkolwiek Pomorze nie posiada specjalnych
bogactw kopalnianych, a te, które są, nie są jeszcze
należycie wyzyskane, to jednakże surowce kopal
nianie tutejsze już teraz są podstawą poważnego
przemysłu ceramicznego i dają widoki dużego roz
woju na przyszłość. Na pierwszem miejscu postawić
należy bogate pokłady węgla brunatnego wartości
opałowej — ca. 4.500 kal. zwłaszcza w powiatach
tucholskim, wąbrzeskim, puckim i wejherowskim.
Eksploatacja węgla brunatnego zie względów kon
iunkturalnych i technicznych została zaniechana, co
jednakże nie wyklucza dalszych badań nad celowo
ścią zużycia go na miejscu, wydobycia do popędu
zakładów przemysłowych, tembardziej, że te same
okolice obfitują w pokłady pierwszorzędnych glinek
i piasków przemysłowych.
Dalej wymienić należy torf, którego wartość ■
opałowa przy 10 proc. wilgoci waha się od 3—4000
kal., przyczem obszar torfowisk na Pomorzu można
ocenić na 60.000 ha. Poza tern na Pomorzu spoty
kamy w znacznych ilościach margiel wapienny,
ogromne pokłady wapna doskonałej jakości, nadają
cego się do celów rolniczych i budowlanych (pow.

chojnicki), piaski, nadającie się do fabrykacji porce
lany, naczyń kamionkowych i fajansowych oraz do
wyrobu emalji i glazur i doskonałe gliny do fabry
kacji cegły, dachówek, sączków i t. p. Zasadniczy
jednakże wpływ na przemysł pomorski mają rolnic
two i leśnictwo.
Przemysł spożywczy, posiłkujący się surowca
mi pochodzenia rolniczego, reprezentowany jest na
Pomorzu prziez około 1415 zakładów przemysłowych,
zatrudniających normalnie 10.000 robotników. Są tu
młyny, pomiędzy któremi znaczna ilość młynów
przemysłowych o dużej zdolności przemiałowej, da
lej cukrownie na czele z chełmżyńską, największą
na całym kontynencie. Cukrownie te przierobiły
w ostatniej kampanji (1929/30) — 4.735.00 q bura
ków i wyprodukowały przeszło 76.000 ton cukru,
podczas gdy jeszcze w r. 1924 produkcja ta wynio
sła tylko 45.000 ton; gorzelnie w ilości przeszło 200
zakładów, które wyprodukowały w kampanji 1929/30
100.257 hl. (w r. 1923 — 75-930 hl.) spirytusu; bro
wary, fabryki cukierków i znane chlubnie w całej
Europie fabryki pierników, fabryki likierów i wó
dek, papierosów i cygar, octownie, krochmalnie, fa
bryki makaronu, mleczarnie i fabryki sera i t. d.
Przemysł spożywczy na Pomorzu pracuje inten
sywnie w ścisłym kontakcie z resztą kraju, skąd
w znacznej mierze czerpie surowce i zaopatruje
w swoje wyroby nietylko Polskę, lecz i eksportuje
zagranicę zwłaszcza pierniki, wódki i likiery.
Przemysł drziewny, jakkolwiek posiada na Po
morzu na miejscu znaczne bogactwo surowca z la
sów pomorskich o ogólnej powierzchni 375.000 ha,
zmuszony jest sprowadzać drzewo i z innych dziel
nic Polski, ponieważ jego zdolność przetwórcza
znacznie przekracza roczny etat rębny tutejszych
lasów.
Prziemysł drzewny na Pomorzu jest bardzo roz
winięty we wszystkich kierunkach. Samych tarta
ków posiadamy 211, które zdolne są przetrzeć do
1 miljona m3 drzewa surowego rocznie, poza tern
istnieją tu w dużej ilości fabryki mebli, ogromna
fabryka artykułów budowlanych, bagietów i listew
w Cziersku, jedyna w swoim rodzaju fabryka krzeseł
w Gościcinie o produkcji dziennej 1000 krzeseł roz
maitych rodzajów, fabryka kadzi i beczek i wiele
innych.
Ogółem przemysł drzewny na Pomorzu repre
zentowany jiest przez 444 zakłady przemysłowe, za
trudniające normalnie przeszło 10.000 robotników
i eksportujące znaczne ilości swoich produktów za
granicę, w pierwszym rzędzie do Anglji i Holandji.
Z innych gałęzi przemysłu wspomnę o przemy
śle metalowym i maszynowym,' który w 195 zakła
dach przemysłowych zatrudniał w r. 1924 około
4000 robotników. Na czelie tego przemysłu stoją
fabryki Tow. Akc. ,,Herzfeld i Victorius“ i „Unja<ł

w Grudziądzu, „Arkona“ w Tczewie, E. Drewitz
i Born i Schütze w Toruniu. Fabryki te są dobrze
urządzone, dzięki czemu są w stanie z powodze
niem konkurować na rynkach zagranicznych, przyczem /eksport maszyn rolniczych stale wzrasta.
Przemysł mineralny zatrudnia około 2500 robot
ników i produkuje głównie cegłę i dachówkę. Dzięki
nowożytnym urządzeniom oraz dobrej organizacji
pracy tutejsze cegielnie są w stanie dostarczać ma
ter jał budowlany nawiet do odległych okolic (War
szawa). Dzięki swej bardzo znacznej zdolności wy
twórczej i dostępnej cenie cegły, cegielnie tutejsze
niezawodnie odegrają wybitną rolę we wzmagają
cym się ruchu budowlanym.
Ogółem na Pomorzu, nie licząc warsztatów
ręcznych, posiadamy przeszło 2300 czynnych zakła
dów przemysłowych z normalną ilością robotników
przeszło 35.000, co stanowi więcej niż 31 %% w sto
sunku do ogółu ludności Pomorza.
O dużej tendencji rozwojowej i ruchliwości
przemysłu na Pomorzu świadczy fakt, że tylko w cią
gu dwóch ostatnich lat władze przemysłowe zatwier
dziły 309 nowych lub przebudowanych zakładów
przemysłowych, zaś ilość zgłoszeń przemysłu wy
niosła w r. 1928 — 1638 a w r. 1929 — 1807.
Powyższy krótki przegląd najważniejszych ga
łęzi przemysłu na Pomorzu naogół świadczy o tern,
że przemysł tutejszy rozwijać się może tylko w ści
słej łączności z innemi dzielnicami Polski. Duży
rozwój tartaków nie odpowiada tym ilościom drze
wa, jakie lasy tutejsze mogą dostarczyć, zwłaszcza
przy uwzględnieniu znacznego eksportu drzewa
w stanie surowym, i musi w dużej mierze korzystać
z surowca dowożonego z Kresów Wschodnich i Ma
łopolski. Ogromna ilość młynów również może być
całkowicie wyzyskana tylko pod warunkiem dowozu
zboża z innych województw. Cegielnie też nie są
obliczone na wyłącznie miejscową konsumpcję.
Te podstawowe gałęzi tutejszego przemysłu
mają dużą przyszłość dzięki temu, że Pomorze będzie
mogło wyzyskać swoje prerogatywy geograficzne,
t. j. bliskość morza i sieć dróg wodnych. Dla prze
mysłu tutejszego Wisła i budowa projektowanego
kanału Górny Śląsk —• Toruń, są kardynalnym wa
runkiem rozwoju gospodarczego. Ponieważ uspraw
nienie tych dróg wodnych na szieroką skalę jest nie
tylko lokalną, lecz ogólnopaństwową koniecznością,
będą one traktowane przez rząd z należną uwagą,
czego dowodem jest wniesienie przez Rząd projektu
odpowiedniej ustawy o regulacji Wisły.
Drugim ważnym warunkiem jest rozwój sieci
kolejowej i uzyskanie dogodniejszych połączeń sieci
kolejowej nadmorskiej z ogólną siecią państwową.
Sprawa ta jest już bliską ostatecznego rozwiązania,
gdyż budowa kolei Bydgoszcz—Gdynia jest na ukoń
czeniu. Poza tern wspomnieć nalieży, że za czasów
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polskich wybudowano już dwie linje kolejowe, a mia
nowicie Kokoszki—Gdynia i linję wzdłuż półwyspu
Hel. Bliskość morza stwarza dla tutejszego prze
mysłu korzystne warunki komunikowania się ze
światem i jest niezmiernie ważną dla gałęzi prze
mysłu, eksportujących swoje wyroby, bądź też po
sługujących się surowcem importowanym.
Niezawodnie warunki panujące na Pomorzu są
odmienne niż w województwach sąsiednich, co oczy
wiście musi wywrzeć swój wpływ na ukształtowanie
się prziemysłu w przyszłości, a proces dostosowywa
nia się przemysłu na Pomorzu do warunków obec
nych niezawodnie będzie postępował dalej. Bogac
two wód na Pomorzu (morze, jeziora i rzeki), znacz
ny rozwój rybołówstwa, oraz stale wzmagające się
potrzeby w dziedzinie tonnażu winny skierować ini
cjatywę prywatną na budowę berlinek, kutrów rybac
kich, łodzi a nawet mniejszych statków rzecznych
i morskich, do czego warunki istnieją przedewszystkiem w Toruniu, gdzie wkrótcie ma powstać szkoła
szyprów. Powstanie takiego zakładu pobudzi do
życia szereg innych z nim spokrewnionych gałęzi
przemysłu.
Przemysł metalowy, położony zdała od źródeł
surowca i węgla, powinien ukształtować się w ten
sposób, ażeby niedogodność ta jak najmniej wpły
wała na jego zdolności konkurencyjne, t. j. winien
produkować aparaty i wyroby precyzyjne, wymaga
jące dużo pracy i mało materjału i mające widoki

eksportowe. Przemysł chemiczny mógłby się bardzo
rozwinąć w kierunku destylacji drzewa, ewent. de
stylacji węgla brunatnego i torfu oraz produkcji na
wozów sztucznych.
Przemysł szklarski powinien powstać na Po
morzu, korzystając z doświadczeń, poczynionych za
granicą w dziedzinie stosowania w tym przemyśle
gazów torfowych. Przemysł włókienniczy, a miano
wicie bawełniany w przyszłości powinien się loko
wać w pobliżu morza, do czego go skłoni różnica
w cienie frachtów bawełny. Przemysł spożywczy do
tychczas zdradza za mało inicjatywy w kierunku
fabrykacji konserw z jarzyn i owoców, oraz prze
tworów mięsnych i rybnych. Miljony hodowanych
na Kaszubach gęsi powinny wychodzić zagranicę
jako gotowe półgęski i pasztety, a ryby — w postaci
odpowiednich konserw, co zresztą częściowo już się
dzieje.
Pomorze, posiadając w porównaniu z innemi
dzielnicami Polski dość gęstą sieć kolejową, dosko
nałe szosy i liczne drogi wodne, łatwość stosunków
z Zachodem oraz duże możliwości zbytu na Wschód,
przedstawia doskonały teren dla przedsiębiorczości
prywatnej i można mu pod względem gospodarczem
wróżyć jak najlepszą przyszłość.
Toruń, w marcu 1930 r.
Inż. St. Celicbowski.

1

Historja 10-lecia kolejnictwa na Pomorzu
i w W. M. Gdańsku.
. Podstawę do oddania Polsce kolei pomorskich
stanowi art. 371 traktatu wersalskiego. W myśl tego
przepisu urządzenia i instalacje wszystkich koliei
miały być oddane w całości w dobrym stanie. Sieci
kolejowe, mające swój własny tabor, miały być od
dane wraz z tym taborem według ostatniego inwen
tarza z przed 11 listopada 1918 r. w stanie normal
nego utrzymania.
Obejmowanie kolei pomorskich odbywało się
stopniowo, począwszy od 10 stycznia 1920 do 31-go
marca 1920 r., do którego to czasu administracja
spoczywała w ręku niemieckiej Dyrekcji Kolejowej
w Gdańsku, przy której ustanowiono jedynie celem
strzeżenia interesów Polski, Delegata Ministerstwa
b. dzielnicy pruskiej ze szczupłem gronem urzędni
ków, którzy już 1. 12. 1919 r. przybyli do Gdańska,
celem poczynienia na miejscu prac przygotowaw
czych do zorganizowania Polskiej Dyrekcji Po
morskiej, co natrafiło na bardzo poważne trudności
wobec tego, żie 31 marca 1920 r. o północy napływo
wi pracownicy narodowości niemieckiej na rozkaz
swej władzy opuścili masowo swe posterunki służ
bowe w przeświadczeniu, że w ten sposób sparaliżu
ją całkowicie ruch kolejowy i życie gospodarczy na
Pomorzu. Dla ilustracji katastrofalnego stanu per
sonelu kolejowego służy fakt, iż na potrzebnych do
prowadzenia normalnego ruchu około 6000 kwalifi
kowanych pracowników pozostało ze służby zabor
czej zaledwie 620, co stanowi około 10 proc. zapo
trzebowania, nie licząc sił niekwalifikowanych.
Aby nie dopuścić do wstrzymania ruchu, na co
liczyli Niemcy, a co pociągnęłoby za sobą prócz nie
zadowolenia ludności, podkopanie prestiżu Państwa
Polskiego zagranicą, a nadto spowodowałoby nie
wątpliwie ze względu na istnienie ruchu tranzyto
wego pomiędzy Prusami Wschodniemi a Rzeszą
Niemiecką, zabiegi rządu niemieckiego, zdążającego
do zmiany pewnych warunków traktatu pokojowego,
musiał Polski Zarząd Kolejowy chwycić się środków
nigdzie w czasach normalnych dotąd nie stosowany ch. —

Kierownictwo parowozowni powierzono pala
czom, robotnikom przydzielono prace spełniane przez
rzemieślników, a nawet powierzono im funkcjy urzę
dnicze, jak funkcje zawiadowców stacyj,.dyżurnych
ruchu, zwrotniczych i t. p. Te niewyszkolone rzesze,
oddając się z największem poświęceniem służbie,
zdołały w zupełności spełnić swe trudne zadanie, co
też dzisiaj z największem uznaniem podkreślić na
leży. Powołano wreszcie pewną ilość pracowników
różnych kategoryj z innych dzielnic Polski, którzy
kierowani szczerym patrjotyzmem, w krótkim czasie
obznajomili się z miejscowierni warunkami i po ob
jęciu przeważnie odpowiedzialniej szych kierowni
czych stanowisk, przyczynili się w poważnej mierze
do utrzymania ruchu na Pomorzu. Po zorganizowa
niu wśród tak trudnych warunków Polskiej Dyrekcji
Kolejowej i uruchomieniu służby zewnętrznej, zwi
nięto niemiecką Dyrekcję Kolejową, pozostawiając
jedynie na pewien czas w jej miejsce t. zw. „Ab
wicklungsstelle“, której zadaniem było przeprowa
dzenie ostatecznej likwidacji Dynekcji niemieckiej.
W ten sposób zorganizowana Dyrekcja nie obej
mowała jeszcze linij kolejowych, położonych na terytorjum Wolnego Miasta a przyznanych Polsce na
podstawie art. 104 traktatu wersalskiego oraz art.
20 i 21 konwencji paryskiej z dnia 9. 11. 1920 r.
Objęcie tych linij w polską administrację nastą
piło dopiero 1 grudnia 1921 r. Do tej pory były ad
ministrowane linje kolejowe, położone na terytorjum
W. M. Gdańska, przez istniejącą obok Dyrekcji Po
morskich Kolei Państwowych — Dyrekcję Kolei W.
M. Gdańska (Freistadteisenbahn-Direktion).
Własność całej sieci kolejowej normalnotorowej,
położonej na obszarze W. M. Gdańska, należy dc
Polski z wyjątkiem t. zw. kolei portowych, t. zn.
obejmujących sieć położoną w samym porcie i mały
5-kilometrowy odcinek linji magistralnej Tczew—
Gdańsk — Gdynia (mniejwięcej od przystanku
Gdańsk-Petershagen do Gdańsk-Langfuhr). Włas
ność tych kolei oddano Radzie Portu i Dróg Wod
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nych z tem, żie administrację i eksploataćję tych sieci
powierzono nieodwołalnie i bez zastrzeżeń Polskie
mu Zarządowi Kolejowemu. W praktyce więc cała
sieć normalnotorowych kolei na obszarze W. M.
Gdańska jest w ręku Polskiego Zarządu Kolejowego,
który administrację tę prowadzi na własny rachunek
i ryzyko, a W. M. Gdańsk nie ma prawa wydawania
takich ustaw, któreby uniemożliwiały Polskiemu Za
rządowi Kolejowemu kontrolę administracji i eks
ploatacji tych kolei. W działalności swej na terenie
W. M. Gdańska jest Polski Zarząd Kolejowy pod
dany ustawodawstwu miejscowemu i jurysdykcji
miejscowych sądów. Wydawanie jednak rozporzą
dzeń i zarządzeń w granicach tych ustaw należy do
Polskiego Zarządu Kolejowego.
Personel kolejowy w służbie wykonawczej, t. j.
na linji, stanowią wyłącznie obywatele gdańscy.
Zatrudnianie personelu przynależności państwowej
polskiej, dozwolone jest jedynie w Dyrekcji i w Od
działach a na linji tylko w wyjątkowych wypadkach,
t. j. wtedy, gdy niema odpowiedniego kandydata na
dane stanowisko wśród obywateli gdańskich. Od
nośnie tego personelu ma Polski Zarząd Kolejowy
szerieg zobowiązań, jak np.: wprowadzenie pewnego
odchylenia od wzoru munduru Polskich Kolei Pań
stwowych, ograniczenie obowiązku znajomości języ
ka polskiego tylko do pracowników służby eksploa
tacyjnej, handlowej i trakcyjnej i to w zakresie prak
tycznym, zagwarantowanie pracownikom przyjętym
do służby polskiej w r. 1921 praw nabytych.
Polski Zarząd Kolejowy jest zasadniczo zwol
niony od podatków i opłat na rzecz W. M. Gdańska.
W zamian jednak za to, zwraca Wolnemu Miastu
efektywne wydatki poniesione na szkoły, obliczone
proporcjonalnie do ilości dzieci pracowników, które
korzystają ze szkół publicznych (w r. 1929 zapłacono
z tego tytułu ponad 1.000.000 guldenów gdańskich),
oraz zobowiązał się do zwrotu tych wydatków, które
zostaną spowodowane bezpośrednio przez koleje, np.
udział w wydatkach na budowę domów mieszkal

nych.
Waluta polska jest na kolejach, przechodzących
przez tery tor j um W. M. Gdańska, równouprawnio
na z walutą gdańską.
W zakresie języka obowiązuje zasada, iż język
niemiecki jest językiem urzędowym na terenie Wol
nego Miasta. Polskiemu Zarządowi Kolejowemu
przyznano jiednak prawo używania języka polskie
go w t. zw. wyższej administracji i wszędzie tam,
gdzie tego życzy sobie ktokolwiek z publiczności.
Wszelkie napisy na stacjach kolejowych i bilety ko
lejowe, odnoszące się do miejscowości położonych na
obszarze W. M. Gdańska mają być zredagowane po
niemiecku z tem jiednak, że napisy na stacjach i wa
gonach dotyczących bezpieczeństwa, spraw sanitar
nych i zdrowotnych mogą być umieszczone także
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w języku polskim, z czego Polski Zarząd Kolejowy
korzysta w całej rozciągłości.
Dla strzeżenia interesów Wolnego Miasta oraz
urzędników obywateli gdańskich, przydzielony jest
do Dyrekcji Delegat Wolnego Miasta dla spraw ko
lejowych. Delegatowi temu jest Dyrekcja zobowią
zana komunikować wszystkie ważniejsze zarządze
nia, odnoszące się do kolei położonych na obszarze
W. M. Gdańska, jak np.: ogólne sprawy przewozo
we, taryfowe, rozkłady jazdy, projekty nowych bu
dowli, przyjmowanie do służby nowych pracowni
ków i robotników i t. d. Delegat ten względnie jego
zastępca ma prawo zasięgać informacyj wprost
z miejsc służbowych, położonych na obszarze Wol
nego Miasta. W wypadku powstania różnicy zdań,
przysługuje Wolnemu Miastu prawo oddania sprawy
rozstrzygnięciu Wysokiemu Komisarzowi Ligi Na
rodów w Gdańsku, a w dalszej instancji Lidze Na
rodów, która rozstrzyga ostatecznie. W sprawach
kolejowych zapadło dotychczas 9 decyzyj Wysokie
go Komisarza Ligi Narodów.
Jak z powyższego przedstawienia wynika, Pol
ski Zarząd Kolejowy w swojej działalności na ob
szarze Wolnego‘Miasta jest wielce skrępowany, nie
tylko przepisami prawnemi, liecz także przez trud
ności, stawiane mu na każdym kroku przez organy
rządzące Wolnego Miasta, które dopatrują się wszę
dzie momentów politycznych.
Sieć linij eksploatacyjnych W. M. Gdańska wy
nosiła w chwili przejęcia 144 kim. Pod zarządem
Polski długość eksploatacyjna tych linij zwiększyła
się o przeszło 10 proc. Ponadto torów stacyjnych
wybudowano na terienie W. M. Gdańska w łącznej
długości 84 kilometrów i jakkolwiek sieć ta stanowi
w stosunku do ogólnej ilości linij, będących pod za
rządem Dyrekcji w Gdańsku a więc i Pomorskich
niespełna 15 procent, to jednak znaczenie jej pod
względem gospodarczym, jako łącznicy obu portów
jest pierwszorzędne. Sieć Gdańska łączy się pod
Tczewem z główną magistralą Pomorza, prowadzącą
przez Bydgoszcz -— Poznań na Górny Śląsk, wzglę
dnie Bydgoszcz — Toruń — Warszawa i Gru
dziądz — Jabłonowo — Warszawa. Te więc linje.
przewożące przeważnie towary importu i eksportu,
wykazują najsilniejsze natężenie ruchu. Drugię pod
względem intensywności ruchu kolejowego na Po
morzu są linje t. zw. tranzytowe, przeznaczone dla
przewozu przesyłek oraz osób z Rzeszy Niemieckiej
do Prus Wschodnich i odwrotnie. Linje te przecho
dzą przez: 1) Chojnice — Tczew — Malbork, 2) Pi
łę — Bydgoszcz — Toruń (wzgl. Kowalewo) — Jamielnik — Iławę, 3) Strzebielino — Gdańsk — Mal
bork.
—
Przewóz towarów ruchu tranzytowego odbywa
się jako uprzywilejowany albo zwykły zależnie od
tego, czy idą zwarte pociągi, czy tylko transporty

składające się ze zwartych grup wagonów, które
wówczas są włączane do zwyczajnych pociągów toAvarowych ruchu sąsiedzkiego. Przez wspomniane
linje przeprowadza się również ruch osobowy uprzyAvilejowany i zwykły, z których pierwszy polega na
tern, że pasażerowie w t. zw. zamkniętych pociągach
względnie w agonach, nie podlegają rewizji paszpor
towej ani celnej przy prziejeździe przez terytorjum
Polski.
Reszta sieci kolejowej, będących pod zarządem
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdań
sku, posiada znaczenie lokalne, za wyjątkiem linij
prowadzących przez Gdynię — Puck na Hel, która
to linja przeprowadza pociągi dalekobieżne z we
wnątrz kraju. Końcowy odcinek wspomnianej po
wyżej linji wybudowany został w r. 1922 i wynosi
km. 43,70. Ponadto wybudowano w r. 1921 linję
Kokoszki — Gdynia w ilości km. 23,20, która umożli
wia przeprowadzenie ruchu z Polski do Gdyni z omi
nięciem Gdańska, oraz wybudowano linję Czersk —
Kościerzyna jako część budującej się główn/ej magi
strali węglowej, idącej z Górnego Śląska przez Ino
wrocław
Bydgoszcz do Gdyni. Linja ta wynosi
44 km. i została oddana do użytku w r. .1928, wkońcu
linję Kapuścisko Małe — Maksymiljanowo w ilości
km. I3>97°> którą oddano do użytku w r. 1929 i która
również jest częścią głównej magistrali węglowej.
Ostatnio wymieniona linja już obecnie w znacznej
mierzie odciąża stację Bydgoszcz, gdyż pociągi z To
runia na Zajączkowo Tczewskie przeprowadza się
właśnie przez Kapuścisko Małe i Maksymilianowo do
Zajączkowa Tczewskiego z ominięciem Bydgoszczy.
Przez wybudowanie tych nowych linij i przyjęcie
w eksploatację Polskich Kolei Państwowych kilku
kolejek prywatnych, zwiększyła się ogólna ilość kilo
metrów linij na terenie Pomorza z 1757 kim. w r.
1920, t. j. od czasu objęcia, na 2108 kim. z końcem
r. 1929.
Inwestycje na terenie Pomorza i W. M. Gdań
ska nie ograniczają się tylko do budowy nowych
linij, lecz rozbudowano około 15 dworców, przeważ
nie na szlaku Toruń — Gdańsk kosztem przeszło
6000.000 zł., a to z powodu wzmagającego się ruchu
osobowego i towarowego. Z rozwojem ruchu towa
rowego należało przygotować szczególnie stacje por
towe w Gdańsku i Gdyni, aby mogły one przyjąć
całość ładunków a przedewszystkiem węgla ekspor
towego i przeładować na statki. Nowy port w Gdyni
w 1925 r. był o tyle urządzony, że już w sierpniu
tego roku wyszły z portu pierwsze statki z węglem.
Stacja portowa w Gdyni była dopiero zaczęta.
Wzmożony eksport węgla w r. 1926 przyspieszył jej
budowę, której koszt wynosił do końca r. 1929 około
13.000.000 zł. Drugi nasz port w Gdańsku, przez
który przechodziło 3/4 węgla eksportowego, nie był
absolutnie przystosowany do tak dużego eksportu,

nie było ani* stacji dla przyjęcia wagonów przecho
dzących do portu ani odpowiednich urządzeń do
przeładunku węgla z wagonów na statki. Przy istnie
jących torach stacyjnych w porcie gdańskim i zapomocą istniejących urządzeń portowych naładunek
węgla na statki musiał odbywać się w kilkunastu
miejscach. Aby usunąć częściowo te niedomagania,
władze polskie przystąpiły do uporządkowania pracy
portowej i w celu skoncentrowania naładunku w jednem miejscu, wybudowały stację portową Troyh
wyposażoną w najnowsze urządzenia techniczne.
Koszta inwestycyj w gdańskich stacjach portowych
wynosiły około 10.000.000 zł.
Inwestycje powyższe świadczą wymownie o teni,
że koleje pomorskie i gdańskie nie mogły podołać
pracy, jakiej od niej wymagały warunki gospodarcze
Państwa Polskiego, pomimo tego, że gęstość sieci
kolejowej na Pomorzu przewyższała gęstość sieci
kolejowej Dyrekcyj b. zaboru austrjackiego i rosyj
skiego.
Do najpoważniejszych inwestycyj, bo wykona
nej kosztem 4.500.000 zł. zaliczyć należy jieszcze
wzmocnienie mostu przez Wisłę pod Toruniem o 5
przęsłach po 97,3 metry rozpiętości. Most przez
Wisłę w Toruniu był budowany w latach 1870 do
1873 r., składa się z 13 przęseł małych i 5 dużych
o łącznej długości między skrajnenii przyczółkami
972 ni. Most jest drogowokolejowy. Szerokość mo
stu, licząc od teorie tycznych osi dźwigarów, wynosi
I][>54 m-> w czem szerokość części drogowej 6,28 m.
Wzmocnienie jest wykonane przez wstawienie 3-go
dźwigara między jezdnią drogową a kolejową mostu.
Również poddano kapitalnej naprawie lewobrze
żny przyczółek mostu przez Wisłę w Tczewie, pole
gającej na zbudowaniu nowego filara i wsparcia na
nim przęsła o rozpiętości 129 m. Roboty przy prze
budowie przyczółka mostu tczewskiego są wykony
wane obecnie. Lewobrzeżny przyczółek tego mostu,
położony tuż koło stacji Tczew, od dłuższego już
czasu wykazywał rysy i pęknięcia i był naprawiany
kilkakrotnie w latach od 1902 do 1917 r. Wyniki
przeprowadzonych przez Dyrekcję Okręgową Kolei
Państwowych ścisłych badań i obserwacyj wskazy
wały na to, że przyczyną pęknięcia przyczółka były
jego ruchy wskutek nierównomiernego osiadania
fundamentu.
Z robót inwestycyjnych w dziale budynków
w pierwszym rzędzie należy podnieść wybudowanie
dworca w Gdyni. Nowy dworzec został ukończony
w czerwcu 1926 r. i oddany do użytku publiczności.
Dworzec ten przedstawia się okazale, rozplanowany
jest przejrzyście i odpowiada współczesnym wyma
ganiom techniki. W rozplanowaniu dworca uwzglę
dniono potrzeby^ wzmożonego ruchu pasażerskiego
w okresie letnim. W tym celu, część dworca prze
znaczona jiest dla ruchu letniego i składa się z otwar-
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tej hali dla publiczności z-kasami biletowemi. Z hali
tej otwartą kolumnadą publiczność może przechodzić
bezpośrednio na peron bez konieczności przechodze
nia przez zamkniętą część dworca, przeznaczoną
właściwie dla ruchu zimowiego. Główna część dwor
ca posiada dwie duże hale, ogólną i operacyjną, two
rzące jedną całość i rozdzielone tylko dwiema ko
lumnami.
Ze względu na warunki terenowe, dworzec wy
budowano u stóp nasypu poniżej torów. Komuni
kacja pomiędzy dworciem a peronami odbywa się
przez tunel. Pod względem form architektonicznych
dworzec w Gdyni stanowi połączenie motywów miej
scowych gdańskich z motywami późnego polskiego
renesansu i graniczącego z nim baroku. Prócz bu
dowy wspomnianego powyżej dworca osobowego,
stanął Zarząd koljejowy wobec konieczności wybu
dowania dworców towarowych w Gdyni tak, że ilość
torów stacyjnych wynosząca do r. 1925 około 2 kim.
wzrosła z końcem r. 1929 do 54,57 kim. Gdynia, jako
stacja węzłowa i portowa, zatrudnia około 500 pra
cowników wszystkich gałęzi służby, dla których Za
rząd kolejowy widział się zmuszonym wybudować
odpowiednią ilość pomieszczeń. Ostatnio wykończo
no blok mieszkalny o 27 mieszkaniach. W całym
okręgu tut. Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
wybudowano w okresie 10-letnim 274 mieszkań kosz
tem przieszło 5.000.000 zł.
Przechodząc do ruchu osobowego zaznaczyć na
leży, iż potrzeby tego ruchu przy przejęciu pomor
skich kolei wymagały przystosowania stacyj węzło
wych do nowego kierunku ruchu ku morzu i na
Warszawę przez Laskowice, Bydgoszcz i Toruń,
gdyż urządzenia tych stacyj odpowiadały wyłącznie
kierunkowi na Berlin, co powodowało znaczne tru
dności w przeprowadzeniu pociągów a szczególnie
pospiesznych i osobowych Warszawa — Gdańsk —
Gdynia i odwrotnie. Tak samo z chwilą podjęcia
ruchu zagranicznego była naglącą sprawa urządzenia
stacyj granicznych: Rakowice, Gardeja, Jamielnik,
Simonsdorf, Tczew, Strzebielino, Chojnice i Mia
steczko.
Ruch pasażerski w ogólności wzrastał rok rocz
nie wskutek wzmożenia się ruchu krajoznawczego,
turystycznego oraz kąpielowego. Toteż Dyrekcja
stanęła wobec zadania jak najłatwiejsziego skomuni
kowania punktów wycieczkowych nad morzem
z resztą kraju. W tym celu uruchomiono bezpośre
dnie pociągi pospieszne z Warszawy i Krakowa do
Helu względnie Pucka i dalekobieżne osobowie
z Warszawy, Łodzi i Poznania. W wypadkach, gdzie
nie było można zaprowadzić pociągów dalekobież
nych, zaprowadzone zostały wagony bezpośredniej
komunikacji, jak na linjach:
1) Puck — Gdynia — Kartuzy — Nakło n. Note
cią — Gniezno — Poznań,
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2) Grudziądz — Toruń — Inowrocław — Poznań,
3) Chojnice — Nakło n. Notjecią — Gniezno,
4) Gdańsk — Puck — Hel i Puck — Krokowa.
Dla wygody podróżującej publiczności włączo
no do poszczególnych pociągów pospiesznych i czę
ściowo osobowych wagony sypialne I i II klasy,
a w r. 1929 na linji Warszawa — Hel wagony sy
pialne III klasy oraz wagony restauracyjne do po
ciągów pospiesznych Warszawa — Puck i z powro
tem. Wycieczki zbiorowe przeprowadza się pocią
gami nadzwyczajnemi względnie przez dodanie oso
bnych wagonów. W r. 1928 było takich wycieczek
242, a oddano do użytku ich 315 wagonów osobo
wych. Ruch emigracyjny z Polski do Francji i Ame
ryki odbywa się od r. 1926 przez Gdynię a punktem
koncentracyjnym jest Wejherowo, skąd przeprowa
dzano w r. 1927 jeden pociąg emigracyjny tygodnio
wo do Gdyni a już w r. 1928 dwa pociągi.
W ogólności zaznaczyć należy wzrost przieciętnej chyżości pociągów osobowych w stosunku do
r. 1920, która wzrosła przy pociągach osobowych
z 40 do 60 kim. a przy pociągach pospiesznych z 60
do 85 kim. Specyficzną częścią ruchu osobowego
lokalnego niespotykanego w innych Dyrekcjach,
z wyjątkiem w pewnej mierze Warszawskiej Dyrek
cji, jiest ruch osobowy podmiejski między Gdań
skiem a Sopotem. Pociągi podmiejskie kursują w po
rze dziennej prawie co 20 minut w obu kierunkach,
przewożąc dziennie około 20.000 osób, a w niektó
rych dniach przeważnie świątecznych do 30.000 osób.
W zagranicznej komunikacji pasażerskiej nale
żałoby rozróżnić ruch sąsiedzki z zagranicą i tran
zytowy. W rachubę wchodzi tu w pierwszym rzędzie
ruch z Niemcami i przedstawia się w kierunku ze
Wschodu na Zachód względnie odwrotnie, w prze
ciwstawieniu do kierunku ruchu polskiego, który
prowadzi z południa na północ i vice versa. Tien ruch
sąsiedzki i uprzywilejowany mrędzy Rzeszą Nie
miecką a Prusami stanowi 10—15 procent przebiegu
pociągów osobowych przez linje pomorskie i gdań
skie. Podstawę do prowadzenia uprzywilejowanego
ruchu tranzytowego stanowi konwencja paryska
z 21 kwietnia 1921 r., zawarta między Polską
a Niemcami w konsekwencji art. 98 traktatu wersal
skiego. Wymieniona konwencja paryska ogranicza
wolny tranzyt tylko do obszaru b. zaboru niemiec
kiego i zapewnia naszą suwerenność państwową od
nośnie do osób i towarów przejeżdżających tranzy
tem. Linje wspomnianego tranzytu przedstawia za
mieszczona w tekście mapka kolei, będących pod za
rządem Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Gdańsku. Ilość i jakość pociągów oznaczaną bywa
za wspólnem porozumieniem na corocznych konfe
rencjach rozkładu jazdy.
. Konwencja ta m. in. reguluje również przewóz
poczty, nawigację, tranzyt automobilowy oraz komu-
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nikację telegraficzną 1 telefoniczną, wreszcie konwój
celny jadących osób i odprawę celną towarów, prze
chodzących tranzytem.
W dziedzinie transportów wojskowych daje wy
mieniona konwencja Niemcom prawo tylko do jedne
go pociągu tygodniowo z żołnierzami i urlopowanymi
wojskowymi i do jednego pociągu z materjałem wo
jennym z Niemiec do Prus Wschodnich i odwrotnie
linją Malbork — Tczew — Chojnice.
Wszystkie obowiązki, jakie przyjęła Polska
w konwencji.w sprawie tranzytu między Niemcami
a Prusami Wschodniemi, przyjęli także Niemcy
w stosunku do tranzytu polskiego lin j ani i niemieckiemi, leżącemi na prawym brzegu Wisły, a więc
przez Prusy Wschodnie. Z jedniej z tych linij, a mia
nowicie linji Gdańsk — Malbork — Iława (Dt.
Eylau) — Iłowo skorzystała Polska, przeprowadza
jąc w latach 1924—1925 jedną parę pociągów po
spiesznych z Gdańska do Warszawy i z powrotem.
Obrachunek między zarządami polskim i nie
mieckim z tytułu przewozu tranzytu uprzywilejowa
nego odbywa się na podstawie przjebiegu wyrażone
go w pociągo-kilometrach, oraz innych wzajemnych
świadczeń. Świadczenia te wypadają w ogólności na
korzyść zarządu polskiego.
Na identycznych zasadach, stosowanych przy
ruchu osobowym w tranzycie, opiera się uprzywi
lejowany ruch towarowy, który stanowi 8—10 proc.
ogólnego ruchu towarowego linij kolejowych, będą
cych pod zarządem Dyrekcji Gdańskiej, a wyrażają
cy się w ogólnej cyfrze 27.000.000 ton netto.
Dla zilustrowania całokształtu ruchu towarowe
go w tut. okręgu zróżniczkować należałoby ten ruch
na towarowy lokalny i eksportowo-importowy. Ruch
towarowy lokalny oprócz zaspakajania potrzeb lud
ności miejscowej a przedewszystkiem większych
ośrodków przemysłowo-handlowych, a więc miast
Bydgoszczy, Grudziądza, Torunia, Gdańska i Gdyni,
wykazuje największe natężenie w okresie jesiennym,
w czasie t. zw. kainpanji buraczanej, która ma stałą
tendencję zwyżkową, czego dowodem jest, że w r.
1922 załadowano 16.648 wagonów burakami a w r.
1:928 — 46.582, co stanowi zwiększenie około
300 procent.
Tu zaliczyć należałoby też pracę na bocznicach
kolejowych, których ilość wynosi 345 o długości
309 kim.
Przechodząc do eksportu i importu towarów
podkreślić należy, że tak sieć kolejowa jakoteż urzą
dzenia stacyjne w tut. okręgu nie były do zmienio
nych warunków gospodarczych odpowiednio dosto
sowane. Stąd też wynikają w miarę wzrostu tego
ruchu dla Zarządu coraz to nowe trudności w podo
łaniu potrzebom przemysłu i handlu. Wspomniane
poprzednio inwestycje były więc naturalnym wyni
kiem nowych potrzeb. Aby jednak zrozumieć dzi

siejsze natężenie ruchu, należy się cofnąć myślą
wstecz, przechodząc przez poszczególne okresy roz
woju ruchu towarowego.
Rok 1920 cechowała niepomierna ilość transpor
tów wojskowych ze znacznem ograniczeniem trans
portów cywilnych, z których przewożono i to z ogra
niczeniem tylko węgiel i ładunki aprowizacyjne. Brak
wagonów towarowych kolej starała się wyrównać
węglarkami amerykańskiemi 30-tonnowemi, które
zaczęły w tym czasie nadchodzić z Ameryki.
Rok 1921. Charakter przewozów wobec ukoń
czenia wojny, przeprowadzenia reewakuacji przy de
mobilizacji już w pierwszem półroczu tego roku
przybrał cechy mniejwięcej normalne. W miejsce
zmniejszonych przewozów wojskowych zajęły prze
wozy węgla, aprowizacje, surowców dla przemysłu
i produkcji przemysłowych. Wobec niedostatecznej
dostawy węgla z Górnego Śląska zwiększyły się bar
dzo przewozy drzewa opałowego. Również wzrastał
przywóz i wywóz ładunków z zagranicy przez
Gdańsk i przez granicę lądową.
Rok 1922. Ten rok, jak i następne parę lat, co
do wykonywanych przewozów odznaczał się znacz
nem i stałem powiększeniem eksportu drzewa, co
w znacznej mierze należy przypisać prowadzonej na
ten czas nieodpowiedniej gospodarce leśnej i sprzy
jającej ogólnej konjunkturze, tak, że w Gdańsku
powstawały trudności przy przewozie drzewa z po
wodu niedostatecznego przygotowania tego portu,
który w Niemczech nie odgrywał większej roli. Do
czasu odpowiedniego zwiększenia zdolności przeła
dunkowych urządzeń portowych, oraz zdolności
przepustowej, musiano ograniczyć doyóz drzewa do
Gdańska do normy, która w tym czasie mniejwięcej
odpowiadała urządzeniom portu (około 150 wagonów
(dziennie);
Rok 1923. Aż do połowy roku nie było więk
szych zmian w przewozach. Natomiast druga poło
wa roku zaznaczyła się komplikacjami w ruchu i to
z jednej strony z powodu fali strajków robotników
portowych, a z drugiej strony wobec podwyższenia
od 1 sierpnia tego roku taryfy towarowej o 100 proc.,
o czem sfery kupieckie i przemysłowe były poinfor
mowane wcześniej i starały się wywieźć towar przed
tym terminem, co spowodowało nienormalne zjawi
sko, że maksymum natężenia przewozów wypadło
w tym roku nie na miesiące jesienne, jak zwykle,
lecz na czerwiec.
Rok 1924. Do sierpnia tego roku włącznie od
bija się na pracy kolei depresja gospodarcza w kraju,
wywołana reformą walutową, oraz wynikłemi z tej
depresji strajkami górników we wszystkich zagłę
biach węglowych. Poza tern mroźna i śnieżna zima,
a następnie wylewy wiosenne spowodowały trud
ności i ograniczenia w ruchu towarowym. W sier
pniu i wrześniu powtórzyły się i trwały dość długo

strajki robotników portowych i drzewnych w Gdań
sku, wskutek czego wywóz drzewa przez Gdańsk
także się zmniejszył. W ostatnim kwartale tego roku
i to z rozpoczęciem kampanji jesiennej, przewozy
towarowe znacznie się ożywiły i w październiku osią
gnęły najwyższą dotychczas notowaną liczbę.
Rok 1925. Zastój w życiu gospodarczem kraju
oraz wojna celna z Niemcami spowodowały zmniej
szenie się przewozów, w szczególności węgla.
W związku z wojną celną zaczęto kierować węgiel
na inne rynki, również przez Gdańsk i Gdynię. Jest
to pierwszy rok, w którym Gdynia występuje jako
port towarowy. Z początku transporty węgla prz/ez
Gdańsk byty nieznaczne (w lipcu przeładowano na
statki 25.000 tonn). Prędko jednak wzrastają i zgło
szenia na wywóz przekraczają zdolność wywozową
portu, wynoszącą w owym czasie około 130.000 tonn
miesięcznie. Nadchodzące do Gdańska transporty
z węglem eksportowym oczekiwały w Gdańsku kilka
a nawet kilkanaście dni na nadejście właściwych stat
ków, przez co tworzyły się w Gdańsku i na sąsie
dnich większych stacjach, jak Zajączków o Tczew
skie, Tczew a nawet Toruń większe skupienia takich
wagonów, utrudniające pracę kolei. Prócz tego w je
sieni zwiększyło się przybycie z Polski do Gdańska
transportów drziewa, zboża i cukru na wywóz. Ła
dunki te również zajmowały na stacjach tory,
a w porcie krany przeładunkowe, powiększając jesz
cze bardziej trudności.

Rok 1926 znamionują jeszcze znaczniejsze tru
dności w przewozie, który spotęgował się w związku
ze strajkiem górników w Anglji. Wytężonej pracy
kolejnictwa przypisać należy, że zdobyte w tym cza
sie rynki zagraniczne węgla zostały nie tylko utrzy
mane, ale w następnych latach rozszerzone. O po
stępie eksportu węgla świadczy cvfra przeładunku
tegoż w listopadzie, która wynosi w Gdańsku 320.602
tonn, podczas gdy w lipcu roku poprzedniego wyno
siła zaledwie 25.000 tonn. W Gdyni przeładowywa
no miesięcznie od 25—40.000 tonn. Nadto urucho
miono 4 porty rzeczne, jak w Toruniu, Kapuścisku
Małem, Swieciu, Bydgoszczy oraz największy z nich
w Tczewie, które to porty okazywały szczególnie
ożywioną działalność w tym czasie, przeładowując
w r. 1926 — 377.000 tonn, w r. 1927 — 154.000
tonn.
Oprócz wzrostu eksportu węgla cechuic na
stępne lata wzrost eksportu innych towarów maso
wych, jak to: cukru i zboża, natomiast spadek eks
portu drzewa. Import towarów zagranicznych jak:
rudy, nawozów sztucznych, ryżu datuje od r. 1926;
również stałe zwiększenie wywozu przez oba porty
polskie.
Poniżej umieszczona tabela ilustruje najlepiej
rozwój ruchu towarowego
a) w porcie Gdańskim:

I. Eksport:
Rok

I9I3
1923
ł925

1926
1927
1928
1929

węgiel

drzewo

cukier

zboże

—
901.916
1.341.165
1.360.365
580.080
657.678

inne
towar}

_

.
—
607.828
3.047.95°
4.052.980
5.493.748
5.329.400

cement

—
109.179
8o-355

99.270
88.485
133-575

187.302
242.550
92.160
125.700
179.288

—
—
—
I23*925
101.325
63-855

—
225.744
947-585
651.720
393-935

278.344

Razem

878.471
1.062.864
2.031.969
5.659.605
6.380.420
6.783.273
6.642.140

u. Import:
Rok

ruda

złom

•913
1923

__

__

1925
1926
1927
1928
1929 ,

—

60.939
201.621
335-6o°

—
—
—
293.835

438-548
695-745

477-343
395-298

nawozy
sztuczne

inne
towary

__

__

—

199.284
161.440
345-597

384-485
3OI-OI3

—
430.555
277-635
542.162
532.033
270.598

Raze 111

1.233.630
654.929
690.778
640.696
1.517.194
1.832.409
1,662.654

525

b) w porcie Gdyńskim:

I. Eksport:
Rok

drzewa
tonn

cukru
tonn

węgla
eksp. tonn

i

wytłoków buraczanych
tonn

innych
towarów
tonn

Razem
tonn

—
—

—

37-915
392-548
887.551
1.769.072
2.526.531

1925

od 10.
XI.
1926
1927
1928
1929

‘"N
—
—
—
2.3O6

37-915
385-123
880.846 .
1.775.822
2.447.907

—
—
4.005
—

7.425
2.700

—
—

65-323

944

10.986

2.315

II. Import:
Rok

1927
1928
1929

Ruda
tonn

I4-I37

Złom
tonn

46.940

Ryż
tonn

Żelazo
tonn

465

■43-275

W zrozumieniu tegoż ruchu, Zarząd kolejowy
otacza specjalną pieczą oba porty przez wprowa
dzenie szeregu taryf wyjątkowych z bezpośredniemu
stawkami dla towarów masowych oraz niektórych
drobniejszych artykułów. Dzięki temu porty te po
zyskały transporty z całej Polski a nawet sąsiednich
państw, jak z Czechosłowacji i Rumunji, prowadząc
zwycięską konkurencję z szeregiem innych portów
bałtyckich jak: Szczecin, Elbląg i Królewiec. Dal
szym etapem ściągnięcia transportów na drogę przez
Gdańsk i Gdynię była unifikacja taryf przeprowa
dzona z dniem i. ii. 1928, do tej bowiem daty obo
wiązywały taryfy łamane do granic W. M. Gdańska,
na którego obszarze stosowano znacznie wyższą ta
ryfę kolejową.
Tabela A

nawozów
sztucznych
tonn

innych
towarów
tonn

Raze m
tonn

155-654

3.135
208.853
12.429

3-135
208.853
272.900

Całkowite wykorzystanie przelotności linji pro
wadzącej przez Tczew do obu portów czyni coraz
bardziiej aktualną kwestję uruchomienia nowobudującej się linji Bydgoszcz — Gdynia, która obejmo
wać będzie w tut. okręgu 180 kim. i oddaną ma być
do użytku ruchu towarowego w końcu b. r.
Wyżej przedstawioną pracę ruchu osobowego
i towarowego pokonywano parkiem kolejowym,
który również, choć nie w tym samym stosunku jak
przewozy, doznał znacznego zwiększenia. Świad
czyłoby to o korzystniejszym obrociie wagonów i pa
rowozów.
Dla orjentacji niech posłuży poniżej umieszczo
na tabela:
(parowozy):

Sta n^ ilościowy parowozów — przeciętnie <dziennie
c z y n n y c h z a j ę tych w ruchu
R 0 k

1925
1926
1927
1928

137

142
154
173
173

_
+16
—12
— 5
+ 4
+ 8
+ I2
—

146
128
106
98
123
159
175
189

_
--- 12
— l8
— 8
-f- 26
+ 29
+10
+ 8

35
50
160
248

wyłączo
nych dla
naprawy

L
T
j

143
165
J45

towaro
wych

w porówna- znajdują
cych się
niu z ro
kiem po- w zapasie
przed.w %

00
w

1922
1923
1924

!929
m

w porówna
niu z ro
osobowych kiem poprzed. w %

239
121

237
183
135
118
141

54
59

145
129

Ogółem

716
710
717
737
746
715
691
698

W porów
naniu z ro
kiem po
przednim

—

—
+
+
+
—
—
+

1
1
3

1
4
3
1

Jakkolwiek z powyżej uwidocznionej tabeli nie
wynika zwiększenie ilości parowozów, to jednak siła
pociągowa tychże uległa znacznemu zwiększeniu
przez wymianę typów słabszych na silniejsze. Wy
miana ta objęła około 50 proc. parowozów. Nadto
zmniejszono zapotrzebowania parowozów, przez

przedłużenie obsługiwanych odcinków i zwiększenie
przebiegów dziennych parowozów. Jako najważ
niejszy wynik wysiłków w tym kierunku należy uwa
żać skasowanie całego szeregu punktów zmiany pa
rowozów i przedłużenie obsługi parowozów przy
pociągach osobowych i towarowych.

Tabela B (wagony osobowe)
Stan ilościowy wagonów osobowych — przeciętny dzienny
Rok

czyn
nych

1921
I922
1923

630
55®
1032

I924

934

1925
1927

966
1027
1116

1928

“39

1929

1172

1926

°/0 zwiększenia lub
zmniejszenia w stosun
ku do roku poprzedn.

— 11
~ł~ 85
—10
4~ 3
+ 6
4- 9
+ 2
+ 3

w naprawie
i oczekiwaniu
naprawy

1i

°/0 zwiększenia lub
Wyłączono z in
zmniejszenia
w stosun
Ogólny
nych powodów
ku do roku poprzedn.

140

28

145
237
180
119
114

23
15
32
82

125

96
83

92
62
56
39

798
728
1284
1146
1167
1233
1303
1291
1294

—
— 9
4-76
— 11
4- 2
4- 6
4- 6
—

I

+

2

Tabela C (wagony towarowe)
1921
1922
1923
1924

7884
12012
9624
8240

i92S
1926
1927
1928
1929

9558
13442
15028
15677
16327

1243
4- 52

1999

— 20

pi96i

— 14
+ 16

1196
1183
1882

4-41
4-12
4~ 4
4" 4

425
296

'1574

334
2514
3398
2359
1069

1363
1501

1945
1592

Jak widać z powyższego zestawienia, ogólny
stan ilościowy, tak wagonów osobowych, jak i towa
rowych doznał nawet zmniejszenia, a to w szczegól
ności w latach 1924—1925. Przetrzymywanie w za
pasie znacznej ilości wagonów zdatnych do ruchu
sprawia na pierwszy rzut oka wrażenie, iż kolej na
brak wagonów wcale nie cierpiała, jednak tak nie
było. Wykazany zapas obejmuje wszielkiego rodzaju
wagony towarowe, a więc kryte, otwarte, specjalne
i t. p., brak mógł jednak zaistnieć jednego gatunku,
a nadmiar drugiego.
Brakowi temu starano się zaradzić przez wynaj
mowanie wagonów z zagranicy, w szczególności węglariek, jakoteż przez uruchomienie wagonów, wy
magających naprawy. W tym celu wzmożono czyn
ność warsztatów. Warsztaty Główne parowozowowagonowe w Bydgoszczy przy objęciu przez władze
polskie zajmowały teren wynoszący 135.500 m2,
w czem budowli 46.830 m2. Warsztaty te założone

9552
14307
!'9'9
"950
14139
17683
17671
18985
19420

—
4- 50

— 17
+ 3
+ 18 •
4- 25
— i
+ 7
4- 2

były w r. 1850 i stopniowo rozszerzane aż do r. 1852.
Typ warsztatów jest przestarzały, posiadają one
bardzo niskie hale i krótkie stanowiska dla naprawy
parowozów. Wyposażenie warsztatów składało się
z obrabiarek bardzo starego typu.
Aby sprostać nowym wymaganiom postanowio
no podnieść stan warsztatów bydgoskich, co jednak
natrafiło na trudności z powodu warunków tereno
wych, bezplanowego rozlokowania działów pomoc
niczych oraz małej wartości budynków warsztato
wych. Zwiększono jedynie ilość stanowisk napraw
czych dla wagonów towarowych i zwrócono główną
uwagę na udoskonalenie organizacji pracy i zakres
stosowania spawania i krajania metali acetylenem;
usprawniono obrabiarki i ponadto zcentralizowano
narzędziarnię; w tym kierunku warsztaty zrobiły
znaczne postępy.
Warsztaty gdańskie przedstawiają stan podo
bny do bydgoskich z tą różnicą, że były one wypo

sażone we więcej nowoczesne urządzenia. Oprócztych warsztatów Dyrekcja dysponuje warsztatami po
mocniczemi, a mianowicie w Toruniu, Mokrem i Zajączkowie Tczewskiem, które przeznaczone są do naprawy
wagonów towarowych i które powiększono znacznie.
Przedstawiając poszczególne dziedziny służby
kolejowej, nie można pominąć kwestji personalnej.
Dyrekcja, mając bowiem ciągle zwiększone zapo
trzebowanie personelu, podjęła się szkolenia perso
nelu na większą skalę prziez urządzenie specjalnych
kursów dla poszczególnych kategoryj pracowników.
Kursa te odbywały się we wszystkich centrach sku
pienia pracowników, jak w Bydgoszczy, Toruniu,
Grudziądzu, Iłowie, Tczewie, Chojnicach, Gdańsku
i Gdyni w rezultacie czego osiągnięto dla służby niż
szej poważną liczbę lepiej kwalifikowanego perso
nelu, który był w możności sprostać swym dość tru
dnym i skomplikowanym zadaniom.

Rok

1920
1921
1922
1923
1924
1925

1926
T927
1928
l929

Przeciętna
Przeciętna
roczna długość
roczna ilość eksploatacyjna
pracowników
linji
16.693
17.040
23-318
23.089
21.766
21.321
20.609
23.308
26.150
26.450

W

y

k

0

n

a

n

0

Pracownik,
na 1 km.
tonno —km. przeciętnej
dług. linji
netto

pociągo —
kim.

parowozo —
kim.

osio — km.
wagonów

__

_

_

_

__

1767
1968
2033
2032
2045
2084
2091
2104
2108

6.080
10.282

274-785
452-145
512.367
505-163
589.876
797.264
918.808
1.002.253
L.O47.339

—
—
2.028.188
1.866.501
2.020.531
2.766.746

10.751
10.714
11-834
14-037

14.942
i6.457

17-343

Porównując ilość pracowników na podstawie
wyżej umieszczonej tabeli wynikałoby, jakoby
wzrost personelu w stosunku do przeciętnej rocznej
długości eksploatacyjnej linji, był nieco wysoki. Tak
jednak nie jest, albowiem natężenie ruchu poszcze
gólnych linij zwiększyło się znacznie, czego dowód
stanowi wykonana praca, wyrażona w pociągo-kilometrach, które wynosiły w 1929 r. w porównaniu do
r. 1922 o 70 proc. więcej, podczas gdy ilostan per
sonelu doznał powiększenia tylko o 15 procent.
Rok 1922 przyjmuje się za początkową datę dla
tego, że dopiero w 1921 r. w grudniu przejęto koleje
W. M. Gdańska.
Dla ogółu pracowników kolejowych było w tern
10-leciu pomiędzy innemi nadzwyczaj dodatnim
czynnikiem ogłoszenie ustawy o uposażeniu praco
wników kolejowych w r. 1923 oraz pragmatyki służ
bowej z r. 1929.
Pracownicy kolejowi nie tylko spełniali swoje
obowiązki służbowe, ale ponadto biorą oni w ruchu
kulturalno-oświatowym i humanitarnym czynny
m

W celu zaś zapewnienia narybku dla służby
średniej, Zarząd Polskich Kolei Państwowych zor
ganizował przy Dyrekcji Gdańskiej specjalne kursa
fachowe dla kandydatów obywateli polskich i gdań
skich z wykształceniem średniem. Do końca r. 1929
absolwowało te kursa 150 kandydatów, z pośród
których 25 proc. zajmuje w kolejnictwie kierownicze
stanowiska na linji.
Również niezmiernie aktualną sprawą było uzu
pełnienie wykształcenia pod względem znajomości
języka polskiego u pomorskich pracowników kole
jowych; w tym celu Zarząd kolejowy urządzał
w pierwszych latach po uzyskaniu Niepodległości
Państwa, językowe kursa dokształcające.
Dane statystyczne o ilości personelu, mogące
służyć za podstawę do wyprowadzenia wniosków
porównawczych, wskazuje poniżej umieszczona
tabela:

IO-5I5
i5-924
16-315
16-339

16.913
18.693
2O.56Q
22.522
23.622

3-363-573
3.701.811
3.844.489

9,8
12
1 T>3
10,6
10
TO
H,2
12,4
12,5

udział. Dzięki ich ofiarności, osiągnięty został znacz
ny dorobek, który przedstawia się następująco:
a) bibljotek uruchomiono w ilości 23,
b) orkiestr kolejowych zorganizowano w ilo
ści 8,
c) kooperatyw spożywczych obecnie 1,
d) dla podniesienia natomiast rozwoju fizycz
nego pracowników, wprowadzono na całym terenie
polskim okręgu Dyrekcji Gdańskiej organizację Ko
lejowego Przysposobienia Wojskowego, prowadzącą
specjalne oddziały a w szczególności: sport wioślar
ski, żeglarski, piłki nożnej, strzeleckiej itp. W sto
sunkowo krótkim czasie organizacja ta dała wprost
nadzwyczaj dodatnie wyniki, o ile się zważy, że liczy
ona od założenia przied kilku miesiącami, obecnie
około 14.000 członków z pośród personelu kolejo
wego. W siedzibie Dyrekcji Gdańskiej, t. j. w Gdań
sku, założone zostało Koło Miłośników „Kolejowe
go Przysposobienia Wojskowego“ z ilością członków
narazie 500. Koło to ma wszelkie dane i widoki na
dalszy pomyślny rozwój. Również biorą pracowni-
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cy kolejowi czynny udział w akcji Ligi Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazowej, pomocy inwalidom
wojennym, Polskiego Czerwonego Krzyża, —
a w Gdańsku szczególnie Polskiej Macierzy Szkolnjej, tak, że śmiało powiedzieć można, iż są oni jed
nym z podstawowych twórczych czynników w roz
woju kultury polskiej na zachodnich rubieżach Rze
czypospolitej Polskiej.
Do poczynań kulturalno-społecznych zaliczyć
również można akcję, zainicjowaną przez Zarząd
Polskich Kolei w r. 1920 w kierunku rozwoju
pszczelnictwa pośród pracowników kolejowych, któ
ra również robi znaczne postępy.
W zakresie lecznictwa została zaprowadzona
inowacja, dająca możność wszystkim pracownikom
korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej, podczas
gdy w byłym zaborze pruskim wydzielony był od
bezpłatnej opieki lekarskiej personel biurowy i zaj
mujący wyższe stanowiska. Polski Zarząd kolejowy
stworzył rejony lekarskie, ustanowił specjalnych le
karzy rejonowych; założył ambulator ja kolejowe we
większych centrach skupienia pracowników kolejo
wych, jak w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu,
Tczewie, Chojnicach, Laskowicach i Jabłonowie.
Okręg Dyrekcji Gdańskiej dzieli się na 71 rejonów
lekarskich a na czele każdego rejonu stoi lekarz re
jonowy. Oprócz wyżej wymienionych lekarzy utrzy
muje Dyrekcja 12 lekarzy specjalistów i 20 denty
stów. Do lekarzy rejonowych należy nie tylko lecze
nie i opieka nad pracownikami kolejowemi, ale nad

to nadzór nad higjeną kolejową. Dziedzina ta, nader
ważna dla zdrowia podróżującej publiczności i per
sonelu kolejowego, obejmuje obecnie dbałość o stan
sanitarny, tak w wagonach, jakoteż w pomieszcze
niach stacyjnych. Celem zaś udzielenia pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach wyszkolono we
wszystkich gałęziach służby wykonawczej pracowni
ków, których liczba w porównaniu do czasów zabor
czych powiększyła się w tut. okręgu przieszło io-cio
krotnie, tak, że obecnie każda stacja posiada wy
szkolonego sanitarnie pracownika.
Podkreślić wypada, że prócz udostępnienia pra
cownikom kolejowym pomocy lekarskiej we wszyst
kich dziedzinach specjalności lekarskiej, położono
również nacisk na dostarczeniu im możności lecze
nia fizykalnego (lampy kwarcowe, lampy Sollux,
Diatermia, lampy Roentgena) i klimatycznego. Le
czenie klimatycznie pracowników i rodzin ułatwia
się przez udzielanie im zapomóg. Nadto posiada
Zarząd kolejowy możność ulokowania około 200 re
konwalescentów w sanatorjum b. kolejowej kasy
chorych, urządzonem w majątku Gawłowice pod
Grudziądzem (1600 morgów).
Efekt całokształtu pracy, Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych uwydatnia w sposób najwidocz
niejszy, w zamieszczonej obok tabeli wyników
finansowych.
Inż. Bogusław Dobrzycki,
Dyrektor Kolei Państwowych.

I

Poczta, telegraf i telefon na Pomorzu
w latach 1920-30.
Przygotowania do objęcia administracji poczt,
telegrafów i telefonów.
Powstanie wielkopolskie w dniach 27 i 28 gru
dnia 1918 r., zakończone zwycięstwem oddziałów
powstańczych, oddało większą część ówczesnej pro
wincji poznańskiej pod władzę Naczelnej Rady Lu
dowej w Poznaniu. Wschodnia i północna część
Wielkopolski i Pomorze pozostały pod władzą nie
miecką.
Wprawdzie los Pomorza i Bydgoszczy wraz
z ziemią nadnotecką nie był jeszcze przesądzony
i rozstrzygnięty, społeczeństwo jednak polskie tych
ziem wierzyło niezłomnie w połączenie z Macierzą.
Mimo teroru, stosowanego wobec Polaków przez
władze niemieckie i oddziały Grenzschutzu, organi
zują się w okręgu nadnotieckim i na Pomorzu polskie
Rady Ludowe, które stanowiąc reprezentację naro
dową, a zarazem władzę narodową, postawiły sobie
za cel przygotowanie objęcia administracji z rąk nie
mieckich.
Nie zapomniano o poczcie, telegrafach i telefo
nach, o tych środkach komunikacji publicznej, nad
zwyczaj ważnych, zwłaszcza w dobie przełomowej,
jaka zbliżała się dla ziemi pomorskiej. Należało
przygotować cały aparat administracyjny tak, by po
objęciu Pomorza przez władze i wojska polskie, pocz
ta mogła spełnić swie zadanie. Liczono się z tern, że
urzędnicy pocztowi narodowości niemieckiej nie po
zostaną w służbie państwowej polskiej, nawet przej
ściowo, lecz wyjadą masowo do Niemiec.
W maju 1919 r. sekretarz telegrafu Zygmunt
Budzyński (późniejszy wiceprezes Dyrekcji Poczt
i Telegrafów w Bydgoszczy) występując w imieniu
urzędników pocztowych, Polaków, nawiązał porozu
mienie z członkiem bydgoskiej Rady Ludowej dr.
Biziielem co do rozpoczęcia pracy organizacyjnej
i przysposobienia odpowiedniej ilości Polaków do
służby pocztowej. Kilkakrotne zebrania pod prze

wodnictwem dr. Biziela, decernenta Rady Ludowej
dla spraw pocztowych, uzgodniły wytyczne dla pra
cy organizacyjnej, narazie zakonspirowanej, wobec
wrogiego nastroju władz niemieckich.
Urzędników pocztowych Polaków w służbie
niemieckiej było niewielu. Urzędnicy ci zajmowali
najwyżej średnie stanowiska, ponieważ do wyższych
stanowisk w służbie państwowej dopuszczani byli
jedynie Niemcy, zwłaszcza tacy, którzy jak najbar
dziej wrogo ustosunkowali się do polskości. Nawet
do niższej służby przyjmowano Polaków wyjątkowo
i to jedynie tam, gdzie nie było kandydatów naro
dowości niemieckiej.
W przewidywaniu, że urzędnicy Niemcy na po
lecenie swych władz opuszczą służbę po objęciu Po
morza prziez Polskę, zajęto się gorliwie przygoto
waniem odpowiedniej rezerwy pracowników Pola
ków. Z polecenia decernenta dla spraw pocztowych,
dr. Biziela, zajął się sekretarz telegrafu Budzyński
w lipcu 1919 r. przyjmowaniem odpowiednich kan
dydatów na stanowiska urzędnicze oraz przygoto
waniem ich do służby pocztowo-telegraficznej.
W początkach sierpnia 1919 r. odbyła się w Ino
wrocławiu konferencja delegacji urzędników poczto
wych z Bydgoszczy z Rudolfem Krahlem (radcą ra
chunkowym ze Lwowa), przeznaczonym przez Na
czelną Radę Ludową w Poznaniu na stanowisko
kierownika Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Byd
goszczy. W skład delegacji urzędników wchodzili:
siekr. telegr. Budzyński, sekr. telegr. Ponschke i sekr.
poczt. Gertych. Na konferencji tej omówiono szcze
gółowo sprawy przyszłej organizacji poczty, obsady
personalnej urzędów pocztowych i utworzenia przy
Podkomisarjacie Naczelnej Rady Ludowej w Byd
goszczy Wydziału Pocztowego
We wrześniu 1919 r. mianowało Ministerstwo
b. dzielnicy pruskiej Rudolfa Krahla swoim mężem
zaufania przy niemieckiej Dyrekcji Poczt (Oberpostdirektion) w Bydgoszczy, celem stopniowego
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przygotowania przejęcia administracji pocztowej
z rąk niemieckich.
Rudolf Krahl objął również z dniem 8. io. 1919
kierownictwo Wydziału Pocztowego, utworzonego
przy Podkomisarjacie Naczelnej Rady Ludowej na
obwód nadnotecki z siedzibą w Bydgoszczy. Biura
Podkomisarjatu mieściły się w budynku Państwo
wej Szkoły Przemysłowej. Do Wydziału Pocztowego
przydzieleni zostali urzędnicy Polacy, zwolnieni na
wniosek Podkomisarjatu z obowiązków służbowych
przez niemiecką Dyrekcję Poczt, a mianowicie: sekr.
telegr. Zygmunt Budzyński, sekr. telegr. Franciszek
Ponschke, sekr. poczt. Kazimierz Giertych, naczelnik
urzędu pocztowego Okolę Władysław Duszyński,
sekr. poczt, z Berlina Sylwester Łukaszewski, prze
bywający w tym czasie na urlopie, sekr. poczt. Wik
tor Żurawski oraz decernjent pocztowy Stanisław
Zakrzewski, który przybył z Poznania wraz z Rudol
fem Krahlem. Jako personel pomocniczy przyjęto
trzech pracowników.

wych urzędników pocztowych Polaków było w Byd
goszczy tylko sześciu, a w całym okręgu dyrekcyjnym zaledwie kilkunastu. Kandydatów do służby
pocztowej nie brakło wprawdzie i w drodze konkursu
uzyskano znaczną ich ilość, ale trzeba było dużo pra
cy i poświęcenia z ich strony i ze strony władzy, by
stali się pożytecznymi i fachowymi urzędnikami.
W grudniu 1919 r. utworzono w Bydgoszczy pierw
szy polski pocztowy kurs urzędniczy, na który uczę
szczało 60 słuchaczy.
Zwiększenie ilości fachowych urzędników pocz
towych i telegraficznych ze służby zaborczej było
sprawą konieczną i pilną, ponieważ tylko takim
urzędnikom można było powierzyć stanowisko kie
rownicze w urzędach i w Dyrekcji. W zrozumieniu
tej konieczności wydelegowało Ministerstwo Poczt
i Telegrafów na wniosek Ministerstwa b. dzielnicy
pruskiej, kilkunastu urzędników pocztowych z Mało
polski na Pomorze i do Bydgoszczy.
Ponieważ przygotowanie dostatecznej ilości
personelu pocztowego w bardzo krótkim czasie było
zbyt trudne, a nawet niemożliwe, Ministerstwo b.
dzielnicy pruskiej przyjęło propozycję władz nie
mieckich pozostawienia w służbie na dotychczaso
wych stanowiskach połowy niemieckich urzędników
pocztowych do 1 kwietnia 1920 roku.
Objęcie administracji pocztowej z rąk niemieckich.

Sylwester Maciejewski,
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy

Kozpoczęła się w trudnych warunkach praca go
rąc/Towa, gdyż termin przejęcia administracji przez
władze polskie byl już niedaleki. Należało zatem
przygotować jak najprędzej wystarczającą ilość pra
cowników pocztowych tak, by w chwili przejścia
władzy, zaimprowizowana administracja polska nie
zawiodła oczekiwań władz państwowych i społeczeń
stwa, przyzwyczajonego w czasach normalnych do
sprawności komunikacji pocztowej, telegraficznej
i telefonicznej. Zadanie to nie było łatwe, bo facho

332

W dniu 20 stycznia 1920 r. wkroczyły do Byd
goszczy oddziały wojska polskiego, witanie entuzja
stycznie przez ludność. W pamiętnym tym dniu
o godzinie 9,30 objął Rudolf Krahl administrację
pocztową i urzędowanie z rąk ustępującego niemiec
kiego prezesa Dyrekcji Ehnerta, jako pierwszy polski
kierownik Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Byd
goszczy.
Obejmowanie przez upełnomocnionych urzędni
ków PolakÓAY urzędów pocztowych następowało
stopniowo w miarę posuwania się oddziałów woj
skowych, obejmujących w posiadanie Rzeczypospo
litej ziemię nadnotecką 1 pomorską.
Rozpoczęła się intensywna praca nad rozbudo
wą poczto wni etwa, zaniedbanego pod wielu wzglę
dami prziez N emców w ostatnich latach wojny, praca
nad rozwojem poczty i przystosowaniem jej do no
wych i zmienionych potrzeb państwow}rch, gospo
darczych i społecznych.
Jako swój crgan urzędowy wydaje Dyrrtcia
od 20. 1. 1920 r. Tygodnik Urzędowy w jeżyku pol
skim i niemieckim a od t kwietnia 1920 r. wyłącznie
w języku polskim.
Terytorjalny zakres działania Dyrekcji P. i T.
w Bydgoszczy obejmował w styczniu 1920 r. 56
urzędów pocztowo-telegraficznych i 177 agencyj
pocztowo-telegraficznych. Organizację Dyrekcji po

zostawiono narazie bez zmiany. Dyrekcja podzielo
na była na 7 oddziałów-decernatów:
Oddział I. osobowy (sprawy osobowe urzędników)
,,
II.
,,
„
„
niższych
funkcjonarjuszów),
,,
LII. techniczny (budowa i konserwacja),
„
IV. pocztowy,
„
V. telegraficzny,
„
VI. gospodarczy,
,,
VII. kasowy.
Ponadto częściami składówemi Dyrekcji była
kasa dyrekcyjna, oddział przekazowy, oddział kon
troli rent cywilnych i wojskowych oraz składnica
materjałów.
Okręg Dyriekcji obejmował powiaty: bydgoski,
część inowrocławskiego, chodzieski, wyrzyski, sępoleński, tucholski, chojnicki, toruński, brodnicki
i działdowski.
Sprawa personalna.
Sprawa personalna, nastręczająca początkowo
ogromne trudności, została pomyślnie rozwiązana
w czasie stosunkowo krótkim. Niemcy spodziewali
się, że po opuszczeniu służby przez ich urzędników
w dniu 1 kwietnia 1920 r. aparat pocztowy zostanie
na długo unieruchomiony, co mogliby wyzyskać
w propagandzie antypolskiej. Zawiedli się jednak
w swoich nadziejach, gdyż poczta polska, dzięki
ofiarnej pracy patrjotycznych pracowników, spro
stała w zupełności swemu zadaniu i ruch pocztowo-telegraficzny został utrzymany w całej pełni.
Do 1 kwietnia 1920 r. zdołano już wyszkolić dosta
teczną ilość pracowników Polaków- Urzędnicy
Polacy ze służby niemieckiej i urzędnicy pocztowi
przydzieleni z Małopolski, objęli stanowiska urzędni
ków administracyjnych w Dyrekcji i stanowiska kie
rownicze w urzędach. Przyjęto także do służby
urzędniczej kilkudziesięciu podurzędników (ze służ
by niemieckiej) o odpowiedniem uzdolnieniu i kwa
lifikacjach, powiększając w ten sposób ilość facho
wego personelu.
Polonizacja administracji i urzędów.
Odwieczny polski charakter Pomorza i obwodu
nadnoteckiego uwydatnił się wybitnie po powrocie
do Niemiec ludności napływowej, a w szczególności
urzędników.
Prastare polskie nazwy miast i wsi, zmienione
na niemieckie, lub karykaturalnie poprzekręcane,
zostały przywrócone w pierwotniem ich brzmieniu.
Urzędy i agencje pocztowe otrzymały nazwy polskie,
polskie pieczęcie datowniki, druki i godła.
Z ustąpieniem urzędników niemieckich odpadła
potrzeba używania języka niemieckiego. Od 1 kwie
tnia 1920 r. używają urzędy pocztowe w korespon
dencji urzędowej wyłącznie języka polskiego. Bez

nacisku więc w sposób naturalny dokonało się spol
szczenie urzędów i administracji pocztowej.
Ulepszenia i udogodnienia w ruchu pocztowym.
Ruch pocztowy ograniczony już przez władze
niemieckie w 1919 r. starano się stopniowo doprowa
dzić do stanu normalnego przez podjęcie obrotu we
wszystkich gałęziach służby pocztowej.
W lutym 1920 r. została podjęta prywatna ko
munikacja telefoniczna z Gdańskiem, Warszawą i innemi urzędami b. Kongresówki.
Z dniem 10 marca 1920 r. wprowadzono w okrę
gu Dyrekcji Bydgoskiej ruch pączkowy. Do obrotu
dopuszczone zostały tylko zwykłe pączki na zasa
dach niemieckiego regulaminu pocztowego. Z dniem
tym podjęty też został obrót listów wartościowych
z urzędami w całej Polsce i ruch przekazowy z urzę
dami innych dzielnic z wyjątkiem Śląska Cieszyń
skiego i Kresów Wschodnich (okręg Dyrekcji Poczt
i Telegrafów w Wilnie).
Z dniem 1 czierwca 1920 r. wprowadzono obrót
paczek wartościowych za pobraniem i bez pobrania
między wszystkiemi urzędami pocztowemi b. dziel
nicy pruskiej.
Od dnia 1. 7. 1920 r. wprowadzono obrót pie
niężny za pomocą przekazów pocztowych między
urzędami okręgu bydgoskiego a pocztami polowemi.
W listopadzie 1920 r. podjęty został obrót listo wT
wartościowych do urzędów i z urzędów pocztowych
położonych w okręgu lwowskiej Dyrekcji Poczt, jakoteż do urzędów i z urzędów pocztowych, położo
nych w okręgu lubelskiej Dyrekcji Poczt po rzekę
Bug.
Obrót paczek z urzędami całej Polski wprowa
dzono z dniem 15. 1. 1921 r. Z dniem 1 lutego 1921. r.
podjęty został w urzędach b. dzielnicy pruskiej obrót
czekowy Pocztowej Kasy Oszczędneśc»
Centralizacja i unifikacja administracji pocztowej.
Unifikacja b. dzielnicy pruskiej z innemi dziel
nicami dokonywała się stopniowo, tak pod względem
administracyjnym, jak i gospodarczym. Rozporzą
dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r.
Zarząd Poczt, Telegrafów i Telefonów w byłej dziel
nicy pruskiej został wyłączony z dniem 1. 4. 1921 r.
z zakresu działania Ministerstwa b. dzielnicy pru
skiej i przekazany Ministrowi Poczt i Telegrafowi
Celem likwidacji spraw Departamentu Poczt i Tele
grafów Ministerstw a b. dzielnicy pruskiej ustanowiło
Ministerstwo Poczt i Telegrafów swą delegaturę
w Poznaniu.
Delegatura ta, po spełnieniu swego zadania zo
stała zwinięta 31. 7. 1921.'
To zjednoczenie administracji pocztow-ej pod
jeden Zarząd, koniecznie ze względu na jednolitość
i planowość gospodarki, zapoczątkowało ujednostaj-
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nieme przepisów i regulaminów pocztowych, różnych
w trzech dzielnicach.
Zmiana w kierownictwie Dyrekcji P. i T.
Dnia i czerwca 1921 roku mianowany został
dotychczasowy prezes Dynekcji Rudolf Krahl dyrek
torem Izby Kontroli Rachunkowej Poczt i Telegra
fów w Bydgoszczy.
Na stanowisko prezesa Dyrekcji Poczt i Tele
grafów w Bydgoszczy mianowany został inż. Kazi
mierz Dutczyński.
Zmiana systemu rachunkowości i kasowości.
Z dniem 1 lipca 1921 r. zniesiono dotychczasowy
system rachunkowości i kasowości niemieckiej,
a wprowadzono w życie polskie przepisy rachunkowo-kasowe, dotychczas obowiązujące w urzędach
pocztowych całej Polski. W związku ze zmianą sy
stemu kasowości i rachunkowości zniesiono kasę
dyrekcyjną, a w jej miejsce utworzono Wydział Ra
chunkowy.
Zwinięcie Dyrekcji Poczt i Telegrafów na Pomorze
w Gdańsku.
Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych
zniosło Ministerstwo Poczt i Telegrafów z dniem
1 października 1921 r. Dyrekcję Poczt i Telegrafów
na Pomorze z siedzibą w Gdańsku. Organizatorem
Dyrekcji P. i T. w Gdańsku i długoletnim jej pre
zesem był dr. Kazimierz Lenartowicz, a jego zastęp
cą radca Wł. Kaźmierski. Okręg Dyrekcji P. i T.
na Pomorze obejmował powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, kościerski, tczewski, starogardzki,
gniewski, świecki, chełmiński, grudziądzki i lubaw
ski. Okręg ten włączony został z dniem 1. 10. 1921 r.
do okręgu Dyrekcji P. i T. w Bydgoszczy.
W ten sposób terytorjalny zakres działania Dy
rekcji rozszerzony został na cały obszar wojewódz
twa pomorskiego i obejmuje odtąd: obszar woje
wództwa pomorskiego, powiaty bydgoski i wyrzy
ski województwa poznańskiego i kilka gmin woje
wództwa warszawskiego (zamiejscowe okręgi dorę
czeń Urzędu Pocztowo-Telegr. Golub, Dobrzyń
i Lubicz, Lubicz Lipnowski). Z dotychczasowego
okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy
przypadły Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu
powiaty: chodzieski i inowrocławski z następującemi
urzędami pocztowemi: Ujście, Chodzież, Margonin,
Szamocin, Gniewkowo i Wieleń (z należącemi do
nich 12 agencjami).
Mimo przydzielenia do okręgu Dyrekcji tak
znacznej ilości urzędów, — personel Dyrekcji po
większono tylko o 8 urzędników.
Po przydzieleniu okręgu Dyrekcji Poczt i Tele
grafów na Pomorze w Gdańsku podlegało Dyrekcji
P. i T. w Bydgoszczy: urzędów pocztowych, tele
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graficznych i pocztowo-telegraf. — 98, agencyj pocztowo-telegraficznych —■ 307, pośrednictw poczto
wych, poczt.-telegr. i telegraf. — 380. Okręg dyrekcyjny miał (od 1. 10. 1921 r.) powierzchni 18.959
km2, mieszkańców — 1.144.582
Organizacja Dyrekcji P. i T. od r.

1922.

Z dniem 1 stycznia 1922 r. zniesiono, istniejący
z czasów rządów niemieckich przy Dyrekcji P. i T.
Oddział kontroli przekazów pocztowych. Kontrolę
przekazów zaś z wszystkich okręgów dyrekcyjnych
scentralizowano w Wydziale II Izby Kontroli Ra
chunkowej Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy, racjo
nalizując w ten sposób bardzo ważny dział kontroli
pocztowej.
Na zasadzie rozporządzenia Ministra Poczt i Te
legrafów z dnia 8. 3. 1922 r. w przedmiocie statutu
organizacyjnego dla Dyrekcji Poczt i Telegrafów
dokonano nowiego podziału Dyrekcji na wydziały
i oddziały.
Od dnia 1. 8. 1922 r. dzieli się Dyrekcja na
4 Wydziały:
1. Wydział Administracyjny.
W r. 1922 i 1923 podlegał Wydział Administra
cyjny bezpośrednio prezesowi Dyrekcji. Od r. 1924
laczelnikiem Wydziału I-go jest radca Karol Philipp,
który kieruje zarazem bezpośrednio Oddziałem Or
ganizacyjnym.
2. Wydział Pocztowy.
Naczelnikiem Wydziału Ii-go był w r. 1922
i 1923 wiceprezes Zygmunt Budzyński. Po przenie
sieniu wiceprezesa Budzyńskiego w stan spoczynku
Wydział Pocztowy został podporządkowany bezpo
średnio prezesowi Dyrekcji.
3. Wydział Telegraficzno-Telefoniczny*
Naczelnikiem Wydziału Telegraf iczno-Telef o nicznego jest inż. Jan Bedernik.
4. Wydział Rachunkowy.
Naczelnikiem Wydziału Rachunkowego był
w 1922 r. radca poczt. Antoni Watzek. Do 1929 r.
naczelnikiem Wydziału IV był Józef Moyseowicz,
od tego zaś czasu kierownikiem tego Wydziału jest
Tomasz Rybka.
Sekretarjat Prezydjalny (nie włączony do Wy
działów). Kierownik — st. okręgowy inspektor Lud
wik Jurczyk.
Kancelarja Główna. Naczelnik Walenty Kłoda.
Skład Wydziałów.
Wydział Administracyjny obejmuje:
1. Oddział Osobowy (kierownik radca Sylwester
Łukaszewski),
2. Oddział Organizacyjny (kierownik radca Ka
rol Philipp),
3. Oddział Gospodarczy (kierownik radca Ka
zimierz Krajczycki, do 1929 r., — obecnie asesor
Franciszek Kowalski).

Wydział Pocztowy obejmuje:
1. Oddział Komunikacji (kierownik inspektor
Michał Ekert),
2. Oddział Ruchu Pocztowego (kierownik radca
Dionizy Raczyński),
3. Oddział Ruchu Kasowego (kierownik radca
Antoni Polek),

Od 1 kwietnia 1925 r. urzędy pocztowe bezpo
średnio wypłacały renty wojskowe. Wypłatę tych
rent kontrolował Oddział kontroli rent wojskowych.
Oddział ten został zniesiony z dniem 1. 4. 1925 r.
po podjęciu przez Wielkopolską Izbę Skarbową
w Poznaniu, wypłaty rent wojskowych (inwalidz
kich) zapomocą przekazów czekowych P. K. O.

Wydział Telegraficzno-Telefoniczny obejmuje:

Zmiany na stanowisku prezesa Dyrekcji P. i T.

1. Oddział budowy i konserwacji (kierownik
radca Franciszek Ponschke),
2. Oddział administracji i eksploatacji telegra
fów i telefonów (kierownik radca Alfred Buczak).

Dnia 24. września 1924 r. objął stanowisko
prezesa Dyrekcji Józef Zakrzewski, który na stano
wisku tern pozostawał do dnia 9. 1. 1928 r., z którym
to dniem został przeniesiony na stanowisko prezesa

Gmach Urządu Pocztowo- Telegraficznego w Gdyni.

Wydział Rachunkowy obejmuje:
’ 1. Oddział Księgowości (kierownik księgowy
Michał Wolak),
2. Oddział Likwidacji (kierownik księgowy
Adam Krzysiak),
3. Oddział Kontroli Rachunk. (kierownik księ
gowy Adam Pudłowski),
4. Oddział Rent Cywilnych (Stanisław Kamassa).
Oddziałowi Gospodarczemu podlegał skład materjałów pocztowych, a Oddziałowi Budowy i Kon
serwacji skład materjałów telegraficznych i telefo
nicznych, obydwa te jednak składy przemieniono
w 1929 r. na samodzielne urzędy podporządkowane
Dyrekcji na równi z innemi urzędami p. t.

Dyrekcji Poczt i Telegrafów Rzeczpospolitej w Gdań
sku.
Prezesem Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Byd
goszczy mianowany został w styczniu 1928 r. na
czelnik Wydziału Komunikacyjnego Ministerstwa
Poczt i Telegrafów, Sylwester Maciejewski.
Rozwój sieci urzędów pocztowych.
Zasadniczem i stałem dążeniem Dyrekcji było
podnoszenie sprawności komunikacji pocztowej, te
legraficznej i telefonicznej przez powiększanie sieci
urzędów pocztowych. W miejscowościach o silniej
szym ruchu pocztowem tworzono nowie urzędy pocztowo-telegraficzne. Starano się także otwierać jak
najwięcej urzędów w miejscowościach, w których
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dotychczas istniały agencje. Wprawdzie agencje
mają zasadniczo ten sam zakres działania, co urzędy
pocztowe, lecz pod względem sprawności i szybkości
komunikacji nie mogą dorównywać urzędom ze
względów natury organizacyjnej i technicznej.
Rozwój sieci urzędów pocztowych na Pomorzu
ilustrują poniższe dane statystyczne.
W dniu i. io. 1921 r. podlegało Dyrekcji
98 urzędów pocztowych.
W styczniu 1930 r. podlegało Dyrekcji:
6 urzędów pocztowych i telegraficznych t klasy.
18
II
yy
III
27
?1
IV
ff
35
V
38
yy
VI
yy
14
razem 138 urzędów, poza tern 273 agencje poczto wotelegraficzne i 415 pośrednictw telegraficznych (tele
fonicznych)
Jedna instytucja pocztowa na Pomorzu przypa
da zatem na obszar 23 km2, a na 1381 mieszkańców.
W porównaniu ze stanem z r. 1921 widoczny jest
znaczny postęp, bo wówczas jiedna instytucja pocz
towa przypadała na 24 km2 i 1458 mieszkańców.
Jeżeli uwzględni się ponadto, że do wszystkich miej
scowości dochodzą listowi wiejscy, przyjmujący
przekazy pocztowe i P. K. O., listy zwykłe, polecone
i paczki, oraz pełniący normalną służbę doręczeń,
uznać się musi stan urządzeń pocztowych na Po
morzu za bardzo dodatni i nieustępujący nicziem naj
lepiej wyposażonym w te urządzenia krajom ■ zacho
dnio-europejskim.
Rozwój sieci telegraficznej i telefonicznej
i ulepszenia techniczne.
Sieć linij telegraficznych i telefonicznych mię
dzymiastowych w okręgu bydgoskim dostosowana
była do potrzeb gospodarczych, administracyjnych
i strategicznych niemieckich. Kierunek głównych
linij prowadził z zachodu na wschód. Po przyłącze
niu Pomorza do Polski stała się koniecznością zmia
na przebiegu głównych linij w kierunku z północy
na południe i połączenia większych ośrodków Pomo
rza ze stolicą Państwa i ważniejszemi ośrodkami
przemysłowemi i handlowemi wewnątrz kraju, jak
z Łodzią i Poznaniem. Również rozwój Gdyni jako
portu stworzył konieczność powiększenia połączeń
telefonicznych i telegraficznych z ważniejszemi mia
stami Pomorza, jak z Bydgoszczą, Toruniem, Staro
gardem i Kościerzyną jakoteż z Warszawą i Po
znaniem.
Stan urządzeń, central i linij po objęciu admini
stracji od Niemców — jakkolwiek lepszy niż w in
nych dzielnicach, nie odpowiadał nowoczesnym wy
mogom szybkiej i sprawniej komunikacji. Konser
wacja linij została przez władze niemieckie w czasie
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wojny zaniedbana. Aby doprowadzić lin je telegra
ficzne i telefoniczne do należytego stanu włożono
dużo kapitału 1 pracy. Prawie wszystkie centrale
telefoniczne są systemu miejscowej baterji z obsługą
ręczną, łącznice zbudowane według modeli z r. 1899,
1900 i 1905 z wyjątkiem jednej centrali systemu
3. B. z sygnalizacją świetlną w Bydgoszczy z r. 1910.
W celu podniesienia sprawności połączeń telefonicz
nych dąży Dyrekcja do wymiany central ręcznych
na automatyczne. W 1929 r. wybudowano centralę
telefoniczną automatyczną w Gdyni. Na najbliższe
lata projektuje się budowę central automatycznych
w Bydgoszczy i w Toruniu.
Długość przewodów telegraficznych i telefonicznych według stanu z 1.4. 1920 r. wynosiła:
Ogólna długość przewodów telegrafi
5312 km.
cznych ..................................................
Ogólna długość przewodów telefoni
6561
„
cznych międzymiastowych
. . .
z tego podziemnych.......................
52
•„
Ogólna długość przewodów telefoni
cznych abonentowych..................
13833
7896
z tego napowietrznych..................
podziemnych.....................................
5847
•>
Po przyłączeniu okręgu Dyrekcji P. i T.
na Pomorze (1. X. 1921 r.) dłu
gość przewodów telegraficznych itefonicznych wynosiła:
Ogólna długość przewodów telegrafi
IO829
,,
cznych ...................................................
8645
z tego napowietrznych..................
2184
,,
podziemnych . .
.......................
Ogólna długość przewodów telefoni
cznych międzymiastowych . . .
12335
„
z tego napowietrznych .... T 2202
podziemnych.....................................
133
Ogólna długość przewodów telef. abo
nentowych .........................................
22337
I4863
z tego napowietrznych ...
7474
L
podziemnych.....................................
W r. 1930 rozległość sieci telegraficznej i telefonicznej
przedstawia się następująco:
Ogólna długość przewodów telegrafi
cznych ..................................................
9/ 26
,,
z tego napowietrznych..................
7192
>,
podziemnych.....................................
2534
,,
Ogólna długość przewodów telefoni
cznych międzymiastowach
. . .
15662
,,
z tego napowietrznych..................
15172,5 „
podziemnych.....................................
299,5 „
Ogólna długość przewodów telefoni
22965
cznych abonentowych..................
z tego napowietrznych..................
14245
8720
podziemnych .....................................
Na 1 km2 przypada zatem 0,6 km. przewodów
telegraficznych, 0,827 km. przewodów telefonicznych

między miastowych i t,2I2 km. przewodów telefoni
cznych abonentowych. Liczba abonentów telefoni
cznych wzrosła bardzo znacznie, bo z 7591 w r. 1921
na 9750 w r. 1930. Co 176 mieszkaniec Pomorza jest
obecnie uczestnikiem sieci telefonicznej.
Budynki i lokale pocztowe.
Budynków państwowych, przeznaczonych na
pomieszczenie urzędów pocztowych i na mieszkania
dla niższych funkcjonarjuszów, przejęto od Niem
ców 125. Obecnie pod zarządem Dyrekcji jest 141
budynków państwowych, a więc o 16 budynków
więcej, aniżeli w 1920 r.
Wybudowano nowe budynki w Działdowie,
w Gdyni (główny urząd pocztowy i urząd telegra
ficzny, hotel dla ambulanserów, budynek radjostacji
na Oksywiu, urząd pocztowo-tełegraficzny w Orło
wie, oraz 3 domy mieszkalne dla funkcjonarjuszów
pocztowych). Poza tern zakupiono 6 budynków
(w Chełmży, Golubiu, Lidzbarku, Luzinie, Byd
goszczy i Wielkiej Kloni) i przejęto od Minister
stwa Robót Publicznych 2 budynki (w Górznie i Lu
biczu).
Wynajętych budynków i lokali dla celów służ
bowych objęto po Niemcach 60; obecnie wynajętych
budynków wzgl. lokali ma Dyrekcja 58.
Przez czas trwania wojny zaniedbały władze
niemieckie konserwację budynków. To t(eż stan lo
kali w r. 1920 pozostawiał wiele do życzenia. W mia
rę przyznawania przez Ministerstwo Poczt i Tele
grafów kredytów przeprowadzała Dyrekcja remont
kapitalny budynków i remont wewnętrzny lokali
urzędów, tak, że obecnie stan budynków i lokali
urzędowych jest naogół zadowalający.
W wielu urzędach zaprowadziła Dyrekcja in
stalacje oświetlenia elektrycznego, mając na uwa
dze podniesienie warunków higjenicznych.
Tabor pocztowy i skrzynki pocztowe.
Stan taboru pocztowego w chwili przejęcia ad
ministracji wynosił:
wozów zaprzęgowych 116
wózków ręcznych . .454
Stan obecny:
wozów zaprzęgowych 94
wózków ręcznych
. 408
samochodów osobow.
1
„
ciężar. .
3
motocykli ....
6
Skrzynek pocztowych jest w okręgu obecnie
3.067, z tego w ambulansach 66, w miejscowościach
z pocztą 2.187, w innych miejscowościach 814.
Tabor kolejowo-pocztowy*
Tabor kolejowo-pocztowy, znajdujący się pod za
rządem Dyrekcji, składa się: z 1 wagonu 4-osiowego,
22. Dziesięciolecie Pomorza.

z 2o wagonów 3-osiowych, z 2 wagonów 2-osiowych
i z 43 przedziałów pocztowo-bagażowych.
Obwody inspekcyjne i służba inspekcyjna.
Służba inspekcyjna ma na celu kontrolę działal
ności urzędów i agencyj, podniesienie sprawności
służby przez usuwanie wszystkich nawet najdro
bniejszych niedomagań.
Okręg bydgoski podzielony jest obecnie na 5 ob
wodów inspekcyjnych. Inspekcję urzędów i agen
cyj przeprowadza się eonajmniej raz w roku. Samo
chód służbowy prezesa Dyrekcji służy również do
wyjazdów inspektorów w pilnych sprawach.
Kontrolę służby telegraficznej i telefonicznej,
urządzeń telegraficznych i telefonicznych, oraz prac
kolumn budowy telegrafów przeprowadza inspektor
telegrafu. Inspekcję poczt ruchomych (ambulansów
pocztowych) dokonuje inspektor ambulansowy.
Komisja dyscyplinarna.
W r. 1922 utworzono przy Dyrekcji Poczt i Te
legrafów w Bydgoszczy Komisję dyscyplinarną na
zasadach określonych ustawą z dnia 17 lutego 1922 r.
0 organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu
dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom pań
stwowym.
Właściwość Komisji dyscyplinarnej obejmuje
orzekanie w sprawach dyscyplinarnych urzędników
do VII stopnia włącznie, podległych Dyrekcji Poczt
1 Telegrafów w Bydgoszczy i Izbie Kontroli Rachun
kowej Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy.
Przewodniczącym Komisji dyscyplinarnej od jej
powstania jiest naczelnik Wydziału Karol Philipp.
Szkolnictwo zawodowe.
Sprawność służby pocztowo-telegraficznej za
leżna jest w pierwszym rzędzie od wyszkolenia fa
chowego urzędników. Toteż Dyrekcja dokładała sta
rań, by jak największą liczbę urzędników wykształ
cić na naukowych kursach pocztowo-telegraficznych.
Organizatorem kursów pocztowo-telegraficznych był
naczelnik Wydziału Karol Philipp.
W czasie od 1921 r. do 1930 r. zorganizowała
Dyrekcja 20 kursów pocztowo-telegraficznych, które
ukończyło 964 urzędników wzgl. praktykantów.
Personel Dyrekcji, urzędów i agencyj.
Ministerstwo ustaliło dla Dyrekcji
następujący etat osobowy:

i urzędów

Dyrekcja Poczt i Telegrafów.
Urzędnicy :
i/IV, 2/V, 10/VI, 16/VII, 24/VIII, 27/IX, 22/X,
6/XI, 2/XII -=.no.
Niżsi funkcjonarjusze:
2/XI, 4/XII, 2/XIII = 8.
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Urzędy i agencje pocztowe.
Urzędnicy:
10/VI, 45/VII, 112/VIII, 239/IX, 409/X, 364/XI,
71/XII — 1250.
Niżsi funkejonarjusze:
I75/X, 288XI, 552/XII, 585/XIII, S08/XIV,
i i/XV = 2119.
Rozwój instytucyj pocztowych na wybrzeżu
morskiem.
Urzędy pocztowo - telegraficzne w Gdyni,
W chwili przejęcia na wybrzeżu urzędów pocz
towych przez władze polskie w dniu 17. 2. 1920 r.
znajdowała się w Gdyni tylko agencja pocztowa,
którą przydzielono do urzędu obrachunkowego
w Chylonji. W r. 1922 Dyrekcja Poczt i Telegra
fów utworzyła w Gdyni urząd pocztowo - telegra
ficzny IV klasy. Z każdym rokiem ruch pocztowy
wzmagał się tak, że już 1. 5. 1926 r. przeklasy
fikowano urząd do III klasy, zaś 1. 12. 1928 r. do
II klasy. — Z dniem 1: 5. 1929 r., t. j. z dniem
przeniesienia urzędu do własnego nowego gmachu,
rozdzielono urząd pocztowo - telegraficzny na
urząd pocztowy nr. 1 i urząd telegraficzny.
Od r. 1924 na czas sezonów* letnich (oknes 4
miesięcy) otwierała Dyrekcja urząd nadawczy w
najdogodniejszych punktach miasta dla letników,
jednak w r. 1927, kiedy port zaczął się w szybkiem tempie rozbudowywać, wybudowało Mini
sterstwo Poczt i Telegrafów niedaleko portu bu
dynek tymczasowy, w którym mieści się urząd
pocztowo - telegraficzny Gdynia 2.
Budynek urzędu Gdynia 1 i urzędu telegra
ficznego przy ulicy io-go Lutego został ukończo
ny w maju 1929 r. Uroczystego poświęcenia do
konano w obecności ministra Poczt i Telegrafów
inż. Boernera, wojewody pomorskiego Lamota
i prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów Maciejew
skiego w dniu 6 czerwca 1929 r.
Konstrukcja budynków jest żelazno - betono
wa, zaś architektura, szczególnie budynku główne
go, wybija się zupełnie nowym stylem o linjach
prostych, czem nadaje specjalny charakter budo
wnictwu w Gdyni.
Oprócz nowej techniki w budownictwie, za
stosowało Ministerstwo Poczt i Telegrafów me
chanizację urzędu pocztowego i telegraficznego, a
więc wyposażyło te urzędy w elewatory pojedyńcze i podwójne, pochylnie blaszane, windy, połą
czenie taśmowe, kolejki elektryczne i t. p.
Przewożenie materjału pocztowego do stacji
kolejowej i ze stacji do głównego urzędu i urzędu
pocztowego Gdynia 3 (Oksywie) oraz rozwożenie
paczek po mieście adresatom odbywa się samocho
dami, a wypróżnianie skrzynek pocztowych moto
cyklami.

Budynki pocztowe posiadają centralne ogrze
wanie, własną kanalizację i wodociągi z własną
studnią. Budynki mieszkalnie posiadają 20 miesz
kań dla żonatych i 21 pokoi kawalerskich.
Oprócz wyżej opisanych budowli, wybudowa
ło Ministerstwo Poczt i Telegrafów w r. 1928 hotel
dla ambulanserów, gdzie ma pomieszczenie dzien
nie 20 funke jonarjuszó w, obsługujących ambulan
se z Warszawy i Poznania.
W porcie rozpoczęło Ministerstwo budowę
baraku blaszanego, ogniotrwałego, dla przeładowy
wania poczty z okrętów.
W r. 1925 od 1. 12. utworzona została agencja
pocztowa w Oksywiu. Dnia 1. 7. 1928 r. przemie
niono agencję tę na urząd pocztowo - telegraficzny
Gdynia 3.
Ministerstwo Poczt i Telegrafów, biorąc pod
uwagę rozwój kąpieliska w Orłowie, wybudowało
tam gmach pocztowy. Budowa jest w ten sposób
wykonana, że może być w razie potrzeby znacznie
rozszerzona.
Na terenie miasta Gdyni czynne są obecnie
trzy urzędy pocztowe i urząd telegraficzny.
Urząd pocztowo - telegraficzny Jastarnia.
Na czas od 16. 6. do 15. 9. 1923 r. przemieniła
Dyrekcja agencję w Jastarni na urząd pocztowotelegraficzny. Z dniem 16 maja 1924 r. przemie
niono agencję na stały urząd pocztowo - telegra
ficzny VI klasy.
Z dniem 1 czerwca 1928 r. zaliczono urząd
pocztowo - telegraficzny w Jastarni do V klasy.
W czasie sezonu kąpjelowego w r. 1928 zatru
dniał urząd 5 urzędników i 2 listowych. Służbę w
telegrafie i telefonie pełni urząd w czasie zimowym
od 8 do 18 godz., a w sezonie letnim od 7 do 21
godziny.
Urząd pocztowo - telegraficzny Hel.
Urząd pocztowo - telegraficzny V klasy Hel
został zaliczony z dniem 1. 1. 1924 r. do IV klasy.
Służbę w telegrafie i telefonie pełni urząd od godz.
8 do 18, a w czasie sezonu kąpielowego od 7 do 21.
Urząd pocztowo - telegraficzny Puck.'
Z dniem 1 stycznia 1923 r. zaliczyło Minister
stwo Poczt i Telegrafów urząd pocztowo - tele
graficzny w Pucku do III klasy i etat jego usta
liło na 8 stanowisk urzędniczych i 10 niższych
funkcjonarjuszów. W telegrafie i telefonie pełni
urząd służbę od godziny 8 do 21.
Jastrzębia Góra.
W dniu 1 lipca 1928 r. utworzyła Dyrekcja
w Jastrzębiej Górze sezonowy Urząd poczto wo-telegraficzny. Urząd ten czynny był do 8 września
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I928 r., ä w f. 1929 od 1 czerwca do 15 wtttśnia.
Kuźnica na Helu.,
Istniejące w Kuźnicy pośrednictwo pocztowotelegraficzne nie odpowiadało stale wzrastającemu
ruchowi pocztowo - telegraficznemu, zwłaszcza w
sezonie letnim. Mając na względzie wzrost ruchu
pocztowego, utworzyła Dyrekcja w Kuźnicy z dn.
1. 7. 1928 r. stałą agencję pocztowo - telegraficzną,
która otrzymała nazwę Kuźnica na Helu. W 1929 r.
przemieniła Dyrekcja agencję tę na czas od 1. 7.

Karwia.
W r. 1927, 1928 i 1929 przemianowano rów
nież w Karwi pośrednictwo pocztowo - telegra
ficzne na sezonową agencję pocztowo - telegrafi
czną.

Z dniem 1. 4. 1923 r. utworzyła Dyrekcja po
średnictwo telegraficzne w Tupadłach, z dniem
26. 10. 1925 r. pośrednictwo telegraficzne w Poł
czynie, z dniem 1. 10. 1926 r. pośrednictwo tele-

łiotel dla ambulanserów pocztowych w Gdyni.

do 31. 8. ńa sezonowy urząd pocztowo - telegra
ficzny.

„Foto-Elite“, Gdynia.

graficzne w Rewie, z dniem 15. 12. 1927 r. pośre
dnictwo telegraficzne w Łebnie, z dniem 1 10.
1928 r. pośr. telegr. w Kacku Wielkim.

Wielka Wieś.
Wielka Wieś jako miejscowość kąpielowa ma
wielką frekwencję. Z tego względu od r. 1922 prze
mieniła Dyrekcja pośrednictwo pocztowo - tele
graficzne w Wielkiej Wsi na czas sezonu na agen
cję pocztowo - telegraficzną.
Z dniem 1 września 1928 r. przemieniono se
zonową agencję w Wielkiej Wsi na agencję stałą.
Na czas sezonu kąpielowego (od 1. 7. do 15. 9.) w
1929 r. w miejsce agencji utworzono sezonowy
urząd pocztowy.

Wytyczne na przyszłość.
Mimo, iż województwo pomorskie co do urzą
dzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych
jest lepiej uposażone od innych województw, dal
szy rozwój sieci pocztowej, telegraficznej i telefo
nicznej na Pomorzu będzie musiał iść w parze z
rozwojem gospodarstwa społecznego i potrzeb ko
munikacyjnych ludności.
Zagadnienie sprawnej i szybkiej komunikacji
na Pomorzu, to sprawa nie tylko lokalna, ale prze-
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dewszystkiem Spfawä ogólnopaństwowa. Rozwój
urządzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych na Pomorzu w czasie od 1920 r. do dnia dzisiejszego, a więc w okresie dla Państwa najcięższym, pozwala mieć pewność, że dalszy etap histo-

rji poczty na Pomorzu będzie okresem wprowadzęnia nowoczesnych ulepszeń w komunikacji pocztowej, telegraficznej i telefonicznej i dalszego zwiększenia sieci poczt, telegrafów i telefonów,

Wnętrze bollu głównego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego w Gdyni.

Lasy Państwowe na Pomorzu.
Dyrekcja Bydgoska.
W r. 1924 nastąpiły zasadnicze zmiany i rozgra
niczenia terytorjalne, dotyczące państwowych obsza
rów leśnych dwóch zachodnich województw — Po
znańskiego i Pomorskiego, pomiędzy Dyrekcje —
Bydgoską, Poznańską i Toruńską.
Dyrekcja Bydgoska, znacznie powiększona, ob
jęła w swój zarząd część lasów, należących przedtem
do Dyrekcji Toruńskiej, część zaś odstąpiła Dyrekcji
Poznańskiej.
Z ogólnej powierzchni, znajdującej się pod za
rządem Dyrekcji, 222.205 ha (z czego w wojew. Poznańskiem 78-796 ha i w wojew. Pomorskiem 143.409
ha) przypada na powierzchnię leśną — 194.706 ha —
na nieleśną 27.499 ha, (rolę — 6446 ha, wody —
8239 ha, nieużytki — 7232 ha, inne — 564 ha).
Lasy Dyrekcji obejmują teren położony w do
rzeczu rzeki Wdy, Wisły, Brdy i Noteci w wojew.
Pomorskiem, (powiaty chojnicki, świecki, tucholski,
sępoleński i część starogardzkiego) i Poznańskiem,
(powiaty bydgoski, szubiński, wyrzyski, inowrocław
ski, częściowo żniński i chodzieski). Ciągną się one
niemal nieprzerwanym pasiem od Torunia do północ
nej części powiatu chojnickiego na przestrzeni 220
kim. z północy na południe o zmiennej szerokości
pasa od 5 do 40 kim. Dla orjentacji zaznacza się, że
z pomiędzy 16 województw, Pomorze pod względem
procentu lesistości zajmuje ósme miejsce, doró
wnując prawie Wileńskiemu i Nowogródzkiemu
(24 proc.).
Z większych, ściśle zwartych kompleksów leś
nych należy wymienić: część borów Tucholskich
o powierzchni około 160.000 ha i puszczę Bydgoską
0 po w. około 46.000 ha w składzie 7 nadleśnictw.
Bory Bydgoskie zajmują tereny na mytych
1 przerobionych leolicznie piaskach Pra-Wisły. Są to
gleby bardzo ubogie, wobec czego jedynym panują
cym rodzajem na nich jest sosna pospolita, mająca
rzadko w podszyciu jałowiec. Bory Bydgoskie, rzec
można, są typowym przykładem boru suchego wraz
z charakterystycznemi cechami tego typu drzewosta
nów i siedliska o suchej, jałowej, piaszczystej glebie,

.pokrytej zbiorowiskami kserofitowych mchów i po
rostów. Przeciętna bonitacja siedliska IV kl. Z ogól
nej zadrzewionej powierzchni omawianej puszczy
siedliska II bonitacji zajmują 1 proc., III bonitacja
26 proc., IV bonitacja — 72 proc., V bonitacja —
1 proc. Na lepszych glebach i to w bardzo nieznacz
nych ilościach występują i inne rodzaje drzew, prze
ważnie w domieszce, jak: dąb, brzoza, rzadziej grab
olsza.
Dla dopełnienia krótkiej charakterystyki drze
wostanów omawianej puszczy zaznaczyć należy, że
zamożność drzewostanu rębnego (100 letn.) nie prze
kracza przeciętnie z 1 ha 200 nr3 grubizny, jakość
techniczna drewna licha z powodu krzywizny, zbieżystości strzał i dużej ilości martwych sęków, dla
tego też przeciętna wydajność drewna użytkowego
nie sięga ponad 65 proc. wyprodukowanej masy drze
wnej, a popyt na nią ogranicza się wyłącznie do za
potrzebowań lokalnych drobnych firm handlowoprzemysłowych.
Bory Tucholskie zajmują teren, składający się
z piasków zandrowych, powstałych z rozwoju morieny lodowcowej. Krajobraz typowo-polodowcowv
z licznemi jeziorami, kotlinami, zaokrąglonemu pa
górkami i t. d. Gleba naogół jest żyźniejsza od po
przedniej. O ile puszcza Bydgoska tak pod wzglę
dem siedliska, typów, drzewostanów jak i krajobrazu
przedstawia pewną monotonję, o tyle bory Tuchol
skie wyróżniają się pewną indywidualnością florystyczną i różnorodnością składu typów drzewostanowych. Przeciętna bonitacja siedliska III/IV klasy
Czyste drzewostany sosnowe dominują, zajmując
około 98 proc. powierzchni leśnej puszczy, tworząc
szereg typów o dość w)T)itnych właściwościach siedliskowo-rozwojowych.
Na glebach piaszczysto-gliniastych i gliniastopiaszczystych wj^stępują drzewostany mieszane
z udziałem sosny, jako głównego rodzaju, z domiesz
ką dęba, buka, graba i mieszane liściaste dębowo
bukowe i dębówo-grabowe. Dodać należy, że w nie
licznych mieszanych drzewostanach spotykamy na
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der urozmaiconą, bogatą pokrywę gleby, zwłaszcza
nad licznemi jeziorami i brzegami rzek. Obszary
leśne i bezleśme w dorzeczu Brdy tworzą piękne kraj
obrazy, nacechowane zmiennością położenia, tła
i barw.
Nieco odmienny typ stanowią t. z w. bory ka
szubskie w północnej części pow. chojnickiego. Bory
te były wycięte doszczętnie przez Niemców około
1820—30 roku. Powstałe wyręby przez dłuższy czas
pozostawały pod uprawą rolną i dopiero w końcu
zeszłego stulecia i początku obecnego zostały zale
sione. Powstałe młodniki sosnowe na wyjałowionych
glebach wykazują bonitację V i nie rokują właściwie
przyszłości.
W nadleśnictwie Wierzchlas istnieje jakby oaza
o powierzchni 18,5 ha lasu cisowego, złożonego
z około 5500 drzew i rosnącego pod okapem starodrzewia sosnowego z liczną domieszką całego szere
gu drziew liściastych. Wysokość cisów od 6 do 14
mtr., pierśnica od 15 do 45 cm., wiek od 100 do
1000 lat.
Dla dopełnienia krótkiej charakterystyki drze
wostanów i ich rozsiedlenia na obszarze Dyrekcji,
należy nadmienić, że w trójkącie między Brdą, No
tecią i granicą państwową polsko-niemiecką, znajdu
jemy luźne większe i mniejsze skupienia drzewosta
nów na terenie, który najmniej podlegał erozyjnemu
działaniu wód polodowcowych, wobec cz,ego zacho
wały się tutaj słabo rozwinięte gleby moreny czoło
wej.
Wspomniane gleby składają się przeważnie
z piasków naglinowych, lub gleb gliniasto-piaszczystych i gliniastych, będących siedliskiem drzewosta
nów sosnowych, dębowo-sosnowych, czystych dębo
wych i bukowych. Z ogólnej powierzchni leśnej tego
terenu sosna zajmuje dominujące stanowisko — 72
proc., dąb — iS proc., świerk — 1,7 proc., buk, grab,
jesion — 2 proc., brzoza, olsza — 6,3 proc. Prze
ciętna bonitacja siedliska —- II/III, zamożność drze
wostanów — około 300 m3 grubizny z 1 ha.
Administracyjnie Dyrekcja podzielona jest na
38 nadleśnictw z 233 leśnictwami. Przeciętny obszar
nadleśnictwa 6000 ha, leśnictwa — 950 ha.
Przy istnieniu od początku dwustopniowego
systemu administracyjnego (nadleśnictwo — leśnic
two), administracja ta oparła się początkowo i cał
kowicie na przejętym od zaborców systemie admini
stracyjno-gospodarczym i na ustawach, normujących
całokształt prac administracji leśnej. Naturalny bieg
życia gospodarczego i ekonomicznego Państwa, do
stosowany do potrzeb i wymagań chwili i do progra
mowych zagadnień gospodarczych na przyszłość,
rozwój i przekształcenie się stosunków społecznych,
noAve kierunki, nakreślone przez samą naukę leśnic
twa w dziedzinie jej zagadnień gospodarczych, samo
przez się wykazały, że niepodobna było oprzeć się
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całkowicie na przejętym systemie, że potrzebne były
pewne zmiany ustrojowe, nie tylko w dziedzinie ad
ministracyjnej, ale i w stosunkach gospodarczych,
zwdaszcza handlowych.
Wspominając o stosunkach gospodarczych nie
będzie zbędnem podkreślenie, że na czoło zagadnień
i zabiegów występujie kwestja ochrony lasów przed
masowemi pojawami szkodników ze świata owadów.
Znana jest wszystkim żywiołoAva klęska, spo
wodowana żerem sówki-chojnówki (Panolis flammea) w latach 1923/24, której ofiarą padły i zostały
wyrąbane (wyręby zupełne i częściowe) sosnowe
drzewostany na powierzchni około 15.000 ha.
Jeszcze nie przebrzmiały echa tej klęski, a już
w r. 1926 zaalarmowano o pojawieniu się nowego
szkodnika — barczatki (Dendrolimus pini). Skrupu
latne wstępne poszukhvania tych owadów, badania
rzeczowe posiadanego materjału wskazywały na nie
bezpieczeństwo, zagrażające drzewostanom na znacz
nych przestrzeniach oraz na konieczność przedsię
wzięcia skutecznych środków ochronnych. ZaAvdzięczając tylko na czas zorganizowanej akcji oraz zde
cydowaniu zwalczania tiego szkodnika za pomocą za
kładania pierścieni lepow^ych, jako środka dziś
aat Avalce przecnv niemu bezkonkurencyjnego, pod
jęta akcja nie tylko ocaliła (osłabione żerem sÓA\^ki
w ubiegłych latach) drzewostany, ale i wstrzymała
w tychże masowe pojaAvy barczatki, unikając tern
samem katastrofalnych następstw.
W roku 1926 wylepowano —
673,64 ha

„

1927

»

—

3655>27 »

„
1928
„
— 5889,10 „
„
1929
„
— 2252,60 „
W latach 1928 i 1929 Avystąpił w borach ka
szubskich i północno-zachodniej partji borów Tu
cholskich na znacznych poAvierzchniach poprochcetyniak (Bupalus piniarius). W roku ubiegłym
i w obecnym Dyrekcja prowadziła i prowadzi ener
giczną walkę z tym szkodnikiem zapomocą grabie
nia ścioły celem niszczenia poczwarek oraz zapomocą
opylania opadniętych drzewostanów arsenianem wa
pna, specjalnemi w tym celu skonstruowanemi apa
ratami motorowymi.
Zakrojona szeroko akcja zwalczania jest zatem
w toku i co do sw^ych wyników nie da się jeszcze
bliżej określić. Jeżeli jeśzcze dodamy do tego dość
groźne i masowe występowanie av latach 1927 i 1928
trądu sosnowego (Lophyrus pini), a rok rocznie
wr Aviększych i mniejszych ilościach zwójki sosnówki,
smolika znaczonego, obu cetyńcÓAY i sutki, która wymaga rokrocznie przeprowadzania akcji spryskiwania
kultur sosnowych cieczą bordoską — wynika, że
kwestja ochrony lasów jest av tutejszych warunkach
siedliskowych i układzie drzeAVostanow zadaniem
pierwszorzędnem, wymagającem nie tylko przewidy
wań i organizacji akcji obronnej, lecz i studjów nad

dokładmem zbadaniem przyczyn i miejsca masowego
i perjodycznengo pojawiania się tych szkodników
oraz nad kwest ją finansową wszelkich w tym kie
runku przedsięwzięć obronnych.
Olbrzymie wyręby posówczane zostały niemal
całkowicie zalesione:
w roku1925/26 zalesiono —
2334,13 ha
„
1926/27
„
— 3735,91 „
„
1927/28
„
— 4722,60 „
„
1928/29
„
— 4925.74 >•
oraz projektuje się zalesić
na T929/30 około
— 3400,00 ,,
Znajdująca się w obrębie Dyrekcji państwowa
wyłuszczarnia nasion w Klosnowie, wyposażona we
wszelkie nowoczesne urządzenia, zaspakaja nie tylko
zapotrzebowanie własne Dyrekcji i sąsiednich Dyrekcyj zachodnich, lecz dzięki znacznemu wzrostowi
produkcji w ostatnich latach jest zdolną dziś pokryć
częściowo i prywatne zapotrzebowania rynku we
wnętrznego. Wzrost produkcji nasion wspomnianej
wyłuszczarni w porównaniu z latami przedwojennerni i z okresu wojny światowej uwydatnia następu
jący zestawienie:
rok 1913/14 —
8404
kg. nasienia
„
1914/15 — f4567
,,
1915/16 — 16241
„
1916/17 — 16641
,,
1926/27 — 25608
,,
1927/28 — 17616,76 „
,,
1928/29 — 29820,72 ,,
Jak z powyższego zestawienia wynika, produk
cja nasion osiągnęła bardzo wysoki poziom, prze
kraczając nie tylko cyfry osiągnięte w okresie przed
wojennym, ale i przewyższając znacznie najwyższy
poziom produkcji z r. 1926/27, osiągając tern samem
sukces, jakim nie może się poszczycić dzisiaj żadna
z wyłuszczarni nasion leśnych w Europie.
Eksploatacja lasów lat ostatnich odbywała się
pod znakiem możliwie szybkiej likwidacji drzewosta
nów, zniszczonych klęską sówki, bądito zrębami zupełnemi, bądź też drogą międzyrębnego użytkowa
nia, a w związku z tern i chwilowego obniżenia etatu
cięć z m3 441.000 przed wojną do około 340.000 m3
obecnie.
W roku 1924/25 rzucono na rynek
drewno użytk. drewno opałowe
868.232 m3
445.069 m?

„
„

1925/26

798.873

„

472.991 »

1926/27
9°3*999 »
361.136 „
1927/28
524.208 „
301.584 „
1928/29
324454 „
116.417 „
W r. 1929/30 preliminuje się do cięć około
389.000 m3 (drewna użytkowego i opałowego łącz
nie).
Kwestja zbytu materjałów drzewnych w związ
ku z nądmiernemi wyrębami, jakością rodzajem po

zyskiwanych sortymentów drewna (kopalniaków
około 30 proc.) przy równoczesnej wojnie celnej
z Niemcami w latach ubiegłych stwarzała znaczne
trudności, wobec nasycenia rynku krajowego, jak
również i wobec tego, że przemysł miejscowy drze
wny eksportuje drewno w stanie okrągłym i prze
tartym przeważnie na rynek niemiecki.
Zauważyć należy, że obszar Dyrekcji L. P. na
leży do najbardziej uprzemysłowionych połaci kraju,
na których można odróżnić dwa ośrodki przemysłu
drzewnego: okręg bydgoski i pomorski, liczące około
200 gatrów. Okręg bydgoski, tworzący przied wojną
jedno z ognisk wielkiego przemysłu niemieckiego,
zasilany głównie importowanym surowcem drzew
nym z Królestwa Polskiego, zaspakajał zapotrzebo
wanie wewnętrzne i służył szeroko zakrojonej akcji
budowlanej kraju. Dziś znaczenie tego przemysłu,
aczkolwiek bardzo doniosłe, zmalało znacznie przy
zmienionych warunkach i nowym układzie stosun
ków gospodarczych i handlowych tak w państwie
jak i nazewnątrz.
Na terenie Dyrekcji istnieje silnie rozwinięta
sieć dróg lądowych (kolejowych i bitych), stwarza
jąca naogół dogodne warunki transportu drewna.
Wyjątek stanowi okręg chojnicki (północny), grani
czący z Niemcami, który znajduje się pod tym wzglę
dem w bardzo niepomyśnych warunkach, stwarzają
cych odległości do 50 klin. do stacji kolejowej, a to
skutkiem odcięcia tego obszaru od linji kolejowej,
znajdującej się po drugiej stronie kordonu. Zbyt
drewna z tego rejonu uzależniony jest zatem
w znacznej mierze od popytu rynku niemieckiego.
Będąca w budowie nowa linja kolejowa Byd
goszcz—Gdynia, przecinająca szereg nadleśnictw
borów Tucholskich, poza znaczeniem strategicznem,
handlu eksportowego i ogólno-gospodarczem kraju,
przyczyni się niewątpliwie do zwyżkowego kształ
towania cen na surowiec drzewny, pozyskiwany z po
bliskich nadleśnictw.
Pośród licznej sieci wód do spławnych zaliczyć
należy rzekę Brdę, połączoną ku zachodowi kanałem
bydgoskim z Notecią (łączność Wisły z Odrą i Łabą
i w dalszym ciągu z Plamburgiem i Renem) ku pół
nocy z jeziorami Charzykowskiem i Karsińskiem, na
stępnie część rzeki Noteci, połączonej zasilającym
kanałem górno-noteckim z kanałem Bydgoskim i sy
stemem jezior (Gopło) i część Wisły.
Wspominając o drogach wodnych spławnych
zaznaczyć należy, że nie są one w dostatecznej mie
rze wykorzystywane dla transportu drewna. Tłuma
czyć to zjawisko należy z jednej strony dogodnem
położeniem w pobliżu lasów [eksploatowanych zakła
dów przemysłowych (przy stacjach kolejowych, dro
gach, szosach), z drugiej zaś pewną konkurencją,
jaką stwarzają bezpośrednie drogi lądowe z ich licznęmi rozgałęzieniami, Opłaty pobierane za spław

tratew, za używanie brzegów, nawigacyjne i za śluzowanie, a niemniej i własne koszty zwózki drewna
do miejsca spławu, wiązanie tratew, wyciąganie dre-

wna i zwózki do tartaków, wykazują, że spław drewna kalkuluje się kupcom jedynie przy znaczniejszych odległościach transportu wodnego.

Dyrekcja Toruńska.
Lasy państwowe na Pomorzu przejęte zostały
od Niemców przez administrację polską w r. 1920.
Władze niemieckie, wyznaczone do przekazy
wania urzędów i mienia państwowego władzom pol
skim, wydały szczegółowe zarządzenia normujące
sposób zdawania, w rzeczywistości jednak formal
nego zdawania w bardzo wielu wypadkach nie było,
ponieważ przeważnie urzędnicy niemieccy wyjechali
wraz z wojskiem, a delegaci polscy obejmowali urzę
dy i budynki państwowe pozostaAvione bez opieki.
Niejednokrotnie, zwdaszcza av okolicach, gdzie
gospodaroAval Grenzschutz, zaroAvno lasy jak i bu
dynki państAYOAYie zostały częścioAvo zdeAYastoAYane,
to samo zachodziło i tam, gdzie ustępujący urzędni
cy niemieccy specjalnie AYrogo Avobec Polski uspo
sobieni, w ostatnich czasach urzędoAYania proAvadzili
specjalnie szkodliwą dla lasÓAv politykę gospodarczą.
W bardzo Avielu Avypadkach księgi gospodarcze,
akta i dokumenty, nie przedstaAviajace dla ayycIiodzących NiemcÓAY żadnej Avartosci, które stosoAvnie
do układu likavidącyjnego polsko-niemieckiego win
ny były pozostać na miejscu, zostały rozmyślnie AvyAviezione, celem utrudnienia obejmującym Polakom
i tak trudnego zadania organizoAvania administracji.
Zdarzało się też, że urzędnicy polscy zatrzymyAA ali
na pobliskich stacjach kolejowych załadoAvane już
do AvyAviezienia akta, o ile w porę na miejsce przybyli i zdąż)di się doAviedziec o zamierzonem wyAviezieniu.
Zadanie, przed jakiem na Avstepie stanęła polska
administracja leśna, było niiełatwem, tern więcej, że
nie było dostatecznej ilości ludzi fachowych i po
czątkowo zachodziła konieczność obsadzania stanoAvisk ludźmi nie mającymi nieraz nic Avspolnego
z lasem.
Dopiero później personel kompletoAvano siłami
napłyAvoAYemi z innych dzielnic jak rÓAYnież przy
pomocy miejscowych, których dosAviadczenie prak
tyczne z dziedziny leśnictAYa uzupełniano na facho
wych kursach dokształcających, specjalnie ay tym
celu urządzonych, bądź to przy zorganizoAvanych
szkołach dla leśniczych, bądź też na terenie Dyrekcji.
Za czasÓAY niemieckich istniały na terenie Po
morza dAvie rejencje a zatem i dAA^a zarządy leśne,
jiederi av Gdańsku, drugi av Kwidzynie; po objęciu
przez PolakÓAY utworzono również dwie Dyrekcje
Lasów, jedną ay Gdańsku, drugą ay Toruniu. Podział
ten zmieniono ay r. 1924 przez utworzenie z przeważ
nej części lasów pomorskich Dyrekcji Toruńskiej,
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resztę natomiast ay łączono do Dyriekcii . Lasów
ay Bydgoszczy. .
Po unormoAYaniu administracji i obsadzeniu stanoAvisk silami fachowemi przystąpiono do porząd
kowania lasÓAY, zalesiania obszarÓAY Avyrabanych i ra
cjonalnego pielęgnoAvania i hodoAvli lasu, które to
zabiegi były zaniedbane przez Niemców av czasach
wojemrych i z okazji spodziewanego przekazania łasóay Polakom. Trudne to zadanie poAYiodło się przez
ubiegły dziesiątek lat Avykonac i invieiiczyc pięknem i
rezultatami. Żywym doAvodem ich jest av z or owy
stan dzisiejszy lasów państwowych na Pomorzu,
którym leśnicy polscy poszczycić się mogą.
Obecna Dyrekcja Lasów Państwowych ay To
runiu obejmuje lasy państwoAye położone ay AYojcAvodztAvie pomorskiem na obj^dwu brzegach Wisły,
przyczem należą do niej na IcAvym brzegu rzeki po
wiaty północne, a granica biegnie od punktu przecię
cia się granicy Rzeszy Niemieckiej z granicą powiatu
kościerskiego z chojnickim przez Czersk Pomorski,
Laskowice do Grudziądza, na prawym zaś brzegu
cała część Pomorza tam położona.
Ogólny obszar lasÓAY Dyrekcji wynosi 185.031
hektarów, ay tern powierzchni nieleśnej 28.661 ha.
Pod Avzględem administracyjnym dzieli się Dyrekcja
na 35 NadleśnictAY, ponadto obejmuje samodzielny
Zarząd Łąk PaństwoAYych z siedzibą av Czersku Po
morskim, przejęty od Wydziału Domen Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego ay r. 1928. Siedzibą Dyrek
cji jest Toruń; narazie mieści się ona ay gmachu
wspólnym z Urzędem WojeAYÓdzkim. Własny gmach
przy ulicy Mickiewicza jest na ukończeniu i latem
r. 1930 Urząd Dyrekcji zostanie do niego prze
niesiony. Personel administracyjny i pomocniczy
całej Dyrekcji składa się obecnie z 497 osób, z tego
79 osób ay centrali i 418 ay terenie po nadleśnictAYach
i av Zarządzie Łąk Czerskich.
Na rok 1929/30 preliminowano do AYyrębu Avnioskami cięć 316.531 nr® grubizny, ay tern 70 prooent
drewna użytkowego.
W skład drzewostanów wchodzi sosna 90 proc.,
świerk 1,5 proc., buk 5,5 proc., dąb 2 proc. i inne
liściaste 1 proc.
PrzeAvażnie z powodu ogromnej przeAvagi drze
wostanów sosnowych proAvadzi się gospodarkę zrę
bami czystemi, zalesianemi następnie sztucznie przez
odnoAYienie ręczne, a tylko ay północnej części Dy
rekcji, na pojezierzu kaszubskierą, av drzeAvostanach
bukowych i mieszanych o przewadze buka i innych

liściastych prowadzi się gospodarkę przierębową zrę
bami częściowemi i odnowienie naturalne.
W ostatniem dziesięcioleciu drzewostany sos
nowe Dyrekcji Toruńskiej głównie w borach Tu
cholskich nawiedzone zostały żerem sówki-chojnówki, który zakończył się dla dość znacznych obszarów
lasów katastrofalnie, zaszła bowiem konieczność wy
rąbania całkowitego uszkodzonych żerem zupełnym
drzewostanów sosnowych na powierzchni 7905 ha;
ponadto częściowo uszkodzonych zostało 15.131 ha,
tych jednak prócz wyj-ęcia drzew obumierających nie
trzeba było wycinać.
Ogółem wyrąbano wskutek żeru sówki 1.494.974
mtr3 masy drzewnej.
Powstałe z podanych powodów zręby zostały
już w całości zalesione, za wyjątkiem około 300 ha
w Nadleśnictwie Błędno, które będą zalesione na
wiosnę r. 1930, a glebę na nich pod zalesienie przy
gotowano już ubiegłej jesieni.
Drewno przeznaczone do wyrębu wycina się
i wyrabia zasadniczo we własnej administracji przy
pomocy stałych robotnikÓAY leśnych, zamieszkałych
na państwowych osadach, wydzierżawianych im za
specjalnemi kontraktami i czynszem przewidzianym
ustawą o ochronie drobnych dzierżawców. Ponadto
używa się doWobót leśnych robotników sezonowych.
Pozyskane drewno użytkowe sprzedaje się głów
nie w stanie okrągłym w drodze pisemnych przetar
gów kupcom i tartacznikom: poza tern drobne ilości
idą na zaspokojenie lokalnego zapotrzebowania dla
miejscowej ludności.
Dzięki dosyć znacznie rozwiniętemu prywatne
mu przemysłowi tartacznemu oraz dogodnym wa
runkom komunikacyjnym na terenie lasów państwowych Pomorza coroczny zupełny zbyt drewna jest
w całości zapewniony.
W sprzedaży hurtowej uzyskano w roku gospo
darczym 1928/29 przeciętnie za 1 m® użytkowego
drewna sosnowego 56,24 zł., świerkowego 36,66 zł.,
dębowego 83,20 zł. i bukowego 41,14 zł., za 1 m3
kopalniaków sosnowych 22,55 zł.
Drewno opałowe rozkupuje w całości ludność
na licytacjach lokalnych. W r. 1928/29 osiągnięto
przeciętnie za jeden mp. opałowych szczap i wałków
sosnowych 12,26 zł., bukowych 11,14 zł., dębowych
12,89 zł. i brzozowych 12,28 zł.
Dochód z użytków głównych w roku gospodar
czym 1927/28 wynosił 16.688.692 zł., co stanowi
z 1 ha powierzchni leśnej przeciętnie okrągło 106 zł.
Dochody z użytków ubocznych czierpie się
w rozmaity sposób zależnie od ich kategorji.
Grunta orne wydzierżawia się w drodze licyta
cji, lub też z wolnej ręki na przeciąg 6-ciu lat za
czynszem, ustalanym w równowartości pewnej ilości
klg. żyta z jednostki powierzchni, łąki natomiast
sprzedaje się corocznie na sianokosy.

Najpoważniejszą pozycję w dochodach z uŻ3'tków ubocznAch rolnych stanowią Łąki Czerskie. Jest
to objekt o charakterze wybitnie rolniczo-meljoracyjnym, o ogólnym obszarze 1368 ha. Położone są
one w powiatach chojnickim, tucholskim i kościeli
skim i posiadają wyjątkowe i wybitnie znaczenie go
spodarcze dla rozległych okolic, zamieszkałych przez
chojnickich Kaszubów, jak również dla sąsiednich
okolic, powiatów tucholskiego i starogardzkiego.
Dzięki wspomnianym łąkom i możności naby
wania z nich siana, drobni rolnicy są w stanie utrzynwwać swój nieliczny inwentarz w okolicach bardzo
ubogich w paszę i ta właśnie idea była zasadniczą
podstawą założenia w r. 1840 wielkich obszarów łąk
na piaszczystych i bagiennych nieużytkach ogrom
nym nakładem pracy i kosztów.
Trawozbiory z łąk czerskich, podobnie jak z in
nych, sprzedaje się dwa razA^ do roku w drodze ustnych licytacyj okolicznej ludności.
Drugą poważną pozycją dochodową w użytkach
ubocznych stanowią dochody z rybołóstw na wodach
państwowych, które w całości oddane zostały w ad
ministrację Dyrekcji Lasów w r. 1928 i 1929.
Wody te składają się z 226 jezior ogólnego ob
szaru 8864 ha i z 73 objektów rzeczn}^ch o powierz
chni 1989 ha, w co wchodzi również kilkanaście od
cinków Wisły. Razem obszar wód wynosi 10.854 ha.
Rybołóstwo na wszystkich objektach wodnych
wA^lzierżawia się zasadniczo w drodze przetargu pu
blicznego na przeciąg 12-tu lat, za czynszem ustalo
nym av klg. szczupaka AA^zględnie ostatnio w złotych
AAr złocie z jednostki pOAvierzchni.
Przeciętny roczny czynsz za prawo połowu ryb
na wodach państAvowych, pozostających w admini
stracji Dyrekcji Toruńskiej, AA^ynosi 57.263 klg.
szczupaka.
Dla podniesienia stanu zarybienia \vód państwoAvych a tern samem ich rentoAyności zamierza Dy
rekcja aat najbliższych latach przystąpić do zakłada
nia ośrodkÓAY racjonalnej hodowli szlachetnego na
rybku, celem uzyskania materjału potrzebnego do
zarybiania jezior. Ponadto dla celoAviego i racjonal
nego zarybiania projektuje się przeproAvadzac je Ave
A\dasnej administracji na koszt dzierżawcÓAv, którzy
zoboAA iązani są AA^arunkami kontraktoAv do wpuszcza
nia corocznie przepisanej ilości narybku do dzierżaAvion)irch objektów.
Pierwszym krokiem av tym kierunku jest prze
jęcie Ave własną administrację od Urzędu WojeAvodzkiego wylęgarni ryb av Mylofie po w. chojnicki, która
już obecnie przyjmuje zamoAvienia na ikrę sielaw}r.
Wysyłka zaoczkowanej ikry sielaAvy nastąpiła
aa' marcu i na początku kAvietnia r. 1930. ZamÓAvienia na nią przyjmuje bezpośrednio Zarząd Łąk PaństAvoAvych av Czersku (pow. chojnicki), pod którego
zarządem wylęgarnia w Mylofie się znajduje.
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Łowiectwo wykonuje się we własnej admini
stracji przy pomocy nadleśniczych, którzy admini
strują polowaniem na terenie podległych im nad
leśnictw. Odstrzał zwierzyny wykonuje się na pod
stawie corocznie zatwierdzanych przez Dyrekcję
wniosków odstrzału, sporządzanych przez nadleśnic
twa. Za odstrzeloną zwierzynę opłacają nadleśniczo
wie taksę, ustaloną cennikiem na użytki uboczne.
Jeśli mowa o łowiectwie, to należy również
wspomnieć o założonej w r. 1929 w nadleśnictwie
Zbiczno (pow. brodnicki) fermiie hodowli lisów srebr
nych (kanadyjskich), do której zakupiono 9 par
lisów srebrnych. Ferma ta jest obecnie w stadjum
organizacji, lecz początek zapowiada się finansowo
bardzo korzystnie, jeśli weźmiemy pod uwagę uzy
skany w jednym roku 100 procentowy przyrost hodo
wanych zwierząt, a jiedna para lisów hodowlanych
kosztuje 1600 dolarów.
Inne użytki uboczne nie odgrywają poważniej
szej roli dochodowej.
Ogólny dochód z użytków ubocznych w roku
gospodarczym 1927/28 wynosił 708.827 zł., różne do
chody 175.292 zł., czyli ogólny dochód w tymże
roku wynosił 17.573.812 zł., co stanowi z 1 ha ogól
nej powierzchni okrągło 97 zł.
Z pośród nadleśnictw Dyrekcji Toruńskiej za
sługują na uwagę nadleśnictwa Wirty i Hel.
W Wirtach znajdują się powierzchnie doświad
czalne drzew egzotycznych w specjalnym oddziale
parkowym na obszarze 35 ha, którego część o po
wierzchni około 10 ha wydzielono w r. 1929 na szkół
kę handlową, dla hodowli drzew i krzewów alejo
wych i ozdobnych oraz owocowych.
Bardzo ciekawie są powierzchnie daglezji zie
lonej i żywotnika olbrzymiego, które wykazują w na
szym klimacie bardzo znaczn)r przyrost i masę oraz
osiągają znaczną wysokość.
Poza tern tworzy się w Wirtach placówkę do
świadczalną, której zadaniem będzie szczegółowe
badanie warunków rozwoju i wzrostu drzew i drze
wostanów zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Od r. 1928 czynna jest w Wirtach bogato wyposa
żona stacja meteorologiczna pierwszego rzędu.
Nadleśnictwo Hel zajmuje półwysep Hel, który
jeszcze w r. 1655 składał się z całego szeregu wy

sepek, ciągnących się od stałego lądu w głąb Bał
tyku. Drzewostany na Helu nie przedstawiają z fi
nansowego punktu widzenia dużej wartości i mają
charakter głównie gleboochronny. Zasługuje na
uwagę sposób zalesiania piaszczystych wydm nad
morskich, grożących zasypaniem osiedli rybackich.
Na ich umocnienie Skarb Państwa wydaje znaczne
sumy, w cielu umożliwienia rybakom egzystencji.
Na terenie Dyrekcji znajdują się zabytki przy
rody, z których na większą uwagę zasługują Kępa
Redłowska nad Bałtykiem, Góra Zamkowa pod Kar
tuzami, oraz torfowisko z brzozą karłowatą w Linjach, ziemi chełmińskiej.
Kępa Redłowska jest to nadmorski las mieszany
(buk, sosna, dąb, klon, olsza, osika, brzoza), poło
żony między Orłowem a Gdynią, z licznemi stano
wiskami jarzębiny szwedzkiej (Sorbus suecica).
Z dyluwjalnych kęp nasziego wybrzeża tylko
najmniejsza, Kępa Redłowska, zachowała jeszcze
pierwotną pokrywę leśną, schodzącą po stromych
stokach, rozrośniętych w piękne parowy, aż ku pias
kom strądowym.
Najwięcej malowniczy z krajobrazów Szwajcarji Kaszubskiej jest rezerwat na Górze Zamkowej
(222 m.), położony w nadleśnictwie Kartuzy w od
dziale 95 i zajmujący obszar 9,3 ha. Rezerwat ten
składa si*ę z wspaniałych drzewostanów bukowych,
pomiędzy któremi spotykają się buki w wieku około
200 lat, dochodzące do 30 m. i więcej wysokości —
0 obwodzie do 3 m.
Torfowisko z brzozą karłowatą (Betula nana)
jest położone w oddziale 106 leśnictwa Lin je nadleś
nictwa Leśno. Rosnąca tam brzoza karłowata sta
nowi pierwszorzędny zabytek tundry polodowcowej
1 jest to jej jedyne stanowisko w zachodniej Polsce.
Ten krótki szkic, opisujący obecny stan lasów
państwowych na Pomorzu w części należącej do Dy
rekcji Toruńskiej, daje obraz dorobku io-cioletniej,
wytężonej pracy polskiej administracji leśnej.
' Szkoda, że z powodu braku odpowiednich dat
statystycznych nie można go cyfrowo porównać
z tern, co Polacy w r. 1920 od Niemców przejęli,
gdyż wtedy uwydatniłaby się różnica na naszą ko
rzyść ; w każdym razie dorobkiem tym polscy leśnicy
na Pomorzu bez zarozumiałości poszczycić się mogą.

Szkic organizacyjny
Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Ażeby zrozumieć należycie trudności, jakie pię
trzyły się przed Polską Administracją Skarbową na
Pomorzu, wypada w skróceniu podać obraz Admini
stracji Skarbowej Pruskiej. Zarząd Skarbowy Pruski wykonywany był odnośnie do podatków bezpośre
dnich w I instancji i po części przez Oddziały Po
datkowe przy Starostwach i Magistratach, gdzie
Przewodniczącym Komisji Szacunkowych był sta
rosta względnie prezydent miasta, po części zaś
przez „Urzędy Skarbowe“ (Finanzämter), na które
pruskie władze już przed wojną stopniowo przeista
czały Państwową Administrację Skarbową, odnośnie
do podatków pośrednich zaś i Opłat w I instancji
przez Urzędy Celne; w II instancji odnośnie do po
datków bezpośrednich kompetentny był Regierungs
präsident (dzisiejszy wojewoda); odnośnie do po
datków pośrednich zaś i opłat Naddyrekcje Ceł. Taki
stan zastano, gdy w kwietniu 1920 r. poruczyło Mi
nisterstwo b. Dzielnicy Pruskiej zorganizowanie
Dyriekcji Ceł w Grudziądzu późniejszemu prezesowi
Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu Stanisła
wowi Obrzudowi.
Sam początek powstania polskiej Administracji
Skarbowej na Pomorzu nie da się ściśle stwierdzić na
podstawie aktów urzędowych. Wypada tylko zazna
czyć, że dekret poruczający prezesowi Stanisławowi
Obrzudowi zorganizowanie Dyrekcji Cieł w Grudzią
dzu wydany został przez Ministerstwo b. Dzielnicy
Pruskiej. Od chwili powstania Izba Skarbowa no
siła nazwę: Pomorska Dyrekcja Ceł w Grudziądzu.
Dopiero od 1 stycznia 1921 r. zamieniono nazwę tę
na Pomorską Izbę Skarbową w Grudziądzu. Już od
r. 1920 organizacja Izby Skarbowej oraz podległych
jej Urzędów odbywa się w szybkiem tempie. Polska
Administracja Skarbowa na Pomorzu od sarniego po
czątku jest uniezależniona od władz samorządowych,
a mianowicie: na mocy ustawy z dnia 31 lipca
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów
skarbowych (Dz. praw Nr. 65, poz. 391 ex 19), roz
porządzenia wykonawczego Ministra 3karbu cjo tej

Ustawy z dnia 31 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rzp. P.
Nr. 15, poz. 91, ex 20), rozporządzenia Ministra
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 września 1921 r.
0 organizacji władz i urzędów Skarbowych na ob
szarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. Rzp. P. Nr.
101, poz. 724, ex 21) oraz rozporządzenia Ministra
Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. dzielnicy
pruskiej z dnia 22 stycznia 1922 r. (Dz. Ust. Rzp.
P. Nr. 11, poz. 101, ex 22) zarząd skarbowy nad
podatkami bezpośredniemi, opłatami, podatkami pośredniemi i monopolami na obszarze Województwa
Pomorskiego wykonywany jiest w całym okręgu rów
nym terytorjalnie okręgowi Wojew. Pomorskiego
w II instancji przez Izbę Skarb., zaś w danym po
wiecie równym terytorjalnie odnośnie do zarządu po
datków bezpośrednich i opłat oraz zarządu kasowego
powiatowi politycznemu (poza Grudziądzem i To
runiem) w I instancji przez Urzędy Skarb. Pod. i
Opłat Skarb., a pobór podatków uskuteczniają w każ
dym powiecie Kasy Skarbowe.
Akcyzy (t. j. podatki pośrednie) i monopole za
rządzane są w I instancji przez Urzędy Skarb. Akcyz
1 Monop. Państw., których terytorjalna kompetencja
obejmuje 3 i więcej powiatów politycznych. Takich
Urzędów utworzono w Okręgu Izby Skarbowej 6.
Izbie Skarbowej w Grudziądzu podlegały zatem
pierwotnie Urzędy Skarb. Pod. i Opłat, Skarb., za
sadniczo 1 na każdy powiat administracyjny. Sie
dzibą ich są maista będące siedzibą starosty. Utwo
rzono więc z 1 września 1920 r. 18 Urzędów Skarb.
Pod. i Opłat Skarbowych, których kompetencja te
rytorjalna rozciągała się na dany powiat polityczny
z wyjątkiem Urzędu Skarb. Pod. i Opłat Skarb,
w Grudziądzu i Toruniu, które kompetencją terytorjalną obejmowały w owym czasie 2 powiaty,
a mianowicie powiat wiejski i powiat miejski.
Urzędy Skarb. Pod. i Opłat Skarb, istniały więc
w Brodnicy, Chełmnie, Chojnicach, Działdowie,
Gniewie, Grudziądzu, Kartuzach, Kościerzynie, Nowemmięśęie (Starostwo lubawskie z siedzibą Staro-
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sty w Nowemmieście), Pucku, Sępólnie, Starogar
dzie, Świeciu, Tczewie, Toruniu, Tucholi, Wąbrze
źnie i Wejherowie. Utworzono również 6 Urzędów
Skarb. Akcyz i Monop. Państwowych, a to:
1) w Grudziądzu z kompetencją terytorjalną
obejmującą powiaty polityczne: Grudziądz miasto,
Grudziądz wieś i Świecie;
2) w Chojnicach z kompetencją terytorjalną
obejmują powiaty: Chojnice, Tuchola i Sępólno:
3) w Toruniu z kompetencją terytorjalną obej
mującą powiaty: Toruń miasto, Toruń wieś, Cheł
mno i Wąbrzeźno;
4) w Brodnicy z kompetencją terytorjalną obej
mującą powiaty: Brodnica, Działdowo, i Lubawa;
5) w Starogardzie z kompetencją terytorjalną
obejmującą powiaty: Starogard, Tcztew, Gniew i Ko
ść i erzyna;
6) w Wejherowie z kompetencją terytorjalną
obejmującą powiaty: Wejherowo, Puck i Kartuzy.
Na obszarze działalności powyższych Urzędów
Skarb. Akcyz i Mon. Państw, utworzono Inspektora
ty Kontroli skarbowej:
1. U. S. A. M. w Grudziądzu:
a) w Grudziądzu,
b) w Świecili.
2. U. S- A. M. w Chojnicach:
a) Chojnice.
3. U. S. A. M. w Brodnicy:
a) Brodnica,
b) Działdowo.
4. U. S. A. M. w Toruniu:
a) Toruń,
b) Chełmno.
5. U. S. A. M. w Starogardzie:
a) Starogard,
b) Tczew.
6) U. S. A. M. w Wejherowie:
a) Wejherowo.
Powyższym Inspektoratom bezpośrednio i U. S.
A. M. pośrednio podlegały Oddziały Kontroli Skarb,
których utworzono stopniowo do 30-tu a miano
wicie:
1. U-S- A. M. w Brodnicy:
a) Inspektorat w Brodnicy z OcMz. Kontroli
Skarbowej Brodnica,
Lidzbark i Nowemiasto.
b) Inspektorat w Działdowie z Oddz. Działdo
wo i Lubawa.
2. U. S- A. M. w Chojnicach:
a) Inspektorat w Chojnicach z Oddz. Chojnice,
Czersk, Sępólno i Tuchola.
3. U. S. A. M. Grudziądz:
a) Inspektorat Grudziądz z Oddz. Grudziądz
i Mełno.
b) Inspektorat Świecie z Oddz. Świecie, Buko
wiec, Osie i Nowe.
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4. U. S- A. M. Starogard:
a) Inspektorat Starogard z Oddz. Starogard,
Zblewo, Kościerzyna i Skarszewy,
b) Inspektorat Tczew z Oddz. Tczew, Pelplin
i Gniew.
5. U. S. A. M. Toruń:
a) Inspektorat Toruń z Oddz. Toruń i Wą
brzeźno,
b) Inspektorat Chełmno z Oddz. Chełmno, Uni
sław i Chełmża.
6. U. S- A. M. Wejherowo:
a) Inspektorat Wejherowo z Oddz. Wejhero
wo, Kartuzy i Puck.
W każdej miejscowości, gdzie jest siedziba
Urzędu Skarb. Pod. i Opłat Skarb., ustanowiono
też Kasy Skarbowe, których terytorjalną kompeten
cja pokrywa się z takąż kompetencją U. S. P. O.,
a więc utwrorzono w okręgu Administr. Izby Skar
bowej 18 Kas. a mianowicie:
w Brodnicy, Chełmnie, Chojnicach, Działdowie,
Gniewie, Grudziądzu, Kartuzach, Kościerzynie, No
wemmieście, Pucku, Sępólnie, Starogardzie, Świeciu,
Tczewie, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie i Wejhero
wie.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu
z dnia 24. III. 1922 r. Nr. D. C. 2013/II/22. utwo
rzono z dniem 1 kwietnia 1922 r. Inspektorat Gra
nicznej Kontroli Skarbowiej w Tczewie dla dozoru
akcyzowo-monopolowego wzdłuż granicy polskogdańskiej. Ternu Inspektoratowi, który w sobie
przedstawiał samodzielną jednostkę administracyjną,
podlegającą bezpośrednio Izbie Skarbowej, podlega
ły komisariaty Granicznej Kontroli Skarbowiei
w Tczewie, w Skarszewach i Gdyni. Tym znów
Komisarjatom podlegały placówki Granicznej Kon
troli Skarbowej, a mianowicie:
Komisarjatowd w Tczewie placówki: Tczew, Za
jączków-o, Miłobądz, Czatkowy, W. Walichnowy
i Gorzędziej.
Komisarjatowi w Skarszewach placówki: Skar
szewy, Świetlików o, Gołębiewko, Bożepole, Szczodrowo, Guzy, Szumleś, Kamela, Szpon i Borcz.
Komisarjatowi w Gdyni placówki: Gdynia, Mały
Kack, Kolibki, Stara Piła, W. Kack, Wysoka, Matarnia, Kokoszki i Łapino.
W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 9.
IX. 1925 r. (Dz. Ust. Rzp. P. Nr. 98, poz. 691,
ex 25) przejęła Izba Skarbowa pod kompetencję Mi
nisterstwa Skarbu od 1 stycznia 1926 r. 16 Urzędów
Katastralnych w miejscowościach: Brodnicy, Choj
nicach, Grudziądzu, Chełmnie, Działdowie, Kartu
zach, Kościerzynie, Nowemmieście, Pucku, Sępól
nie, Starogardzie, Świeciu, Tczewie (113 powiat
tczewski i gniewski), Toruniu (na powiat toruński
i wąbrzeski), Tuchola i Wejherowo oraz Wydział
Mierniczy Woj. pomorskiego w Toruniu, które to

Urzędy wraz z Wydz. mierniczym wskutek rozporządzienia Rady Ministrów z 18 listopada 1926 r.
przeszły pod kompetencję Izby Skarbowej w Pozna
niu. Taki był stan organizacyjny Izby Skarbowej
w Grudziądzu pod koniec r. 1927.
Ponieważ okazało się, że Urzędy Skarb. Pod.
i Opłat Skarb, w Toruniu i w Grudziądzu, obejmu
jące terytorjalną kompetencją swoją okręg wiejski
i miejski, nie dosyć sprawnie funkcjonują, przeto na
wniosek Izby Skarbowej rozporządzeniem Ministra
Skarbu z dnia 27 marca 192 8r. (Dz. Ust. Rzp. P.
Nr. 42, poz. 417 i 418/28) utworzono od 1. IV.
1928 r. dwa nowe Urzędy^ Pod. i Opłat Skarb., a mia
nowicie na powiat toruński z siedzibą w Chełmży
i na powiat grudziądzki z siedzibą w Grudziądzu,
które to Urzędy obejmują gminy wiejskie powiatów
toruńskiego i grudziądzkiego. Wraz z utworzeniem
tych dwóch Urzędów uruchomiono w Chełmży spe
cjalną pomocniczą Kasę Skarbową.
Wewnętrzna Kontrola Skarbowa w myśl rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1927 r.
uległa z dniem 1 lipca 1928 r. zrejonowaniu, wsku
tek czego utworzono 30 obwodów kontrolnych In
spektorów Kontroli Skarbowej oraz 86 rejonów służ
bowych Komisarzy i rewidentów kontroli skarbowej.
Na podstawie upoważnienia, udzielonego przez
Ministerstwo Skarbu reskryptem z dnia 16. VIII.
1929 r. Nr. D. VI. 1772/1/29, służba dozoru akcyzowo-monopolowego między Polską, a Wolnem
Miastem Gdańskiem została zreorganizowana w ten
sposób, że Inspektorat, Komisarjaty i Placówki na
granicy polsko-gdańskiej zwinięto i agendy tych

formacyj wcielono do właściwych Urzędów Skarb.
Akcyz i Monop. Państw, w Starogardzie i Wejhe
rowie.
Odnośnie do polityki personalnej należy nad
mienić, że od początku powstania i organizowania
polskiej państwowej administracji skarbowej na Po
morzu nie było w polityce personalnej żadnej wyraź
nej linji wytycznej. Wszelkie starania Dyrekcji Ceł
a późniejszej Izby Skarbowej w Grudziądzu w owym
czasie szły w kierunku obsadzenia Urzędów, które
w myśl powołanych na wstępie ustaw i rozporzą
dzeń należało kreować. Wobec zupełnego braku
urzędników, którzy przeszli z pruskiej do polskiej
administracji skarbowej i z uwagi na znikomą ilość
urzędników' rutynowanych przeniesionych z innych
dzielnic — przeważnie z Małopolski, urządzono z po
czątku kurs skarbowy dla kandydatów zupełnie su
rowych i nieposiadających żadnego prawdę wykształ
cenia i kandy datów tych przyjmowano do służby
skarbowej. Gdy przeszedł czas najkrytyczniejszy
uzupełniano braki kandydatami przyjmowanymi do
raźnie.
Znaczna część tych kandydatów7 pozostaje
w służbie skarbowej do dziś dnia i wyniki ich pracy
są zupełnie zadawalające. Z uznaniem należy pod
kreślić, że ten surowy personel, który często w^alczył
z ogromnemi trudnościami językowemi, postawił ad
ministrację skarbową na bądź co bądź wysokim po
ziomie dzięki niezmordowanej pracy i pilności i dzię
ki uzupełnianiu braków naukowych i językowych
nauką domową.

/

/

Służba
Bezpieczeństwa Publicznego na Pomorzu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa publiczne
go na Pomorzu z chwilą przejęcia od Niemców, zmo
bilizowano już w lipcu 1919 r. na rozkaz Wydziału
Wojskowiego przy Komendzie Naczelnej Rady Lu
dowej w Poznaniu, II. Brygadę Żandarmerji Krajo
wej, która wchodziła w skład Korpusu Żandarmerji

Objazdy składały się z 6—10 posterunków o 2—4
żandarmach i obejmowały zazwyczaj obszar jednego
powiatu; posterunki zaś obejmowały obwody, skła
dające się z 10—15 wsi. Żandarmi na posterunkach
o obwodach mniejszych byli piesi, a na posterun
kaćh o obwodach rozległych, konni. Na czele objaz-

Dowództwo Żandarmerji Krajowej w roku 1920,

Krajowej b. dzielnicy pruskiej w Poznaniu pod do
wództwem podporucznika Zygmunta Wizy.
Z chwilą obejmowania Pomorza przez wła
dze polskie, wkroczyła wraz z wojskiem zorganizo
wana już w Poznaniu II. Brygada Żandarmerji Kra
jowej do Torunia, pod zwierzchnictwem podporucz
nika Henryka Beychlera.
II. Brygadę podzielono na Okręgi, składające się
z 5—7 powiatów, które znów tworzyły objazdy.

dów stali wachmistrze powiatowi, a na czele poste
runków —- wachmistrze starsi lub wachmistrze. We
wszystkich miastach pozostała nadal „Policja Ko
munalna“, podległa burmistrzom a niezależna od Do
wództwa Żandarmerji. Oficierowie Żandarmerji Kra
jowej podlegali tylko właściwym przełożonym woj
skowym.
Stan liczebny II. Brygady Żandarmerji Krajo
wej, w dwa tygodnie po objęciu Pomorza, wynosił:
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3 oficerów, 2 wachmistrzów powiatowych, pełnią
cych służbę oficerską jako dowódcy II i III Okręgu,
9 wachmistrzów powiatowych objazdowych, 294
żandarmów i 107 koni.
Stan ten był stopniowo powiększany w miarę
napływu kandydatów.
Z dniem 1. 7. 1920 r. Żandarmerję Krajową
a stopniowo Policję Komunalną poszczególnych
miast pomorskich prziefortnowano na Policję Pań
stwową, przyczem dzielnica pomorska, otrzymała
nazwę XII. (Pomorski) Okręg Policji Państwowej.
Pierwszym jej komendantem w randze inspek
tora był b. dowódca Żandarmerji Krajowej, Zygmunt
Wiza, który urzędując do dnia 27 lutego 1921 r.,

rów, 52 urzędników cywilnych i 143Ó niższych funkcjonarjuszów. Z początkiem r. 19264^0 objął Komendę
Policji po inspektorze Wizimirskim, inspektor Zygmunt
Wróblewski, który sprawował obowiązki Komen
danta Wojewódzkiego Policji Państwowej na Po
morzu do lipca 1927 r., t. j. do czasu, kiedy obo
wiązki te przejął inspektor Witalis Olszański, który
do dnia dzisiejszego piastuje to stanowisko.
Od czasu objęcia Komendy nad Policją Państwo
wą w Województwie Pomorskiem przez inspektora
Olszańskiego zaczyna się nowa iera dla Policji Pań
stwowej na Pomorzu. Następuje intensywna praca
nad udoskonaleniem policji przez dobór młodych sił
fachowych, reorganizację służby prewencyjnej i eg-

Komendant wojewódzki wraz z oficerami policji Komendy wojewódzkiej.

zdał Komendę Policji następnemu komendantowi,
inspektorowi Stanisławowi Krzyżanowskiemu, który
na polu podniesienia autorytetu policyjnego i zwięk
szenia zaufania społeczeństwa pomorskiego do orga
nów policyjnych, położył wielkie zasługi.
Dnia 1 kwietnia 1922 r. zdaje inspektor Krzy
żanowski — przeniesiony na stanowisko Naczielnika
Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Wojewódz
twa Śląskiego w Katowicach — Komendę XII. Okrę
gu swemu następcy, inspektorowi Rudolfowi Wizimirskiemu. Sformowano 18 komend powiatowych,
2 komendy miasta, 9 komisarjatów miejskich, 1 komisarjat graniczny, 4 ekspozytury śledcze, 160 po
sterunków administracyjnych, 22 posterunków gra
nicznych, 2 posterunki śledcze przy stanie 45 ofice-
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zekutywnej, gospodarki wewnętrznej oraz technicz
nych warunków pracy. I tak od r. 1927 dokonano
całego szeregu zmian organizacyjnych w P. P. na
terenie Pomorza, a w szczególności: zniesiono Ko
mendy Miast P. P. w Toruniu i Grudziądzu oraz
po jednym z Komisarjatów P. P. w każdem z tych
miast. Komendę Powiatową P. P. w Pucku wcielono
do Komendy pow. morskiego. W Gdyni, w miarę
jej szybkiego rozwoju, powstaje szereg jednostek
policyjnych, dających gwarancję spokojnego rozwo
ju i rozbudowy tego wielkiego portu polskiego.
W całiem województwie zredukowano stan osobowy
z 1436 do 1000 szeregowych, urzędników z 52 do
6-ciu i w ten sposób wydatki na policję na Pomorzu
zmniejszone zostały prawie o 50 procent.

Techniczne warunki służby postąpiły o tyle, że
zbudowano kilkadziesiąt nowych linij telefonicznych,
których dawniej nie było. Dzisiaj prawie wszystkie
jednostki policyjne posiadają połączenia telefoniczne.
Obok policji męskiej zorganizowana została na
Pomorzu, na wzór istniejącej w innych krajach na
Zachodzie, policja kobieca, przeszkolona fachowo
i odpowiednio przygotowana do walki z nierządjem
oraz handlem żywym towarem.
Z szablonowego wykonawcy stał się obecnie
policjant polski ideowym policjantem-obywatelem,
rozumiejącym swoje obowiązki i jest przygotowa
nym do ciężkiej, niestrudzonej i odpowiedzialnej
służby dla dobra obywateli. Polski policjant jest
dzisiaj rękojmią bezpieczeństwa publicznego na Po
morzu, jest on zawsze w pogotowiu bojowem wobec
wewnętrznych zewnętrznych wrogów, pragnących
skrycie i podstępnie podkopać podstawy Państwa
Polskiego i jego prawny ustrój.

23.

Dziesięciolecie Pomorza.

Stojąc na straży bezpieczeństwa współobywateli,
Policja Państwowa złożyła już dość pokaźne ofiary
na ołtarzu obowiązku i dobra powszechnego. W cią
gu io lat istnienia Policji Państwowej zginęło od
skrytobójczej i morderczej ręki 426 policjantów,
z których na województwo pomorskie przypada 7-11,
a mianowicie:
1) Wolski Jan — posterunkowy, zginął 15. 8.
1920 r.; 2) Graczyk Walenty — poster., zginął 16. 8.
1920 r.; 3) Hampel Andrzej — poster., zginął 14. 12.
1920 r.;. 4) Szulerecki Feliks — poster., zginął 23. 1.
1921 r.; 5) Chmielewski Szymon — poster., zginął
13. z. 1923 r.; 6) Anioł Franciszek — przód., zginął
21. 8. 1924 r.; 7) Szymczak Stanisław — poster., zgi
nął 2. 8. 1925 r.
Wszyscy polegli jak żołnierze, wierni swej przy
siędze, wierni swym obowiązkom. Cześć pamięci
ofiar obowiązku!

Dziesięciolecie
szkolnictwa polskiego na Pomorzu (1920—1930).
Gdy się ocenia dorobek kulturalny Rządu i spo
Zdawało się, że Pomorze, od wieków wystawio
łeczeństwa polskiego na Pomorzu w ciągu ostatnich ne na stałe wpływy niemczyzny bardziej, niż jaka
io lat, należy przede w szystkiiem zastanowić się nad kolwiek inna dzielnica, a w 18 stuleciu odcięte poli
szkolnictwem, nad tą ogromną dziedziną naszej tycznie i ekonomicznie od Macierzy, zgnębione języ
twórczości, która jest pod
kowo i stratowane bezlitoś
stawą wszelkich na dalszą
nie przez Prusaków pod
metę obliczonych państwo względem kultury duchowej,
wotwórczych poczynań Na
nie będzie mogło zazielenieć
rodu.
runią rodzimej kultury. Gdy
Jeżeli tytanicznych wy
zaborcy opuszczali w roku
siłków wymagało od nas
1920 Toruń, najgłębiej byli
stworzenie sprężystej armji,
przekonani, że ludność po
która w krytycznym 1920
morska nie będzie mogła
roku uratowała nam poli
dać sobie rady bez szkoły
tyczną niepodległość kraju,
niemieckiej, bez niemieckiego
jeżeli dla wprowadzenia i usta
nauczyciela. Na tern prze
lenia naszej waluty konieczne
konaniu budowali Prusacy
są nieustanne zabiegi i wielki
swoje nadzieje odwetowe,
wyścig pracy, to nie w mniej
A jednak już w pierw
szym stopniu rozwój szkol
szym roku po przyłączeniu
nictwa polskiego polega na
Pomorza do Polski rzeczy
bohaterskim wysiłku organi
wistość zadała kłam marze
zatorów, na ofiarności wiel
niom hakat}.
kiej armji nauczycielskiej i na
Już w roku 1919, kilka
głębokich żywiołowych dąż
miesięcy przed ostatecznem
nościach do jaśniejszej przy
wcieleniem Pomorza do Pol
szłości, ujawniających się
ski, Komisarjat Naczelnej
w najszerszych warstwach
Rady Ludowej w Poznaniu,
naszego społeczeństwa.
przy wybitnej współpracy
Trudno znaleźć w historji
organizacyj szkolm ch z War
przykład tak gruntownego
szawy, Krakowa i Lwowa,
• przeobrażenia
stosunków
przygotował obszerny plan
oświatowych, jakiego dokoorgan izo wan i a szkolni etwa
« nała Polska w bardzo krótkim
J. Szwemin, kurator okręgu szkolnego.
pomorskiego. Według tego
czasie. Szczególnie zastana
planu, uzupełnionego w szcze
wiający jest proces reorgani
gółach przez Departament
zacji szkolnictwa na terenie b. zaboru pruskiego, gdzie Szkolny w Poznaniu, powstała z ramienia Ministerstwa
systematyczna nieprzerwana praca germanizacyjna byłej Dzielnicy Pruskiej pierwsza władza szkolna
była prowadzona z wielkim, nakładem sił w ciągu
na obszarze Pomorza, t. j. Komisja dla spraw
wielu pokoleń.
Wyznaniowych i Szkolnych w Toruniu z prof. dr.
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Łęgowskim na czele, składająca się z trzech od
działów.
Oddział I prezydjalny posiadał 3 decernentów
w osobach p. dr. Riemera i p. F. Przyjiemskiego, dla
szkolnictwa średniego ogólnokształcącego, i p. Wł.
Jankowskiego dla seminarjów nauczycielskich.
W II oddziale ześrodkowane były sprawy szkol
nictwa powszechnego, dokształcanie nauczycieli
i oświata pozaszkolna. Kierownikami tego oddziału
byli: dr. T. Zegarski, p. L. Kozikowski, ks. Mar
celi Strogulski i p. Teofil Błeński.
Sprawy finansowe należały do kompetencji Od
działu Rachunkowego, zorganizowanego przez p.
radcę J. Szadowskiego.
Jednoroczna działalność Komisji dla Spraw
Wyzn. i Szkolnych pozostanie w historji Pomorza
dzięki uruchomieniu wszystkich szkół, pozostałych
po Niemcach, i wprowadzeniu pierwszych polskich
programów nauki szkolniej na Pomorzu. Niemałą
też zasługę Komisji stanowi zorganizowanie Inspek
toratów Szkolnych dla szkół powszechnych i władz
administracyjnych dla szkół innych typów.
Rada Ministrów w dniu 10 stycznia 1921 r. prze
kazała szkolnictwo b. Dzielnicy Pruskiej Minister
stwu W. R. i O. P. w Warszawie, w związku z czem
Minister W. R. i O. P., w myśl art. 2 ustawy z dnia
4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz
szkolnych i na zasadzie § 2 rozporządzenia z dnia
26 stycznia 1921, podzielił ziemie b. zaboru pru
skiego dla celów administracji [szkolnej na 2 okręgi
szkolne: Poznański i Pomorski.
Pierwszym kuratorem Okręgu Szkolnego Po
morskiego był mianowany p. Zygmunt Gąsiorowski,
b. Szef Sekcji Szkolnictwa powsz. w Min. W. R. i O. P.
sprawujący władzę od stycznia 1921 r do 10 maja
1922 r. Jego następcą od 16 maja 1922 r. do 1 wrze
śnia 1928 r. był dr. J. Riemer.
Od 1 września 1925 r. do chwili obecnej na czele
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego stoi
p. Jan Szwemin, b. Naczelnik Wydziału Szk. powsz.
w Kuratorjum Okr. Szk. Poznańskiego.
Zakres działania Kuratora Okr. Szk. Pomor
skiego został określony na mocy art. 4 i 5 ustawy
z dnia 4 czerwca 1920 r. i p. 12 art. 4 ustawy
0 tymczasowym ustroju władz szkolnych, oraz na
zasadzie rozporządzeń Ministra W. R. i O. P. z dnia
19 września 1924 r. i z dnia 25 sierpnia 1928 r.
Do kompetencji Kuratora O. Szk. Pomorskiego
między innemi należy: 1) układanie projektu budżetu
okręgu szkolnego, 2) kontrola zarządzeń władz po
dległych, 3) kontrola i opieka nad całokształtem ży
cia szkolnego łącznie z wychowaniem przedszkolnem
1 pozaszkolnym, 4) zatwierdzanie dyrektorów szkół
prywatnych, 5) mianowanie urzędników i kierow
ników szkół powszechnych, 6) przedstawianie Mini
strowi wniosków- w sprawach mianowania wizyta
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torów okręgowych 1 dyrektorów gimnazjów i semi
narjów, 7) udzielanie koncesyj na zakładanie szkół
prywatnych i ich likwidacja, 8) zawieszenie w czyn
nościach urzędowych podległych urzędników, funkcjonarjuszy i nauczycieli szkół wszelkich stopni i ty
pów, 9) mianowanie i zwalnianie tymczasowych nau
czycieli, 10) udzielanie zniżki godzin nauczania, 11)
udzielanie zezwoleń na nauczanie, 12) mianowanie
rad szk. powiatowych, 13) przewodniczenie Radzie
Szk. Okręgowej, 14) wykonywanie lub zawieszenie
uchwał Rady Szkolnej Okręgowej."
Rada Szkolna Okręgowa została zorganizowana
na mocy rozporządzenia Min. W. R. i O. P. z dnia 5
maja 1922 r. Składa się z p. Kuratora Okr. Szk.
Pom., jako przewodniczącego, z przedstawicieli
szkolnictwa powsz., semin. i średn. ogólnokształ
cącego, z delegatów
Sejmiku wojewódzkiego,
z przedstawicieli wyznania rz.-katolickiego i ewan
gelickiego, oraz przedstawicieli społeczeństwa po
morskiego. W zakres uprawnień Rady Szkolnej
Okr. wchodzi: opinjowanie spraw budżetowych
Okręgu Szk., jak również ogólnego kierunku admi
nistracji szkolnej w Okręgu. Rada ma prawo dy
sponowania środkami finansowemi, przeznaczonemi
przez samorządy na potrzeby kulturalno-oświatowe.
Członkowie Rady mogą być delegowani do wizy
tacji szkół na terenie Okręgu bez prawa wydawa
nia gronu nauczycielskiemu zarządzeń i (egzamino
wania uczniów. Posiedzenia Rady odbywają się nie
mniej, niż 2 razy rocznie.
Zakres kompetencji Kuratorjum ulegał od r.
1921 pewnym zmianom. Obecnie organizacja we
wnętrzna Kuratorjum O. Szk. Pom. znalazła wyraz
w podziale na 4 wydziały, 3 oddziały i 2 rieferaty.
Wydział Ogólny z naczelnikiem p. Stefanem
Świderskim na czele, obejmuje: 1) sprawy ogólnej
administracji szkolnej w Okręgu, 2) sprawy doty
czące stosunku kuratora do Ministerstwa W. R. i O. P.
i innych Władz równorzędnych, 3) statystykę szkol
nictwa na terenie okręgu, 4) sprawy personalne
urzędników kuratoryjnych, 5) oddział rachunkowy
i 6) 2 referaty: a) prawny, b) wychowania fizycz
nego i higjeny.
Do Wydziału I należą sprawy szkolnictwa pow
szechnego. Kontrolę nad działalnością szkół powsz.
pełni za pośrednictwem władz szkolnych pierwszej
instancji czyli inspektorów szkolnych, podległych
bezpośrednio wydziałowi I. W Okr. Szk. Pom. ma
my 21 inspektorów szkolnych w nast. miastach:
w Brodnicy, Brusach, Chełmnie, Chojnicach, Dział
dowie, Gniewie, Grudziądzu, Kartuzach, Kościerzy
nie, Nowem, Nowemmieście, Sępólnie, Starogardzie,
Świeciu, Pucku, Tczewie, Toruniu, Tucholi, Wą
brzeźnie i Wejherowie. Na czele Wydziału I stoi
od 1 stycznia 1923 r. naczelnik ks. Marceli Stro
gulski.
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Komisja Szkolna powołała do życia seminar ja
polskie. Dawne seminarja niemieckie, które były
placówkami hakaty i pruskiej rutyny, należało prze
kształcić w kuźnicie polskiego ducha narodowego.
W ten sposób uruchomiono 5 seminarjów pozosta
łych po Niemcach: w Grudziądzu, od r. 1816 słu
żące germanizacji Pomorza, w Kościerzynie, -zało
żone przez Prusaków w r. 1866 w tymże celu, w Tu
choli, w Toruniu, założone w r. 1905, i w Wejhe
rowie, istniejące od r. 1908.
Prócz tego Państwo polskie założyło na Pomo
rzu 3 nowe seminarja polskie: w Lubawie 24 sty
cznia 1920 r., w Toruniu Seminarjum żeńskie im.
Królowej Jadwigi 15 kwietnia 1920 r. i w Działdo
wie Seminarjum koedukacyjne 1 września 1921 r.
Było czynne w Toruniu również 3 seminarjum ochro
niarskie.
Oprócz tego, uwzględniając potrzeby po
zostałych na Pomorzu Niemców, rząd polski zorga
nizował 1 seminarjum niemieckie koedukacyjnie w
Grudziądzu. Tak więc już w r. 1922 Pomorze posia
dało czynnych 9 seminarjów polskich i 1 nie
mieckie.
Wszystkie te zakłady starano się wyposażyć na
leżycie w pomoce naukowe. Utworzono przedewszystkiem przy 8 seminarjach, z wyjątkiem semi
narjum działdowskiego, pokazowe szkoły ćwiczeń
celem zapoznania uczniów seminarjalnych ze wzorowem przeprowadzeniem w praktyce seminarjal
nych programów z zakresu 4 klas szkoły powszech
nej.
Prócz tego stworzono przy seminarjach pań
stwowych pracownie naukowe, których ilość i cele
przedstawia nast. zestawienie statystyczne:
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Wydział II obejmuje sprawy szkolnictwa śre
dniego ogólnokształcącego. Naczelnikami tego Wy
działu byli kolejno: p. dr. J. Riemer do 15 maja
1922 r., p. F. Przyjemski do 1 listopada 1925 r.
i p. St. Świderski do 1 sierpnia 1929 r. Obecnie
na czele Wydziału stoi naczelnik p. Bronisław Bie
do wicz.
Utworzony z dniem 1 maja 1929 r. Wydział III
Szkolnictwa Zawodowego załatwia sprawy szkół
średnich i niższych zawodowych oraz kieruje do
kształcaniem za w odo wem.
Oprócz naczelników w skład wydziałów wcho
dzą wizytatorowie okręgowi, mający, jako fachowi
doradcy kuratora i naczelników wydziałów, obowią
zek 1) nadzoru i opieki nad szkołami im przydzielonemi, 2) oceny pracy nauczycieli, 3) zgłębiania
zagadnień z zakresu pedagogiki lub administracji
szkolnej.
Niemcy, opuszczając Pomorze w styczniu 1920
roku, pozostawili budynki szkolne ogołocone z naj
niezbędniejszych pomocy szkolnych, które / trzeba
było natychmiast stworzyć. Brak bibljotek i pomocy
szkolnych był dotkliwy, ale znacznie gorzej, niemal
rozpaczliwie, przedstawiała się sprawa sił nauczy
cielskich. Przy objęciu Pomorza należało uruchomić
1407 szkół powszechnych dla 153-363 dzieci. Obsa
dzenie stanowisk w tych szkołach po wyniesieniu się
nauczycieli-Niemców było rzeczą bardzo trudną. Za
mało było zgłoszeń z pośród Pomorzan na opróżnione
posady. Trzeba się było z konieczności zwrócić
o pomoc do innych dzielnic, które zresztą również
nie miały nadmiaru sił nauczycielskich. Ze względu
na szczególne niebezpieczeństwo, zagrażające spra
wie polskiej na Pomorzu, przerzucono natychmiast
pewną ilość sił z b. zaboru austrjackiego i rosyjskie
go tak, iż w końcu 1919/20 r. szk. Kuratorjum roz
porządzało zastępem nauczycieli, składającym się
z 1831 osób, w tej liczbie 632 siły zupełnie bez kwa
lifikacyj (34-5°/0)Taki korpus nauczycielski nietylko jakościowo,
lecz nawet ilościowo nie był wystarczający dla za
spokojenia potrzieb szkolnych Pomorza, więc w roku
następnym przybywa 314 sił naczycielskich, w r.
1922 znów 463, tak iż ogólna liczba nauczycieli wy
nosiła wtedy 2608; wśród nich więcej niż 5o°/o nie
posiadało kwalifikacyj. Tego rodzaju stan rzeczy
zmuszał. Władzę do skupienia wysiłków w kierunku
podniesienia poziomu nauczycielstwa pod względem
kwalifikacyj zawodowych. Z myślą o spełnieniu tak
ważnego zadania już w r. 1920 Komisja dla Spraw
Wyznaniowych i Szkolnych zabiera się do stworze
nia odpowiedniej liczby seminarjów nauczycielskich,
mających przygotować nowego nauczyciela polskie
go, świadomego zadań państwowotwórczych i obe
znanego dobrze z metodami pracy za wodo wiej, odpo
wiadającej stosunkom powojennym.
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Statystyką powyższą nieobjęte są bibljoteki —
uczniowskie i nauczycielskie, — istniejące we
wszystkich seminarjach.
Ilość kandydatów, którzy zgłosili się na kurs
wstępny i I, oraz ich przygotowanie charakteryzuje
wykaz statystyczny z r. 1926:

Typ szkoły

Zgło
szono

i Preparandy. . 58
2 Kurs wst. . . —
3 Pełna 7 klas.
szkoła. . . . 5°
4 Niżej organ,
szk. powsz. . r49
Szkoła
śred. . 24
5
6 Inne.............. 22
Razem . . . 303

Zgło
szono

Przyjęto
51

87,5^

—

—

18
18
251

64
63

55

87.5

63

100

53

55-7

78,5
75

120

45

37.5

58,8

1921

1922 III

82,8

422

263

62,3

I923 209

1921
1922
KJ23

116
204

116
192
217
198

245
223
204

25
11
18
94

”33

Kursy maturalne.

1
2
3

33
26

27

Razem

79

36

9

60

30
24

25
T3

14

40

53

136

72

47

zem

1922/23
1923/24

18

R a

l6

K o
biet

20

R a

I92I/22

Złożyło I. egzamin naucz.

zem
Męż 
czyzn

K o
biet

4

Męż 
czyzn

Liczba słuchaczy

84

57

Razem 703

K

M

K

M

K

23 — — —
42 no 144 ”3 150 —
l6l 141 147 T47 146 —
I9I 236 151 147 157 55
144 129 45 65 50 22
65 75 S2 36 38 47
52 38 42 — — 66

762

M

K
—
—
—
—

— —
— —
— —
73 —
18 7

5

204
586

853
1220
640

14
19

474
43 r5
42 — —
297
U-76 22 ' 33 4274

734 584 5°8 541 191

W tym samym czasie ilość kursów według ty
pów przedstawia się, jak następuje:
Państwowe kursy wakacyjne dla nauczycieli
niewykwalifikowanych.
Rok

—.
12
28

217

Rok
szkolny

M

Reprob.

193

235
1227

27

1924 I46
*92$
1926

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
fiz.-mat. geogr. prz. met.-ped. art.-techn.

69 107

55.1

Seminarja państwowe na Pomorzu przygotowa
ły ogółem do r. 1926 — 1133 sił nauczycielskich.
Ale pomimo tak poważnej liczby wychowanków seminarjów polskich sprawa należytego obsadzenia
stanowisk szkolnych nie byłaby rozwiązana ze
względu na duży procent nauczycieli czynnych bez
całkowitych kwalifikacyj. Dla tej kategorji nauczy
cielstwa na Pomorzu Kur. O. Szk. Pom. stworzyło
cały szereg kursów dokształcających, jak to widać
z nast. zestawień:

cL

1920

K

30
16

Zdało

Razem

M

51
29

Zdawało

1926

Kurs
human.

81,8

Rok

1925

Rok

95

Gdy egzamin wstępny na kurs I złożyło z wy
nikiem pomyślnym 263 kandydatów, czyli Ó2,3°/o,
w tym samym roku 1926 do seminarjalnych egzami
nów dojrzałości dopuszczono 235, zdało z nich 217,
czyli 92°/o, reprobowano 18, czyli 8°/o. Wyniki egza
minów dojrzałości w seminar jach od r. 1921 do
1926 włącznite podaje nast. tabliczka:

1924

Ilość nauczycieli niewykwalifikowanych
na kursach wakacyjnych.

94

47
117

Przyjęto $

Razem

d.

►4

ba słuchaczy, co można zobrazować zapomocą nast.
zestawienia:

Kurs I.

Kurs przygot.

37

92.5

119

87.5

Znacznie większą frekwencję miały kursy wa
kacyjne różnych typów: humanistyczne, fiz.-mate*
matyczne i t. p. Rokiem kulminacyjnym w działal
ności kursów wakacyjnych był 1923. W latach na
stępnych 1924 i 1925, aczkolwiek ilość kursów nie
bardzo zmniejszą się, spądą jednak gwałtownie licz

Kursów
Kursów
Kursów
Kursów
fiz.-mat. geog.-prz. met.-ped. art.-techn.

Razem

-—

1920

4

I

—

—

1921

2

5

7

—

1922

5

6

6

—

—

17

1923
1924

9

8

7

3

—

27

7

5'

1

I

17

1925

5

4

3
3

3

I

16

1926

3

2

—

3

—

35

31

26

10

2

Razem

5

14

8
104

Równocześnie były czynne kursy prywatne róż
nych typów w ogólnej liczbie 11; wszystkich więc
kursów dla niewykwalifikowanych nauczycieli mię
liśmy 115. Władze rozumiały również potrzebę prze
szkolenia pewnej kategorji nauczycieli kwalifikowa
nych celem lepszego zapoznania ich z zagadnieniami
państwa polskiego, z zadaniami Polski współczesnej
i najnowszemi zdobyczami w zakresie pedagogiki.
Dla celów powyżej wskazanych uruchomiono nastę
pujące kursy, utrzymywane z funduszów Kuratorjum O- Szk. Pom. i Powiat. Komisyj Oświatowych:

%

27 .75
55 91,6

Kursów
human.

Kursy dla kwalifikowanych..
Rok
1920
1921
1922
I923
J924
J925
1926

Kurs
polonist.

Kurs
ogólno-pol.

—

—

—

—
1
1
1
—

9
3

—
i
■—

—

Razem

Ilość •
słuchaczy

—
—
10

45°

4

122

1
1

—
—

38

42
—
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Harcerstwo
Hufce
Obozy letn.
Seminarja
nauczycielskie
ilość młodzieży 0 bu płci
I

Działdowo .
Grudziądz. .
Kościerzyna
Lubawa. . .
Toruń M. . .
Toruń Ż. . .
Tuchola. . .
Wejherowo .
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3
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Typ orkiestry
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100
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200

—

35

*5°

3

300

1515
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—

—

1
1

1
1

—

—

—

—

1
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—
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—
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1
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1
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•Wreszcie ciekawe fakty, charakteryzujące ewo
lucję pracy seminarjalnej podaje zestawienie liczby
uczących się pod względem narodowości i płci.
Gdy w r. 1924/25 na ogólną liczbę uczniów
1435 było 1304 Polaków i 121 Niemców, to w osta
tnim roku sprawozdawczym ogólna liczba sieminarzystów równa się 1437, z czego uczniów narodo
wości niemieckiej jest tylko 23. Wobec tak małej
ilości uczniów-Niemców, stale zmniejszającej się, na
stępowała stopniowa likwidacja seminarjum niemiec
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Widzimy, że ilość uczenie w seminarjach wzra
stała dę r. 1924 i osiągnęła najwyższą liczbę 606,
która spada stopniowo i obecnie wynosi 237.
Jeżeli do tych zestawień dodamy statystykę
nauczycieli seminarjalnych od r. 1920 do 1930, bę
dziemy mieli dość pełny obraz stosunków w tym
ważnym dziale szkolnictwa.
Ilość naucz, 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
semin.
w latach 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Ilość
członk.

Siedziba
seminarjum

0
N
Lata

21

Niemniej charakterystyczną jest statystyka or
kiestr sieminarjalnych:

pt

kiego, którego ostatni kurs (V) w r. 1929 obsługi
wany był przez 2 nauczycieli kwalifikowanych
i przez 7 sił pomocniczych niewykwalifikowanych.
Kurs korzystał z ćwiczeń praktycznych w 2-klasowej
koedukacyjnej szkole niemieckiej, liczącej 30 dzieci
i 4 nauczycieli niewykwalifikowanych.
Charakterystyczne zjawisko dla Pomorza wyka
zu jte również podział uczących się według płci:
1 9 2 3 /2 4

Ale obraz naszych wysiłków w zakresie kształ
cenia i dokształcenia byłby niepełny, gdybyśmy nie
uwzględnili samorzutnej działalności uczniów seminarjalnych, nieobowiązkowej z punktu widzenia pro
gramów szkolnych, lecz dobrze uzupełniającej wy
kształcenie młodzieży. Do tych prac należy zorga
nizowanie drużyn harcerskich, hufców szkolnych,
orkiestr uczniowskich, pism, kółek naukowo-literackich i t. p.
Niżej podane cyfry świadczą o podatnym grun
cie, na który pada siew władz szkolnych polskich.
Czy władze pruskie mogły się poszczycić podobnemi
wynikami pracy samorzutnej swych wychowawców,
tak mozolnie i żmudnie przygotowywanych do ce
lów germanizacyjnych?

Kwalifik.
Niewykw.
Razem
Mężczyźni
Kobiety

22
88
110
91
61 68
30 42
19
72

36 53 77 89
104 72 49 35
140 !25 126 124
96 91 94 97
45 44 34 32 27

27
94
121
76

8l 102
28 29
II9 129
— —
— —

?
?
?
?
?

Przytoczone liczby wyświetlają b. ważne zja
wisko w ewolucji seminarjów pomorskich: 1) ilość
nauczycieli kwalifikowanych, stanowiąca w r. 1921
przeszło 20°/o ogółu nauczycieli seminarjalnych, po
dniosła się w ostatnim roku sprawozdawczym do
79>°7°l°> 2) ilość nauczycielek w seminarjach, wy
nosząca 33% w r. 1921, spadła obecnie poniżej 2o°/o.
Ta I wysoce znamienna zmiana na lepszie dokonała
się dzięki wytrwałym zabiegom Kuratorjum i Władz
Min. W. R. i O. P. w kierunku dokształcania, oraz dzięki
zastępowaniu sil niewykwalifikowanych przez mło
dych nauczycieli,
mających
pełne kwalifikacje,
Zmniejszenie się zaś ilości nauczycielek seminarjal
nych ma analogję w zmniejszeniu się stosunkowem
liczby urodzin dzieci płci żeńskiej na Pomorzu,
w zmniejszaniu się liczby dziewcząt w szkołach pow
szechnych i wśród uczącej się młodzieży seminarjalniej.
Jeszcze jeden ciekawy fakt wyłania się z cało
kształtu przytoczonych zestawień statystycznych,
mianowicie zwraca na siebie uwagę r. 1926, mający
w szkolnictwie, podobnie jak w innych dziedzinach
życia publicznego, przełomowe znaczienie. 0 ile do

tego roku ewolucja szkolnictwa na Pomorzu szła
w kierunku wzrostu ilościowego, o tyle po r. 1926
wstępuje na tory wzrostu jakościowego. Podnosi się
niewątpliwie nie tylko poziom umysłowy uczniów
i nauczycieli, lecz, co ważniejsza, wyższiemi się stają
wymagania moralne. Wzrasta znakomicie poczucie
odpowiedzialności wśród nauczycielstwa i kierowa
nej r~rez nią młodzieży, pogłębia się sumienność
w wykonywaniu obowiązków wobec państwa poi-

skiego i społeczeństwa, wzrasta punktualność w speł
nianiu drobnych prac codziennych, polepsza się zna
cznie współpraca i pomoc wzajemna w gronach
nauczycielskich i organizacjach uczniowskich, roz
wija się wreszcie zbliżenie szkoły i domu rodziciel
skiego. Sprawami seminarjów zarządza oddział
kształcenia nauczycieli, zostający pod kierownictwem
okręgowego wizytatora, p. St., Wiśniewskiego.

Szkolnictwo powszechne.
Największe trudności nastręczało zorganizowa
nie szkolnictwa powszechnego. Chodziło tu nie tyl
ko o skompletowanie odpowiedniego zastępu nau
czycieli, ale też o dostosowanie młodych sił nauczy
cielskich, często nie znających należycie warunków
pracy na Pomorzu, do potrzeb miejscowej ludności
i wskazań Min. W. R. i O. P.
Wykonanie zadań administracyjnych w szkol
nictwie powszechnem powierzono w pierwszym rzę
dzie inspektorom szkolnym, podporządkowanym bez
pośrednio wydziałowi I Kuratorjum. W r. 1920
władze rozporządzały w 1407 szkołach powszech
nych arm ją nauczycielską, składającą się z 1831
osób. Następująca tabliczka ilustruje dobór praco
wników szkolnych, ich kwalifikacje i przeszkolenie:
Ilość nauczycieli
Rok
1920
1921
1922
1923
1924
1925

1926

Ogółem

niekwalif.

Uczestn.
kursu

0/
/o

1831

632
929

240
386

T3°9
I 167
1027

853
1220
640

935

474
29/

37.9
63
65,1
104,5
62,3
50,6

2145
2608
27 58

2828
2921
2839

630

47,1

Rozmieszczenie sił niewykwalifikowanych na
terenie Pomorza przedstawiało się według inspekto
ratów :

Statystyka z okresu 1920—1926 świadczy
o wielkich zmianach w składzie sił nauczycielskich,
o bardzo ważnych prziesunięciach poszczególnych
kategoryj stopni kwalifikacyjnych.
Co się tyczy uczniów w szkołach powszechnych
na Pomorzu w r. 1920, to mieliśmy ogółem 153.363
uczniów; w tej liczbie Polaków 116.596, Niemców
34.681, Żydów 12, Rosjan 2, bez podania języka

ojczystego 2072. Pod względem wyznania ogromna
większość, bo 121.538 należała do kościoła rz.-kat.;
ewangelików było 28.965; na inne wyznania —
gr.-kat., prawosławne, baptystów, mojżeszow^e —
przypadają drobne liczby, ogółem mniej niż 3000.
Według płci dziatwa szkolna przedstawiała się:
chłopców 74,505; dziewcząt 72.721; nie podano płci
w 6137 wypadkach.
W r. 1920 znajdowało się: w miastach 90 szkół,
na wsiach 1717 szkół.
Szkół polskich było 937, niemieckich 275, mie
szanych polsko-niemieckich 195. Szkół państwowych
wówczas mieliśmy 1393, w których uczyło się
152.335 dzieci. W 14 szkołach, utrzymywanych
kosztjem samorządów i osób prywatnych, pobierało
naukę 1028 dzieci.
Szkół męskich b)do 4, żeńskich 6, koedukacyj
nych 1397.
Pod względem stopnia organizacyjnego szkoły
powszechne dzieliły się na:
1-klasowe w liczbie
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W jakim kierunku poszła linja rozwojowa tych
szkół, o tern informuje nas statystyka z r. 1925
i 1929. Po 5 latach niepodległości liczba szkół na
Pomorzu wzrosła do 1446, liczba nauczycieli do
2828; natomiast liczba dzieci w wieku szk. spada
do 135.611, przyczem liczba dzieci narodowości pol
skiej podnosi się do 119.978 (w porównaniu z r.
1920 przyrost wynosi przeszło 3000), tymczasem
ilość dzieci narodowości niemieckiej gwałtownie się
obniża: z 34.681 w r. 1920 do 15,633 w r. 1925.
Zmniejszenie się liczby dzieci niemieckiego po
chodzenia nie jest bynajmniej zjawiskiem przypadkowem, lecz stałem i bardzo znamiennem, jak o tern
świadczą również dane statystyczne z r. 1929, kiedy
to do szkół niemieckich uczęszczało tylko 10.067
dzieci, co stanowi mniej niż 1U dzieci niemieckich

z r. 1920. W związku z tak olbrzymim spadkiem
frekwencji uczniów narodowości niemieckiej musia
ła się odpowiednio zmniejszyć liczba szkół niemiec
kich i nauczycieli-Niemców. Gdy w r. 1925 było
w państwowych szkołach powszechnych 182 nau
czy ciieli-Niemcó w, obecnie mamy na terenie Pomo
rza 109 nauczycieli - Niemców, pracujących w 71
szkołach. Ta znamienna ewolucja stosunków naro
dowościowych w szkolnictwie pomorskiem najdobi
tniej świadczy o polskości Pomorza.
Prócz tego nasz dorobek w ciągu pierwszych
5 lat istnienia szkoły polskiej na Pomorzu streszcza
się najogólniej we wzroście o 665 osób nauczyciel
stwa polskiego i w zmniejszeniu się sił niekwalifikowanych o 2.5°/o w porównaniu z r. 1920, kiedy to
niekwalifikowani stanowili 34.5% ogółu nauczyciel
stwa w szkołach powszechnych na Pomorzu.
Dopiero od r. 1926 daje się zauważyć wzrost
liczby szkół wyżej organizowanych kosztem zwija
nia jednoklasówiek. Od tego czasu zmniejsza się
frekwencja ylzieci i liczba szkół, podnosi się nato
miast] liczba nauczycieli wogóle, wzrasta znakomicie
liczba nauczycieli kwalifikowanych, podnosi się
ogólny poziom nauczania.
W ostatnim roku sprawozdawczym szkół pow
szechnych było 1328, uczących się w nich chłopców
62.574, dziewcząt 58.777. Ilość szkół jednoklasowych zmniejszyła się o 89, liczba dwuklasówek
wzrosła do 437 i siedmioklasówek do 65 zamiast
55 w r. 1920.
Liczba nauczyciel i wzrosła do 2.955, w tiem:
Polaków 2.846, Niemców 109.
Stosunek według płci pozostał mniej więcej ten
sam: nauczycieli mamy 1.864, nauczycielek 1.091.
Najbardziej pouczającym jest przyrost nauczy
cieli kwalifikowanych. Wśród Polaków mamy nau
czycieli z pełnemi kwalifikacjami 1.055, z I legzaminem kwak i maturą 1.775; z maturą gimnazjalną
12; z wykszt. 6 klas gimn. 4.
Wśród Niemców-nauczycieli stan kwalifikacyj
jest nast.: z pełnemi kwalifikacjami 38; z maturą
seminarjalną 71.
We wszystkich tych zestawieniach zwraca na
siebie uwagę rok 1926. Jest on przełomowy pod
wielu względami. Jeżeli od r. 1920 do 1925 liczba
nauczycieli niekwalifikowanych zmniejszyła się
o 2.5%, to w r. 1926 odnośna liczba spada odrazu
o 10%, a w następnych latach nieprzerwanie w* tym
samym mniej więcej stosunku, tak iż obiecnie tylko
16 sił nauczycielskich nie posiada pełnych uprawnień,
z nich jednak 12 uczy na podstawie matury gimna
zjalnej i ma możność zdobycia pełnych kwalifikacyj
w b. krótkim czasie.
Widzimy więc, że od r. 1926 rozrost szkolnic
twa pomorskiego zmienia zasadniczo swój cha
rakter: rozwój ilościowy cokolwiek wstrzymuję się,
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aby podnieść się jakościowo. Następuje okres, trwa
jący dotąd, w którym główną troskę władz szkolnych
stanowi rozbudowa szkolnictwa nie wszerz, jak do r.
1926, lecz wgłąb i wwyż. Chodzi teraz o pogłę
bienie zadań dydaktyczno-metodycznych i podniesie
nie poziomu w szkołach tak pod względem intelek
tualnym, jak i moralnym przy równoczesnem
zwiększeniu oszczędności w dziale ściśle administra
cyjnym. Po 5 latach ekstensywnego nasadzania
oświaty przeszliśmy do obecnego okresu intensy
wności, czemu sprzyja w pewnym stopniu tymcza
sowe obniżenie się liczby dziatwy w wieku szkol
nym wskutek zmniejszenia się urodzeń w czasie
wojny światowej.
Moment chwilowego zacisza w dopływie dzia
twy do szkół wyzyskany jest przez Władzę w celach
usunięcia braków ujawnionych i podniesienia szkół
pod względem stopnia organizacyjnego i wymagań
metodycznych.
Praca w kierunku organizacyjnego udoskonale
nia szkół pociągnęła za sobą przedewszystkiem ich
komasację, mającą na celu skupienie liczniejszych
gron nauczycielskich i ześrodkowanie pomocy nau
kowych. Racjonalność zabiegów o scalenie szkół po
dyktowana jest z jednej strony troską o zadośćuczy
nienie wymaganiom najnowszej dydaktyki, z drugiej
względami na zmniejszenie kosztów administracyj
nych.
Wybitne poprawienie się stosunków w życiu
wewnętrznem szkół polskich na Pomorzu zawdzię
czamy nieprzerwanej i wytężonej pracy Władz nad
dokształcaniem sił nauczycielskich. Akcja w tym
kierunku nie ^zmniejsza się dotąd, chociaż coraz
mniejszą rolę odgrywają kursy krótko-terminowe.
Zamiast krótkich kilkutygodniowych przeszkoleń,
Kuratorjum daje nauczycielstwu szkół powsz. moż
ność studjów uzupełniających jednorocznych. Za
kładem tego typu jest] Wyższy Kurs Nauczycielski
z siedzibą w Toruniu, obejmujący od r. 1929 obok
wcześniej zorganizowanych studjów humanistycz
nych grupę zaokrągloną prziedmiotów fizyko-matematycznych. Specjalizacja uzdolnień nauczycielskich
na 2 wydziałach Wyższ. Kursu Naucz, przyczynia
się do zróżnicowania jednolitych zastępów naucz,
pod względem umysłowym i dobroczynnie wpływa
na dążności oświatowe, dając możność eliminowania
z masy nauczycielskiej jednostek najzdolniejszych
i najpracowitszych.
Obok organizowania szkół powszechnych o róż
nej ilości klas, Inspektoraty Szkolnie zaopiekowały
się szeregiem szkół wydziałowych, w których naukę
pobiera 3.639 dzieci w wieku od 10 do 18 lat, w tej
liczbie dziewcząt 2.518, chłopców 1.121.
Pod względem narodowości tylko 48 dzieci za
licza się do narodowości niemieckiej i 7 do żydow
skiej, neszta uczących się to Polacy.

W państwowych szkołach wydziałowych uczy
obecnie 180 nauczycieli. Wszyscy posiadają przy
najmniej I egzamin kwalifikacyjny i pełne wykształ
cenie seminarjalne.
Państwowe szkoły wydziałowe są: w Brodnicy,
Chełmży, Chojnicach, Czersku, Działdowie, Grudzią
dzu, Lidzbarku, Lubawije, Nowemmieście, Pelplinie,
Pucku, Sępólnie, Starogardzie, Świeciu, Toruniu
męska i żeńska, w Tucholi, Wąbrzeźnie i Wejhero
wie.

Prócz tego w Grudziądzu obok szkoły wydzia
łowej państwowej istnieje prywatna 3-klasowa szko
ła żeńska, zbliżona pod względem programów nauki
do typu szkół wydziałowych. Takiegoż typu szkoły
prywatne funkcjonują dla dzieci narodowości nie
mieckiej w Radzynie, Starogardzie, Świeciu, Tcze
wie i Wejherowie.
Ogółem Pomorze posiada 25 szkół wydziało
wych z 4.193 uczących się i 217 siłami nauczyciel
skiemu

Szkolnictwo średnie ogólnokształcące.
Po ustąpieniu Niemców z Pomorza w r. 1920
Wojewódzka Komisja dla Spraw Wyzn. i Szkolnych
objęła zarząd nad szkolnictwem ogólno-kształcącem.
Decernentem dla spraw szkół średnich został dr. J.
Riemer.
Wszystkie zakłady średnie w ogólnej liczbie
19 uruchomiono według wskazań Tymczasowych
Planów b. Dzielnicy pruskiej. W 19 państwowych
zakładach średnich było wtedy ogółem 2.790 uczą
cych się, w prywatnych — 1.267. Według narodo
wości młodzież szkół średnich składała się z 2.362
Polaków i 1.695 Niemców.
Według typów szkoły średnie dzieliły się na:
gimnazja humanistyczne — 8
gimnazja klasycznie — 7
gimnazja klasyczne zreformowane — 1
gimnazja mat.-przyrodnicze — 1.
Państwowe gimnazja humanistyczne urucho
miono: w Chełmży (początkowo koedukacyjne, nast.
męskie), w Chełmnie (żeńskie), Grudziądzu (żeń
skie), Świjeciu (koeduk.), Tczewie (męskie i ż.), To
runiu (poi. męskie i niem. koed.) i Wąbrzeźnie (pocz.
koeduk. później męskie). Oprócz tego w Gniewie
otwarto 6 klasowe progimnazjum human, koeduka
cyjne.
Państwowe gimnazja klasycznie są: w Chełmnie,
Chojnicach, Grudziądzu, Toruniu, Kościerzynie, Sta
rogardzie i Wejherowie. Brodnica posiada państw,
gimnazjum klasyczne zreformowane. Nadto do te^
goż typu należy 7-klasowe gimn. w Nowemmieści;e
i 6-klasowe w Lubawie.
W Grudziądzu jest czynne jedyne na Pomorzu
gimn. mat.-przyrodnicze.
Po objęciu przez Polskę Pomorza napływ mło
dzieży do gimnazjów państwowych był tak wielki,
iż powstała potrzeba tworzienia nowych klas równo
ległych. W r. 1926 liczba uczących się w państw,
zakładach ogólno-kształcących sięgała 6.323. Jest to
liczba kulminacyjna w rozwoju frekwencji. Ogrom
ny przyrost młodzieży gimnazjalnej wymagał zwię
kszenia gron nauczycielskich. Liczba nauczycieli
gimnazjalnych wzrosła o 52 osoby, jednak w sto-

sunku do wzmożonej frekwencji uczniów7, niedo
statecznie.
Uzupełnienie gron profesorskich nastręczało
znacznie więcej trudności, niż w szkolnictwie pow7szechnem. Pod względem kw^alifikacyj skład gron
nauczycielskich do r. 1925 nie przedstawiał się po
myślnie: w ciągu pierwsziego pięciolecia przybyło
do gimn. państwowych 23 siły kwalifikowane i 30
niekwalifikowanych. Rok 1926 w gimnazjach, jak
i w innych dziedzinach życia, był przełomowy.
W jesieni tego roku mieliśmy poważny odpływ mło
dzieży gimnazjalnej z zakładów7 państwowych z po
wodu przeładowania ich i uważniejszej sielekcji pro
mocyjnej w związku z gruntowniejszem wykony
waniem programów nauki. Znaczny odsetek mło
dzieży, wędruje do szkół prywatnych, których wykaz
jest następujący:
1. 5-klasowo gimn. klasycznie w Pelplinie,
2. 8-klasowo gimn. żeńskie w Toruniu,
3. 7-klasowo gimn. żeńskie w7 Kościerzynie,
4. 5-klasowy zakład misyjny św. Józefa w7 Górnej
Grupie,
5. 3-klasowo gimn. koeduk. w Kartuzach,
6. 6-klasowe gimn. OO. Redemptorystów7
w Toruniu,
7. Gimnazjum koeduk. w Gdyni,
8. 5-klasowe gimn. żeńskie św. Teresy w Toruniu.
Oprócz tego młodzież niemiecka posiada 3 za
kłady pryw7atne: 8-klasowo gimn. mat.-przyr. w Gru
dziądzu, 6-klasowe mat.-przyr. w Chojnicach i 6-klas.
human, w Tczewiie.
W r. 1929 szkoły ogólnokształcące państwowe
i prywatne liczyły 7.641 uczących się, przycziem
w porówmaniu z r. 1920 liczba uczniów w gimna
zjach państwowych wzrasta do 198%, w prywa
tnych do 167%.
Inne stosunki przedstawiają zestawienia ucz
niów w7edług narodowości. Gdy w r. 1920 Polacy
stanowili 58,2% ogółu uczniów, Niemcy zaś 41,7%,
to w r. 1929 uczniów Polaków mamy ok. 85%,
Niemców zaś mniej niż 15%. Te olbrzymie przesu
nięcia uczniów w szkole średniej pod względem na
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rodowości odpowiadają całkowicie zmianom naro
dowościowym, zaobserwowanym w szkołach pow
szechnych. Zjawisko to jest stałem i konsekwentnie
rozwija się w ciągu całego dziesięciolecia szkoły
polskiej na Pomorzu.
Szkolnictwo średnie, rozrastające się pomyślnie
pod względem frekwencji uczniów i dość słabo pod
względem sił nauczycielskich oraz pomocy nauko
wych, było do r. 1926 w okresie charakterystycznej
ekstensywności. Nie był to objaw pomyślny, szcze
gólnie ze względu na zasadnicze zadanie szkoły śre
dniej, mającej przygotowywać odpowiednio mło
dzież do studjów wyższych.
Trzeba było w ciężkich warunkach zająć się
podniesieniem poziomu nauki, reformą programów
szkolnych i doborem sił profesorskich. Wytężona
praca prowadzona w tym kierunku przez Wydział II
Kuratorjum dała następujące wyniki w r. 1929. Ma
my nauczycieli kwalifikowanych 187, czyli 63,8%;
niekwalifikowanych 106, czyli 36,2%, zamiast pra
cujących w r. 1921 kwalifikowanych 106, czyli 44,5%
i niekwalifikowanych 132, czyli 55,5%.
Wyniki reorganizacji gron nauczycielskich są
więc poważne, chociaż jieszcze dalekie od ideału. Ko
rzystniej przedstawia się pod względem kwalifikacyj dobór sił naucz, w gimnazjach prywatnych. Gdy
w r. 1925 szkolnictwo prywatne posiadało tylko

29,09% sił kwalifikowanych i zgórą 70% niekwali
fikowanych, dziś nauczyciele kwalifik. stanowią tam
83,5%, niekwalif. zaś 16,5%.
Kwestja podniesienia poziomu wychowania
i kształcenia umysłowego w szkołach średnich na
dal pozostaje palącą, a jiej rozwiązanie należy do
najtrudniejszych zadań Min. W. R. i O. P. Wśród in
nych poczynań Ministerstwa w tym kierunku należy
podkreślić stworzenie w r. 1929 instytucji Instruk
torów Ministerjalnych, mających za zadanie udo
skonalenie metod nauczania. Po półrocznem do
świadczeniu Min. zapowiada dalszą rozbudowę no
wej instytucji.
Ożywiienie w zakresie szkoły średniej wyraziło
się w ostatnich miesiącach w pracach zjazdu dyrek
torów zakładów średnich, w konferencjach kurato
rów i wizytatorów, wreszcie w organizowaniu lekcyj pokazowych w większych miastach Pomorza.
Kilkanaście takich lekcyj pokazowych z jęz. pol
skiego, fizyki i matematyki odbyło się niedawno
w Toruniu i Grudziądzu. Wyrazem troski o nale
żyte przygotowanie nauczycieli szkół średnich pod
względem metodycznym jest również otwarcie
Ośrodka Dydaktycznego w zakresie nauczania jęz.
polskiego i historji przy państwowem Gimn. im. M.
Kopernika w Toruniu.

Szkolnictwo zawodowe.
W r. 1923 została przydzielona do Kuratorjum
O. Szk. Pom. administracja szkół dokształcających
zawodowych. Nadzór nad wszystkiemi szkołami
i kursami zawodowemi na tlerenie Pomorza przejęło
Kuratorjum O. Szk. Pomorskiego od Kuratorjum
Okr. Szk. Poznańskiego od dnia 5j sierpnia 1925 r.
na podstawie rozporządzenia Min, W. R. i O. P.
Dla szkolnictwa zawodowego stworzono w Ku
ratorjum referat, który od 1 maja 1929 przekształ
cono w Wydział III Szk. Zawodowego. Na czele
referatu i Wydziału III stali kolejno p. wiz. Jan
Grabowski, od 1 listopada 1924 r. inż. Stefan Bo
rucki, od 1 lipca 1929 r. do chwili obecnej p. inż.
Edward Herzberg. Stanowisko instruktora szkół
dokształcających zawodowych zajmuje p. Roman
Wojciechowski.
Szkolnictwo zawodowe na Pomorzu ma wspa
niałe widoki rozwoju. Zaniedbanie tego działu w I
pięcioleciu po przyłączieniu Pomorza do Macierzy
było wielką stratą dla społeczeństwa pomorskiego
i dla spraw ogólnopolskich, związanych z naszym
dostępem do morza. Niemałą szkodę poniosła nasza
młodzież, która, nie mając dostatecznej ilości szkół
zawodowych różnych stopni, cisnęła się do gimna
zjów i przepełniając je, utrudniała rozwój szkolnie-

twa śriedniego, bez korzyści dla siebie. Tymczasem
życie gospodarcze Pomorza stale domagało się stwo
rzenia szkół zawodowych na szerszą skalę.
Obecnie mamy 3 państwowe szkoły zawodowe
średnie: 1) Szkołę Budowy Maszyn w Grudziądzu,
2) Szkołę Zawodową Żeńską w Toruniu, 3) Szkołę
Handlową 4-letnią w Chojnicach.
Szkoła Budowy Maszyn w Grudziądzu wyda
tnie zaczęła się rozwijać od r. 1925. Początkowo
w r. 1920 miała 37 uczniów i 6 nauczycieli. W chwi
li obecniej posiada 200 uczniów, 24 nauczycieli, 8 in
struktorów, 3 asystentów, 2 sekretarzy, 2 woźnych,
1 lekarza i 1 dentystę. Szkoła przygotowuje techników-mechaników według programu, obejmującego
4 lata studjów teoretycznych i praktycznych. Przy
Szkole Budowy Maszyn istnieję 2-letnia Przemysło
wa Szkoła Mistrzów-Mechaników, dokąd przyjmuje
się rzemieślników, obeznanych z pracą w zakładach
fabryczno-przemysłowych i posiadających wiedzę
ogólną w zakresie szkoły powszechnej. Obecnie ma
51 uczniów. W programie szkoły przeważają przed
mioty i ćwiczenia praktyczne na wzór tego rodzaju
szkół w St. Zjedn. Ameryki Północnej.
Państwowa Szkoła Zawodowa żeńska w Toru
niu istnieje od 1 września 1927 r. Składa się z 2

działów: 3-letniego przemysłowego i r-rocznego go
spodarstwa domowego.
Szkoła przyjmuje kandydatki na podstawie
ukończenia Szkoły powszechnej i egzaminu wstę
pnego. Do przedmiotów nauczania należą: religja,
j. polski, j. niemiecki, nauka obywatelska, geometrja,
rysunki, historja, nauka o ubiorach, śpiew, higjjena,
gimnastyka i bieliźniarstwo przez 1 rok a krawiec
two 2 lata albo tkactwo lub koronkarstwo. Absol
wentki 3-letniego kursu otrzymują świadectwo cze-

Z obozu harcerskiego — szałas.

ladniczek. Ukończenie 1-rocznego kursu gospodar
stwa domowego daje możność objęcia posady w za
wodzie kulinarnym.
Szkoła prowadzi też kursy wieczorne dla doro
słych: 1) szycia, 2) krawiecczyzny, 3) gotowania.
W r. 1927/28 Szkoła miała na kursie bieliźniarsko-krawieckim 25 uczenie, na kursie gospod. domo
wego 44. W r. 1930 do Szkoły uczęszcza 58 uczenie.
Szkoła dzienna i kursy wieczorne zatrudniają: 8 nau
czycieli, 6 instruktorów. Przy Szkole istnieje hufiec
P. W.

Szkoła Handlowa w Chojnicach zatrudnia w r.
1930 7 nauczycieli, 1 woźnego i 97 uczenie.
Z inicjatywy Związku Towarzystw Kupieckich,
Pomorskiej Izby Rolniczej i szeregu innych organizacyj społecznych powstaje spora ilość szkół han
dlowych, rolniczych, przemysłowych, rziemieślniczych o różnych stopniach organizacyjnych. Dzięki
powołaniu do życia tych szkół zawodowych nastąpiło
znaczne odciążenie w szkołach ogólno-kształcących
z korzyścią dla młodzieży, państwa i społeczeństwa.
Do znaczniejszych szkół tego rodzaju należą:
1) Szkoła Handlowa Zw. Tow. Kup. w Brodnicy,
2) Szkoła Handlowa (dla handlu i techniki portowej)
w Gdyni od 16 października 1929 r., 3) Szkoła Han
dlowa Zw. Tow. Kup. w Grudziądzu, 4) Szkoła
Handlowa Tow. Kupców Sam. w Tczewie, 5) Szko
ła Handlowa Izby Przemysłowej w Toruniu, 6)
Szkoła Handlowa Tow. Kup. Sam. w Wejherowie,
7) Szkoła Rzemieślnicza w Działdowie, 8) Szkoła
Rzem.-Przemysłowa w Tczewie, 9) Szkoła Gospo
darstwa Izby Rzem. w Grudziądzu, 10) Szkoła
Gospodarstwa zawodowa żeńska Tow. Ziemianek
Pom. w Swieciu i t. p.
W ostatnich latach powstało wiele Szkół do
kształcających zawodowych. Rozwijają się i mnożą
w związku z rozporządzeniem Pana Prezydenta
z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemy słowem.
Rozporządzenie powyższe uniemożliwia otrzymanie
świadectwa czeladniczego bież ukończenia szkoły
zawodowej.
Według statystyki z dnia 15 grudnia 1929 r.
posiadamy 42 szkoły zawód, dokszt. z 7.323 ucznia
mi w 255 oddziałach. W szkołach tych pracuje 453
nauczycieli, których kwalifikacje są:
322
z wykszt/ szk. powsz.
16
z wykszt. średniem
z wykszt. techniczn.
13
18
zawodowo-instrukt.
z niższem
44
duchownych
37
innych
4
Trudno ująć szkolnictwo zawodowe w jakieś
określone programy i przepisy. Jak różne są dzie
dziny życia gospodarczego, tak różnolite są szkoły
zawodowe, najściślej z tern życiem związane. Jeżeli
we wszystkich działach szkolnictwa widoczny jest
duży postęp, tern pewniej należy oczekiwać rozkwitu
szkół zawodowych na Pomorzu wobiec wzrastające
go znaczenia tej ziemi dla całej Polski.
Prof. Edward Rzeszowski.

Państwowa Szkoła Budowy Maszyn
w Grudziądzu.
Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej, po objęciu
w r. 1920 Pomorza, postanowiło w tem województwie
otworzyć szkołę techniczną. Wybór padł na Grudziądz
nie tylko, jako na stolicę przemysłu i handlu pomor
skiego, lecz również dlatego, że w tem mieście znaj
dował się odpowiedni gmach, odziedziczony po daw
nej niemieckiej szkole zawodowej i zaopatrzony prawie
we wszystkie środki, potrzebne dla takiej szkoły.
W gmachu tym uruchomiono polską Państwową
Szkołę Budowy Maszyn.

Program nauki oddziału o kursie dwuletn i m był taki sam, jak dawnej niemieckiej Szkoły
Budowy Maszyn. Różnica polegała tylko na tem,
że język niemiecki został zastąpiony przez język polski.
Warunkiem przyjęcia na ten oddział było ukończenie
szkoły powszechnej (lecz nie najwyższego stopnia
organizacyjnego) i trzechletnia praktyka zawodowa.
Program nauki oddziału o kursie trzylet
nim był zbliżony do programu nauki wydziałów
mechanicznych szkół austrjackich, czeskich i szwaj-

Gmacb szkoły.
,
Dnia 3 listopada 1920 r. otwarty został trzy
miesięczny kurs przygotowawczy oraz kurs wieczorny
rysunków technicznych.
Po ukończeniu nauki na kursie przygotowaw
czym otwarte zostały d. 1 lutego 1921 r. dwa od
działy: jeden o kursie dwuletnim, drugi o kursie trzy
letnim.

carskich. Warunkiem przyjęcia na ten oddział było
ukończenie 4-ch klas szkoły średniej ogólnokształcącej
lub równorzędnej.
Prawo otrzymania świadectwa
ukończenia Szkoły uwarunkowano od wykazania się
conajmniej sześciomiesięczną praktyką fabryczną.
W r. 1923 Ministerstwo zarządziło zamianę
oddziału o kursie trzyletnim na oddział o kursie
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Czteroletnim, w r. zaś 1925 oddział o kursie
dwuletnim został przekształcony na Państwową
Szkołę Przemysłowych Mistrzów Mecha
ników.
Poza tern przy Szkole zorganizowano różne
kursy specjalne, obejmujące pokrewne celom Szkoły
gałęzie wiedzy technicznej. Odbyło się, poza kursem
rysunków zawodowych, 7 kursów dla pracowników
przemysłu metalowego, 2 kursy dla pracowników
przemysłu elektrotechnicznego, 1 kurs dla palaczy
i maszynistów oraz 1 kurs lotniczo-gazowy. Począ
wszy od r. 1927/28 przy szkole uruchomiona została
3-ia klasa szkoły dokształcającej zawodowej dla me
talowców.
Pod względem administracyjnym Szkoła podle
gała początkowo Komisji dla Spraw Wyznaniowych
i Szkolnych przy Województwie Pomorskiem. W lutym
1921 r. przeszła Szkoła pod zarząd Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Pomorskiego, jako władzy drugiej instancji.
Stan ten trwał do czerwca 1921 r., w którym to
miesiącu Szkoła zostaje przyłączona do Kuratorjum
Okręgu Szkolnego Poznańskiego, najwyższą zaś władzę
nad Szkołą obejmuje, zamiast Ministerstwa b. Dziel
nicy Pruskiej, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. W kwietniu 1924 r. Ministerstwo
W. R. i O. P. objęło bezpośrednią administrację
Szkoły. W październiku 1927 r. Szkoła przechodzi
znowu pod zarząd Kuratorjum Poznańskiego, w paź
dzierniku zaś 1928 r. wraca pod zarząd Kuratorjum
Pomorskiego,
W roku 1920/21 uczęszczało w obydwu oddziałach
Szkoły Budowy Maszyn 42 uczniów
„
1921/22
„
„
„
78
„
1922/23
„
„
„
109
„
1923/24
„
„
„
127
„
1924/25
„
„
„
139
,,
1925/26 uczęszczało do Szk. Bud. Maszyn
i Szk. Mistrzów Mech. 152 uczniów
„
1926/27
„
„
166
„
1927/28
„
„
175
„
1928/29
„
1
201
,,
1929/30 zapisało się ... . 226
„
Frekwencja na kursach specjalnych była nastę
pująca:
na kursie rysunków zawodowych ... 44 uczniów
na 7-iu kursach dla metalowców ... 198
,,
na 2-ch kursach dla pracowników prze
mysłu elektrotechnicznego.......................33
,,
na kursie dla palaczy i maszynistów . 63
„
na kursie lotniczo-gazowym..................... 73
,,
Razem 411 uczniów
Oddział o kursie dwuletnim szkoły Bu
dowy Maszyn ukończyło....................... 71 uczniów
Oddział o kursie trzyletnim tejże szkoły
ukończyło.................................................. 59
,,

szkołę Mistrzów Mechaników ukończyło 67 uczniów
4-letnią szkołę Budowy Maszyn ukończyło 43
,,
Razem 240 uczniów
Szkoła zajmuje 2 gmachy, wybudowane w r.
I9I3 Przez miasto.
Gmach główny jest trzypiętrowy i zajmuje po
wierzchnię około 800 m2.
Na parterze znajdują się warsztaty do obróbki
żelaza i drzewa, zajmujące około 210 m2, pracownia
do badania wytrzymałości materjałów, laboratorjum
elektrotechniczne, hala z 3-a kotłami centralnego
ogrzewania, skład na koks oraz mieszkanie tercjana
Szkoły.
Na pierwszem piętrze znajdują się: laboratorjum
elektrofizykalne, sala ze zbiorami elektrotechnicznemu
sala wykładowa fizyki, elektrotechniki i chemji, zbiory
dla fizyki i chemji, bibljoteka, gabinet dyrektora
i kancelarja.
Na drugiem piętrze znajdują się cztery sale
rysunkowe, pracownia fizyki, sala konferencyjna oraz
biuro konstrukcyjne asystentów.
Na trzeciem piętrze znajdują się cztery sale
rysunkowe, sale ze zbiorami części maszyn, gabinet
ze zbiorami technologji mechanicznej i sala wystawowa
prac uczniów.
Drugi gmach jest parterowy i zajmuje powierz
chnię około 255 m2. Składa się z kotłowni, hali
maszyn, kuźni, hartowni, akumulatorni oraz składu
na węgiel i drzewo. Obok tego gmachu znajduje się
komin wysokości 30 metrów.
Celem umożliwienia racjonalnego prowadzenia
ćwiczeń praktycznych Szkoła posiada celowo urządzone
pracownie.
W kotłowni znajduje się kocioł parowy płomienicowy o powierzchni ogrzewalnej 22.33 m2 z Prze~
grzewaczem, podgrzewaczem i przyrządem do zmięk
czania wody.
W sali silników znajduje się: silnik parowy
o mocy 25 KM, silnik systemu Diesela, leżący, również
o mocy 25 KM, prądnica, pędzona przez silnik parowy,
o napięciu 115 Volt, prądnica, pędzona przez silnik
Diesela, o napięciu 115 —160 Volt, przetwornica,
składająca się z silnika elektrycznego i prądnicy, a słu
żąca, łącznie z prądnicą, pędzoną przez silnik parowy,
do ładowania akumulatorów, oraz tablica rozdzielcza
ze wszystkiemi przyrządami potrzebnemi do ładowa
nia akumulatorów.
Akumulatory składają się z 62 ogniw i mają
pojemność 270 amperogodzin.
Pracownia do badania wytrzymałości materjałów
posiada maszynę z urządzeniami do rozrywania, ści
skania, gięcia i ścinania prętów.
Pracownia elektrotechniczna posiada prądnice,
silniki oraz wszystkie przyrządy miernicze potrzebne
do ćwiczeń elektrofizykalnych i elektrotechnicz
nych.

Gabinet fizykalny przystosowany jest do naucza
nia fizyki w zakresie statyki ciał stałych, cieczy i gazów,
ciepła oraz akustyki.

Stan inwentarza tut. pracowni powiększa się
prawie corocznie w miarę posiadanych środków finan
sowych. Główną jednak uwagę musiała Szkoła zwrócić

Silnik spalinowy.

Zbiory szkolne składają się z działu kotłów,
silników, dźwignic, części maszyn, technology i mecha
nicznej przyrządów mierniczych, tablic do wykładów,
map i t. d.

na odpowiednie-^urządzenie warsztatów szkolnych.
Warsztaty te miały za czasów poprzednich rządów
charakter warsztatów reperacyjnych i dlatego zupełnie
nie były dostosowane do zajęć praktycznych uczniów.

Serja wiertarek wykonanych w warsztatach szkolnych.

Bibljoteka szkolna składa się z bibljoteki nauczycielskiej, zawierającej około 2700 tomów, i bibljoteki
uczniowskiej, zawierającej około 750 tomów.
24. Dziesięciolecie Pomorza.

Obecnie, dzięki ich rozszerzeniu, powiększeniu mocy
napędowej oraz zaopatrzeniu w kilkanaście obrabiarek,
można w nich prowadzić zajęcia, przewidziane pro-
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gramem. Niemniej należy zaznaczyć, że są one ze
względu na cel Szkoły i wobec obecnie stosowanych
metod nauczania za małe. Zaradzi temu nowy gmach
warsztatowy, którego budowa rozpocznie się prawdo
podobnie w najbliższym czasie.
Personel szkolny składa się z dyrektora, 8-iu
nauczycieli stałych, 15-11 nauczycieli dochodzących,
3-ch instruktorów stałych, 3-ch instruktorów docho
dzących, lekarza szkolnego, dentystki, 3-ch asystentów,
2-ch urzędników kancelaryjnych, mechanika i woź
nego.
Ze Szkołą współpracuje Rada Opiekuńcza, na
czele której stoi p. inż. Janusz Czapiński, dyrektor
fabryk „Unia“. Poza tein przy Szkole istnieje Tow.
Przyjaciół uczniów, którego przewodniczącym jest

prezes Sądu Okręgowego, p. Mieczysław Łachecki.
Towarzystwo prowadzi tanią kuchnię dla uczniów.
Z zrzeszeń uczniowskich czynna jest Bratnia
Pomoc Uczniów, której działalność obejmuje samo
kształcenie, popieranie muzyki i sportów, wydawanie
kursów wykładów, udzielanie materjalnej pomocy nie
zamożnym kolegom, prowadzenie sklepiku szkolnego,
bibljoteki i t. d.
Aby zaznajomić społeczeństwo z celami nauki
w Szkole, oraz z postępami jej uczniów urządziła
Szkoła szereg wystaw prac swych wychowanków
w gmachu szkolnym. W tym też celu Szkoła wzięła
udział w r. 1925 w Pomorskiej Wystawie Rolnictwa
i Przemysłu w Grudziądzu oraz w 1929 r. w Po
wszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.
Edward Herzberg.

Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych w Grudziądzu.
Pierwszy impuls do powstania na Pomorzu, z
siedzibą w Grudziądzu, Pomorskiej Szkoły Sztuk
Pięknych dał ówczesny Naczelnik Państwa, Józef
Piłsudski, w r. 1921 podczas swego pobytu w Gru
dziądzu, w czasie zwiedzania pierwszej wystawy
obrazów artystów pomorskich.
Wystawa ta nieoczekiwane wywołała wrażenie
na zwiedzającej ją publiczności. — Zasługę około
jej urządzenia przypisać należy dr. Majkowskiemu,
ówczesnej Radzie Pomorskiej i prof. Szczeblewskiemu, który włożył w to wiele wysiłku i czasu.
Eksponaty wystawy znalazły miejsce w Warszaw
skiej Zachęcie Sztuk Pięknych. Wiele obrazów
sprzedano, m. in. kilka prof. Szczeble w skiego.
Otwarcia tej Pierwszej Pomorskiej Wystawy
dokonał 7 czerwca r. 1921 Naczelnik Państwa, Jó
zef Piłsudski, w obecności delegatów Ministerstwa
Kultury i Sztuki, wojewody, kuratora. Nadesłano
cały szereg depesz gratulacyjnych. Był to dzień
naprawdę podniosły i budujący.
W pięknych słowach przemówił dr. Majkowski:
„Sztuka polska na Pomorzu w swych różnoro
dnych objawach, mówi do nas z zachowanych po
mników, językiem wysoce charakterystycznym, jako
wyraz kultury nadmorskiej i jej ludności. Sztuka ta,
atoli, jest jako królowa w baśni, która głęboko pod
ruinami śpi w złocistych komnatach. Posiada ona
starą tradycję, ale burze wojennie i zmiany państwo
we, nawiedzające Pomorze w wiekach ubiegłych,
przerywały nić tradycji i ciągłość twórczości.
Dzisiaj nowe pokolenie artystów pomorskich,
którym skrzydła rozwiązała wolność, przedstawia się
Tobie w swych dziełach, Naczelniku.
Urządzając tę swoją pierwszą wystawę Pomo
rzanie pragnęli udowodnić, że i w dziedzinie piękna
nie przychodzą do wskrzeszonej Matki-Ojczyzny
z próżnemi rękoma“.
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Naczelnik Państwa, oprowadzany następnie
przez dr. Majkowskiego, prof. Szczeblewskiego, ks.
prałata Dembka, ks. posła Ludwiczaka, z uzna
niem wyrażał się o portretach W. Szczeblewskjiego,
rzucając myśl, by stworzyć tu na Pomorzu uczel
nię malarską.
Myśl tę piastowaną już przez światłe i kultu
ralne obywatelstwo Grudziądza na czele z p. Prez.
Włodkiem, który od początku szkole użycza swego
poparcia, można było stopniowo realizować.
Gorącym jej, oddanym zwolennikiem był prof.
W. Szczeblewski. Toteż na propozycję mu uczy
nioną, bez wahania stanął na czele nowej placówki,
poświęcając się jej duszą i siercem, niejednokrot
nie w trudnych warunkach mater jalnych, ze swych
skromnych funduszów ją finansując. Po wielu tru
dnościach wstępnych szkoła wreszcie otrzymuje
odpowiedni lokal w Muzeum Miejskiem.
Dnia 1 listopada 1922 r. w obecności zastępcy
p. wojewody, reprezentantów miasta, władz woj
skowych oraz licznego obywatelstwa dokonano
otwarcia i poświęcenia Pom. Szkoły Sztuk Pięknych.
W pierwszym roku założenia zapisało się 12
uczniów, liczba ta stale jednak wzrastała, aż do 20.
Najtrudniejsza
była
sprawa
materjalna,
gdyż czesne nie pokrywało zapotrzebowań szkoły.
Z dużą pomocą przychodzi Magistrat, dzięki spe
cjalnej opiece prezydenta miasta, p. Włodka, ponosi
część ciężaru, udzielając bezpłatnie opału i światła.
W lutym 1923 r. Szkoła po raz pierwszy wy
stąpiła publicznie z okazji urządzonego przez nią
balu, wystawiając w sali Muzeum swe obrazy. Pra
sa i publiczność powitały tę wystawę z wyrazami
niefałszowanego uznania. Jak intensywnie szkoła
pracuje, dowodem tego jest już druga z rzędu w
tym roku wystawa prac uczniów. Zwiedził ją gen.
Haller.

Nagrody wówczas otrzymali:
I — panna Zelmówna, II — porucznik Wo
źniak, III — p. Baranówna, IV — p. Mantheyówna.
Ówcześnie wychodzący w Grudziądzu „Głos
Pomorski“ tak o tej wystawie pisał:

Wacław Szczeblewsku
„Drugą salę pierwszego piętra zajęła Pomor
ska Szkoła Sztuk Pięknych. — Powstała ona, jak
to już zaznaczyliśmy z inicjatywy i kosztem jedno
stki: artysty malarza prof. Szczeblewskiego.
Wyniki tej jednorocznej pracy szkoły świad
czą chlubnie o jej kierowniku, który dosłownie z
niczego w tak krótkim czasie stworzył dzieło, przy
nosząc zaszczyt nie tylko Grudziądzowi, ale Pomo
rzu. Do takich wyników w wielkiej mierze przy
czynił się talent niektórych uczniów Szkoły; lecz
cóż znaczy w szkole talent bez odpowiedniego kie
rownictwa“.
Te pierwsze sukcesy nie usypiają, lecz budzą
uczniów do tern większych wysiłków.
Szkoła, jak niejednokrotnie wyrażali się wy
bitni fachowcy, wybija się stopniowo na czoło
uczelni tego rodzaju w Polsce.
Były dyrektor departamentu kultury i sztuki,
p. Skotnicki, zwiedzając Szkołę, uznał jej wyż

szość nad niejedną starszą placówką tego typu
w kraju, nie mniej z pełnemi pochwałami wyraził
się o niej wiceminister Łopuszański.
W semestrze zimowym Szkoła otrzymała od
Magistratu w Muzieum większe ubikacje, tak, że
większa liczba uczniów może się w niej pomieścić;
również i rząd, choć w skromnych rozmiarach,
udzielił jej materjalnego poparcia.
Szkoła jest typu popołudniowego. — Nauka
trwa trzy lata i obejmuje przedmioty:
1) rysownictwo z natury martwego i rucho
mego modelu;
2) malarstwo: akwarele, olejne, tempera, kom
pozycje figur i pejzażu;
3) modelowanie w glinie;
4) wykłady: anatom ja, perspektywa, historjä
sztuki plastycznej, ze specjalnem uwzględnieniem
sztuki plastycznej.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Ucz
niowie dzielą się na zwyczajnych, od których wy
magany jest stopień wykształcenia 4 klas szkoły
średniej (wyjątki od tej reguły stanowią uczniowie
o wybitnych zdolnościach artystycznych) i ukoń
czony 16 rok życia, oraz nadzwyczajnych.
Praca wre całą pełnią rozmachu, podsycanego
entuzjazmem młodzieży i wprawną ręką kierowni
ka prof. Szczeblewskiego, jednakże byt materjalny
szkoły nie jest dostatecznie ugruntowany i wielekroć kierownik angażować się musiał osobistemi
finansami.
W pracy organizacyjnej prof. Szczeblewskiemu wielce był oddany uczeń tej szkoły, p. Suchożebrski.
W r. 1924 Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych
otrzymuje od Ministerstwa Wyznań i Oświaty
koncesję, przez co uczelnia niejako została podnie
sioną do godności pożytecznej placówki, jako do
bra i wzorowa szkoła plastyki. Opinja ta zaczy
na się ugruntowywać i wzrastać tak, że zapisują
się do szkoły uczniowie nawet z odległych miejsco
wości Pomorza.
Z wysokich gości zwiedzają Szkołę: Minister
St. Grabski, dyr. departamentu Skotnicki, kurator
Riemer, wojewoda Brejski, wojewoda Wachowiak,
generał Haller, starosta krajowy Wybicki.
W r. 1924-25 P. S. S. P. występuje z pracami
swemi na Wystawie Rolnictwa i Przemysłu w
Grudziądzu. Jury, na czele z historykiem sztuki
ks. prof. Dettloffem, wyraziło swe zadowolenie
z wyników prac uczniów, a obrazy szkoły na tej
wystawie oglądał ówczesny Prezydent Rzeczypo
spolitej, p. Wojciechowski, zatrzymując się przy
obrazach dłużej i wyrażając się o nich z pochwałą.
Jako dowód uznania dla pracy prof. W. Szcze
blewskiego około urządzenia wystawy obrazów ar
tystów pomorskich oraz Szkoły, Komitet honoro-
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wy, na czele z wojewodą pomorskim przyznał pro
fesorowi dyplom podziękowania.
Wykładali w szkole: dr. Jossie anatomję, art.mal. Konitzer o stylach, literat Zrębowicz z War
szawy historję sztuki. Niestety z braku funduszów,
Szkoła nie mogła utrzymywać stałych wykładow
ców, lecz angażowała ich tylko dorywczo.
W r. 1924-25 liczba uczniów wzrosła do 25.
Szkoła wypuszcza już 5 absolwentów, którzy prze
pisany kurs trzyletni ukończyli.
Istniał projekt założenia przy Szkole oddziału
sztuki stosowanej, lecz trudne finansowie położenie
stanęło temu na przeszkodzie.
Obiecywane z Ministerstwa subwencje nie do
pisały, wielu uczniów niezamożnych zalegało z
opłatą, która miesięcznie wynosiła 15 zł, tak, że

wie ofiarowane przez ówczesnego pułkownika Jar
nuszkiewicza, a obecnie generała, nauka w Szkole
uległaby dłuższej przerwie. Dnia 9 grudnia 1928 r.
Szkoła urządza wystawę.
Wybitnym czynem w życiu szkoły jest wyko
nanie prac malarskich w kościele garnizonowym
od kwietnia do września 1929 r. pod kierownic
twem prof. Szczeblewskiego.
Najściślej stosowano się do regjonalnych za
łożeń, posiłkując się motywami kaszubskiemi i pomorskiemi. Jest to kościół pierwszy na Pomorzu
utrzymany w stylu regjonalnym. Zasługa to* nadewszystko niestrudzonego kierownika Szkoły, prof.
Szczeblewskiego, który benedyktyńską pracę i wysi
łek złączył z wysokim artystycznym zmysłem. Prof.
Szczeblewski wykonał przepiękny adres dla Mar

Szkoła musiała borykać się z wielu przeszkodami.
Mimo to praca postępuje naprzód i rok rocznie
Szkoła urządza wystawy, zawsze z dużiem powodze
niem. W r. 1927 wystawiono 124 prace. Zwiedza
szkołę p. ministier W. R. i O. P. dr. Dobrucki.
O wystawie tej „Ilustrowany Kurjer Codzien
ny“ pisał;
„Wystawa prac uczniów Pomorskiej Szkoły
Sztuk Pięknych prof. Szczeblewskiego wypadła
bardzo udatnie. — Znać wielki wysiłek, włożony
ze strony nauczyciela, jak i uczniów, co w sumie
daje piękny bilans artystyczny i zapowiada duże
nadzieje w rozwoju sztuki malarskiej“.
Rok 1928-29 był dla Szkoły wielce bolesny.
Na dłuższy okres czasu zachorował niebezpie
cznie jej kierownik, prof. Szczeblewski, poddając
się ciężkiej operacji. Gdyby nie zastępstwo łaska

szałka Focha, a Szkoła, adres w imieniu szkół
średnich i Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, dla
Marszałka Piłsudskiego, za który otrzymała uznanie
najwyższe i podziękowanie. Niezależnie od prac czy
sto malarskich w szkole, skupiało się w niej życie
artystyczno-kulturalne, żie tylko wspomnieć „wie
czór autorski“ urządzony przez koło artystycznoliterackie przy wybitnej pomocy uczniów szkoły.
Profesor Wacław Szczeblewski położył niepożyte zasługi około rozwoju sztuki polskiej na Po
morzu, a jego artyzm i nadal służyć będzie długo
idei przez siebie umiłowanej. W sztuce malarskiej
jest postacią wybitną, a w dziale organizowania
i kierowania Pomorską Szkołą Sztuk Pięknych nie
zastąpiony.
Leon Sobociński.

Organizacja sądownictwa polskiego na Pomorzu.
(W dziesięciolecie istnienia sądów polskich na ziemi pomorskiej.)
Organizacji sądownictwa polskiego na Pomorzu
należy się osobna, chlubna karta w dziejach naszej
odrodzonej Ojczyzny. Kto zdała stoi od naszych
sądów pomorskich, kto nie zainteresował się historją
ich genezy i rozwoju, ten nie zdaje sobie sprawy
z tego, w jak trudnych warunkach organizowano
polski wymiar sprawiedliwości na ziemi pomorskiej,
pokrytej za czasów niemieckich siecią stosunkowo
dobrze funkcjonujących sądów z względnie dobrą
obsadą sędziów i urzędników sądowych, którzy
— z małemi wyjątkami — z chwilą ogłoszenia trak
tatu wersalskiego, przyznającego Polsce Pomorze,
nie byli skłonni do kontynuowania pracy dla nowego
zwierzchnictwa państwowego.
Niemcy za czasów naszej niewoli tylko wyjąt
kowo dopuszczali Polaków do stanowisk sędziow
skich, a prawie wcale nie było Polaków na stano
wiskach kierowniczych w sądownictwie. *)
Poza kilkudziesięciu sekretarzami sądowymi na
rodowości polskiej w sądach pomorskich Polaków
nie było.
Z chwilą zaś przejęcia Pomorza przez Polskę,
trzeba było sędziów i funkcjonarjuszy sądowych na
rodowości niemieckiej zastąpić sędziami i urzędni
kami polskimi. A tych stanowisk do obsadzenia było
dość dużo. Według zestawień niemieckich, w r. 1919
urzędowało na dzisiejszem terytorjum Pomorza
trzech prezesów Sądów Okręgowych (Toruń, Gru
dziądz, Chojnice)*2), 7 dyrektorów, 29 sędziów okrę
gowych, 78 sędziów powiatowych, 3 rewizorów ra
chuby, 155 sekretarzy sądowych, 60 asystentów, 30
*) Wyjątkowo znalazł się na stanowisku radcy Sądu
Apelacyjnego (Oberlandesgericht) w Kwidzynie Polak, p. Jan
Ornass, obecnie emerytowany wiceprezes Sądu Apelacyjnego
w Toruniu, który po przejęciu Pomorza przez Polaków nie
wahał się przejść do służby polskiej. Prezes Ornass, miano
wany polskim sędzią już na początku r. 1920, ze względu na
plebiscyt odbyć się mający na Powiślu, przebywał w Kwi
dzynie aż do jesieni 1920 r.
2) Za czasów niemieckich w Toruniu Sądu Apelacyjnego
nie było. Oberlandesgericht znajdował się w Kwidzynie.
Utworzenie Sądu Okręgowego w Starogardzie jest już dziełem
polskiem, o czem niżej.

pomocników sekretarzy, 46 komorników sądowych,
176 kancelistów i 74 woźnych.
Obsadzienie powyższych stanowisk siłami polskiemi nastręczało dużo trudności. Podczas kiedy na
stanowiska av administracji państwowej można było
wyznaczać ludzi bez specjalnego zawodowego przy
gotowania, to urzędu sędzioAvskiego nie można było
powierzać osobom bez przepisanych studjów praw
niczych i złożonych egzaminów sędziowskich.
O tych trudnościach, związanych z przejęciem
wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu, jak znesztą
na obszarze całej b. dzielnicy pruskiej, pomyślano na
szczęście dość wcześnie.
Polskie ziemie zachodnie, pozostające pod rzą
dami pruskiemi, od samego początku wojny świato
wej żyły w nadziei, że zawierucha dziejowa przynie
sie w swym wyniku wyzwolenie Polski, a z nią i na
szej dzielnicy. W przewidywaniu nadejścia tej chwili
rozpoczęły się prace organizacyjne w każdej dzie
dzinie życia, zaczęto przygotowywać przyszłą orga
nizację władz i urzędów polskich, któreby weszły
w miiejsee mających ustąpić urzędów pruskich3).* *
Zwołany na dzień 16 listopada 1918 r. do Po
znania ,,Zjazd polskich prawników“ powołał do
życia „Wydział prawników“, który stawił sobie
jako zadanie: zajęcie się przygotowaniem polskiej
administracji i polskiego sądownictwa, w tym zaś
ostatnim zakresie zorganizowanie polskich sądów
i odpowiednie zreformowanie cywilnego i karniego
praAva, tak materjalnego jak i formalnego. Poza tern
przedmiotem obrad na polu sądownictwa było: zare
jestrowanie prawników —r- Polaków, którzyby mo
gli objąć stanowiska w sądach polskich, dalej kwe3) Cfr.: „Szkic historyczny organizacji sądownictwa pol
skiego w b. dzielnicy pruskiej od czasów rewolucyjnych
1918 r.li, napisany przez sędziego S. Apel. Tadeusza Zającz
kowskiego, zawarty w „Zbiorze rozporządzeń i okólników Min.
b. dzielnicy Pruskiej z r. 1920, mających zasadnicze znaczenie
dla wymiaru sprawiedliwości“, zestawionym przez sędziego
Sądu Apel. Tadeusza Starka i sędziego powiatowego Dr. Za
górskiego, Poznań 1921, Nakładem Min. b. dzielnicy pruskiej.
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stja spolszczienia sądownictwa, wreszcie sprawa wy
kształcenia polskiej młodzieży prawniczej.
Na dzień 20 i 21 grudnia 1918 r. zwołano do
Poznania zebranie wszystkich prawników Polaków,
tak z Poznańskiego, jak i z Prus Zachodnich i Ślą
ska. O zjeździe tym Wydział uwiadomił Minister
stwo Sprawiedliwości w Warszawie, które przesłało
swego przedstawiciela.
Na zjeździe uchwalono m. in., że najwyższą
władzą na ziemiach przypaść mających z zaboru
pruskiego Polsce ,,będzie Warszawska Władza Cen
tralna, ewentualnie władza, na którą Warszawska
Władza Centralna w stosunku do naszej dzielnicy
przeleje swe prawa“. Poza tern na powyższym zjeź
dzie zajmowano się sprawami przyszłej organizacji
polskiego sądownictwa oraz zastanawiano się nad
zmianą różnych przepisów proceduralnych, tak kar
nych jak i cywilnych.
W sprawie obsady sądów siłami polskiemi zjazd
stwierdził, że dla całego zaboru pruskiego celem wy
posażenia różnych magistratur w niezbędnie ko
nieczne siły prawnicze potrzebaby było około 3000
prawników i że na tę liczbę mamy prawników Po
laków: w sądownictwie trzech, w administracji ani
jednego, w palestrze około 130, w której to cyfrze
znajdują się już emeryci lub prawnicy niepraktykujący, a wobec takiego stanu uznano, że siły rodzime
starczą zaledwie na obsadę kierowniczych stanowisk
w sądach, reszta zaś posad musi na czas przejściowy
pozostać w rękach Niemców, dopókąd inne dzielnice
Polski nie zasilą sądownictwa sw}nni sędziami i urzę
dnikami.
Niespełna tydzień po wyżej wspomnianym zjeź
dzie, w dniu 27. 12. 1918 r., wybuchło w Poznaniu
powstanie, i Polacy w krótkim czasie stali się pana
mi Poznania i większej części Poznańskiego.
Istniejący już od listopada 1918 r. ,,Wydział
Prawników“ zastąpiony został wówczas przez Wy
dział administracyjny i sądownictwa, który stał się
częścią składową Komisarjatu przy Naczelnej Ra
dzie Ludowej.
W dniu 1 sierpnia 1919 r. urząd pierwszego mi
nistra b. dzielnicy pruskiej objął Władysław Seyda,
poruczając podsekretarjat stanu w zakresie zarządu
wymiaru sprawiedliwości Dr. Zygmuntowi Seydziie,
a szefostwo departamentu Dr. Witoldowi Prądzyńskiemu.
Fakt zajęcia Poznania i części b. dzielnicy prus
kiej przez oddziały powstańczie nie miał jednak wiel
kiego wpływu na sądownictwo w wyzwolonej już
części Wielkopolski. Wytworzył się nawet ciekawy
stosunek między władzą polską a niemieckimi urzę
dnikami wymiaru sprawiedliwości. Sądy niemieckie
przyznawały Polakom jedynie prawa okupantów,
wynikające z art. 42 i 43 konwencji haskiej. Gdy
później przywrócono komunikację kolejową i pocz
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tową z Rzeszą Niemiecką, sędziowie niemieccy stali
na stanowisku, iż dla nich nadal zwierzchniczą i mia
rodajną władzą pozostało Min. Sprawiedliwości
w Berlinie i zaczęli ignorować władzę polską4).
Gdy jednak mocarstwa zwycięskie ogłosiły
warunki traktatu pokojowfego, niemieckie władze
sądowe zmieniły swą taktykę i okazały skłonność
do pertraktacyj z władzami polskiemi, zgodziły się
nawet, by przy sądach nadziemiańskich i sądach
ziemiańskich ustanowiono z ramienia władzy pol
skiej delegatów, którzyby niejako wykonywali
nadzór i obznajmiali si*ę z administracją sądow
nictwa.
Wobee zbliżającego się terminu w myśl trak
tatu pokojowego przejęcia ziem naszych od Niemiec,
rządy polski i niemiecki, powodowane życzeniem
uniknięcia nagłej zmiany w administracji i wymia
rze sprawiedliwości, wdrożyły odpowiednie per
traktacje. Przyszedł do skutku: „Polsko-niemiecki
układ co do tymczasowego unormowania spraw
urzędniczych“ (z dnia 9 listopada 1919), według
którego rząd niemiecki zobowiązał się wywrzeć cały
nacisk w tym kierunku, aby urzędnicy niemieccy,
którzy byli na stanowiskach w dniu 15 paździer
nika 1919 r., w ziemiach przyznanych Polsce spra
wowali dalej swe czynności, specjalnie zaś w dzie
dzinie wymiaru sprawiedliwości tudzież administra
cji sądowej, do dnia 31 marca 1920 r.
W ten sposób uzyskano pewność dalszego
należytego funkcjonowania maszyny państwowej
i czas na przegotowanie sił polskich w miejsce nie
mieckich.
Ponieważ dzień przejęcia sądów z rąk niemiec
kich był już niedaleki, więc wydziały Departamentu
Sprawiedliwości Min. b. dzielnicy pruskiej musiały
wykończyć normy organizacyjne przyszłego sądow
nictwa polskiego. Wydany w dniu 24. 12. 1919 r.
numer 70-ty „Tygodnika Urzędowego“ przyniósł
szjereg rozporządzeń datowanych w dniu 15. 12. 19 r.,
a w szczególności rozporządzenie nr. 180 o przejściu
z dniem 1 stycznia 1920 r. wymiaru sprawiedli
wości na obszarze b. dzielnicy pruskiej, objętym
linją demarkacyjną, na Rzeczpospolitą Polską. Ów
numer kładł podAvaliny ustroju sądownictwa na zie
miach b. dzielnicy pruskiej, dał nam nową organi
zację sądów, podział ich okręgów5),* zrównał kwali
fikacje sędziowskie i prokuratorskie na całym obsza
rze Polski, wprowadził przepisy w przedmiocie ję
zyka urzędowego, stworzył nowy ustrój sądownic
twa karmego, dopuszczając do wymiaru sprawiedli
*) Jak wyżej (Zajączkowski).
5) Na stronie 4.11 wspomnianego „Tygodnika Urzędo
wego4 4 (nr. 70) znajduje się „wykaz sądów44, który przewi
duje dwa sądy apelacyjne dla całego obszaru b. dzielnicy
pruskiej,-1. j. Sąd Apelacyjny w Poznaniu i Sąd Apelacyjny
w Toruniu. Dla Sądu Apelacyjnego w Toruniu przewidziano
sądy okręgowe w Toruniu, Chojnicach, Grudziądzu i Staro
gardzie.

wości czynnik obywatelski, a wreszcie uregulował
kwest ję dalszego urzędowania dotychczasowych pru
skich notarjuszów i adwokatów. W tym „Tygodni
ku“ ukazało się też rozporządzenie o utworzeniu
Sądu Okręgowego w Starogardzie.

na Pomorzu) przechodzi na Rzeczpospolitą Polską
w miarę zajmowania obszaru tego przez wojska pol
skie, zaś wykonywanie wymiaru sprawiedliwości
rozpoczyna się dla obwodu Sądu Apelacyjnego
w Toruniu z dniem 1 marca 1920 r.
Jieszcze na początku listopada 1919 r. Min. b.
dzielnicy pruskiej mianowało delegatem polskim
przy Wyższym Sądzie Krajowym w Kwidzynie ad
wokata toruńskiego, ś. p. Władysława Szumana,
który był przewidziany na stanowisko pierwszego
prezesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu. Delegat
Wl. Szuman, zabierając się do przygotowania
prziejęcia sądownictwa na Pomorzu przez Polaków,
nawiązał kontakt z rządem niemieckim i uzyskał
pozwolenie na wszczęcie pertraktacyj z urzędnika
mi sądów niemieckich, a dla sprawniejszej organi
zacji przyszłej apelacji toruńskiej otworzył biuro
w Toruniu przy ulicy Szkolnej 23. Zastępcą dele
gata Szumana był wówczas adwokat Maksymiljan
Griming z Grudziądza; jako referenci działali przy
polskim delegacie Bronisław Kurzętkowski, sekre
tarz sądowy*7),i dalej p. Franciszek Paulus z Elbląga
i p. Antoni Sychowski, który choć był jeszcze czyn
ny w sądach niemieckich, w czasie wolnym od służ
by pracował w biurze delegata polskiego.

B. Prezes Sądu Apelacyjnego
Ruszczyński.

O ile chodzi o obsadę personalną, to w między
czasie przeprowadzono konferencje z Ministrem
Sprawiedliwości w Warszawie, z prezesami Sądów
Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie i zapewniono
naszemu sądownictwu przydział narazie szczupłej
liczby, bo 80 sędziów z Małopolski dla całego ob
szaru, który na podstawie traktatu pokojowego miął
przypaść Polsce, t. j. dla Wielkopolski i Pomorza.
Nadszedł wreszcie dzień i stycznia 1920 r.,
który w myśl rozporządzenia nr. 180 z dnia 15. 12.
1919 miał stanowić dla Poznańskiego początek spra
wowania wymiaru sprawiedliwości w imieniu Rze
czypospolitej Polskiej. Dla upamiętnienia tej chwili
urządzono dnia 6 stycznia 1920 uroczysty obchód
połączony ze składaniem przysięgi służbowej przez
sędziów i urzędników sądowych w sali tronowej
Zamku w Poznaniu8).
W parę dni potem, t. j. 10. 1. 1920 r. traktat
wersalski z 28. 6. 1919 został ratyfikowany. Wy
dane wskutek tego rozporządzenie z 31. I. 1920 sta
nowiło, iż wymiar sprawiedliwości na obszarze b.
dzielnicy pruskiej, przyznanym Polsce owym trak
tatem, a położonym poza lin ją diemarkacyjną (t. j.
6) W tymże dniu zaprzysiężone) także przyszłego Pre
zesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu, Władysława Szumana
i Prokuratora przy Sądzie Apelacyjnym w Toruniu, dr. Ed
warda Łukanowskiego, o ęzem będzie jeszcze mowa później.

Prezes Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku
Rubczyński.

Departament Sprawiedliwości Min. b. dziel
nicy pruskiej w połowie listopada 1919 r- ‘Zamiano
wał adwokata M. Grüninga delegatem na okręg Są
du Krajowego w Grudziądzu, adwokata Pytlika zie
7) efr: Akta Generalja (Sądownictwo) Sądu Apelacyj
nego w Toruniu, karta 11 (koncept pisma z daty 6. XI. 1919 r.).
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Złotowa delegatem na okręg Sądu Ziemiańskiego
w Chojnicach (części przypadającej Polsce), adwo
kata Sobieckiego z Kartuz na okręg Sądu Krajowe
go w Gdańsku (części przypadającej Polsce), adwo
kata Müllera z Poznania na okręg Sądu Krajowego
w Toruniu i części powiatu niborskiego przypada
jącego Polsce8).
Istniejące akta Sądu Apelacyjnego w Toruniu
(Akta organ, sąd., Generalia: Sądownictwo, Akta
przejęcia sądów, Akta dowództwa Frontu Pomor
skiego i t. d.), w których znajdujemy niejedno pismo
jeszcze z czasów przed przejęciem Pomorza prziez
wojska polskie, stanowią ciekawy i nader ważny do
kument twórczej pracy organizacyjnej prezesa Szumana i jego pomocników w zakresie polskiego wy
miaru sprawiedliwości na Pomorzu.
Jak już wyżej wspomniano, polskich sędziów
na Pomorzu prawie że nie było. Organizatorzy na
szych sądów pomorskich znaleźli się więc w kłopotliwem położeniu. Trzeba więc było nawiązywać
kontakt z nielicznymi na Pomorzu prawnikami-Polakami, kierować do nich zapytania, czy nie zechcieliby wstąpić do polskiej służb)" sądowej, ZAyracać się
do urzędujących jeszcze sędziów niemieckich z za
pytaniem, czy zamierzają przejść do służby polskiej,
dalej trzeba było sporządzać spisy urzędników se
kretarskich i kancelaryjmrch sądoAvych, którzy roz
siani po różnych sądach, okazali chęć pozostania na
SAvych dotychczasoAvych stanowiskach.
Prezes Szumari, jak wykazują akta, rozpoczął
energiczną działalność aa- kierunku spowodoAvania
sędziÓAA* i adwokatów (także NiemcoAv), urzędują
cych na Pomorzu, do wstąpienia na stałe lub choć
by przejściowo do służby polskiej, obiecując (Niem
com) różne korzyści, opierając się zresztą na roz
porządzeniu Ministra b. dzielnicy pruskiej (bez da
ty) 9), które gAvarantoAArało urzędnikom narodoAvości
niemieckiej równe traktoAvanie z urzędnikami-Polakami pod A\rzględem poborÓAY służbowych, zape
wniało opiekę należytą, oraz możność po ukończeniu
zajęcia opuszczenia terytorjum PaństAva Polskiego
razem z Avszystkiemi ruchomościami i całym ma
jątkiem ruchomym.
W aktach 10)11 znajdujemy spis präAvnikow
NiemcÓAA", którzy zgodzili się pozostać aa7 służbie
polskiej. Jest ich 26-ciu (przeAYażnie sedzioAvie i asiesorowie11). Z pisma Min. b. dzielnicy pruskiej z 10.
12. 191912) dowiadujemy się, że z pomiędzy pracow
8) cfr: Akta Generalja (Sądownictwo) S. Apel. Toruń
karta 33. Pismo Dep. Sprawiedliwości Min. b. dzielnicy pru
skiej nr. dz. 1087 z 14. 11. 1919.
9) Odpis tego rozporządzenia znajduje się wt aktach:
Generalja k. 71.
i®) cfr: Akta Generalja, k. 66. Spis nosi datę 27. 11.19.
11) Z tych 26-ciu nie wszyscy jednak pozostali w Pol
sce. Jak z późniejszych zestawień wynika, zostało ich oko
ło 10-ciu.
12) cfr: Akta Generalja, k, 85 i 86.
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ników- pomorskich upatrzono 18 PolakÓAY i 15 Niemcóav na stanowiska sadoAve av tworzącej się apelacji
toruńskiej.
Obok tych starań o sędziÓAY dla sądów naszych
trzeba było także myśleć o mającem Avkrotce nastą
pić przejęciu Pomorza, a wi-ęc także poszczególnych
sądów pomorskich przez PolakÓAY.
Instrukcje av tym przedmiocie zawiera pismo
Min. b. dz, pruskiej z 1. 12. 1919 r.13), które postanawia, że Niemcy, opuszczając sądy pomorskie,
mogą zabrać ze sobą jedynce obrazy i biusty kró1óav i książąt pruskich, zaś urządzenie biurowe,
akta rzeczoAve i t. d. mają pozostać na miejscu. Dalej Departament SpraAviedlhvosci Avezwal delegata
śp. Szumana, by zechciał wyznaczyć odpoAviiednie
osobistości aa~ odnośnych miejscoAvosciach siedzib
sądu, któreby przejęcia sądÓAv dokonały i za władze
polskie podpisały odnośne protokóły tradycyjne.
Stosując się do pOAYyższego AvezAvania, delegat
Szuman wy znaczył aa7 poszczególnych miejscowościach osoby, obok sekretarzy sądowych Polaków,
często naAvet obyAvateli stojących poza sądem, któ
rzy av czasie wkroczenia wojsk polskich mieli obej
mować sądy od Niemców.
Mimo tych pr zygoto aa-a ń spraAva przejścia sądÓAv oraz utrzymania jako takiego porządku av nich,
nie przedstaAA"iała się zbyt łatAYO, SędzioAvie i urzęd
nicy niemieccy krótko przed wkroczeniem Avojsk
polskich na Pomorze zaczęli na gAyałt opuszczać
swe stanowiska, udając się do Niemiec, a tu zastęp
ców nie było. Władze niemieckie żądały naAA7et prze
jęcia sądÓAY przed wkroczeniem Avojsk polskich14).
Wskutek starań zie strony polskiej pruskie Min.
sprawiedÜAvości telegramem z dnia 16. I. 192015)
pozAA-oliło SAAym urzędnikom, także już przeniesio
nym, pozostać aat Polsce, o ile zechcą, do końca mar
ca, pod warunkiem przyznania im odszkodowania
ze strony polskiej za podwójni prowadzenie gospodarstAva domowego.
Nie pomogło to jednak dużo. N. p. Prezes to
ruńskiego Sądu Ziemiańskiego AA7raz z pierAvszym
prokuratorem domagali się od delegata Szumana16),
by Polacy przejęli sądy toruńskie już aa^ dniu 17 sty
cznia 1920 r. Sprzeciwiano się temu ze strony pol
skiej, opierając się zresztą na Avyraznej instrukcji
Min. b. dz. pruskiej, nakazującej przejęcie sądów
dopiero po wkroczeniu wojsk polskich.
W Avirze pracy organizacyjnej, wśród coraz
większych trudności, jakie napotykano ze strony
niemieckiej, nadszedł dzień 18 stycznia 1920 r., t. j.
dzień Avkroczenia Avojsk polskich do Torunia.
I3)

Nr. pisma 10577/19, karta 88 (Generalja).

i*) cfr: odpis telegramu del. Szumana z 14. I. 20 r.,
karta 41. (Akta sądów.).
15) cfr: odpis telegramu, k. 35. (Akta przejęcia sądów).
iß) cfr. pismo z daty 16. I, 1920, k. 44. (Akta prze
jęcia sądów).

Związane z tem radosne uroczystości kazały
choć na chwilę zapomnieć o brakach, jakie zapano
wały w sądownictwie. Jak wyglądały sprawy są
downictwa pomorskiego kilka dni po prziejęciu
Torunia przez Polaków, przedstawia nam najlepiej
list prezesa Szumana 17), który pisał m. i.:
... „Zagraża zupełny zastój w sądownictwie.
Przejęcie wymiaru sprawiedliwości jeszcze nie na
stąpiło. Rozporządzenie zapowiedziane w art. 2 nu
mer 180 „Tygodnika Urzędowego'' z dnia 24. XII.
1919 (nr. 70) jeszcze nie zostało ogłoszone, Sądy
niemieckie na obszarze Prus i cała Prokuratorja
przestały pracować. — Proszę o dalsze wskazówki.
Kilkakrotnie na grożącą katastrofę zwracałem
uwagę''.

Z tego dość obsziernego listu dowiadujemy się
dalej, że z pośród sędziów niemieckich
„zostało 1) w Toruniu przy Sądzie Okręgo
wym 3 asesorów i 1 sędzia, — przy Sądzie Powia
towym nikt. 2) w Chełmży — nikt. 3) w Chełmnie
— nikt. 4) w Golubiu — nikt. 5) w Kowalewie —
nikt. 6) w Działdowie — nikt. 7) w Wąbrzeźnie 2
(tymczasowo z warunkiem pozostawienia ich na
miejscu), 8) w Lidzbarku — nikt. 9) w Lubawie
— jeden, niepewny. 10) w Nowemmieście — nikt.
11) w Grudziądzu — 5 sędziów przy Sądzie Po
wiatowym — pozatem nikt. Dalsze obwody jeszcze
niewiadomo. Dzisiaj nadeszła wiadomość z Kartuz,
że z tamtejszych sędziów nikt nie pozostaje, gdy
przyszła z Ministerstwa wiadomość, że dodatku na
prowadzenie dwojakiego gospodarstwa domowego
nie otrzymają.
„Prokuratorja cała z chwilą wkroczenia
wojsk wychodzi tak, iż z wyjątkiem 2 asesorów
w Toruniu, których wymieniłem pod nr. 1. — nie
zostaje z urzędników prokuratorji nikt.
„W kasach do tej pory nie pozostawiono ża
dnej pozostałości. Od której chwili wypłacać urzęd
ników?
„Asesorowie pozostający w Toruniu mają do
tej pory tylko pensję wypłaconą do 18 b.m., t. j.
do dnia zamknięcia kasy sądowej".

Jak z powyższego* pisma Prezesa Szumana
winnika, sądy i prokuratury na terenie Pomorza w cza
sie obejmowania ziemi pomorskiej przez wojska
polskie były prawie że nieczynne. Ponieważ jednak,
jak wynika z rozporządzenia Ministra b. dzieln.
pruskiej z daty: Poznań 23. 12. 1919 r. (art. 2) wła
dza wykonawcza w dziedzinie pieczy nad bezpie
czeństwem na terenach przejmowanych przez woj
sko polskie przeszła na władzie wojskowe, a porzą
dek prawny został unormowany rozporządzeniem
Dowódcy Frontu Pomorskiego, gen. J. Hallera,
z daty Skierniewice 13. I. 1920, więc ten stan bez
czynności sądów oraz prokurator na Pomorzu nie
pociągnął za sobą zbyt ujemnych skutków.
W myśl § 16, a. 16 i 11 zmienionej ustawy o sta
nie oblężenia Dowódca Frontu Pomorskiego rozpo
rządzeniem z dat}' Skierniewice 13. I. 10 ustanowił
na obszarze województwa pomorskiego następujące
,,Sądy Tymczasowe“:
1) w Toruniu dla powiatów: toruńskiego miej
skiego i wiejskiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego,
brodnickiego, lubawskiego i niborskiego,
17)
cfr: odpis listu prezesa Szumana do Departamentu
Sprawiedliwości z 23. I. 20. karta 71 (Akta przejęcia sądów).

2) w Grudziądzu dla powiatów: grudziądz
kiego miejskiego i wiejskiego, świeckiego i kwidzyń
skiego,
3) w Chojnicach dla powiatów: chojnickiego,
tucholskiego, człuchowskiego, złotowskiego i tej
części kościerskiego, która tworzy obwód sądu po
wiatowego w Kościerzynie,
4) w Starogardzie dla powiatów: starogardz
kiego, tczewskiego, kartuskiego, wejherowskiego,
puckiego i tej części kościerskiego, która tworzy
obwód sądu powiatowego w Skarszewach.18)
Dla przeprowadzenia śledztw i dochodzeń
ustanowiono sędziów śledczych w miastach powia
towych.
Sądy tymczasowe, które były ustanowione wy
łącznie dla spraw karnych, trwały mniej więcej do
maja 1920 r. Sprawy cywilne oraz sprawy sądow
nictwa dobrej woli spoczywały mniej więcej do kwie
tnia 1920 r. Podczas, gdy Sądy tymczasowe urzę
dował}', strzegąc porządku i ładu publicznego na
świeżo przez Polaków przeję.tem Pomorzu, sądy
zwykłe, t. j. Sąd Apelacyjny w Toruniu, sądy okrę
gowe i powiatowe organizowały się, choć powoli,
starając się przedewszystkiem o siły polskie, które
miały zastąpić sędziów i urzędników Niemców,
ustępujących (w myśl układu polsko-niem. z 9. 11.
1919 r.) ze służby polskiej z dniem 1. IV. 1920.
Sąd Apelacyjny (Oberlandesgericht) terenu po
morskiego odstąpionego Polsce, znajdował się
w Kwidzynie. Okoliczność ta przy organizacji są
dów pomorskich nastręczała dużo trudności. Do
ostatniej chwili łudzono się po stronie polskiej, że* I. II. III. IV.
is) Jak wynika z rozkazu Dowództwa Frontu Pomor
skiego (Wydział Sprawiedliwości) nr. 60 obsada tych sądów
tymczasowych była następująca:

I. Sąd Tymczasowy w Toruniu: 1) sędzia dr. Drath
Zygm., 2) sędzia Grządziel Ludwik, 3) sędzia Sokulski Jan,
4) sędzia Staszewski Zenon.
Sędziami śledczymi byli: w Toruniu: Krynicki Maksymiljan, Piskozub Zygmunt; w Chełmży: Janicki Stanisław;
w Chełmnie: Pawłowski Zygmunt; w Wąbrzeźnie: dr. Mutz
Emil; w Brodnicy: N. Kocz wara; w Lidzbarku: Dulęba Sta
nisław; w Lubawie: Kurzętkowski Adam; w Nowemmieście:
Michałek Stefan; w Działdowie: Nalazek Józef.
II. Sąd Tymczasowy w Grudziądzu: Przewodniczący
1) dyr. Zyborski Jacek, 2) sędzia dr. Eichorn Fryderyk,
3) sędzia dr. Flach Karol, 4) sędzia Ferens Ernest.
Sędziami śledczymi byli: w Grudziądzu: Marszałek
Edmund; dr. Gregorczyk Władysław;w Świeciu: Pruszyński;
w Nowem: Czyż Maksymiljan; w Gniewie: Podlisecki Karol.
III. Sąd Tymczasowy w Chojnicach: Przewodniczący
1) dyr. Lubkowski Władysław; 2) sędzia Juński Stanisław;
3) sędzia Staruszkiewicz Władzimierz; 4) sędzia Stobiecki
Romuald.
Sędziami śledczymi byli: w Chojnicach dr. Gutthy Sta
nisław; w Sępólnie Bałuk Mieczysław; w Tucholi dr. Felberbaum Adolf; w Czersku Baranowski Rudolf; w Koście
rzynie Rejske Paweł.
IV. Sąd Tymczasowy w Starogardzie: Przewodniczący
dyr. Hryniewiecki Jan, 2) sędzia dr. Słotwiński Eugenjusz,
3) sędzia Sobolewski Stanisław, 4) sędzia dr. Meger.
Sędziami śledczymi byli: w Starogardzie Jacobson;
w Tczewie Pobłocki Juljan; w Kartuzach Szyjkowski Wła
dysław; w Skarszewach Stankiewicz Leon; w Wejherowie
Unruh Kazimierz; w Pucku Dysiewicz Paweł.
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siedzibą sądu apelacyjnego pomorskiego będzie
Gdańsk 18a), później, zanim jeszcze przeprowadzono
plebiscyt na Warniji i Mazurach, Kwidzyn; Toruń
uważano wciąż za tymczasową siedzibę Sądu Ape
lacyjnego.
j
Dlatego też nie starano się wcale o odpowie
dnie pomieszczenie dla Sądu Apelacyjnego, który
na początku ulokował się w jednym pokoju toruń
skiego Sądu Okręgowego na II piętrze. Zresztą Sąd
Apelacyjny w pierwszych czasach był bez zajęcia.
Spraw do załatwienia żadnych jeszcze nie było. Za
wisłe sprawy w Sądzie Apelacyjnym znajdowały
się przecież w Kwidzynie. Gdy powoli zaczęli na
pływać sędziowie apelacyjni, udzielano im dłuższe
urlop}! albo też delegowano ich do sądów niż
szych19). Stan ten trwał mniejwięcej dwa — trzy
miesiące. W międzyczasie też zaczęły wpływać akta
apelacyjne odnoszące się do apelacji toruńskiej
a przekazywane z Sądu kwidzyńskiego. Gdy później
praca Sądu Apelacyjnego w Toruniu rozpoczęła się
na dobre, było brak pomieszczeń. Zamierzano kupić
specjalny budyniek. Na Sąd Apelacyjny upatrzono
gmach przy ul Szopena 22/24, ^ecz umowa kupna
nie przyszła do skutku20).
O ile chodzi o sądy niższe, to te posiadały od
powiednie bydynki i urządzenia. Brak było tylko
odpowiednich sił sędziowskich. Prezes Szuman je
szcze po 18 stycznia 1920 r. robił starania o ściąg
nięcie na Pomorzie sędziów Polaków, zwłaszcza ta
kich, którzy znajdowali się na obczyźnie w służbie
niemieckiej. .W aktach21) znajdujemy wiadomość
0 tern, że Prezes Szuman ogłosił anons w niemieckiem czasopiśmie prawniczem (Juristische Wochen
schrift), wzywający do zgłaszania się na wakujące
posady w sądownictwie pomorskiem.
Łudził się widocznie nadzieją, że w ten sposób
ściągnie na Pomorze sędziów Polaków, choć zniem
czonych, i zapełni częściowo luki, jakie jeszczę
wciąż istniały w naszem sądownictwie.
Niestety zgłaszali się tylko Niemcy, przeważ
nie adwokaci bez praktyki, którzy spodziewając się
nadzwyczajnych korzyści, chcieli przybyć na Po
isa') cfr. pismo Ministerstwa b. dz. pruskiej Dep. Spraw.
1. dz. IV. 1.1106/19, znajdujące się w aktach personalnych
prezesa Szumana.
is)
Delegacje do Sądów powiatowych otrzymali 111. i.
S. Apel. Herdegen (S. Powiatowy w świeciu) i S. O. Bugaj
ski (S. Powiatowy w Kościerzynie). Istnieje w aktach (orga
nizacja sądów) karta 228 pismo z daty 23. 4. 1920 r. podpi
sane przez b. sędziów apelacyjnych, którzy zwracają się do
Prezesa Szumana z prośbą, by do sądów powiatowych dele
gowano sędziów okręgowych, zaś sędziów apelacyjnych do
sądów okręgowych.
20)
Budynek przy ulicy Szopena 22/24 miał koszto
wać 4 miljony mkp. Było jednak brak odpowiednich fundu
szów. Podczas gdy toczyły się pertraktacje w Ministerstwie
celem wydobycia odpowiednich funduszów, cena kupna za
ów budynek wskutek dewaluacji podskoczyła na 10 i 14 mi1 jonów mkp. Wobec tego Skarb Państwa odstąpił od zamiaru
kupna.
•
21)
cfr. Akta organizacyjne sądowe, k. 157 i nast.
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morze, choć ani słowa po polsku nie umieli. Prezes
Szuman, odpowiadając zgłaszającym się kandyda
tom, stawiał za warunek nauczenie się języka pol
skiego w jak najkrótszym czasie. Akcja ta jednak
nie odniosła pożądanego skutku. Wnet zrozumiano
jednak, że organizując sądownictwo pomorskie,
trzeba będzie się oprzeć wyłącznie na sędziach
i urzędnikach narodowości polskiej, a to tern wię
cej, że polskie władze sądowe i administracyjne
miały dużo kłopotu z sędziami i urzędnikami naro
dowości niemieckiej, którzy w myśl układu polskoniemieckiego z dnia 9. 11. 1919 r. pozostali jeszcze
na Pomorzu.
Pozornie zachowywali się oni dość lojalnie
wobec władzy polskiej. W rzeczywistości jednak
drwili sobie z sądownictwa polskiego, nie wierząc,
że Polacy o własnych siłach będą mogli utrzymać
w ruchu maszynę państwową, a tern mniej obsadzać
należycie sądy pomorskie; mimo to trzymano ich,
gdyż obawiano się, że za wczesne zwolnienie ich
z służby pędskiej mogłoby uniemożliwić dalszą pra
cę w sądownictwie. A gdy nadchodził dzień 1. IV.
1920, rząd polski poczynił starania, by rząd niemiec
ki zgodził się na dalszy pobyt urzędników Niemców
na Pomorzu22).
Rząd niemiecki jiednak uzależnił udzielenie
urzędnikom Niemcom swego zezwolenia na dalsze
pełnienie służby (poza 1 kwietnia 1920) w sądach
polskich od dania mu w zamian za to znacznych
koiicesyj w sprawie t. zw. korytarza pomorskiego,
będąc widocznie przekonany, żie Min. b. dzielnicy
pruskiej i centralne władze warszawskie, w obawie,
bv urzędy w raziie ustąpienia urzędników Niemców
z braku ukwalifikowanych sił polskich nie stanęły,
zgodzą się na; żądane ustępstwa natury politycznej.
Poza tein rząd niemiecki uważał, że przez ewentu
alne wstrzymanie funkcjonowania urzędów w na
szej dzielnicy zapanuje anarchja. Nasze władze po
lityczne odrzuciły żądania niemieckie, wobec czego
z dniem 1. IV. 1920 wszyscy urzędnicy niemieccy
na wyraźny rozkaz z Berlina zaniechali dalszej pra
cy w naszych sądach i urzędach.
Nadzieje Berlina, że to zarządzenie wprowa
dzi chaos na ziemiach b. zaboru pruskiego, zawiodły
w zupełności. Skutek był wręcz przeciwny. Urzędo
wanie nigdzie nie ustało. Chociaż w kilku sądach
nie było jeszcze sędziów stałych, to jednak wymiar
sprawiedliwości nie został zawieszony. Polskie
szczupłe siły sędziowskie drogą wyjazdów podtrzy
mywały funkcje sądów aż do przybycia na Pomorze
większej ilości sędziów z Małopolski, którym Po
morze zawdzięcza doprowadzenie wymiaru sprawie
dliwości do właściwego, normalnego trybu urzędo
wania.
22) cfr.
kowskiego.

„Rys. historyczny"

sędziego

S.

A.

Zającz

Jak już wspomniano, także Poznańskie korzy
stało z pomocy sędziów z Małopolski, a Min. b.
dzielnicy pruskiej nawiązywało kontakt z Prezesa
mi Sądów Apelacyjnych Lwowa i Krakowa, celem
ściągnięcia większej ilości sędziów małopolskich do
naszej dzielnicy. Pierwsza part ja sędziów przyby
łych do Poznania jeszcze w październiku i w listo
padzie r. 1919 w liczbie mniej więcej 80-ciu, po przej
ściu odpowiedniego przeszkolenia, została podzielo
na na Poznańskie i Pomorzie. Część z nich weszła
w skład sądów tymczasowych, utworzonych na Po
morzu po wkroczeniu wojsk polskich. W dalszym
ciągu przybywali sędziowie z Małopolski w pierw
szych miesiącach r. 1920, zasilając wybitnie kadry
naszego sądownictwa. Ci sędziowie z innej dzielni
cy, wyszkoleni na prawie austrjackiem, z całą ofiar
nością, w pełnej świadomości dobrze pojętego obo
wiązku obywatelskiego stanęli do pracy i pomagali
budować gmach państwowości polskiej na Pomorzu.
Stanowisko ich na początku było dość trudne.
Zastali oni w sądach pomorskich stosunki anormal
ne. Zaległości było dużo, gdyż ich poprzednicy sę
dziowie niemieccy, wiedząc, że Pomorze zostanie
przydzielone Polsce, od kilku miesięcy przed wkro
czeniem wojsk polskich na Pomorze nic nie robili,
dopuszczając przez to do gromadzenia się spraw
niezałatwionych. Sędziowie z Małopolski mieli więc
obowiązek zaznajamiać się z ustawodawstwem obowiązująqem i przy tern wyrabiać zaległości powstałe
z winy sędziów Niemców. Na ich cześć podkreślić
należy, że ze swego obowiązku wywiązali się jak
najlepiej i w krótkim czasie doprowadzili sądy nasze
do stanu zadawalającego.
Mówiąc o sędziach nie należy też zapomnieć
o urzędnikach sądowych, którzy obok sędziów wiel
ce zasłużyli się wobec organizacji polskiego sądow
nictwa na Pomorzu. Przybyło ich kilkudziesięciu
z Małopolski, w przeważającej jednak części rekru
towali się oni z Pomorzan, którzy albo już za czasów
niemieckich pracowali w sądownictwie jako sekre
tarze i kancieliści, albo też wstąpili do służby sądowej
w czasie, gdy urzędnicy niemieccy opuszczali pla
cówki sądowe.
Tak jak Niemcy nie dopuszczali Polaków do
stanowisk sędziowskich, tak też niechętnie przyj
mowali ich jako sekretarzy i kancelistów sądowych
Jedynie z konieczności dopuszczali Polaków na sta
nowiska sekretarzy — tłumaczy języka polskiego.
Przy każdym większym sądzie był przynajmniej
jeden tłumacz Polak. Poza tern w sądach pomor
skich pracowało kilku kancelistów Polaków, których
było razem około 18-tu.
Aby Itych urzędników narodowości polskiej
odciągnąć od służby polskiej i przez to przysporzyć
Polakom trudności przy organizacji polskiego wy
miaru sprawiedliwości na Pomorzu, Niemcy opusz

czając Pomorze ofiarowywali sekretarzom i kance
listom Polakom stanowiska dobrzie płatne w Niem
czech i grozili w razie pozostania na polskiem Po
morzu utratą nabytych praw emerytalnych. Nasi
sekretarze i kanceliści nieomal wszyscy (w liczbie
46 sekretarzy i 18 kancelistów) oparli się podszep
tom niemieckim, zrezygnowali z nabytych praw
emerytalnych w służbie niemieckiej i ofiarowali
swe usługi odrodzonej ojczyźnie.
Urzędnicy ci byli wyszkoleni na ustawodaw
stwie obowiązującem na ziemiach b. zaboru pru
skiego, lecz nie znali języka polskiego do tego sto
pnia, by móc urzędować po polsku, t.j. pisać protokuły sądowe i t. p. To też pierwsze protokuły sądo
we w pierwszych czasach po przejęciu sądownictwa
pisano z konieczności po niemiecku. Wn.et jednak,
z pomocą sędziów i urzędników sądowych z Mało
polski, spolszczono protokuły, a nasi sekretarze sądo
wi własną pracą nad sobą opanowali w krótkim cza
sie język polski do tego stopnia, że np. dziś pracują
bez zarzutu23). Naszym sekretarzom sądowym pod
względem patriotyzmu, poczucia obowiązku i pil
ności w służbie można wystawić świadectwo jak
najlepsze. W czasach przełomowych, gdy napływa
jący sędziowie z Małopolski, nie znając jeszcze do
statecznie ustaw pruskich, z konieczności załatwiać
musieli odrazu sprawy bieżące i zaległe, niejeden
z tych starych sekretarzy sądowych, który całe swe
życie spędził w sądzie i znał prace sądowe nieomal
jak sędzia, służył swem doświadczeniem sędziemu,
wprowadzając go w nieznane mu dotychczas zagad
nienia ustawodawstwa pruskiego. Energiczna a przytem umiejętna praca pierwszych organizatorów są
downictwa polskiego na Pomorzu sprawiła, że mniejwięcej w połowie kwietnia 1920 r. sądy nasze miały
już pewną obsadę personalną24) i mogły rozpocząć
23)
Dla należytego wymiaru sprawiedliwości, a zwła
szcza do wykonania orzeczeń sądowych potrzebni są dobrze
wyszkoleni komornicy sądowi. Z chwilą nastania rządów pol
skich na Pomorzu komornicy narodowości niemieckiej opu
ścili przeważnie Pomorze. N. p. w Toruniu z czasów niemiec
kich pozostał tylko jeden komornik sądowy, t. j. p. Jani
szewski. Trzeba więc było na gwałt szukać następców. Przyj
mowano wobec tego nieomal wszystkich zgłaszających się na
te stanowiska. Po 6 tygodniach wyszkolenia wprowadzano
ich w urząd, a ponieważ był to materjał często nieodpowiedni,
zachodziły często różne niewłaściwości, a Skarb Państwa
zobowiązany do odszkodowań, był często narażony na dość
wielkie straty. Jeszcze dziś sprawa komorników sądowych
nie jest należycie postawiona z powodu braku odpowiednio
dobranych i wykwalifikowanych sił. Istnieje jednak nadzieja,
że w miarę zgłoszeń młodych sił i ten dla wymiaru sprawie
dliwości tak ważny urząd zostanie należycie obsadzony.
24)
Poniżej zestawienie sędziów urzędujących w ob
wodzie Sądu Apelacyjnego w Toruniu w kwietniu 1920 r., co
do których była pewność, że zostają na stałe na Pomorzu.

(Akta organ. sąd. k. 155).
Toruń Sąd Apelacyjny (według etatu trzeba było 2
prezesów senatu i 14 sędziów). Prezes: Szuman; prezes Se
natu: Frendl; sędzia: Eubczyński, Herdegen, Arkusiewicz,
Turyczyn, Wiszniewski, Bruski.
Toruń Sąd Okręgowy (etat 3 dyrektorów i 13 sędziów)
Prezes: Müller; dyr.: Lityński; dyr.: Stapf; sędzia: dr.
Drath, Gerszel, Klimontowski, Staszewski, Michałek, Sokulski; asesor: Pawłowski; sędz. śl.: Turyłło; sędz.: Nalazek.
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prace normalne. Mimo usilnych zabiegów, sędziów
zawodowych nie starczyło na obsadzenie wszystkich
stanowisk w sądach pomorskich. Brakom tym jed
nak zaradzało rozporządzenie (nr. 186) Min. b.
dzielnicy pruskiej z 15. 12. 1919 (Tygodnik Urzędo
wy nr. 70 z 24. 12. 1919 r.) o urządzeniu sądów po
koju w byłej dzielnicy pruskiej.
Rozporządzenie to dawało Departamentowi
Sprawiedliwości b. dzielnicy pruskiej prawo usta
nowienia w razie potrzeb)" na obwody sądów po
wiatowych sądów pokoju w miejsce lub obok sądów
ławniczych, tudzież w miejsce lub obok sędziów po
wiatowych w zakresie orzecznictwa karnego (art.
i)25).* Od sędziego pokoju nie wymagało się kwalifikacyj na urząd sędziowski, wymaganych w myśl
przepisów rozporządzenia Min. b. Dz. pruskiej z 15.
12. 1919 r. (art. 2).
Sędziowie pokoju przyszli wedle swoich sił
z pomocą sędziom zawodowym, a choć praca ich
z natury rzeczy nie mogła się równać pracy zawo
dowych prawników, to jednak w okresie najwięk
Toruń Sąd Powiatowy (etat 9 sędziów), NaezP A:
Grądziel; sędzia: Deysing, Bielicki.
Brodnica Sąd Powiatowy (etat 6 sędziów), sędzia:
Guttjnann.
Lubawa Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) sędzia Suhre.
Chełmno Sąd Powiatowy (etat 5 sędziów) Naczelnik:
Starschedel.
Wąbrzeźno Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) Yacat.
Lidzbark Sąd Powiatowy (etat 2 sędziów) sędzia:
Lülsdorf.
Działdowo Sąd Powiatowy (etat 1 sędzia) sędzia: Fili
powski.
Chełmża Sąd Powiatowy (etat 2 sędziów) Naczelnik:
Jarecki.
Nowemiasto Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) Vacat.
Golub Sąd Powiatowy (etat 1 sędzia) Yacat.
Chojnice Sąd Okręgowy (etat 2 dyr., 7 sędziów) prezes:
Pytlik; dyrektor: Łubkowski; sędzia: Juński, Halpern, Sta
ruszki ewicz, Stobiecki; asesor: Baranowski.
Chojnice Sąd Powiatowy Yacat.
Czersk Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) Yacat. (dr.
Grafe).
Kościerzyna Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) Yacat.
Sępólno Sąd Powiatowy (etat 2 sędziów) Yacat.
Tuchola Sąd Powiatowy (etat 1 sędzia) Yacat.
Więcbork Sąd Powiatowy (etat 1 sędzia) Yacat.
Grudziądz Sąd Powiatowy (etat 1 dyr., 8 sędziów) pre
zes: Grüning; dyrektor Żyborski; sędzia: Eichorn, Ferens,
Flach, Marszałek.
Grudziądz Sąd Powiatowy (etat 7 sędziów) Yacat.
Gniew Sąd Powiatowy (etat 2 sędziów) Yacat.
Nowe Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) Vacat.
świecie Sąd Powiatowy (etat 7 sędziów) naczelnik:
Ziemiański.
Starogard Sąd Okręgowy (etat 2 dyr. i 7 sędziów)
prezes: Sobiecki; dyrektor: Hryniewiecki; sędzia: Słotwiński, Sobolewski; asesor: Terner; sędzia: Beiske.
Starogard Sąd Powiatowy (etat 7 sędziów) naczelnik:
Żaczek; sędzia: Monne.
Skarszewy Sąd Powiatowy (etat 2 sędziów) Yacat.
Kartuzy Sąd Powiatowy (etat 6 sędziów) sędzia: Jankę.
Wejherowo Sąd Powiatowy (etat 4 sędziów) sędzia:
Pobłocki; asesor: Mozołowski.
Tczew Sąd Powiatowy (etat 3 sędziów) Yacat.
Puck Sąd Powiatowy (etat 2 sędziów) naczelnik:
Neybar.
W powyższem zestawieniu nie wyliczono sędziów nie
pewnych i komisorycznych (adwokatów urzędujących czaso
wo jako sędziowie).
25)
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później także w zakresie orzecznictwa cywilnego.

szego braku sędziów, choć częściowo zapełnili lukę,
jaka istniała w naszem sądownictwie.
Gdy już sądy nasze pod względem personal
nym były jako tako zorganizowane, zabrano się do
pracy z godnym podziwu zapałem. W aktach Sądu
Apelacyjnego w Toruniu28) znajduje się kartka,
którą z rozrzewnieniem bierzemy do ręki, a która
mówi nam o całkowitem spolszczeniu sądownictwa
polskiego na Pomorzu. Jej treść jest następująca:
„Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu Antoni Müller ma
zaszczyt J. W. Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego z familją
zaprosić na pierwsze polskie posiedzenie tutejszej Izby Kar
nej, mające się odbyć 9 marca 1920 r. o godzinie 9% przed
południem w gmachu Sądu Okręgowego (sala posiedzeń nr.
40).-"

Kartka powyższa jest jakby symbolicznym
dowodem spolszczenia całego sądownictwa polskie
go i świadczyć będzie przyszłym pokoleniom, że
praca zorganizowania i spolszczenia sądów naszych,
aczkolwiek trudna i na pierwszy rzut oka niemożli
wa w tak krótkim stosunkowo okresie, została
uwieńczona wspaniałym sukcesiem, który zawdzię
czać należy ofiarności i patr joty zmówi garstki
pionierów sądownictwa polskiego na Pomorzu, tak
sędziów jak i urzędników sądowych.
Rządy prezesa Władysława Szumana, świe
tnego organizatora naszego sądownictwa, trwały do
r. 1925, w którym śmierć nieubłagana zabrała go
z tego świata przedwcześnie. Był on bardzo łubia
nym i ogólniie tak przez Polaków jak i Niemców
szanowanym przełożonym i wytrawnym praw
nikiem.
Następcą jego był prezes Adam Ruszczyński,
b. adwokat i prezes Sądu Okręgowego w Lesznie,
który jeszcze przed swem przybyciem na Pomorze
zasłużył się wielce jako organizator sądownictwa
polskiego b. dzieln. pruskiej. Brał on żywy udział
w posiedzeniach Departamentu Sprawiedliwości
w Poznaniu w r. 1919 i jest m. in. twórcą projektu
ustawy o zmianie procedury karnej, projektu usta
wy o sądach pokoju i innych27). Prezes Ruszczyń
ski podczas swej
letniej pracy w charakterze
prezesa apelacji toruńskiej okazał w całej pełni swe
zdolności organizacyjne. Jemu zawdzięczamy dal
szy rozwój naszego sądownictwa, uzupełnienie dal
szych etatów, wychowanie zastępów młodych praw
ników i postawienie wymiaru sprawiedliwości na
Pomorzu na odpowiedniej wysokości.
Trzecim prezesem apelacji toruńskiej był pre
zes dr. Stanisław Rubczyński, który od r. 1920
czynny w sądownictwie na Pomorzu po nominacji
swej na prezesa kontynuował dzieło swych poprzed
ników przez niespełna jeden rok.
20)

akta organ. Sądown. k. 191.
cfr: pr ot okuł posiedzenia Dep A Sprawiedliwości
oraz delegatów z daty Poznań 7. 11. 1919, znajdujący się
w aktach S. Apel. Toruń: Generalja (sądownictwo).
27)

Obecnie apelacja toruńska osierocona oczekuje
nominacji nowego prezesa.
Kończąc nasz pogląd na sprawę organizacji
polskiego sądownictwa na Pomorzu, zamierzamy
jeszcze uwag kilka poświęcić warunkom, w jakich
obecnie znajduje się polski wymiar sprawiedliwości
na Pomorzu. Z różnych rozdziałów pracy naszej
wynika, że organizatorzy sądów polskich na Pomo
rzu walczyli wciąż z brakiem odpowiednich pol
skich sił sędziowskich. Braku tego właściwie nigdy
nie można było usunąć. Nie doprowadzono dotąd
nigdy do całkowitego obsadzenia etatów wszystkich
sądów na Pomorzu.
Dziś, kiedy wychowano już odpowiedni za
stęp młodych prawników, daje się zauważyć ma
sowa ucieczka sędziów do adwokatury. Zbyt małe
uposażenie sędziów usprawiedliwia poniekąd stro
nienie młodzieży naszej od stanowisk urzędowych
a także sądowych.
Dziś, po dziesięciu latach istnienia sądów pol
skich na Pomorzu, przyszłość sądownictwa polskie
go w naszej dzielnicy nie przedstawia się zbyt ró
żowo.
Starsi sędziowie, którzy przyczynili się do
spolszczenia wymiaru sprawiedliwości na naszej
ziemi, stopniowo ustępują, a następców niema, a conajmniej jest ich za mało.
Dlatego też zwrócić się musimy do naszej mło
dzieży z apelem, by pamiętała o swym obowiązku
podtrzymywania polskiego sądownictwa na Pomo
rzu przez poświęcanie się karjerze sądowej, w któ
rej z powodu braku sędziów są widoki szybkiego
awansu.
Społeczeństwo nasze, które zdała stoi od są
downictwa i korzysta z jego usług jedynie w razie
nieuniknionej potrzeby, wcale sobie nie zdaje spra
wy, z jakiemi trudnościami jeszcze dziś walczą sądy
polskie. Często słyszy się narzekania na sądy nasze,

kierownicy sądów odbierają liczne zażalenia na po
wolny wymiar sprawiedliwości i t. d. Żale te, przy
znać trzeba, często są słuszne; winy jednak pod
względem powolności w pracy naszych sądów nie
ponoszą sędziowie i urzędnicy. Przyczyny tego nie
domagania należy szukać gdzieindziej.
Mianowicie czasy powojenne przyniosły nowe
zagadnienia życiowe, zwłaszcza ekonomiczne, rozbu
dowały ustawodawstwo w kierunkach przed wojną
nieznanych i powiększyły przez to agendy naszych
sądów do tego stopnia, że w stosunku do czasów
niemieckich należałoby dzisiaj etaty sądów naszych
powiększyć o 100%. Wówczas dopiero możnaby
liczyć na normalny bieg spraw sądowych i szybki
wymiar sprawiedliwości. Sędziowie i urzędnicy są
dowi pracują dziś z calem poświęceniem, a jednak
obowiązkom swym podołać nie mogą, i zdarza się
często, że sprawy zalegają zbyt długo, zresztą czę
sto wskutek zabiegów stron samych lub wskutek
okoliczności od sądu niezależnych.
Sądy naszie będą mogły pracować i spełniać
swe obowiązki normalnie dopiero wtenczas, gdy
jeszcze wciąż istniejące braki personalne zostaną
usunięte.
Jeżeli jednak zważymy, w jak trudnych wa
runkach organizowano polski wymiar sprawiedli
wości na Pomorzu, jieżeli sobie uprzytomnimy, że
właściwie z niczego stworzono w naszej dzielnicy
sądownictwo polskie, które bądź co bądź według
sił spełnia swój zaszczytny obowiązek, wtenczas
musimy stwierdzić — zwłaszcza dziś, w ^dziesiątą
rocznicę oswobodzenia Pomorza z pod jarzma pru
skiego — że organizatorzy tej dla każdego nowocze
snego państwa tak ważnej instytucji dobrze zasłużyli
się wobec Ojczyzny i że należy im się zaszczytne wy
różnienie wśród budowniczych zrębów państwo
wości polskiej na Pomorzu.
Tadeusz Pietrykowski.

Obecna obsada sądów w apelacji pomorskiej,
(Stan z i. 2. 1930.)
I. Sąd Apelacyjny Toruń. Prezes vacat; wice
prezes: Antoni Turyczyn, Ferdynand Herdegen;
sędzia Sądu Apel.: Stanisław Arkusiewicz, dr. Jerzy
Wiszniewski, Piotr Żaczek, dr. Tadeusz Stefański,
Jan Witecki (przydziel, do Sądu Najw.), dr. Karol
Kruszyński, Tadeusz Kurkowski, Alfred Sosiński,
Aleksander Staszkiewicz, Jan Groch, Rudolf Kolarz.
II. Sądy Okręgowe, i) a) Sąd Okręgowy To
ruń. Priezes vacat; wiceprezes: Stanisław Sobolew
ski; sędzia Sądu Okr.: dr. Władysław Piasecki,
Władysław Szyjkowski, Teodor Osten-Sacken, Jakób Sala, Franciszek Paszkiewicz, Józef Stachur
ski, dr. Henryk Stachowski, Bolesław Mozołowski,

Zenon Szust, (sędzia okr. śledczy), Anastazy Zalewski.
b) Wydział Zamiejscowy Karny S. Okr.
Brodnica. Wiceprezes: Mikołaj Lipiński; sędzia
okręgowy: Jan Buksicki.
2) Sąd Okręgowy Grudziądz. Prezes: Mieczy
sław Łachecki; wiceprezes: dr. Fryderyk Eichorn,
Marjan Kórnicki; sędzia Sądu Okr.: Kazimierz
Chmielewski, dr. Jan Jurkiewicz, Franciszek Ro
szak, Witold Kurowski, Bohdan Stasiewski, Jan
Kulerski.
3) Sąd Okręgowy Chojnice. Prezes: dr. Karol
Terner; wiceprezes: Stanisław Juński, Włodzimierz
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Staruszkiewicz; sędzia Sądu Ókr.: Jan Sierke, Jan
Karnowski, dr. Eugenjusz Halski.
4) Sąd Okręgowy Starogard. Prezes: Edward
Jackowski; wiceprezes: dr. Leon Halpern, dr. Win
centy Jodłowski; sędzia Sądu Okr.: Wacław Wąsowski, Eugenjusz Kłodnicki, Józef Karasiewicz,
Antoni Karczewski.
Ąa) Wydział Zamiejscowy Karny S. Okr.
Wejherowo. Sędzia okręgowy: dr. Juljusz Pobłoc
ki, Zygmunt Jesionowski.
4b) Wydział Zamiejscowy Cywilny S. Okr.
Gdynia. Sędzia okręgowy: Edward Heidrich, Bru
non Grafka.
III. Sądy Powiatowe. 1) Sąd Powiatowy To
ruń. Naczelnik Sądu vacat; sędzia powiatowy: Ta
deusz Pietrykowski, Aleksander Jarzęcki, dr. Mie
czysław Gumiński, Zdzisław Piskorski, dr. Bolesław
Pikor, dr. Tadeusz Piziewicz, Alfons Lewandowski,
dr. Kazimierz Karakulski, Albin Chwiećko; asesor:
Kazimierz Brzuszkiewicz, Paweł Martin.
2) Sąd Powiatowy Brodnica. Naczelnik Sądu:
vacat; sędzia powiatowy: Franciszek Rocławski,
Zygmunt Łazarewicz, Stanisław Przybyszewski,
Kazimierz Wojciechowski.
3) Sąd Powiatowy Chełmno. Naczelnik Sądu:
Edward Śliwa; sędzia powiatowy: Gustaw Starschedel, Bolesław Firyn.
4) Sąd Powiatowy Chełmża. Naczelnik Sądu:
Kazimierz Langer; sędzia pow.: Juljusz Łabęcki.
5. Sąd Powiatowy Działdowo. Naczelnik Są
du: Kazimierz Kaniewski; sędzia pow.: Antoni Wa
gner.
6. Sąd Powiatowy Golub. Naczelnik Sądu:
Dr. Józef Zdanowicz.
7. Sąd Powiatowy Lidzbark. Naczelnik Sądu:
Zygmunt Szaliński; sędzia pow.: Michał Kuczma.
8. Sąd Powiatowy Lubawa. Naczelnik Sądu:
Alfred Biernacki; sędzia pow.: vacat.
9.
Sąd Powiatowy Nowemiasto. Naczelnik
Sądu: Karol Guttmann; Sędzia pow.: Dr. Stanisław
Strzyżowski.
10. Sąd Powiatowy
Wąbrzeźno. Naczelnik
Sądu: Jan Piotrowicz; sędzia pow.: Witold Hejmowski, Władysław Czerkiewicz.
11. Sąd Powiatowy
Kowalewo. Naczelnik
Sądu: Adam Lewicki.
12. Sąd Powiatowy
Grudziądz. Naczelnik
Sądu: Paweł Żelazny; sędzia pow.: Józef Licznerski, dr. Eljasz Kiczun, Edmund Zrodowski, Włady

sław Rogoziński, Wacław Andrzejewski; asesor:
Leon Honorski.
13. Sąd Powiatowy Gniew. Naczelnik Sądu:
Karol Libal; sędzia pow.: Zygmunt Kurek.
14. Sąd Powiatowy Nowe. Naczelnik Sądu:
Marjan Zych; sędzia pow. Józef Piłat.
15. Sąd Powiatowy Świiecie. Naczelnik Sądu:
Stefan Jarzyński; sędzia pow.: Stanisław Pruski,
Andrzej Tułecki, Ferdynand Reif.
16. Sąd Powiatowy Chojnice. Naczelnik Są
du: Rudolf Skrodzki; sędzia pow. Jan Kużaj, Fran
ciszek Gayda, Jan Wojtyna.
17. Sąd Powiatowy Czersk. Naczelnik Sądu:
Stanisław Majcherkiewicz; sędzia pow.: Tadeusz
Wolski, Kazimierz Kopeć.
18. Sąd Powiatowy Kościerzyna. Naczelnik
Sądu: vacat; sędzia pow.: Jan Manikowski, Feliks
Morkowski, Roman Groniecki.
19. Sąd Powiatowy Sępólno. Naczelnik Są
du: Michał Dereziński; sędzia pow.: Jan Kurzętkowski.
20. Sąd Powiatowy Tuchola. Naczelnik Sądu:
Dr. Gustaw Grafe; sędzia pow.: Józef Chmielew
ski, Franciszek Wegner.
21. Sąd Powiatowy Więcbork. Naczelnik Są
du: Leon Nafty ński.
22. Sąd Powiatowy Starogard. Naczelnik Są
du: vacat; sędzia pow.: Wiktor Kindlarski, Stani
sław Małysa, Andrzej Ołeksyn, Eugenjusz Odyniec;
asesor: dr. Jan Gawlik.
23. Sąd Powiatowy Kartuzy. Naczelnik Są
du: Dr. Władysław Potoniec; sędzia pow.: Paweł
Jankę, Stefan Jankowski, dr. Tadeusz Tułecki.
24. Sąd Powiatowy Puck. Naczelnik Sądu:
vacat; sędzia pow.: Zygmunt Szwedowski, Teofil
Szymański.
25. Sąd Powiatowy Skarszewy. Naczelnik
Sądu: Mieczysław Leski.
26. Sąd Powiatowy Tczew. Naczelnik Sądu:
Kazimierz Tomaszewski; sędzia pow.: Jakób Jagalski, Władysław Kiedrowski.
27. Sąd Powiatowy Wejherowo. Naczielnik
Sądu: vacat; sędzia pow.: Włodzimierz Tarczyń
ski, Marjan Szczepański, Jan Malinowski.
28. Sąd Powiatowy Gdynia. Naczelnik Sądu:
Zygfryd Powałowski; sędzia pow.: Wiesław Spei
chert, Henryk Recław, Jan Konwiński, Edward
Prabucki.

Historja Powiatów i Miast Pomorskich
w dziesięcioleciu 1920—30.

Powiat brodnicki.
Powiat brodnicki zajmuje 106.149 ha obszaru,
z czego przypada na miasta 4494,60 ha, na gminy
i obszary dworskie 101614,89 ha. Powiat obejmuje
trzy miasta: Brodnicę, Górzno i Lidzbark, 98 gmin
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urzędników niemieckich, którzy w wielu wypadkach
zniszczyli archiwa. Naprawiać musiały władze polskie,
w najbardziej trudny ch warunkach, wyrwy poczynione
w dziedzinie administracji, sądownictwa, szkolnictwa.
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Qmacb starostwa w Brodnicy.

wiejskich i 46 obszarów dworskich. Według spisu
z r. 1921 miał powiat 61 257 mieszkańców, z czego
10683 narodowości obcej. W miastach mieszka
13,5% ludności. Na km2 przypada 58 mieszkańców,
a 0,33 km. dróg o trwałej nawierzchni. Siedzibą
władz powiatowych jest miasto Brodnica, położone
nad rzeką Drwęcą. W Brodnicy stacjonuje 67 pułk
piechoty, którym dowodzi pułk. inż. Januar} Grzędziński. Starostą brodnickim jest p. Józef Wimmer.
Władze polskie objęły powiat brodnicki w stanie
zaniedbania, spowodowanego wojną i złośliwością
25. Dziesięciolecie Pomorza.

podatków, skarbowości^i gospodarstwa powiatowego.
Wojna tocząca się z Rosją sowiecką niebywale utrud
niała pracę normalną. W połowie sierpnia 1920 r.
nawiedziła powiat brodnicki klęska inwazji bolsze
wickiej, która na szczęście trwała tylko 3 dni. Po
odparciu najazdu przez grupę pułk. Aleksandrowicza
praca rozwijać się poczęła potężnie we wszystkich
dziedzinach życia zbiorowego.
Największym dorobkiem poszczycić się może
powiat brodnicki w dziedzinie walki z żywiołem nie
mieckim. Kiedy w r. 1921 było ludności niemieckiej
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przemysłowych. Z nowych placówek wymienić należy
Oddział Cukrowni Ostrowite w Brodnicy, dla którego
wybudowano wąskotorowy linję kolejową na przestrzeni
30 kim. i stację przeładunkową w Brodnicy. W czasie
od 23. czerwca do 1. lipca 1923 r. odbyła się w Brod
nicy wystawa rolniczo-przemysłowa. W dziedzinie
rolnictwa powstały mleczarnie spółdzielcze, liczne
Kółka Rolnicze, kółka hodowlane, sekcje przysposo
bienia rolniczego, punkty hodowlane, gospodarstwa
wzorowe, sekcje maszynowe, koła kontroli obór i spół
dzielnia zbytu bydła i trzody chlewmej.
We wszystkich większych miejscowościach po
wiatu zorganizowano oddziały straży pożarnej, zaopa
trzono w sprzęt i umundurowanie.
Wśród młodzieży przedpoborowej prowadzono
w ciągu dziesięciolecia usilnie pracę przysposobienia
wojskowego i wychowania fizycznego.
W dziedzinie oświaty pozaszkolnej pracowało
Tow. Czytelni Ludowych, utrzymując w powiecie
25 bibljotek. W r. 1929 utworzono przy Wydziale
Powiatowym w Brodnicy Referat Oświatowy, który
według wskazań Kuratorjum Okręgu Pomorskiego
zorganizował w powiecie 10 pięciomiesięcznych kursów
oświatowych dla dorosłych, uruchomił czytelnie i urzą
dził kilkanaście bibljoteczek wędrownych z 860 książek,
zakupionych przez Wydział Powiatowy i częściowo
Józef Wimmer, starosta brodnicki.
zaofiarowanych przez społeczeństwo. W grudniu
Wskutek transportu wojsk w czasie wojny świa 1929 r. odbyła się w Brodnicy pierwsza za czasów
Świetlice w liczbie
towej poważnie ucierpiały drogi i mosty. Naprawa niepodległości wystawa książek.
dróg i mostów oraz organizacja służby drogowej 8 posiadają w powiecie brodnickim drużyny harcer
dokonana została w r. 1921/22. Nowych dróg bitych skie. Wydział Powiatowy w Brodnicy prowadzi
w> budował powiat w ciągu dziesięciolecia 8 kim. usilną akcję w celu urządzenia domów społecznych
W dziedzinie inwestycyj przodowały gminy miejskie. oraz świetlic.
Hamowane przez zaborcę życie społeczne roz
Powstały w nich parki i planty, wzorowe stad jony
sportowe w Brodnicy i Lidzbarku, nowoczesny dom winęło się w całej pełni z chwilą oswobodzenia po
zdrowia w Brodnicy, domy robotnicze, kolonj a urzęd wiatu. Powstały w okresie pierwszego dziesięciolecia
ników policyjnych, dom mieszkalny dla oficerów} liczne stowarzyszenia, organizacje i związki religijne,
miejskie zakłady kąpielowe i ogrodnicze, wytwórnia oświatowe, wychowawcze, zawodowe, wychowania
płyt na chodniki, urządzenia kanalizacyjne i wiele fizycznego, przysposobienia wojskowego i sportowe.
Ludność powiatu w wolnej ojczyźnie korzystać
prywatnych domów.
zaczęła
w całej pełni z nieograniczonych możliwości
W dziedzinie handlowo-przemysłowej zaznaczyło
rozwojowych
i ż wielkim zapałem i nakładem pracy
się przedewszystkiem przejęcie przedsiębiorstw przez
dąży
do
tego,
by być zawsze żywą i wartościową
żywioł polski, rozwój instytucyj bankowych i spół
dzielczych oraz powstanie nowych placówek handlowo- komórką wielkiego organizmu Polski.

10683* co równa się 17,4%» to w *• *93° ludności
niem. wraz z optantami i stałymi obywatelami nie
mieckimi jest 5.807, co wynosi 9,3%. Posłów do
Sejmiku powiatowego narodowości niemieckiej w r.
1921 było 4, obecnie jest 2.

Powiat chełmiński.
Administrację powiatu chełmińskiego przejął
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z rąk władz pruskich
dnia 22, stycznia 1920 r. i kontynuował ją na pod
stawie ustaw niemieckich.
Na czele powiatu stanął jako pierwszy starosta
powiatowy i przewodniczący Wydziału Powiatowego
adwokat p. Dr. Paweł Ossowski z Chełmna i admi
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nistrował powiat do końca lipca 1922 r. Po nim prze
jął rządy powiatu p. dr. JĘdward Prądzyński i kiero
wał powiatem do 5. lutego 1927. Od tego czasu
stoi na czele powiatu p. starosta Leon Ossowski.
Ogólny obszar powiatu chełmińskiego wynosi
72.603 ha, z czego przypada na rolę orną 48.212 ha,
na ogrody 310 ha, na pastwiska 4.788 ha, na łąki

7.042 ha, na lasy 6.923 ha i na nieużytki
604 ha.
Ludności liczy powiat chełmiński 47.392, z tego
narodowości polskiej 39.238 (81%), narodowości nie
mieckiej 8.103 (I8J) i innych narodowości 51(1^,).
Powiat posiada własnego majątku w nierucho
mościach wartości 1.500.000,— zł., w tern gmach
starostwa, szpital powiatowy, 8 domów w powiecie
i fabrykę przetwarzania padlin zwierzęcych (rakarnia
powiatowa w Klamrach). Oprócz tego posiada po
wiat własną Komunalną Kasę Oszczędności z odrębną
administracją i majątkiem wartości 800.000,— zł.
Powiat chełmiński jest przeważnie rolniczy.
Przemysł jest dostosowany do produkcji rolniczej;
i tak jest w powiecie jedna cukrownia, sześć gorzelń,
jedna fabryka cukierków, jeden browar, cztery cegiel
nie, cztery tartaki, 17 mleczarń, jedna fabryka ma
szyn rolniczych, jedna fabr. maszyn młynarskich.
Szkół powszechnych istnieje w powiecie 72, dwa
gimnazja (1 męskie, 1 żeńskie) i jedna szkoła rolnicza.
Całą gospodarkę powiatową od samego początku
urzędowania władz polskich cechuje ciągłe staranie
się nie tylko o utrzymanie stanu przejętego od rządu
pruskiego, ale podniesienie do wysokiego poziomu
urządzeń powiatowych. W pierwszych latach admini
stracji polskiej dążono do uzupełnienia zaniedbań
władz pruskich z czasów wojny światowej, później
przystąpiono do intensywnej gospodarki w kierunku
dostosowania jej do potrzeb Państwa Polskiego. —
Główną troską Panów Przewodniczących Wy
działu Powiatowego i Wydziałów Powiatowych było
od początku doprowadzenie wszystkich dróg bitych
w powiecie do normalnego stanu i postawienie ich
na poziomie odpowiadającym obecnym stosunkom
komunikacyjnym. W pierwszych dwóch latach admi
nistracji polskiej z powodu trudności organizacyjnych
Samorządu powiatowego ograniczano się na szosach
powiatowych tylko do doraźnych i pobieżnych na
praw szos powiatowych. Dopiero w r. 1922 przy
stąpiono do gruntownego odnowienia powłok szoso
wych i praca ta rozwijała się z biegiem czasu, jak
poniżej podano.
W r.1922 położono 6,300 kim. nowej powłoki,
w r. 1923 kim. 9,800, w r. 1924 kim. 10,900, w r.
1925 kim. 15,600, w r. 1926 kim. 8,500, r. 1927
kim. 17,600, w r. 1928 kim. 21,420 i w r. 1929 kim.
17,400. Nadmienić wypada, że w tern od r. 1927 po
cząwszy rozszerzono szosy powiatu z trzech i pół
metra na 5 metrów szerokości, powłoką szabrową na
przestrzeni 18,750 kim. a półbruczkiem na przestrzeni
pół kilometra.
Dowodem celowej i szeroko zakreślonej gospo
darki drogowej niech będzie rozpoczęcie budowy no
wej drogi bitej w 1929 r., mającej połączyć szosę
Toruń—Chełmża—Dubielno z szosą Chełmno—Stolno
—Wabcz—Grudziądz, zmniejszającej połączenie mia

sta Torunia z miastem Grudziądzem o ca. 12 kim.
Plany drogi tej zostały wykonane przez budowni
czego powiatowego w lecie 1929 r. i zaaprobowane
przez władze nadzorcze. Już jesienią tego roku przy
stąpiono do wykonania tego planu i rozpoczęto bu-

Leon Ossowski, starosta chełmiński.

dowę pierwszych dwóch kilometrów tej drogi. Dro
ga ta będzie wykonana z dużej kostki i będzie miała
5 m. szerokości bruku. Prowadzić będzie ona od
gminy Dubielno przez obszar dworski Lipienek, gmi
nę Lisewo, Malankowo, obsz. dworski Pilewice, Wałdowo Szlacheckie do Adamowa w pow. grudziądz
kim. —
Budowa drogi potrwa przypuszczalnie kilka lat,
lecz przy już przyrzeczonej pomocy ze strony Skarbu
Państwa, prace prowadzone będą intensywnie i syste
matycznie aż do ukończenia. Korzyścią nowej drogi
będzie znaczne skrócenie połączenia Torunia z Gru
dziądzem a poza tein znaczne ułatwienie komunikacji
obszaru dworskiego Lipienek, gminy Malankowo,
obsz. dworsk. Pilewice i gminy Wałdowo Szlach.
z innemi szosami, które to gminy poprzednio posłu
giwać się musiały zwykłemi drogami polnemi. Samo
rząd powiatowy udziela stale subwencji na przebudo
wę i budowę dróg bitych gminom i obszarom dwor
skim, i tak na budowę nowej drogi bitej udzielił
powiat gminom Brzozowo i Kałdus subwencji w na
turze, t. j. brukowca gotowego na przestrzeń 1,5 kim.
na szerokość 31/2 m. oraz w gotówce 1/3 kosztów
brukarza. —
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Z dalszych prac Wydziału Powiatowego zasłu
guje na wyróżnienie uregulowanie w r. 1927 planu
zalesienia 147 ha nieużytków, które powiatowi za cza
sów rządów zaborczych około r. 1908 przyznała
pruska komisja kolcnizacyjna, tak, że zalesienie całe
go obszaru dokonane będzie w r. 1933. Powiat cheł
miński wybudował w r. 1929 dom mieszkalny kosz
tem 25.000,—zł. przy rakami powiatowej w Klamrach,
pobudowanej w r. 1917. Budowa okazała się potrze
bną, ponieważ stary dom mieszkalny się rozpadł.
Powiat założył w r. 1924 własną szkółkę drzew
owocowych i przydrożnych, celem zaopatrzenia wszy
stkich szos powiatowych w drzewa owocowe i inne.
W szkółce tej ’wyhodowano dotychczas około 7.000
szt. jabłoni, ioco szt. grusz, 1000 szt. wiśni, 1000
szt. czereśni, 10 >0 szt. śliw, 1000 klonów, 500 szt.
jesionów, 500 szt. lip, poza tern hoduje się 5.000 szt.
jednolatków lip, 5.000 szt. jednolatków jesionów, 3.000
szt. jednolatków klonów i 5.000 szt. sadzonek dzicz
ków owocowych. Wszystkie te drzewa przeznaczone
są albo na szr sy powiatowe albo jako pomoc dla
gmin wiejskich. —
W r. 1914 wzgl. 1919 połączyły się powiaty
Chełmno, Toru.: i Świecie w Związek Elektryfikacyj
ny, mający na celu zelektryfikowanie wszystkich
trzech powiatów. W czasie wojny światowej i w
pierwszym roku administracji polskiej Związek nie

wyszedł poza ramy organizacyjne, i rzeczywista dzia
łalność Związku nastąpiła dopiero w r. 1921. Zwią
zkiem kierował od samego początku administrcji pol
skiej zawsze jeden z pp. starostów chełmińskich, od
których też wychodziła inicjatywa działalności Zwią
zku.
W r. 1924 skrzyżowano rzekę Wisłę pod Morskiem i umożliwiono wtedy energiczną akcję budowa
nia sieci elektrycznej w powiecie chełmińskim, której
pobudowano w powiecie chełmińskim do dzisiejszego
dnia 120 kim. sieci wysokiego napięcia, i 6 kim. sie
ci niskiego napięcia. Obecnie uzyskało siłę elektrycz
ną miasto Chełmno, siedem gmin wiejskich, 25 ob
szarów dworskich, dwa młyny, jedna cukrownia, i 3 sta
cje kolejowe. Udziały powiatu chełmińskiego przed
stawiają się następująco:
w r. 1921 wpłacono 12.000.000 mkp., udziału
w r. 1922 wpłacono 66.500.000 mkp., udziału
w r. 1924 wpłacono
187.000 zł. pożyczki
w r. 1925 wpłacono
t 00.000 zł. udziału
w r. 1926 wpłacono
50.000 zł. udziału
w r. 1927 wpłacono
35.000 zł. udziału
Od tego czasu sieć rozbudowuje się własnym
kapitałem Związku względnie długoterminowemi po
życzkami. Ogólny udział powiatu w kapitale Związku
wynosił per 31 grudnia 1929 r. 449.889,74 zł.

Powiat działdowski.
Obecny teren powiatu działdowskiego, obej
mujący 468 kim2 powierzchni i liczący około 25.000
mieszkańców wraz z miastem Działdowem, jest
częścią dawnego powiatu niborskiego w Prusach
Wschodnich, a oddany został Polsce bez plebiscytu
na podstawie art. 87 trakt, wers., ponieważ prze
chodzi tędy ważna lin ja kolejowa z Warszawy na
Mławę i Grudziądz do Gdańska. Historycznie zie
mia działdowska jest skrawkiem Mazur pruskich i od
sześciu wieków pozostawała pod panowaniem krzy
żaków, a następnie Hohenzollernów pruskich, aż
w dniu 17 stycznia 1920 r. powróciła pod skrzydła
Białego Orła, aby stać się wysuniętym bastjonem
obronnym przeciwko nieustającym zakusom junkrów wschodniopruskich na dziedzictwo Piastów
i Jagiellonów, a z drugiej strony — ta wyzwolona
już cząstka męczeńskich Mazur stać się może bramą,
prziez którą popłynie z centrum Polski ożywczy prąd
narodowy ku dziedzinom ginącego szczepu polskie
go — Mazurów.
Powyższe usprawiedliwia szczególną troskę
czynników państwowych i społecznych o ten od
cinek granicy państwowej i odłam ludu, o którego
duszę toczy się w przeciągu kilku stuleci zacięta
walka pomiędzy polską i niemiecką kulturą. W prze
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ciągu ostatnich 10-u lat zaszły tutaj niewątpliwie
poważne ®piany na lepsze, szczególnie jeżeli chodzi
o młodzież, jednakże propaganda niemiecka, prowa
dzona sprytnie i bezceremonjalnie pod płaszczykiem
religijnym, ze względu na ewangelicko-unijne wy
znanie większości Mazurów, powstrzymuje nadal
skutecznie proces asymilacji państwowej tej części
ludności powiatu, do czego przyczyniły się także
pewne błędy i niedociągnięcia ze strony polskiej.
Jeszcze dzisiaj wielu Mazurów oddaje swoje
głosy na listy niemieckie podczas wyborów publicz
nych, jak też nie przyznaje się wyraźnie do polsko
ści, określając swą narodowość jako „ewangelicką“,
co jest tutaj niestety uważane za synonim niemieckości, chociaż ludzie ci nie używają w domu języka
niemieckiego i często nim wogóle nie władają. Jednakżie wierzyć należy, że szkoła polska i wytrwała,
a rozumna praca działaczy społecznych oraz konse
kwentna polityka władz wyplenią stopniowo chwa
sty pruskie z duszy mazurskiego ludu, gotując mu
jaśniejszą i lepszą przyszłość.
Na skutek emigracji części Niemców i napływu
ludności czysto polskiej z sąsiednich powiatów Kon
gresówki i Pomorza zmienił się stosunek narodowo
ściowy i obecnie w powiecie znajduje się przeszło-

85 procent Polaków, pod względem zaś wyznanio
wym około 70 procent jest katolików, 30 procent
ewangelików i drobny odsetek Żydów i t. p.
Przebieg historyczny przejęcia powiatu i dal
szej budowy zrębu państwowości polskiej oraz roz
wój stosunków politycznych i gospodarczych i kul
turalno-oświatowych na tym tereniie był następujący:
Jeszcze na długo przed chwilą wcielenia, a mia
nowicie w dniu 29 listopada 1918 r. uświadomieni
Polacy tutejsi zorganizowali się z inicjatywy
p. Leona Wojnowskiego z Koszelew i wyłonili dele
gację na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w osobach:

zaczęło teren. W dniu 10 września 1919 r. nadprezydent von Winnig z Królewca złożył miastu wizytę
pożegnalną, przyczem wyraził się, iż Niemcy tutejsi
pozostają jakby na urlopie. Jeszcze w dniu 6 paź
dziernika 1919 r. działacze niemieccy: superintendent
ewangelicki (obecnie senator polski) Barczewski,
dyr. banku Meissel i ziemianin Malliek udali się do
Berlina, gdzie konferowali z gen. Dupont w sprawie
przyłączenia miasta i okolic do obszaru plebiscyto
wego. Ludność mazurska po wsiach zachowała się
wyczekująco, natomiast Polacy-katolicy z radością
oczekiwali chwili objęcia rządów przez Polskę.

Omach własny powiatu, mieszczący biura Wydziału Pow. i Starostwa oraz Kom. Kasą
Oszczędności powiatu działdowskiego.

ks. dr. Działowskiego i p. Kapsy. W dniu 30 kwie
tnia 1919 r. na zebraniu w Myślętach omawiano plan
działania, a w dniu 8 września zebrali się w Dział
dowie przedstawiciele ludności polskiej i niemieckiej
dla ustalenia form przejęcia władzy i celiem zorgani
zowania straży obywatelskiej, przyczem ze strony
polskiej obecni byli pp.: Bogdański, Wojnowski i ks.
dr. Działowski a ze strony niemieckiej landrat Mir
bach, dyr. Meissel i ziemianin Oehlrich i Franken
stein.
Niemcy tutejsi usiłowali jeszcze wpłynąć na
zmianę sytuacji w tym kierunku, aby na Działdow
skie rozszerzony został plebiscyt, zarządzony w Pru
sach Wsch., przyczem Rada m. Działdowa uchwa
lała ostre protesty przeciwko oderwaniu od Prus,
jak też cechy miejscowe przyłączyły się do tej akcji,
inspirowanej oczywiście i usilnie popieranej przez
władze niemieckie. Kiedy zaś wysiłki te okazały się
płonne, wielu zdeklarowanych Niemców opuszczać

W dniu 17 stycznia 1920 r. opuścił miasto i po
wiat oddział Grenzschutzu, żegnany przez Niemców
słowami: „Do widzenia“, na co otrzymali odpowiedź
„Do widzenia za 6 tygodni“. O godz. 14-ej wkro
czyły na rynek działdowski wojska polskie, posu
wające się dalej wgłąb kraju, przyczem nieliczni
Polacy udekorowali domy swoje zielenią i chorą
gwiami, a budowniczowie Grzyszczyk i Poznański
wystawili bramy triumfalnie, jak też gmachy urzę
dowe ozdobione były flagami o barwach polskich.
Na powitanie wkraczających wojsk zjechali się do
Działdowa przedstawiciele Rady Ludowej, p.p.
Bogdański, Wojnowski i ks. Chyliński, a przyłączyli
się do nich miejscowi obywatele p.p. Goździewski,
ks. Dorszyński, śp. Poznański, Grzeszczyk, Assmann, Wellenger, Michewicz, Leliwa, Jóźwiakowski i Fischer z Gralewa. Komendantem garnizonu
działdowskiego był Włoch Petryno. Prócz tego zaś
oddział posiada} oficerów rotmistrza Niepokojczyc-
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kiego, mjr. Mroczyńskiego i por. Wrześniowskiego.
W niedzielę 18. stycznia 1920 r. odbyło się uroczyste
nabożeństwo z udziałem wojska. Wkrótce zawiązał
się Czerwony Krzyż z p. Jóźwiakowską na czele,
a w dzisiejszym Hotelu Polskim urządzono Dom

Jan Plackowski, starosta działdowski.

Żołnierza, gdzie odbyły się pierwsze przedstawienia
polskie w Działdowie.
Rada Ludowa zajęła się organizacją władz;
pierwszym starostą został p. Bogdański, burmi
strzem komisarycznym miasta p. Weiss, pocztę objął
p. Noetzel i p. Grzeszczyk, pierwszym zaś inspekto
rem szkolnym został p. Krykant, akta sądowe prze
jął p. Brunon Dembicki z Lidzbarka. O przyjmowa
niu wojsk polskich po wsiach mało mamy wiado
mości, lecz wymienić można serdeczne przyjęcie
w Iłowie, gdzie zbudowano bramy triumfalne, a de
legat Rady Ludowej p. Krajewski i ks. Stock wy
głosili przemówienia oraz chór pod kierownictwem
nauczyciela p. Wróbla odśpiewał pieśń „Polska po
wstała z grobu niewoli“, na zakończenie zaś wojsko
i zebrana bardzo licznie publiczność odśpiewała
wspólnie Rotę. Również w Wielkim Łęcku i Koszelewach owacyjnie przyjmowano polskich żołnierzy.
Sytuacja pierwszych władz polskich była bar
dzo trudna, gdyż Niemcy umyślnie wstrzymywali
likwidację stosunków prawno-publicznych z da
wnym powiatem niborskim, a ponadto zabrali cały
inwentarz drogowy, jak też archiwa miejskie i wiele
innych akt.
Po ukonstytuowaniu się starostwa p. Bogdań
ski ustąpił wkrótce miejsca p. staroście Piaseckiemu,
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w kwietniu zaś przybył starosta dr. Bogocz, który
po roku zmieniony został przez śp. Pawlicę, a w dniu
4. 3. 1927 r. stanowisko to objął obecny starosta, p.
Jan Plackowski.
W dniu 13. III. 1920 r. utworzona została
tymczasowa Rada Powiatowa, złożona z pp. Bog
dańskiego, Wojnowskiego, Kowalskiego, Wasilew
skiego, Wellengera i Grabskiego, uzupełniona w r.
1921 o dalszych 12 osób, wybory zaś do pierwsziego
Sejmiku Powiatowego odbyły się w dniu 4. 12.
1921 r., pierwszy zaś Wydział Powiatowy zorgani
zowano na początku 1921 r. przy udziale obecnego
naczelnego sekretarza, p. Perlińskiego. Również zre
organizowano wójtostwa i urzędy gminne, jak też
urzędy stanu cywilnego, przyczem trzeba było poko
nać duże trudności przy wynalezieniu odpowiednich
ludzi na stanowiska państwowe i komunalne. Z dawnego powiatu niborskiego nie otrzymał powiat
działdowski majątku, z wyjątkiem dwóch domów
w Działdowie i kilku żwirówek, drogi zaś znajdo
wały się w stanie godnym pożałowania
Pług wojny głęboko przeorał ziemię działdow
ską, toczyły się tutaj bowiem wielkie bitwy, będące
fragmentami bitew nad mazurskiemi jeziorami, a na
stępnie hordy bolszewickie dwukrotnie nawiedzały
powiat, rabując oczywiście bezbronnych mieszkań
ców. Polska musiała zająć się dokończeniem rozpo
czętej przez Niemców odbudowy i do dnia dzisiejsze
go akcja ta nie została w całości wykonana, jak np.
odbudowa zburzonego przez artylerję rosyjską ko
ścioła ewangelickiego.
Mała liczebność powiatu i słaba siła podatko
wa ludności rolnicztej przy niewielkim przemyśle tu
tejszym utrudniają należytą gospodarkę powiatową,
a poważniejsze inwestycje przeprowadzone być mo
gą jedynie przy wydatnej pomocy Rządu lub Sta
rostwa Krajowego. Niewątpliwie jednak zaznaczył
się już postęp i stopniowo stan gospodarczy powiatu
podnosi się, jak też przeprowadzono szereg nowych
urządzeń użyteczności publicznej.
Najwięcej zrobiono w dziedzinie drogowej i
stan dróg powiatowych jest obecnie lepszy niż za
czasów pruskich, mimo wzmożonego ruchu na dro
gach i zniszczenia nawierzchni wskutek przemarszów
wojennych.
Od lipca 1921 r., gdy kierownictwo działu dro
gowego w Sejmiku objął p. inż. Krymer, przebudo
wano 28 kim nawierzchni dróg powiatowych, któ
rych w Zarządzie Wydziału Powiatowego znajduje
się w powiecie 152 kim; zbudowano 3 nowe mosty
drogowe i przy współdziałaniu zainteresowanych
mieszkańców, w formie spółek drogowych, wybudo
wano 5 kim nowych dróg.
Stan dróg gminnych jest znacznie gorszy, po
nieważ gminy tutejsze przeważnie małe i słabe fi
nansowo nie są w stanie podejmować inwestycyj.

Również w dziedzinie meljoracyjnej, posiada
jącej duże znaczenie dla powiatu z uwagi na bogac
two łąk w dolinie Działdówki, zrobiono za czasów
polskich stosunkowo dużo, szczególnie sprawa regu
lacji Działdówki pod kierownictwem p. Skąpskiego
z W. Łęcka posunęła się naprzód i kosztem około
600.000 zł uregulowano do 25 kim rzeki, przyczem
wydatną pomoc okazał tutaj Rząd i Starostwo Kra
jowe w Toruniu. Inne Spółki wodne, których w po
wiecie jiest razem 7, działalność swą ograniczyły do
utrzymania i konserwacji urządzeń meljoracyjnych.
W kwietniu 1923 roku założony został Szpital
Powiatowy w gmachu dawnego szpitala wojskowego
po gruntownym remoncie. Kierownictwo Szpitala
spoczywa w rękach chirurga, p. dr. Rachockiego;
szpital posiada urządzenia nowoczesne, jak też po
mieścić może 50 pacjentów, obsługuje zaś normalnie
około 25 do 30 chorych z powiatu i sąsiednich okolic.
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu dział
dowskiego, założona w r. 1925 rozwija się coraz le
piej pod kierownictwem p. dyr. Piskorskiego, stano
wiąc ważny czynnik w życiu gospodarczym powiatu.
Ponieważ w powiecie niema elektryczności, przystą
pił Wydział Powiatowy i Magistrat m. Działdowa
do Międzykomunalnego Związku Elektryfikacyjne
go, który ma na celu założenie zakładu wodno-elektrycznego w Elgisziewie, pow. wąbrzeskim.
Organizacja szkolnictwa powszechnego pod za
rządem p. insp. Klimosza należy do poważnych
aktywów i jaśniejszych momentów w dziejach po
wiatu. Szkół niemieckich wogóle w powiecie niema,
a istnieją tylko 2 równoległe klasy niemieckie
w Działdowie i Przełęku.
W 1921 r. powstało w Działdowie seminarium
nauczycielskie, którego przeznaczeniem było przy
gotowanie nauczycieli ewangelików. Seminarjum
pozostaje pod kierownictwem p. dyr. Biedrawy i wy
chowało już kilka roczników nauczycielskich, prócz
tego założona została w Działdowie Szkoła Rze
mieślnicza, prowadzona przez Tow. Społeczne przy
pomocy Rządu, a pozostająca pod kierownictwem
dyr. Dembińskiego, która w r. bież. pozyskuje no
woczesne warsztaty rzemieślnicze w specjalnie zbu
dowanym gmachu. Buduje się także w Malinowie
pod Działdowem Szkoła Gospodarcza Żeńska. Osta
tnio zaś obywatele miasta czynią starania o założe
nie gimnazjum.
W r. 1930 zorganizowana została sieć kursów
dokształcających po wsiach, przy pomocy Wydziału
Powiatowego. W mieście zaś pracuje Uniwersytet
Ludowy Z. O, K. Z. Akcja wychowania fizycznego

i przysposobienia wojskowego rozwija się pomyślnie,
przyczem w r. 1929/30 powstały liczne hufce P. W.,
jak też pracują w powiecie społeczne organizacje
tego typu, jak Sokół, Tow. Powst. i Wojaków, Stow.
Młodzieży Katolickiej i Harcerstwo.
Rolnictwo, pomijając kryzys tegoroczny, roz
wija się pomyślnie, szczególnie zaś w dziedzinie ho
dowli bydła i nierogacizny, popieranej przez Wydział
Powiatowy, który posiada specjalnego instruktora
rolniczego i pracuje w ścisłym kontakcie z P. T. R.
w Toruniu.
Przemysłu fabrycznego w powiecie niema,
z wyjątkiem 3 suszarni ziemniaków, kilku młynów,
kilkunastu gorzelń i mleczarń. Ostatnio powstały
dwie nowocześnie mleczarnie polskie: Spółdzielcza
w Gralewie i p. Stodolskiego w Gródkach, jak też
uruchomiony został w Działdowie młyn motorowy p.
Czecha. Kilka zakładów przemysłowych przedwojen
nych, jak fabryka likierów Gaedego i fabryka wędlin,
przestało istnieć. Rzemiosło przetrwało na ogół woj
nę i stopniowo się podnosi. Handel tutejszy, oparty
głównie na wymianie granicznej, podupadł, jednakże
posiada szanse rozwoju z chwilą zawarcia traktatu
handlowego z Niemcami.
Nowych budowli powstało niewiele, podkreślić
jednak należ}r budowę okazałego gmachu Poczty,
którego poświęcenie z udziałem p. Ministra Boernera
i p. Wojewody Pomorskiego Lamota odbyło się w r.
1929. Wydział Powiatowy z dużym wysiłkiem zdo
był się na kupno gmachu na pomieszczenie biur Wy
działu Powiatowego i Starostwa.
Budynków szkolnych prócz wspomnianych wy
żej warsztatów Szkoły Rzemieślniczej nie budowano
i dopiero w r. 1930 powstanie pierwszy nowy gmach
szkolny w Uzdo wie.
Kwestja powiększenia powiatu stale jest po
ruszana i w tym kierunku idą obecnie życzenia całej
ludności, co jedynie umożliwić może dalszy rozwój
powiatu.
Pod względem politycznym pozostaje praca sa
morządowa w powiecie w rękach polskiego społe
czeństwa, ponieważ w Sejmiku Powiatowym na
16-tu członków jest zaledwie 2 Niemców, w Wydzia
le Powiatowym są tylko Polacy, a w radzie miasta
Działdowa na 18-tu członków jest także tylko 2
Niemców.
Życie społeczne, aczkolwiek nie przejawia sil
nego tętna, posiada wybitny charakter polski i sto
pniowo się ożywia. Niemieckie organizacje pracują
coraz słabiej i pruski polor znika z powierzchni ży
cia powiatu działdowskiego.

Powiat gniewski.
Organizacja i działalność
Rady Ludowej Powiatowej.
Po ukonstytuowaniu się w r. 1918 Naczelne
Rady Ludowej i Podkomisarjatu na Prusy Królewskie
z siedzibą w Gdańsku (później w Toruniu), zorgani
zowano również na terenie powiatu kwidzyńskiego
po lewym brzegu Wisły (obecnie powiat gniewski)
również Radę Ludową Powiatową, która miała za
zadanie bronić interesów ludności polskiej, służyć jej
radą i pomocą, bronić mienia oraz dorobku ludności
polskiej.
W skład Rady Ludowej Powiatowej zostali po
wołani następujący p. p.:
1. Ks. Dr. Wolszlegier, proboszcz z Pieniążkowa jako
prezes,
2. Ks. proboszcz Kupczyński z Wielkiego Garca,
jako zastępca prezesa,
3. Paweł Tollik z Gniewu jako sekretarz,
4. Ks. Proboszcz Filarski z Dzierzążna, jako skarbnik,
5. Ks. Proboszcz Gburkowski z Wielkich Walichnów,
6. Józef Radliński z Włosienicy,
7. Franciszek Czarnowski z Gniewskich Młynów,
8. Juljan Piotrowski ze Szprudowa,
9. Tadeusz Tollik z Janowa,
10. Jan Cyganek z Gniewu,
11. Franciszek Czyżewski z Jaźwisk,
12. Teodor Cejrowski z Leśnej Jani,
13. Jan Bielicki z Piaseczna,
14. Maciej Tramowski z Dąbrówki,
15. Ks. proboszcz Wiśnicki z Kościelnej Jani,
16. Ks. Putynowski z Pieniążkowa,
17. Jan Kowalski z Górki,
18. Tadeusz Odorowski z Kamionki,
19. Konrad Redmer z Tychnów,
20. Ks. proboszcz Kurowski z Laików,
21. Franciszek Niklewski z Tymawy,
22. Jan Langowski z Pieniążkowa,
23. Ks. proboszcz Gross z Tychnów,
24. Franciszek Lipiński z Laików.
Staraniem Rządu Polskiego zawarto z Rządem
Niemieckiem umowę, mocą której na terenach wszyst
kich powiatów Pomorza mających być przyłączonymi
do Polski, ustanowieni być mieli ,,Polscy Delegaci
Rządowi“ przy landraturach powiatowych.
Takim to delegatem na teren obecnego powiatu
gniewskiego, przy landraturze w Kwidzynie został
zamianowany w czerwcu 1919 r. właściciel majątku,
p. Franciszek Czarnowski z Gniewskich Młynów,
znany jako gorliwy Polak i niezmordowany działacz.
Za jego staraniem ówczesne niemiecki władze pań
stwowe udzieliły zezwolenia na oddanie do użytku
Rady Ludowej Powiatowej, zamku pokrzyżackiego
w Gniewie, wówczas zupełnie opróżnionego. Po uzy
skaniu tego zezwolenia i tak obszernych ubikacyj,
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ulokowano tam biura „Polskiego Powiatowego Dele
gata Rządowego przy landraturze w Kwidzynie“. —
Następnie staraniem p. Czarnowskiego, jak również
ówczesnego prezesa Rady Ludowej Powiatowej, Ks.
Dr. Wolszlegiera i b. por. armji niemieckiej, Józefa
Głowackiego z Pelplina (później kapitana wojsk polskich)
oraz pod naciskiem nieustających petycyj i zażaleń na
przekroczenia i niewłaściwe zachowywanie się żoł
nierzy „Grenzschutzu“ niemieckie czynniki rządowe
zgodziły się na wycofanie z terenu powiatu kwidzyń
skiego na lewym brzegu Wisły (obecnie powiatu
gniewskiego) tak zw. „Grenzschutzu“ i udzieliły ze
zwolenia na organizację własnej „Straży Ludowej“,
pod warunkiem utrzymania jej na własny koszt przez
mieszkańców wspomnianego terenu i ulokowania jej
we wzmiankowanym zamku.
Z chwilą otrzymania wspomnianego zezwolenia
i wymarszu z terenu obecnego powiatu gniewskiego
„Grenzschutzu“, stawiła się w przeciągu kilku godzin
polska ludność męska zgłaszając się i zapisując ochot
niczo do szeregów „Straży Ludowej“, która w krót
kim czasie osięgła liczbę 200 osób i została dosko
nale uzbrojona i umundurowana. Straż ta przejęła
służbę bezpieczeństwa publicznego i ochrony mienia
obywatelstwa jak również ochronę porządku publicz
nego. Koszta utrzymania Straży Ludowej w czasie
od i-go lipca 1919 r. do 27-go stycznia 1920 r. wy
nosiły według obecnej wartości około 150—200.000 zł.
którą to kwotę złożyło ofiarne obywatelstwo na oł
tarzu Ojczyzny.
Takim to sposobom ludność polska na terenie
powiatu kwidzyńskiego na lewym brzegu Wisły (obecny
powiat gniewski) miała sposobność oglądać w lipcu
1919 r. (jak ogólnie mówiono) Wojsko Polskie, gdyż
pod dowództwem p. por. Głowackiego ćwiczenia
Straży Ludowej odbywały się w języku polskim
a Straż Ludowa występowała wszędzie publicznie jako
polska organizacja wojskowa.
Rząd niemiecki na prawym brzegu w osobach
Prezydenta Rejencji i Landrata w Kwidzynie (Ma
rienwerder, patrzał nato wrogiem okiem, jednakowoż
nie śmiał temu przeszkadzać, ze względu na bliską
ratyfikację wersalskiego traktatu pokojowego, nato
miast usiłował wszelkiemi sposobami wszystek ma
jątek obywatelstwa polskiego w postaci zboża, bydła,
jak również innych pioduktów rolniczych jak n. p.
spirytusu, nabiału etc. i przedmiotów wartościowych
(złota i srebra) wywieźć w głąb Niemiec. Systema
tyczne dążenie Rządu niemieckiego do zubożenia te
renów mających przypaść Polsce spełzło jednak na
niczem, gdyż staraniem — „Polskiego Powiatowego
Delegata Rządowego“ — p. Czarnowskiego i Dowódcy
Straży Ludowej p. por. Głowackiego, członkowie
Straży Ludowej temu przeszkodzili i nie dopuścili

do wywozu mienia polskiego z terenów obecnego
powiatu gniewskiego- do Niemiec.
Dzięki tym zabiegom wstrzymano wywóz około
16 wagonów zboża, dużej ilości bydła i prawie całej
produkcji spirytusu, przeznaczonego na wywóz do
Królewrca i Szczecina. Niezależnie od tego rządowi
niemieckiemu były jeszcze solą w oku nasze lasy
państwowe-nadleśnictwo Dębowo, toteż w listopadzie
1919 r. przysłali Niemcy całą armję bezrobotnych
z Kwidzyna do nadleśnictwa w Dębowie aby rozpo
cząć rabunkowe wycinanie lasów i wywożenie drzewa
do Niemiec. Ponieważ interwencja Polskiego Dele-

skich Młynów, przez Rząd Polski zamianowany I. Ko
misarycznym Starostą, któremu powierzono admininistrację części powiatu kwidzyńskiego, położonej po
lewym brzegu Wisły, tworząc z niej obecny powiat
gniewski. Nadszedł długo oczekiwany czas wyzwo
lenia z jarzma niemieckiego, dzień 27. stycznia 1920 r.
oznaczony jako dzień wkroczenia Wojsk Polskich na
teren obecnego powiatu gniewskiego. Chwila ta uro
czysta zapisana złotemi literami w historji powiatu
była tak wzruszająca i radosna, że opisać nie można
entuzjazmu ludności, witającej wkraczające
do
Gniewu wojska polskie. Cała ludność polska ze

Omach urzędowy Starostwa i Wydziału Powiatowego w Gniewie, ukończony w r. 1922.

legata Rządowego nie odniosła żadnego skutku, po
wołano do pomocy ludność polską, która też gremjalnie w wyznaczonym dniu stanęła na oznaczonem
miejscu i zaprotestowała przeciwko wycinaniu pol
skich lasów, które w najbliższym czasie przypaść
miały na’ rzecz Skarbu Państwa Polskiego. Postępo
wanie to odniosło pożądane skutki, gdyż do Niemiec
zdołano tylko kilka furmanek drzewa wywieść, a re
sztę wywozu około 500 furmanek drzewa budowla
nego i opałowego, wstrzymała Straż Ludowa przy
pomocy ludności polskiej.
Po stale powtarzających się takich i podobnych
walkach nadeszła nareszcie chwila ratyfikacja traktatu,
wielce pożądany czas przejęcia Pomorza przez Władze
Polskie — i przyłączenia tej ziemi do odwiecznej
Macierzy swojej, Polski.
W grudniu 1919 r. został Polski Powiatowy
Delegat Rządowy, p. Franciszek Czarnowski z Gniew

kami radości w oczach witała nasze Wojsko
Polskie, które przyjmował na granic} powiatu około
miasta Nowego, — Komisaryczny Starosta p. Czar
nowski wraz z zasłużonym działaczem narodowym,
Ks. Dr. Wolszlegierem z Pieniążkowa i wszystkimi
członkami Rady Ludowej Powiatowej oraz niezliczoną
rzeszą.
Zerwano kajdany niewoli! Naród Polski przy
tulił się pod rozpięte ochronne skrzydła Orła Pol
skie, a nasi druhowie Ochotniczej Straży Ludowej
wzmocnieni o 200 osób (razem 400 osób) wraz
z ich dowódcą p. por. Głowackim wstąpili ochotniczo
z bronią w ręku w szeregi II. Baonu 65 p. p.

Monografja powiatu.
Po utworzeniu z części powiatu kwidzyńskiego
na lewym brzegu Wisły, powiatu gniewskiego, biuro
Polskiego Powiatowego Delegata Rządowego, mie

szczące się w zamku pokrzyżackim, zreorganizowano
na biura Starostwa i Wydziału Powiatowego.
Powiat gniewski liczy ogółem wedle ostatnio
przeprowadzonego urzędowego spisu ludności 1921 r.
27.328 dusz, z tego przypada na miasto Gniew 3.131

Polski Powiatowy Delegat Rządowy
Franciszek Czarnowski z Gniewskich Młynów,
I. Komisaryczny Starosta powiatu gniewskiego.

na gminy wiejskie 17.984, na obszary dworskie O.04O.
Stosunek procentualny narodowości polskiej do nie
mieckiej wynosi 94,5°/0.
Obszar powiatu wynosi 42.696 ha. Powiat gniew
ski jest przeważnie powiatem rolniczym i liczy 124
gospodarstw rolnych ponad 60 ha, z tego 71 gospo
darstw rolnych ponad 100 ha i 12 gospodarstw rol
nych ponad 500 ha. Obszar gruntu ornego wynosi
29.534,50 ha, łąk 2.827,85 ha, pastwisk 1.057,66 ha,
lasów 4.802,50 ha, jezior 2.257,25 ha. W powiecie
gniewskim jest 8 gorzelń,’ 10 mleczarń, 7 cegielń
i 7 tartaków oraz 44 szkół, 11 parafij katolickich
i 3 ewangielickie. Powiat gniewski obejmuje miasto
Gniew, 47 gmin wiejskich i 21 obszarów dworskich.

Powiatowy Związek Komunalny.
Od dnia 27 stycznia 1920 r. do dnia 26 grudnia
1920 r. przewodniczącym wtedy, tak zw. Rady Po
wiatowej był Komisaryczny Starosta Franciszek Czar
nowski, któremu powierzono administrację powiatu
gniewskiego. W skład Rady Powiatowej zostali za
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mianowani pismem Pana Wojewody Pomorskiego
z dnia 13 marca 1920 r.:
1. Juljan Piotrowski z Szprudowa,
2. Czesław Raabe z Piaseczna,
3. Jan Rafałski z Rudna,
4. Klemens Tetzlaff z Gniewu,
5. Ks. Dr. Wolszlegier z Pieniążkowa,
6. Eugen Ziehm z Gręblina.
Pismem z dnia 30 kwietnia 1921 r. zamiano
wał Pan Wojewoda Pomorski dalszych 12 członków
w skład tymczasowej Rady Powiatowej.
Z dniem 27 grudnia 1920 r. przejął urzędowa
nie starszy asesor p. Jan Popiel jako kierownik sta
rostwa, który po upływie kilku miesięcy zamianowa
ny został starostą powiatu gniewskiego i równocześ
nie przewodniczącym Wydziału Powiatowego.
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa b. dziel
nicy pruskiej z dnia 12. YII. 1921 r. przeprowadzo
ne zostały 25 listopada 1921 r. pierwsze wybory do
Sejmiku Powiatowego. W skład pierwszego Sejmiku
Powiatowego weszło następujących 20 członków:
i. Ałaszewski Jan z Lignów, 2. Cejrowski Teodor
z Leśnej Jani, 3. Chmarzyński Konrad z Rynkówki,
4. Czyżewski Augustyn z Janowa, 5. Ks. Dr. Działowski z Pieniążkowa, 6. Ks. prob. Pilarski z Dzierzążna, 7. Kacki Franciszek z Dzierzążna, 8. Kucz
kowski Edmund z Opalenia, 9. Ks. prob. Kurowski
Leon z Laików, 10. Laskowski Józef z Lignów,
11. Neumann Feliks z Rakówca, 12. Pastewski Fran
ciszek z Lignów, 13. Podwalski Jakób z Kierwałdu,
14. Rauchfleisch Michał z Rynkówki, 15. Raabe Cze
sław z Piaseczna, 16. Reptowski Juljan z Jaźwisk,
17. Rzepka Franciszek z Ostrowitego, 18. Stempka
Bernard z Lignów, 19. Tetzlaff Klemens z Gniewu,
20. Wielbacki Wacław z Gniewu.
Pierwsze posiedzenie Sejmiku Powiatowego od
było się pod przewodnictwem p. Starosty Popiela
9 grudnia 1921 r., na którem dokonano wyboru
członków Wydziału Powiatowego i deputowanych.
W skład Wydziału Powiatowego zostali wy
brani :
Starosta jako Przewodniczący z urzędu,
1. Czarnowski Franciszek z Gniewskich Młynów,
2. Czyżewski Augustyn z Janowa,
3. Ks. Dr. Działowski — prob, z Pieniążkowa,
4. Raabe Czesław z Piaseczna,
5. Stempka Bernard z Lignów,
6. Tetzlaff Klemens z Gniewu.
Jako deputowanych powiatu wybrano p. Fran
ciszka Czarnowskiego i Klemensa Tetzlaffa.
Wyżej wspomniany Sejmik i Wydział Powiato
wy urzędował do 24 listopada 1925 r.
W dniu 22 listopada 1925 r. odbyły się nowe
wybory do Sejmiku i Wydziału Powiatowego.
W skład Sejmiku Powiatowego weszło 18 członków.
Nowo wybrany Sejmik Powiatowy na posiedzeniu

ruchomościach, prócz Szpitala Powiatowego w Gnie
wie, który przejął od powiatu kwidzyńskiego (Niemcy).
Jak już wyżej nadmieniono, biura Starostwa
i Wydziału Powiatowego mieściły się na początku
w zamku pokrzyżackim, który jednak w sierpniu 1920 r.
opróżnić musiano z powodu, że urządzono tam szpi
tal wojskowy.
Z dniem 1. sierpnia 1920 r. wydzierżawiono
ubikacje w domu prywatnym przy ul. 27. Stycznia,
w którym były biura Starostwa i Wydziału Powia
towego do dnia 1. stycznia 1930 r.
Zajęte w tym domu ubikacje z natury rzeczy
nie nadawały się na biura, co też utrudniało urzędo
wanie. Z tego powodu poruszyła Rada Powiatowa
na posiedzeniu w dniu 11. maja 1921 r. myśl budowy
własnego gmachu. W dniu 17. września 1921 r. zo
stała wspomniana uchwała uzupełniona. W paździer
niku 1921 r. rozpoczęto budowę własnego nowego
gmachu urzędowego.
Pomimo ówczesnych trudnych warunków i dosyć
złego stanu finansowego nowoutworzonego powiatu,
stanął mimo braku jakichkolwiek funduszy lub majątku
płynnego, dzięki przewidującej polityce Rady Powia
towej, następnie zaś Sejmiku i Wydziału Powiatowego,
już w końcu 1922 r. wspaniały gmach wraz z nowoczesnem wewnętrznein urządzeniem. Jest to czyn
o doniosłem znaczeniu nawet politycznern; świadczy
on bowiem jak najpochlebniej o energji i żywotności
niczem niekrępowanego samorządu polskiego na wy
suniętej placówce kresów zachodnich. Koszty budowy
obliczono przy końcu 1922 r. na około 100.000.000 mkp.
W r. 1921 nabył powiat od Okręgowego Urzędu
Ziemskiego gospodarstwo rolne, resztówkę rozparce
lowanej domeny państwowej w Nowym Dworze,
obszaru 22,40,00 ha.
Kontraktem sprzedaży kupna z dnia 22. kwietnia
1922 r. nabył powiat dom mieszkalny w Gniewie
przy ulicy Wiślanej nr. 2, który później zamienił
z Magistratem miasta Gniewu na grunta otaczające
gmach urzędowy Wydziału Powiatowego.
W r. 1925 przebudowano do Szpitala Powia
towego kapliczkę ogólnym kosztem 7.647,29 zł i za
kupiono nowy samochód powiatowy za cenę 18.000,— zł.
W r. 1926 wykonano przebudowę mieszkania
prywatnego dla starosty powiatowego w gmachu
urzędowym Wydziału Powiatowego, ogólnem kosztem
31.354,02 zł.
W r. 1928 ukończono prace około przebudowy
szpitala powiatowego, mianowicie dobudowano stację
dla chorób zakaźnych na 34 łóżka. Koszta przebu
dowy wraz z wewnętrznem urządzeniem wynosiły
92.866,11 zł.
Dorobek powiatu w ciągu io-ciolecia.
W r. 1927/28 dokonano przebudowy domu w Ja
Po utworzeniu powiatu gniewskiego, gniewski nowie na cele Ochronki dla tak zw. pięciu gmin po
powiatowy związek komunalny nie posiadał żadnego prawym brzegu Wisły. Koszta przebudowy wynosiły
zł- '
majątku ani w gotówce, ani w ruchomościach i nie

w dniu ii grudnia 1925 r. dokonał wyboru nowego
Wydziału Powiatowego, w skład którego weszli:
1. Piasecki Roman z Gniewu,
2. Czarnowski Franciszek z Gniewskich Młynów,
3. Legawiec Michał z Aplinek,
4. Borzyszkowski Józef z Lipiejgóry,
5. Wódkowski Franciszek z Kolonji Ostrowickiej,
6. Chrzanowski Michał z Kopytkowa.
Członek Wydziału Powiatowego Michał Lega
wiec został mocą uchwały Trybunału Dyscyplinarne
go z dnia 19 kwietnia 1926 r. zawieszony w urzę
dowaniu, wskutek czego złożył swój
mandat,
a w miejsce jego wybrany został w skład Wydziału
Powiatowego Ks. Dr. Działowski — proboszcz z Pieniążkowa.
Wyżej wspomniany Sejmik i Wydział Powiato
wy urzędował do dnia 4 stycznia 1930 r.
5 stycznia 1930 r. odbyły się nowe wybory do
Sejmiku Powiatowego, w skład którego zostali wy
brani :
1. Wacław Golnik z Gniewu, 2. Klemens Tetzlaff, 3. Kazimierz Ciążyński, 4. Franciszek Błażej,
5. Jan Ałaszewski, 6. Jan Brzeziński, 7. Marcin Gogołkiewicz, 8. Jan Filz, 9. Franciszek Lempkówski,
10. Augustyn Czyżewski, 11. Franciszek Wódkowski,
12. Ks. Prałat^)r. Działowski, 13. Bernard Zieliński,
14. Maciej Tramowski, 15. Franciszek Czarnowski,
16. Michał Rauchfleisch, 17. Józef Pawelec, 18. Syl
wester Flizikowski.
W)żej wspomniany Sejmik Powiatowy na po
siedzeniu w dniu 30. stycznia 1930 r. dokonał
wyboru Wydziału Powiatowego, w skład którego
weszli:
1. Ks. Dr. Działowski z Pieniążkowa,
2. Franciszek Czarnowski z Gniewskich Młynów,
3. Klemens Tetzlaff z Gniewu,
4. Józef Borzyszkowski z Lipiejgóry,
5. Franciszek Wódkowski z Dąbrówki,
6. Jan Ałaszewski z Gręblina.
Na stanowisku starosty powiatowego w ciągu
io-ciolecia zaszły następujące zmiany:
1. Starosta Jan Popiel urzędował od dnia 27.
grudnia 1920 r. do dnia 11. czerwca 1923 r.
2. Starosta Dr. Ignacy Mellin urzędował od
dnia 12. czerwca 1923 r. do dnia 3. grudnia
1924 r.
3. Starosta Dr. Wojciech Lemańczyk urzędował
od dnia 4. grudnia 1924 r. do dnia 15. lu
tego 1929 r.
4. Starosta Powiatowy Seweryn Weiss urzęduje
od dnia 15. lutego 1929 r.
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W r. 1929 nabyto dla szpitala powiatowego
najnowszej konstrukcji urządzenie roentgenowskie kosztem 47.000,— zł. i urządzono w suterenach gmachu

urzędowego Wydziału Powiatowego mieszkanie prywatne dla szofera kosztem 2.812,— zł.

Majątek powiatu.
Majątek powiatu przedstawia się obecnie jak następuje:

d

(V_7) A7 ti11 ao pL 7 pC ti11 11
l

p
t

f

tn o 1 ^1
I - 11
111 cl I cl t IV U.

h4

i

2
3
4
5

6

Gmach urzędowy.....................................
Szpital Powiatowy.....................................
Dom Drogowy.........................................
Gospodarstwo rolne................................
Grunta pod szosami (110 ha po 700 zł)
Samochód powiatowy Austro - Daimler

Zapisano w księdze wieczystej

Obszar
ha

miejscowość

tom

3-77.94
0.94,21
0.04,60
22.40,00

Gniew
Gniew
Kopytko wo
Nicponia

XXV
XXV

Wartość

karta

zł

708
700

223.835,00
253.472,00
10.000,00
35.600.00
77.000,00
18.000,00

razem

617.907,00

Długi powiatu.
Długi powiatu wynoszą obecnie 11.899,54 zł., zaintabulowane na nieruchomości powiatowej
tom XXV, karta 708.

Gniew

Powiat grudziądzki.
Powiat obejmuje powierzchnię 78.392 ha, gra
niczy z Niemcami na przestrzeni 50 kim., a dalej
z powiatami: lubawskim, wąbrzeskim, chełmińskim
1 świeckim oraz z wydzielonym terenem miasta Gru
dziądza.
Według ostatniego urzędowego spisu ludności
(1921 r.) zamieszkuje w powiecie 43.419 ludzi,
w tern około 80 proc. ludności polskiej, reszta
Niemcy.
Oprócz dwóch miasteczek, Łasina i Radzyna,
składa się powiat z 58 obszarów dworskich i 84 gmin
i ma charakter powiatu przeważnie rolniczego o gle
bie różnorakiej, począwszy od najlepszej ziemi gli
niastej, a skończywszy ha nieurodzajnym piasku.
Przewaga jest jednak ziemi dobrej pszenno-buraczanejl to też rolnictwo wysoko rozwinięte nie tyl
ko pod względem produkcji płodów rolnych, ale
także pod względem hodowli rasowych koni, bydła
rogatego, owiec i trzody chlewnej. Na terenie po
wiatu istnieje 18 kółek rolniczych, 7 spółek meljoracyjnych (drenarskich) i 7 spółek wodnych.
Szeroko rozwinięty jest również przemysł rol
ny, istnieje bowiem w powiecie 1 cukrownia, 1 fa
bryka marmolady, 8 gorzelń, 5 młynów parowych,
13 wiatraków, 9 mleczarń spółkowych, 5 mleczarń
prywatnych oraz 4 cegielnie i 2 tartaki.
Powiat posiada poza tern wiele zabytków a
mianowicie kilka starożytnych kościołów z wieku
XIII i XIV oraz ruin zamków pokrzyżackich, a mia
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nowicie w Radzynie, Pokrzywnie i Rogoźnie zamku,
a nadto poszczycić się może także ślicznemi kraj
obrazami, jak dolina Osy z historyczną rzeką Osą,
w którą Bolesław Chrobry wbijał słupy graniczne
pomiędzy Polską i Prusami pogańskiemi, oraz hi
storyczne jezioro mełneńskie i nogackie.
Pierwszym starostą powiatowym był p. Leon
Ossowski, obecny starosta powiatu chełmińskiego;
urząd ten sprawował do 7 maja 1926 r. Następnie
objął kierownictwo powiatu p. starosta Adam Czarliński, który poprzednio był starostą powiatu toruń
skiego od chwili przejęcia Pomorza a z dniem 1. 1.
1929 r. przeniesiony został w stan spoczynku. Obec
nie stoi na czele powiatu p. starosta Hipolit Niepokulczycki, b. starosta powiatu krzemienieckiego.
Dnia 23-go stycznia 1920 r. przejęto powiat
od Niemców pod zarząd i administrację polską.
Niemcy oddali powiat w bardzo zaniedbanym stanie,
do czego się sami przyznają w swem ostatniem spra
wozdaniu administracyjnem za rok 1918. Nale
ży się przeto bliżej przypatrzeć pracy, jakiej do
konała administracja polska od czasu przejęcia
Pomorza.
Przedewszystkiem trzeba było przystąpić do
naprawy dróg, które znajdowały się w bardzo opła
kanym stanie, albowiem od wybuchu wojny w r.
1914 do 1920 r. Niemcy pod tym względem prawie
nic nie zrobili. Powiat przeto zabrał się gorąco do
pracy, zakupując wał parowy, przy pomocy którego

stopniowo nie tylko doprowadził szosy do możliwego
stanu, lecz znacznie je rozszerzył.
W powiecie znajduje się obecnie 218 kim. szos
i 170 kim. bruków, podczas gdy przy przejęciu było
szos 176 kim. i bruków 150 kim., zatem jest obecnie
więcej 42 kim. szos i 20 kim. bruków.
Nadwyżka ta tłumaczy się jednak tern, że po
wiat zmuszony był przejąć wszystkie drogi wojsko
we — fortyfikacyjne — pod własny zarząd, do na
prawy których musiano natychmiast przystąpić ze
względu na ich zły stan. Oprócz tego przebudowano
w Mniszku drewniany most i 5 mniejszych mostów
drewnianych na mosty żelbetonowe.
W najbliższym czasie projektuje się zmianę
dalszych mostów drewnianych na żelbetonowe, a
jest ich razem 8.
Ponieważ przy tak intensywnej naprawie i roz
budowie dróg napotkano na trudności w zakupywa
niu kamieni, zdecydował się Wydział Powiatowy do
wykopywania kamieni w powiecie w własnym za
kresie, zakupując dla tych celów 1.500 mtr. kolejki
polnej wraz z potrzebnym taborem. Tern samem zli
kwidowano bezrobocie w powiecie. Kierując się
względami oszczędnościowemi, uruchomił Wydział
Powiatowy własną betoniarnię, wyrabiając wszel
kiego rodzaju rury celem skasowania wszielkich
mostków drewnianych a zamienienia ich na przepu
sty betonowe.
Stworzono również warsztat reparacyjny, gdzie
dokonujie się naprawy taboru i narzędzi potrzebnych
w administracji drogowej, przez co zaoszczędza się
eonajmniej 50 proc. wydatków dawniejszych.
Dla sprawniejszego urzędowania i dodatniejszej kontroli nad pracami drogowemi, zakupił powiat
dla kierownika Oddziału drogowego w r. 1926 sa
mochód osobowy Ford. Oprócz tego posiada powiat
własny samochód ciężarowy z przyczepką, a ponad
to projektuje się zakup traktora dla celów transpor
towych.
Powiat posiada również własną Centralę Elek
tryczną, której dostarcza prądu Krajowa Elektro
wnia w Gródku względnie miejska Centrala Elek
tryczna w Grudziądzu. Centrala ta istnieje wpraw
dzie od r. 1913 i przejęta została w skromnych roz
miarach od Niemców, liecz rozszerzono ją znacznie
za czasów administracji polskiej.
Przejęto od Niemców sieci wysokiego napięcia
172 kim. i 36 domków transformatorowych oraz 11
transformatorów t. zw. masztowych, przewody były
jednak żelazne i musiano je zmienić na przewody
miedziane, albowiem powodowały wielkie straty
w prądzie.
.Obecnie powiat rozszerzył sieć do 256 kim.
a zatem więcej 84 kim., domków transformatorowych
jest obecnie 66 czyli więcej 30, transformatorów ma
sztowych jest obecnie 8.

Prądu zużywa się obecnie 1.800.000 klwg\, pod
czas gdy w ostatnim roku (1919) Niemcy zużywali
420.000 klwg. Ilość odbiorców prądu wzrosła od cza
su przejęcia o 950 odbiorców.
Powiat dąży stale i ienergicznie do dalszego roz
szerzenia sieci w powiecie. Największej rozbudowy
sieci dokonano w roku 1929, już za czasów
urzędowania obecnego starosty Niepokulczyckiego,
za pomocą pożyczki długoterminowej w kwocie
150.000 zł., zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Kra
jowego w Warszawie.
Dalej przejął powiat od Niemców % ha ziemi
w gminie Okonin, który to teren za czasów niemiec
kich przeznaczony był na hodowlę drziewek, jednakże
drzewek żadnych tam nie było, ziemia natomiast
była zupełnie zaniedbana i porośnięta chwastami.
W r. 1923 dokupił powiat z okazji parcelacji
majątku Pokrzywno od Okręgowego Urzędu Ziem
skiego 6% ha ziemi przylegającej do wspomnianego
tierenu i założył tam wzorową szkółkę hodowli drzew
owocowych i alejowych dla własnych potrzeb po
wiatu. Szkółka, aczkolwiek jeszcze młoda, rokuje
dobre nadzieje, ponieważ już wyhodowała i sprze
dała kilkadziesiąt tysięcy drzewek.
Mimo szkód, jakie wyrządziła zima 1928/29,
znajduje się w szkółcic przeszło 100 tysięcy różnych
drzew owocowych od 1—4 lat, m. in. około 50 tysię
cy drzewek morwowych, które służyć mają do roz
powszechnienia jedwabnictwa w kraju.
Poza drzewkami posiada szkółka kilka tysięcy
drzewek alejowych, jak klony, jesiony, akacje, lipy,
tuje, krzewy róż i innie. Na miejscach nie zajętych
przez drzewka, uprawia szkółka wszelkiego rodzaju
warzywa i kwiaty. Na terenie szkółki pobudował
powiat również cieplarnię, przy której znajduje się
biuro kierownika i mieszkanie dla pomocników ogro
dniczych.
Szkółką kieruje fachowy ogrodnik powiatowy
pod nadzorem specjalnego decernenta Wydziału Po
wiatowego — również fachowca. Szkółka jest samo
wystarczalna a ewtl. zyski przeznacza się na rozsze
rzenie szkółki.
Specjalną uwagę zwracają władze powiatowe na
opiekę społeczną 1 sprawy sanitarne. W ostatnim
bowiem roku Sejmik urządził wspaniały szpital po
wiatowy na 50 łóżek nakładem przeszło 200.000 zł.
w mieście Łasinie. Poświęcenie szpitala odbyło się
dnia 22 stycznia 1930 r., t. j. w dniu io-l,ecia wkro
czenia Wojsk Polskich do powiatu.
Szpital stworzony został z domu (dawniejszy
t. zw. Dom Polski), który Rada miasta Łasina wy
dzierżawiła Sejmikowi na 99 lat. Dalej otrzymał po
wiat od Wojiewództwa dawniejsze t. zw. baraki cho
leryczne w gminie Rządz, które przebudowano na
mieszkanie dla bezdomnych i ubogich, tworząc
w nich 16 mieszkań kosztem około 10.000 zł.
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Nadto urządzono w gminie Małe 'farpno Ośro
dek Zdrowia oraz przyczyniono się do zorganizowa
nia wspólnie z miastem Grudziądzem — w mieście —
przychodni przeciwgruźliczej i dla zwalczania jaglicy.
Wydział Powiatowy nakłada obowiązek na po
szczególne gminy utrzymywania ubogich. Osoby
chore umysłowo oraz dzieci nierozwinięte, ociemnia
łe i kaleczne umieszcza w Zakładach Krajowych;
za utrzymanie tych osób opłaca 2U kosztów rzeczy
wistych.
Dalej utrzymuje powiat w io-ciu obwodach
w rowiecie io akuszerek obwodowych pod kontrolą
lęka. za powiatowego.
Powiat wydaje rocznie na opiekę społeczną
i sprawy sanitarne około 96.000 zł.
Powiat posiada także własną Powiatową Kasę
Oszczędności, założoną w r. 1846, a która rozporzą
dzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 13 kwietnia
1927 r. zamienioną została na Komunalną Kasę
Oszczędności, w którą włączono także Komunalny
Bank Powiatowy, tworząc tern samem jedną wielką
instytucję.
i

Powiat grudziądzki jest naogół jednym z bogat
szych powiatów na Pomorzu. Majątek jego w ru
chomościach i nieruchomościach wynosi około 800
tysięcy zł. Powiat posiada własny dom powiatowy,
w którym się mieści także starostwo z wszelkiemi
z tern połączonemi urzędami oraz z obszernem miesz
kaniem prywatnem p. starosty, jako też z przylega
jącym ogrodem, osobnym domem mieszkalnym dla
szofiera i garażem. Nadto posiada powiat w mieście
Grudziądzu. 3 obszerne domy, w jednym z których
oprócz lokatorów mieści się powyżej wspomniana
Komunalna Kasa Oszczędności, w drugim zaś Po
wiatowa Centrala Elektryczna, a w trzecim Powia
towa Kasa Chorych.
Jak z powyższego wynika, administracja polska
powiatu grudziądzkiego chlubnie spełnia swe obo
wiązki, mimo bowiem trudnych i ciężkich warunków,
w jakich powiat przejęła, mimo krytycznych czasów
dewaluacyjnych, wrieszcie mimo nie wy szkolonych
sił fachowych i urzędniczych umiała w zupełności
sprostać swym zadaniom.

Powiat kartuski.
Przejęcie powiatu przez Władze Polskie nastąpiło dnia 8 lutego 1920 r.; w tymże dniu wojsko

W chwili przejęcia powiatu przez Władzie Polskie, powiat kartuski liczył w 126 gminach wiejskich

Qmacb Elektrowni Rutki, pow. kartuski.

polskie z 5 brygady wkroczyło do powiatu, witane
entuzjastycznie przez ludność.
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i 8 obszarach dworskich ogółem 69.891 mieszkańców, z których według statystyki niemieckiej, prze-

prowadzonej w r. 1910 do narodowości polskiej zali
czało się 78,6 procent. Dawniejszy powiat kartuski
obejmował 139.475,3 ha.

Na podstawie traktatu wersalskiego z dnia
28 czerwca 1919 r.
a) od powiatu odłączono:
1. 17 gmin wiejskich do Wolnego Miasta Gdańska.
2. 5 obszarów dworskich do Wolnego Miasta Gdańska.
3. 1 gminę wiejską do Niemiec.
b) do powiatu dołączono:
1. 4 gminy wiejskie od Wolnego Miasta Gdańska.
2. 5 obszarów dworskich od Wolnego Miasta Gdańska.
3. 1 gminę wiejską od Niemiec.

= 154 jednostek administracyjnych, 138.015,8 ha,
67.007 dusz.
Pod względem narodowości według spisu lud
ności przeprowadzonej w dniu 30. 9. 1921 r. dzisiej
sza ludnośćpowiatu dzieli się:
61,570 dusz podało narodowość polską
— 91,88%
5,389 dusz podało narodowość niemiecką = 8,04%
17 dusz podało narodowość rosyjską = 0,02%
9 dusz podało narodowość żydowską = 0,01%
6 dusz podało narodowość czeską .= 0,01%
16 dusz podało narodowość inną
= 0,02%
Pierwszym starostą polskim powiatu kartuskie
go był adwokat i notarjusz, p. Emil Sobiecki z Kar-

Ogólny widok elektrowni Rutki od strony zbiornika (JO kim. od Kartuz).

Po uwzględnieniu zmian, przeprowadzonych
traktatem wersalskim oraz rozporządzeniem Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego
1928 r. w sprawie zmiany art. 1 rozporządzenia
z dnia 30 października 1926 r. o utworzeniu powiatu
morskiego w Gdyni (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz 221),
którem to rozporządzeniem przydzielono do powiatu
kartuskiego 5 gmin wiejskich z byłego powiatu wejherowskiego, powiat kartuski zajmuje dzisiaj obszar
138.015,8 ha.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 1923 r. zaliczono gminę wiejską Kartuzy
w poczet miast z dniem 1 kwietnia 1923 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 39, poz. 270).
Obecnie powiat liczy:
1. miasto................................
352’6 lia 3-717 <lusz
2. 117 gmin wiejskich . . . 99531,3 ha 56.895 dusz
3. 36 obszarów dworskich . 37 112,6 ha 6.395 dusz
4. jezioro radlińskie . . . . 1 019,3 ha

tuz, który już od czasu przyznania powiatu Polsce
traktatem wersalskim, t. j. od grudnia 1918 r. aż do
przejęcia ostatecznego był delegatem Rządu Pol
skiego przy ówczesnej landraturze w Kartuzach.
Dnia 1 marca 1920 r. starostą powiatu został
właściciel ziemski, p. Franciszek Esden-Tempski.
Urząd ten piastował do 1 kwietnia 1921 r. Dnia
1 kwietnia 1921 r. kierownictwo starostwa objął
starszy referent wojewódzki, p. Wojciech Zawadzki,
który urzędował do 1 lutego 1922 r.; z dniem tym
objął kierownictwo starostwa starszy referent Woje
wództwa, major rezerwy wojsk polskich, p. Leon
Kowalski, który dekretem p. Ministra Sprawa We
wnętrznych z dnia 27 lipca 1922 r. L. dz. V, O. 108/22
mianowany został na propozycję Sejmiku Powiato
wego starostą powiatu kartuskiego.
Kierownictwo Starostwa z dniem 13 czierwea
1923 r. objął radca wojewódzki p. Bronisław OstojaSędzimir, który stał na czele powiatu do dnia
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Tablica rozdzielcza Okręgowej Elektrowni powiatu kartuskiego.

Diesel 500 K. M. w Okręgowej Elektrowni pow. kartuskiego Rutki.
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I6 czerwca 1929 r. W dniu tym objął jako starosta
urzędowanie p. inż. Henryk Bieńkiewicz, dotych
czasowy starosta powiatu ostrołęckiego; na tem sta
nowisku pozostaje do dnia dzisiejszego.
Pod względem gospodarczym powiat kartuski
od chwili przejęcia przedstawia się następująco:
Dawniejszy Kreistag, który urzędował do chwili
przejęcia przez Władze Polskie i który następnie roz
wiązany został rozporządzeniem Ministra b. dzielnicy
pruskiej z dnia 20 stycznia 1920 r. składał się z 31
członków wybranych na podstawie 3-klasowego sy
stemu wyborczego, z których do narodowości pol
skiej należało jedynie 11 członków, w dawniejszym
zaś Wydziale Powiatowym (Kreisausschuss) strona
polska nie miała żadnego przedstawiciela. W związ
ku z rozwiązaniem Kreistagu mianował ówczesny
pierwszy wojewoda pomorski, śp. p. Daszewski, jako
członków tymczasowej Rady Powiatowej dekretem
z dnia 13 marca 1920 r. p. p. ks. prob. Łosińskiego
z Sierakowic, Rudolfa Dębińskiego z Borzestowskiejhuty, Wojciecha Witosławskiego z Kartuz, Pawła
Cyperskiego z Żukowa, Ottona Hocnego z Hopowa
oraz Maksymiljana Hewelkiego z Warzenka.
Pierwsze wybory przeprowadzone następnie, na
podstawie rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pru
skiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do Sej
mików Powiatowych w dniu 27 listopada 1921 r.
dały wynik zgoła odmienny, gdyż wybrano 43 człon
ków wyłącznie Polaków; ten sam stosunek pozostał
przy każdych następnych wyborach do Sejmiku Po
wiatowego.
Pierwsze posiedzenie Sejmiku Powiatowego od
było się w dniu 22 grudnia 1921 r., na którem m. in.
dokonano wyboru członków Wydziału Powiatowego
deputowanych pow., czterech posłów do Sejmiku
Wojewódzkiego.
Majątek powiatu, przejęty przez Władze Pol
skie, oszacowano na ogólną sumę 20.612.895 mp.
w r. 1922; od czasu przejęcia do chwili obecnej przy
były następujące ruchomości względnie nierucho
mości:
1) Nowy szpital powiatowy wartości
dzisiejszej .................................................. 84.158,68 zł.
2) Inwentarz szpitala powiatowego
wartości dzisiejszej................................ 52.218,70 zł.
3) Czytelnia pow. wartości dzisiejszej
4.800,— zł.
4) Muzeum pow. wartości dzisiejszej
4.000,— zł.
5) 54 akcje Banku Polskiego ....
5-400.— z*6) 167 udziałów Drukarni Polskiej . 10.560,60 zł.
7) 3 autobusy......................................... 25.000,— zł.
8) garaż samochodowy.......................
2.100,— zł.
9) rozbudowa elektrowni powiatowej
(jeszcze nie wykończona) suma do
tychczas wydatkowana.................... 906.243,30 zł,
10) inne inwestycje dokonane w ele
ktrowni powiatowej......................... 312.724,80 zł.
26

Dziesięciolecie Pomorza.

Zadłużenie powiatu wynosiło w chwili przejęcia
2.796.423,87 mkn.; cały ten dług spłacony został
w r. 1923. W r. 1928 zaciągnięto pożyczkę długo
terminową Banku Gospodarstwa Krajowego na cele
inwestycyjne elektrowni powiatowej w sumie
688.000 zł., oraz pożyczkę hipoteczną w Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu w sumie 25.000 zł., cią
żącej na szpitalu powiatowym. Pożyczka ta została
obrócona na zakup aparatu Roentgena, lampy kwar
cowej i mikroskopu oraz na spłacenie długu hipotecz
nego w sumie 3.044,46 zł., ciążącego również na szpi
talu powiatowym.
Z ważniejszych uchwał Sejmiku Powiatowego
wymienić wypada:
1. Uchwała z dnia 22 maja 1922 r. upoważnia
jąca Wydział Powiatowy do utworzenia Spółdzielni
Drukarni Polskiej, z nabyciem udziałów w sumie
2.000.000 mkp. Uchwałę tę wykonano w ciągu tego
samego roku i w dniu 16 października 1922 r.
w obecności ówczesnego Wojewody Pomorskiego,
p. Jana Brejskiego, Naczelnika Wydziału Przemysłu
i Handlu, p. Celichowskiego, i starostów powiato
wych: puckiego, p. Lipskiego, wejherowskiego —
p. dr. Chmieleckiego, kościierskiego — p. dr. Mellina,
tczewskiego — p. Dytkiewicza, dwóch przedstawi
cieli Związku Obrony Kresów Zachodnich z Pozna
nia, Prezesa Sądu Okręgowego w Starogardzie
p. Jackowskiego odbyła się uroczystość poświęcenia
Drukarni przez b. ks. prob, parafji kartuskiej, ks.
Krysińskiego. Drukarnia ta umożliwiła wydawanie
polskiej gazety pod tytułem ,,Gazeta Kartuska“, jako
bezpartyjnego pisma katolicko-polskiego dla powia
tu kartuskiego. Pierwszy numer tej gazety ukazał
się w dniu 3 października 1922 r., od czasu tego aż
do dnia dzisiejszego wydawcą i redaktorem tej ga
zety jest p. Jan Bieliński z Kartuz. W dniu 16 paź
dziernika 1922 r. również nastąpiło poświęcenie no
wego szpitala powiatowego własności Powiatowego
Związku Komunalnego oraz Sierocińca pod wezwa
niem św. Wincentego a Paulo, pod kierownictwem
sióstr miłosierdzia.
2. Uchwała z dnia 27 lutego 1924 r., polecająca
Wydziałowi Powiatowemu przystąpić do budowy
linji elektrycznej wysokiego napięcia o długości
34,4 kim. do portu gdyńskiego oraz do miasta Gdyni.
Uchwałę tę wykonano w ciągu r. 1924 tak, że
w pierwsziej połowie lutego 1925 r. port gdyński
oraz miasto Gdynię oświetlono prądiem elektrycznym.
3. Uchwała z dnia 1 sierpnia 1927 r., decydująca
o rozbudowie elektrowni powiatowej za pomocą
wstawienia silnika Diesla ze względu na stały wzrost
zapotrziebowania prądu elektrycznego ze strony mia
sta i portu gdyńskiego.
W dziedzinie ulepszenia komunikacji drogowej
z funduszów powiatowych pobudowano 11 kim. no
wych dróg bitych, prócz tego wydano tytułem sub-
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wencji dla gmin wiejskich ca. 80.000 zł. na ulepsze
nie i budowę dróg gminnych.
Przechodząc do spraw rolniczych warto nad
mienić, że powiat kartuski posiada charakter niemal
czysto rolniczy, gdyż rolnictwem zajmuje się 81,5%
ludności, przemysłem i handlem zaś tylko 8,63%.
Pod względem wydajności ziemi w porównaniu z innemi powiatami Pomorza powiat kartuski zajmuje
jedno z ostatnich miejsc, gdyż z powodu zimniej
gleby i niedostatecznego jeszcze użycia sztucznych
nawozów produkcja rolna, z wyjątkiem produkcji
owsa, jest nader mała. Stale jednakowoż powięk
szająca się ilość Kółek Rolniczych (obecnie 45)
z prezesem powiatowym, ks. prob. Anastazym Sa
dowskim z Wygody na czele, oraz przysposobienie
rolnicze zapoczątkowane przez Pomorskie Tow. Rol
nicze uzasadniają nadzieję, że niebawem nastąpi na
prawa na lepsze.
Poza tern na terenie tut. powiatu działają Kółka
Rolnicze, należące do Związku Zawodowego drob
nych rolników.
Od czasu przejęcia powiatu przez Władze Pol
skie w granicach powiatu bawili:
t. W końcu sierpnia 1922 r. Prezydent Ministrów,
p. Witos, oraz Minister Spraw Wewnętrznych,
p. Skulski.
2. Wojewoda pomorski p. Jan Brejski w dniu
16 października 1922 r. przy okazji poświęcenia
Drukarni Polskiej, Szpitala Powiat, i Sierocińca.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, p. Stanisław
Wojciechowski, dnia 23. — 27. 4. 1923 r. z Pry
masem Polski Jego Eminencją Ks. Kardynałem
Dalborem.

4. W listopadzie 1926 r. ks. biskup diecezji chełmiń
skiej, Stanisław Wojciech Okoniewski, jako
pierwszy biskup polski tejże djeqezji.
Nadmienić jeszcze należy, że powrót powiatu
na łono Ojczyzny przyczynił się do powstania licz
nych polskich towarzystw; i tak powstały w powie
cie: Tow. Młodzieży Katolickiej we wszystkich pa
rafjach, Tow. gimnastyczne Sokół, Bractwo Strze
leckie, Tow. śpiewu Lutnia i Cecylja, Towarzystwa
zawodowe, Tow. Powstańców i Wojaków, Tow. In
walidów Wojennych, Oddział Związku Obrony Kre
sów Zachodnich, Polski Czerwony Krzyż, Powiato
wy Komitet Ligi Obrony Powietrznej Państwa
i Przeciwgazowej, Komitet Floty Narodowej, Komi
tet Sportowy Policji Państwowej „Bałtyk“, Powia
towy Komitet P. W. i W. F., Koło Podoficerów
Rezerwy.
W r. 1929 zostały utworzone w 15 miejscowo
ściach kursy kulturalno-oświatowe, które cieszą się
rosnącein powodzeniem, wobec czego Powiatowy
Związek Komunalny, który akcję tę w znacznej mile
rze subsydjuje, w roku następnym zamierza kursy
te rozszerzyć.
Z inicjatywy prywatnej powstały cztery nowe
paraf je, i to w Lin ji, Pomieczynie, Czeczewie i Szym
barku.
Znaczne koszta, złączone z budową nowych
kościołów, zostały w przeważnej mierze pokryte
przez przynależnych parafjan, bądź to przez bez
płatne dostarczenie gruntu, lub też przez dobrowolne
ofiary pieniężnie wzgl. podarowanie dzwonów, szat
i przyrządów liturgicznych i t. d.

Powiat kościerski.
I. Granice, powierzchnia i zaludnienie.
Położony w północnej części Województwa
Pomorskiego, a wzniesiony nad poziom morza 167 m.,
powiat kościerski graniczy na północy z powiatem
kartuskim i terytorjum W. M. Gdańska, z południa
z powiatami chojnickim i starogardzkim, ze wschodu
z powiatem tczewskim i z zachodu z Niemcami.
Długość granicy niemieckiej wynosi 13.5 kim.,
gdańskiej 29.925 kim. Powierzchnia powiatu wynosi
1.177 kim.2 — Obszar powiatu przed reaktywowaniem
Państwa Polskiego wynosił 123.999 ha., obecnie wy
nosi 117.698 ha., gdyż 6.301 ha. przyłączono do ob
szaru W. M. Gdańska.
Zaludnienie, wedle urzędowego spisu ludności
z 1921 r., wynosiło 49.563 mieszkańców, z tej liczby
na Polaków przypadało 85%, na mniejszości 15%.
Obecnie, dzięki naturalnemu przyrostowi, ilość
mieszkańców wynosi 53.113, w tern Polaków 90.2%,
Niemców 9.8%.

402

Z 53.113 mieszkańców na ludność wiejską przy
pada 40.949, czyli 77.18%, i na ludność miejską
12.164, czy1 * 22.82%.
II.

Podział administracyjny.

Pod względem administracyjnym powiat jest
podzielony na dwie gminy miejskie (Kościerzyna
i Skarszewy), 101 gmin wiejskich i 39 samodzielnych
obszarów dworskich. Wszystkie stanowiska wójtów
(21), sołtysów (1 o 1), i urzędników stanu cywilnego
(21), w 1921 r. objęli obywatele narodowości pol
skiej. Natomiast z pośród 39 obszarów dworskich
w rękach obywateli narodowości niemieckiej, pozo
stało jeszcze 11, i w tych jednak czynności urzędowe
spełniają zaprzysiężeni zastępcy narodowości polskiej.
III.

Drogi.

* Powiat posiada gęstą sieć dobrze utrzymanych
dróg bitych, a mianowicie:

a) państwowych
. . \ . . 81,804 klm.
b) wojewódzkich .... 55,721 klm.
c) powiatowych..... 132,753
klm.
razem
270.278 klm.
Koszta konserwacji t klm. dróg bitych wynosiły:
a) w r. T922 . . i. 7.000.000.000
mkp.
b) w r. 1929/30 .
.
1.500 zł,

Załoga niemiecka opuściła powiat w dniu 31.
stycznia 1920 r. w godzinach przedpołudniowych,
a w godzinach popołudniowych wkroczyło Wojsko
Polskie pod dowództwem pułkownika Soszyńskiego.

Pobyt Dostojników.
Podczas zwiedzania Pomorza, zaszczycił powiat
swą obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, p. Stani
sław Wojciechowski w r. 1923. Przyjęty został przez
pierwszego starostę powiatu kościerskiego, p. dr.
Medina.
W sierpniu 1928 r. zwiedzał Kościerzynę obecny
Prezydent Rzeczypospolitej, p. Ignacy Mościcki.
Przejęcie powiatu.
Przejęcie władzy politycznej i administracyjnej
przez Władze Polskie poprzedziły przygotowania Po
wiatowej Rady Ludowej, której zarząd tworzyli:
ks. Kownacki, jako prezes, Bolesław Słomiński i Marjan Lewandowski, jako sekretarze, Konstanty Hubert
jako skarbnik.
Po rozbrojeniu przez obywateli miasta powia
towego Kościerzyny załogi „Grenzschutzu“, przejął
po dymisjonowanym burmistrzu niemieckim Rumstiegu
władzę miasta powiatowego burmistrz śp. Klemens
Lniski. Pierwszym polskim burmistrzem miasta Skar
szew został Aleksander Muszyński.
Delegatem przy landracie pruskim został prezes
Rady Ludowej, ks. Kownacki.

* ,*■

Dr. Mellin, I. starosta kościerski.
Władze polityczno-administracyjną przejął po
zaborcach pierwszy polski starosta kościerski po od
zyskaniu Niepodległości, dr. Ignacy Mellin.
W czasie dziesięciolecia nastąpiły na stanowi
sku starosty następujące zmiany: w r. 1923 przejął
urzędowanie starosta Leon Kowalski, w r. 1927 sta-

Posiedzenie Wydziału Powiatowego kościerskiego.
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rosta clr. Jan Bartz, w r. 1929 starosta powiatowy
Wacław Malanowski, który obecnie urzęduje.
Sejmik powiatowy w liczbie 33 członków tu
dzież Wydział Powiatowy w liczbie 6-ciu członków
reprezentują obywatele wyłącznie narodowości pol
skiej.
Delegatem wojskowym na powiat kościerski po
przejęciu mianowany został pułkownik Jahoda, ko
mendantem Powiat. Komendy Uzupełnień oraz do
wódcą garnizonu p. pułkownik Tschede, powiatowym
komendantem Żandarmerji Krajowej (późniejszy ko
mendant powiat. Policji Państwowej) wachmistrz ob
jazdowy Józef Hermuła.
Inwestycje dokonane po odzyskaniu
niepodległości.
Powiat pobudował gmach Komunalnej Kasy
Oszczędności kosztem 150.000 zł oraz rozbudował
szpital powiatowy kosztem 30.000 zł i gmach Staro
stwa kosztem 28,000 zł. Gminy wiejskie zakupiły
trzy gmachy na szkoły kosztem łącznie 40.000 zło
tych.
W czasie dziesięciolecia wybudowano dwie
bite drogi, a to: Kościerzyna—Sycowaliuta, na prze
strzeni 4,600 kim. kosztem 110.000 zł i Barkocin—
Sobącz, na przestrzeni 4,700 kim. kosztem 124.000
zł. Objekty te budowano celem zatrudnienia bezro
botnych. Dalej kosztem 12.000 zł odnowiono nie
zbędny dla komunikacji most w Przerębskiej
Plucie.
Powiatowe kamieniołomy.
Wydział Powiatowy, w pełnein zrozumieniu
krytycznego położenia mas bezrobotnych, zorganizo
wał w r. 1925 Powiatową Eksploatację Kamieni.
Temsamem stworzył warsztat pracy i dał możność
zarobkowania bezrobotnymi. Przez akcję tę osiąg
nięto znaczne obniżenie, a czasami zupełne zlikwido
wanie bezrobocia w naszymi powiecie. W celu zor
ganizowania eksploatacji kamieni i zakupienia ko
niecznego taboru wąskotorowej kolejki, zaciągnięto
krótkoterminowe pożymzki w wysokości 100.000 zł
i 30.000 złotych.
Za uzyskane pożyczki zakupiono samochód cię
żarowym dwie używane lokomotywy, 80 używanych
lorek, 8.000 mtr. używanego toru, pobudowano ba
raki dla robotników i usypano rampę dla załadowa
nia kamieni. Cała akcja ma charakter humanitarny,
nie zarobkowym. Poza tem ma akcja ta poważne
znaczenie gospodarcze, nie tylko dla sfer robotniczych
z tytułu zatrudnienia, ale i rolniczych. Rolnik nie
tydko że pozby^wa się kamienia, za który otrzymuje
odpowiednią zapłatę, ale i zyskuje przez meljorowanie na gruncie. Eksport kamienia dla potrzeb W.
M. Gdańska przyczynia się także do poprawy bilansu
handlowego.
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Oświata.
Zanim nastąpiło przejęcie władz szkolnych od
zaborcy, zorganizowano w Kościerzynie z inicjatywy
prezesa Rady Ludowej, ks. Kownackiego, prywatną
szkołę polską, do której przeważnie uczęszczała mło
dzież pozaszkolna. Organizatorką i kierowniczką
szkoły była p. Prakseda Kwiatkowska. Szkoła ta cie
szyła się wielką frekwencją. Szczególnie młodzież
sfer robotniczych uczęszczała do tej szkołym żądna
nauki w języku macierzystym. Po przejęciu władz
szkolnych od zaborcy zlikwidowano tę szkołę, ponie
waż była nielegalna.
W dniu 1 lutego 1920 r. przejął władzę szkol
ną od zaborcy w dwóch inspektoratach szkohych
w Kościerzynie i Skarszewach p. inspektor Bernard
Chmielecki. W maju 1920 r. objął inspektorat skar
szewski p. Jakubowski. Obecnie urzęduje p. inspek
tor Chmielecki na cafy powiat. W r. 1920 szkol
nictwo powszechne przedstawiało się w naszymi po
wiecie następująco:
szkół było ogółem:
katolickich....................................... 56%
ewangielickich.................................. 28°0
mieszanych, t. j. kat.-ewang. . .16%
Nauczycieli było ogółem:
katolickich.......................................90%
ewangielickich...................................10%
Nauczycielstwo po przejęciu rekrutowało się
z Polaków, pozostałych po zaborcy, tudzież z kilku
dziesięciu sił pomocniczych, wyszkolonych na specjal
nych kursach, Ponieważ byda to liczba nikła, zor
ganizował p. inspektor Chmielecki za zgodą władz
szkolnyxh w Kościerzymie 3-mies. kurs dla sił po
mocniczych. Kurs ten w dniu 1 lipca 1920 r. ukoń
czyło 28 osób, poczem wszystkie objęły posadyr
w naszym powiecie. W ten sposób udało się uru
chomić nieomal wszystkie szkofy w powiecie. Sta
tystyka .dzieci szkolnych w r. 1920 wykazuje nastę
pujące dane:
Ogólna liczba dzieci 9.524.
Z tymch do szkół katolickich uczęszczało 6j\
do ewangielickich.....................................22°0
do mieszanych......................................... 11%
W r. 1923 było ogółem 96 szkół, w tem:
szkół z językiem wykładowymi polskim . 85%
,,
,,
,,
niemieckim . 2%
„
„
mieszanym...................13%
Nauczycieli bydo ogółem 152, w, tem Polaków
92%, Niemców 8%.
Dzieci szkolnych bydo ogółem 8.299, w ^em:
narodowości polskiej.....................................85%
,,
niemieckiej............................15%
Z powyższego wynika, że rozwój szkolnictwa
powszechnego w powiecie szedł w kierunku topnienia
ży^wiołu niemieckiego na korzyść ży^wiołu polskiego.
Dalszy rozwój żywiołu polskiego wykazuje r. 1928,

mianowicie było
szkół
ogółem
85, w tern
z językiem wykładowym polskim . • . 9 7%
,,
,,
niemieckim ■ . 4
szkół mieszanych................................ • • A
Nauczycieli było ogółem 152, w tein narodowości polskiej 95%, niemieckiej 5%.
Dzieci szkolnych było ogółem 6.433. w tem
polskich................................
■ 9°>34%
niemieckich . . .
9Ć3%
żydowskich ......
W r. 1929 było szkół 85, w tern
z językiem wykładowym polskim
• • 99 0
niemieckim . . i%

Oświata pozaszkolna.
Przedstawia się jak następuje:
Było:
w 1922 w 1924
10
11
1. wycieczek krajoznawczych . . .
16
11
2. kół śpiewaczych.................. .... .
103
występów
teatralnych..................
18
310
59
4- założono nowych towarzystw . .
wykładów
także
z
przezroczami
.
14
97
510
6. kursów dla dorosłych..................
7
1
—
7- wystaw książek................................
8. bibljotek (prócz szkolnych) . . .
70
30
Obywatelstwo powiatu okazało wielkie zrozu
mienie dla oświaty pozaszkolnej, czego dowodem są

Kamieniołomy w Lubianie, pow. kościerski.

Dzieci szkolnych było ogółem 6,641, w tern
narodowości polskiej............................ 9°>75%
„
niemieckiej.......................... 9>24%
,,
żydowskiej...................... 0,011,
Nauczycieli było ogółem 151 ? w tein narodo
wości polskiej 97%’ niemieckiej 3%.
W r. 1929 było w powiecie 37 szkół jednoklasowych, 39 szkół dwuklasowych, 6 trzyklasowych,
i cztery klasowa i 2 siedmioklasowe w miastach.
Pierwszym kierownikiem szkoły powszechnej w Ko
ścierzynie był Władysław Glock, w Skarszewach
Guss.
Powiat w zrozumieniu doniosłych celów oświa
ty, oddał do dyspozycji Państwowego Gimnazjum
gmach poszpitalny na bursę. Przyczyniło się to do
podwyższenia liczby uczniów.

chociażby ofiary złożone na T. C. L. Dzięki wy
siłkom powiatowego inspektora szkolnego p. Chmie
leckiego, tudzież ofiarności społeczeństwa i subwencyj
powiatu i miast, założono w 85 gminach ekspozytury
T. C. L.
Jest to na 101 gmin pokaźna liczba.
Z wspomnianych funduszy zakupuje się rokrocznie
kilkaset nowych książek. W posiadaniu poszczegól
nych placówek T. C. L. w powiecie jest obecnie ra
zem 10.200 książek. Frekwencja czytelni w powiecie
jest wielka, czego dowodem są ciągłe wymiany ksią
żek. Zarząd powiatowy T. C. L. którego prezesem
i właściwym wykonawcą jest inspektor szkolny
p. Chmielecki, ma swoją siedzibę w Kościerzynie.
Świetny rozwój ma T. C. L. do zawdzięczenia
p. Chmieleckiemu. W r. 1929 odznaczony on za to
został złotym krzyżem zasługi.
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Towarzystw na terenie powiatu jest:
Kółek rolniczych . . . . 28 z liczbą członk. 947
b. powstańców i wojaków
25
,,
,,
1610
Kółek Śpiewackich ... 16
,,
,,
604
Tow.
Młodz. Katol. . . 13
,,
,,
598
Tow.
Gimn. „Sokół“ . . 5
„
,,
248
Związku Strzeleckiego . . 3
,,
,,
120
Och.
Straży Pożarnej . . 6
„
,,
191
Tow. Hod. Gołębi Poczt.
2
,,
,,
22
Tow. Ludowych ....
4
,,
„
340
Oprócz tego istnieje cały szereg towarzystw
zawodowych i cechów rzemieślniczych,
W czerwcu 1926 r. zorganizowano w Koście
rzynie 3-dniowy kurs oświaty pozaszkolnej, aby wdro
żyć nauczycielstwo do metodycznej i systematycznej
pracy około oświaty pozaszkolnej. Celem usystema
tyzowania i skoordynowania akcji oświaty pozaszkol
nej, utworzono w r. 1929 z inicjatywy p. starosty
Malanowskiego przy Wydziale Powiatownm specjalny
referat oświatowy. Referent oświatowy dokonał od
maja 1929 r. w powiecie 109 odczytów, w tern 48
z przezroczami, urządził 31 przedstawień teatralnych
i zorganizował 5 występów śpiewaczych. Kursów
dla dorosłych zorganizowanych przez referenta oświa
towego, jest obecnie 22.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rolnictwo.
Szkołę Rolniczą na powiat kościerski przejął
w r. 1920 od zaborcy dyrektor Zieliński. Uczniów
uczęszczało do szkoły przeciętnie 56. Wykładowców
było przeciętnie dwóch, kwalifikowanych-fachow} ch
i 7 pomocniczych. Powiat należy do czysto rolniczych,
o przeważającej liczbie średnio- i małorolnych. Wśród
właścicieli ziemskich mają drobną przewagę Niemcy,
lecz cała prawie własność średnio- i małorolna znaj
duje się w rękach polskich.
W r. 1922 zorganizowano Koło Powiatowe
Pom. Tow. Rolniczego, którego prezesem jest Juljan
Esden-Tempski, właściciel majątku Sobącz. Koło po
wiatowe liczy 28 kół miejscowych, bardzo czynny ch.
Posiada też instruktora rolniczego, którego utrzymu
je Pomorska Izba Rolnicza.
Na cele hodowlane,
t. zn. na zapomogi na zakup rozpłodników rasowych,
w wysokości */, ceny kupna, wydaje powiat rocznie
przeciętnie 6.000 zł. W powiecie istnieje obecnie
16 stac)j rozpłodowych buhaji i 6 stacyj rozpłodo
wych knurów. Poza tern wypłaca powiat z (budżetu
rocznie przeciętnie 7.000—10.000 zł tytułem zapo
mogi na szkołę rolniczą, nagrody pokazu bydła, za
lesienie nieużytków itp. Kółek hodowlanych,: zorgani
zowanych przez Inspektorat Hodowlany w Koście
rzynie, istnieje obecnie 18.
Meljoracje.
Powiat kościerski posiada ogółem 45 Spółek
wodnych - meljoracyjnych, które ze względu na ich
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charakter dzielą się na cztery kategorje, miano
wicie:
kategorja 1. — odwadniające-łąkowe,
kategorja II. — nawadniające-łąkowe,
kategorja III. — regulacyjne,
kategorja IV. — drenarskie.
Spółki te tworzą razem 4.572,3550 ha., czyli
18.289,42 morgów.
Przez cały czas wojny światowej, tj. od r. 1915
spółki te w większej części uległy stopniowemu za
niedbaniu, a szereg spółek było zupełnie nieczynnych.
Obecnie przystąpiono do reorganizacji spółek. Uspraw
niono przedewszystkiem administrację i przystąpiono
do gruntownego odnowienia urządzeń spółkowych. Pro
jektowane jest utworzenie spółki regulacji rzeki Wie
rzycy, która obejmuje 1.500 ha. obszaru łąk, spółki dre
narskiej w Starej Kiszewie, w Zamku Kiszewskim, Kle
szczewie oraz spółki odwodnienia w Kornern, Wielkim
Podlesiu, Małem Podlesiu i Kaliszu.
Handel, przemysł i rzemiosło.
Handel i przemysł oraz rzemiosło znajduje się
w 95% w rękach polskich, w 5% w rękach niemieckich.
Od czasu wejścia w życie ustawy przemysłowej, za
ważono upadek handlu domokrążnego w stosunku do
15%, co jest dobrym objawem, gdyż wpływa dodatnio
na handel stały. Cały większy przemysł w powiecie
reprezentują tylko młyny, tartaki i gorzelnie. Poza
tern jest jedna fabryka maszyn, jeden browar, jedna
garbarnia i jedna tkalnia. Tkalnię w Raduniu pobu
dowała polska spółka akcyjna w r. 1922 z inicjatywy
miejscowego . kierownika szkoły p. Marchewicza. Z
wymienionych większych zakładów przemysłowych
znajduje się większa część w rękach polskich. Prawie
czysto polskie są drobniejsze warsztaty rzemieślnicze.
Lecznictwo i opieka społeczna.
Szpital powiatowy mieścił się do r. 1920 pod
zarządem zaborców w gmachu, nie odpowiadającym
absolutnie wymogom higjeny. Dlatego Rada Powia
towa, doceniając znaczenie szpitalnictwa, odkupiła od
Niemców dom starców, pobudowany w ostatnich la
tach przed wojną. Starców umieszczono za ich zgodą
i na koszt powiatu w zakładzie opieki społecznej
w Chojnicach.
Gmach rozbudowano odpowiednio
i urządzono. Wartość tego gmachu ocenia się dziś
na 6o.’oóo zł.
Pod kierownictwem naczelnego lekarza a obec
nego dyrektora szpitala, dr. Jana Lemańczyka, od
r. 1920 podniesiono szpital do należytego poziomu.
Mianowicie podniesiono stan łóżek o 40%. Dzienne
obłożenie wynosi przeciętnie 38,2. Zakupiono najpo
trzebniejsze instrumenty chirurgiczne, w tern lampę
kwarcową i aparat Roentgena. W szpitalu powiato
wym dokonywuje się wszelkich operacyj, prócz takich
które wymagają specjalisty. Personel tworzą:

lekarz-chirurg, zarazem dyrektor szpitala, 5 sióstr
z zakonu elżbietanek oraz 1 sanitarjusz.
Powiat jest podzielony na 21 obwodów akuszerskich.
Dla ubogich położnic dostarcza powiat
bezpłatnie środki desynfekcyjne. Desyntektorów jest
trzech. W Krajowych Zakładach Opieki Społecznej

utrzymuje powiat 39 chorych.
Koszty utrzymania
wynoszą przeciętnie rocznie 27.000 zł., z czego 1/3
płacą gminy wiejskie.
Powiat subwenajonuje urządzone w powiecie
stacje opieki nad matką i dzieckiem kwotą l/:, kosztów
utrzymania.

Powiat lubawski.
Obejmując część prastarej ziemi Lubawskiej,
którą przez pięć stuleci władali biskupi chełmińscy,
wcina się dziś powiat lubawski klinem między Prusy
Książęce i Królewskie, inaczej dawne pruskie pro
wincje wschodnio- i zachodnio-pruskiie. Od wscho
du graniczy on z powiatem ostródzkim, należącym
do rejencji olsztyńskiej, a od północy i północnego
zachodu z powiatem suskim rejencji kwidzyńskiej.
W ten sposób jest powiat lubawski obszarem typo
wo granicznym, którego granice na prziestrzeni około
100 km. są polsko-niemiecką granicą państwową.
Stan ten nakłada tak na władze samorządowe jak
i ludność powiatu szereg ciężkich kresowych obo
wiązków, które, jak dotąd, spełniane były przez
szczerze i gorąco patrjotycznych mieszkańców po
wiatu z dużą ofiarnością.
Obejmując przeszło 960 km. kwadratowych, jest
powiat lubawski jednym z większych powiatów po
morskich. Tak samo klasyfikuje go ilość ludności,
która wynosi 57.995 mieszkańców przy gęstości za
ludnienia na 1 km2 60,3 głów. Z ludności tej jest
56.024, czyli 96,6 proc. Polaków, 1900, czyli 3,2 proc.
Niemców, gdy reszta 0,2 proc. rozkłada się na inne
narodowości. Według obywatelstwa jest 99,56 proc.
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Powiat lubaw
ski jest więc jednym z najrdzenniej polskich powia
tów na Pomorzu.
Z miast posiada powiat dwa, i to stolicę powiatu
Noweiniasto o 3.901 mieszkańcach i Lubawę o 4.692
mieszkańcach. Reszta ludności, czyli 85,2 proc., za
mieszkuje na wsi. Jest stąd też powiat lubawski
powiatem wybitnie rolniczym, obejmując przeszło
65.000 ha ziemi ornej i przeszło 14.000 ha lasu. Z go
spodarstw rolnych znajduje się w powiecie poniżej
50 ha 5486, zajmujących 57,42 proc. obszaru, a po
wyżej 50 ha 198, stanowiących 42,58 proc. obszaru.
Podział ziemi należy stąd uważać za zdrowy i odpo
wiadający potrziebom ludności.
Z przemysłu znajduje się w powiecie 7 tartaków,
11 cegielń, 1 fabryka mebli, 1 duża kopalnia żwiru
i względnie silnie rozwinięty przemysł rolniczy,
z którego wyliczyć warto 14 gorzelń, 34 mleczarnie,
1 suszarnię i 1 rakarnię.
Reszta przemysłu jest drobna, a rzemiosło zgru
powane licznie po miastach i po większych wioskach
odpowiada liczebnie gospodarczym wymogom życia.

Administracyjnie dzieli się powiat na 2 wspom
niane miasta, 100 gmin wiejskich i 39 obszarów
dworskich, ponad któremi znajduje się 32 obwodów
wójtowskich i 10 posterunków Policji Państwowej.
Budżet powiatu, który w r. 1927/28 wynosił
przeszło 650.000 zł., urósł w r. 1928/29 do przieszło
700.000 zł. i projektowany jest na r. 1929/30 w kwo
cie przeszło 830.000 zł. Wysokość tę osiągnąć moż
na było jedynie przez dużą ofiarność ludności, która
też świadoma swych obowiązków pogranicznych
brała ochoczo ciężar tych, jak na wielkość powiatu,
poważnych sum na siebie.
Z zadań samorządowych wybija się na plan
pierwszy troska o utrzymanie dróg bitych, których
powiat posiada około 420 km. bieżących. Za tern
przerastającem nieledwie siły powiatu zadaniem,
dla którego powiat urządził sobie 1 cementownie
i 2 szkółki drzew, powstaje drugie poważne i olbrzy
mie zadanie, jakiem jest meljoracja wodna. Powiat
lubawski jest bardzo bogaty w wodę. Posiada cały
szereg dużych jezior i przecięty jest dwoma niedużemi wprawdzie, lecz wartkiemi i głębokiiemi rzecz
kami, Drwęcą i jej dopływem Wiem. Obydwie
rzeczki były do niedawna w całej swej rozciągłości
nieuregulowane, co powodowało powodzie i bezużyteczność położonych nad niemi obszernych łąk.
Od r. 1927 rozpoczęto generalną meljorację
rzeki Drwęcy na przestrzeni 40 km. i to na tym jej
odcinku, który stanowi granicę polsko-niemiecką.
Prace te posunęły się o tyle naprzód, że uregulo
wano już około 30 km. biegu Drwęcy, osuszając
mokre i kwaśne łąki przybrzeżnie. W następstwie
tego czeka jeszcze powiat dalsza regulacja Drwęcy
1 w związku z tern regulacja Wlu.
Pod względem społeczno-oświatowym, powiat
lubawski postawiony jest dobrze, o czem świadczy
pokaźna liczba szkół powsziechnych, a mianowicie:
27 szkół jednoklasowych, 33 dwuklasowe, 16 trzy
klasowych, 4 czteroklasowe, 1 pięcioklasowa i 2 sie
dmioklasowe, razem 83 szkoły powszechne oraz
2 szkoły wydziałowe żeńskie. Prócz tego istnieją
dwa gimnazja męskie, w Nowemmiieście i Lubawie,
i seminarjum nauczycielskie męskie w Lubawie.
Na uwagę zasługują jeszcze szkoły rolnicze
w Sampławie i Byszwałdzie, utworzone staraniem
Pom. Izby Rolniczej.

407

Prócz tego na terenie powiatu lubawskiego ist
nieje 28 Towarzystw Powstańców i Wojaków,
3 Związki Strzeleckie, 5 Tow. Gimn. „Sokół“, 30 Sto
warzyszeń Młodzieży Polskiej oraz 43 Kółka Rol
nicze i 2 Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystkie te
organizacje łączą przeszło 3000 członków.
Z placówek o charakterze czysto społecznym
wymienić należy: Związek Obrony Kresów Zacho
dnich z siedzibą w Nowemmieście i Lubawie, Komi
tet L. O. P. P. wraz z podległemi mu 11 kołami
miejscowemi i 17 kołami szkolnemi oraz Komitet
Floty Narodowej, który spełnia swe funkcje na tere-

nie powiatu za pośrednictwem 26 członków kore
spondentów.
Powyższe dane świadczą, ż/e społeczeństwo po
wiatu lubawskiego pod względem społecznym, oświa
towym i kulturalnym jest należycie zorganizowane
i rozumie swoje obowiązki obywatelskie.
Reasumując stwierdzić należy, żie powiat lubaw
ski, aczkolwiek biedny raczej niż bogaty, stara się
dzięki uświadomieniu narodowemu swej ludności
spełnić możliwie dobrze swe obowiązki, jakich jest
świadom u pogranicza Rzeczypospolitej.

Powiat morski.
Rzut historyczny.
Dnia 10. lutego 1920 r. przy przejmowaniu
Pomorza przez władze polskie teren obecnego po
wiatu morskiego obejmował dwa odrębne powiaty:
pucki i wejherowski.
Powiat pucki przeszedł do Polski bez żadnych
zmian terytorialnych, natomiast dawniejszy powiat
wejherowski został przez traktat wersalski mocno
osłabiony. Pozostały bowiem poza granicami po
wiatu miasto Sopot, które przynosiło powiatowi około
75% wszystkich jego dochodów, oraz tak zwana
„komora“, obejmująca szereg majątków ziemskich
o pierwszorzędnej glebie, położonych przy zachodniej
granicy powiatu. Majątki te głównie zaopatrywały
powiat w produkty rolne i z utratą tych dóbr po
wiat wejherowski o przeważnie jałowej, piasczystej
glebie skazany został na stały import zboża dla wy
żywienia swej ludności.
W ten sposób dochody dla okrojonego powiatu
znacznie zmalały, wydatki zaś i ciężary pozostał}
prawie bez zmiany, gdyż miasto Sopot i przedtem
utrzymywało się samodzielnie, a drogi publiczne, po
chłaniające lwią część wydatków, prawie wszystkie
pozostały w przejętym powiecie.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.
XII. 1925 r. gminę Oksywie wyłączono z powiatu
puckiego i przyłączono do miasta Gdyni w powiecie
wejherowskim.
Dnia 28. grudnia 1926 r. na skutek rozporzą
dzenia Rady Ministrów nastąpiła ponowna zmiana
obu powiatów.
Z powiatu wejherowskiego wyłączono 1 miasto
(Gdynię), 9 gmin wiejskich i 7 obszarów dworskich
0 łącznym obszarze 15330.93 ha gruntów i 8657
mieszkańców — i przyłączono do dawniejszego po
wiatu puckiego, który otrzymał odtąd nazwę powiatu
morskiego, z siedzibą w Pucku.
Natomiast z dawn, powiatu puckiego wyłączono
14 gmin wiejskich i 10 obszarów dworskich o łącz
nym obszarze 23094,3 ha gruntów i 5718 inieszk. —
1 przyłączono do powiatu wejherowskiego.
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Stan ten jednak nie potrwał długo, bowiem roz
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29.
lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 221) zo
stał z obu powiatów utworzony jeden nowy powiat
morski z siedzibą władz powiatowych w Wejherowie.
Tętn rozporządzeniem wyłączono z nowego po
wiatu 5 gmin, położonych w południowo-zachodnim
kącie powiatu (o obszarze 5881,8 ha i 2376 micszk.)
i włączono te gminy do powiatu kartuskiego.
Wreszcie rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 11. stycznia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4,
poz. 35) miasto Gdynia zostało wyłączone z powiatu
morskiego i otrzymało starostwo grodzkie. Wskutek
tego powiat morski zmniejszył się jeszcze o 1464,6
ha gruntu i 2153 mieszkańców.
Obszar i granice powiatu.
W tym stanie znajduje się powiat morski do
tąd i obejmuje obecnie 1269,9 ^ir|2 czyli 126986,1
ha obszaru, w tern 56335 ha roli ornej, 38874 ha
lasów, T9629 ha lak i pastwisk, 12148 ha nie
użytków.
Północną i zachodnią granicę obecnego powiatu
morskiego stanowi Bałtyk i Zatoka Pucka, zachodnią
— granica państwowa polsko-niemiecka, a południową
i południowo-wschodnią — granica W. M, Gdańska
i powiatu kartuskiego.
Ludność.
Nu tym obszarze zamieszkuje 74682 mieszkań
ców, w tem mężczyzn 36000, kobiet 38082. Gęstość
zaludnienia wynosi 71,08 na 1 km2. Do narodo
wości polskiej zalicza się 66399 osób, do narodo
wości niemieckiej — 8168, do innych narodowości
115 osób.
Zatrudnionych jest;
1) w rolnictwie, leśnictwie,ogrodnictwie
i rybołóstwie .........
7°%
2) w przemyśle..................... I3»4%
3) w handlu..................................... . 3,6%
4) komunikacja i transport
, . . 5,8%

5) służba domowa............................L5%
6) wolne zawody........................... 3>5°/<>
Administracja.
Siedzibą władz powiatowych i samorządowych
jest Wejherowo. Nadto w Pucku istnieje ekspozy
tura Starostwa,
Władze samorządowe reprezentuje Sejmik Po
wiatowy, składający się z 45 osób, oraz Wydział
Powiatowy, — z 6 osób ze starostą jako \ *zewodniczącym.
Nadto w powiecie istnieją:
2 Magistraty
(w Wejherowie i w Pucku), 29 obwodów wójtow
skich, 102 urzędy sołeckie, (gminy), 61 samodzielnych
obszarów dworskich oraz 29 Urzędów Stanu Cy
wilnego.

W budowie znajduje się szosa Pierwoszyno
Rewa 4,850 i wielki bulwar nadmorski Hallerowo—
Jastrzębia Góra 9 km.
Powiat posiada 4 lin je kolejowe: Gdynia
Puck—Hel (odcinek Puck-Hel pobudowany przez

Gospodarka powiatowa.
Powiat morski posiada charakter czysto rolni
czy. Tylko półwysep Hel tego charakteru nie po
siada, gdyż ludność tamtejsza trudni się wyłącznie
rybołóstwem morskiem.
Ponieważ w powiecie przeważa gleba nieurodzajna,
stopień zamożności ogólnej jest stosunkowo niewielki,
co' odbija się silnie na finansowej gospodarce ko
munalnej.
W roku budżetowym 1928/29 dochody z po
datków i opłat wynosiły 702001,88 zł.
Obciążenie podatkowe w tym roku na rzecz
powiatowego związku komunalnego wynosiło na gło
wę. 9,56 zł,
Stosunek poszczególnych wydatków do ogólnego
budżetu na 1928/29 wynosi:
1) wydatki osobowe ........
10%
2) wydatki rzeczowe (na adminisr.) . . 5*55%
3) administracja drogowa i inwestycje 41,68%
4) utrzymanie majątku pow......................... 4,95%
5) oświata (szkolnictwo)........................... 9,04%
6) kultura i sztuka
.................................... O>7°0/o
7) zdrowie publiczne.....................................P74°/o
8) opieka społeczna.....................................2,51%
9) popieranie rolnictwa........................... 6,33%
to) podatek krajowy.....................................8,94%
ir) popieranie handlu i przemysłu . .
0,72%
12) bezpieczeństwo publiczne ....
0,71%
13) spłata długów....................... * . . 3,02%
14) różne....................................................... 3’9l0/o
Komunikacja.
Sieć dróg bitych w powiecie morskim jest bar
dzo gęsta. W dniu 1. kwietnia 1929 r. powiat
posiadał:
a) szos powiatowych .
.................. 232,621 km
b) szos państwowych....................... 88,216 km
c) szos wojewódzkich . . . . ^ . 26,817 km

347’654

Bolesław Lipski, starosta morski.

władze polskie w r. 1920), 2) Puck—Krokowa,
3) Reda — Strzebielno i Wejherowo—Zamostne.
Nadto istnieją trzy stałe linje autobusowe:
1) Wejherowo — Oliwa, 2) Wejherowo — Karwia,
3) Wejherowo—Kartuzy, z których dwie pierwsze są
własnością powiatu, a trzecia prywatną.
Szkolnictwo.
Dwa inspektoraty szkolne (w Wejherowie i Pucku)
zarządzają publicznem szkolnictwem powszechncm
w powiecie, które obejmuje razem 110 szkół, w tem:
szkół 7 klasowych.....................................3
szkół 6 klasowych.....................................2
szkół 4 klasowych.........................................6
szkół 3 klasowych....................................... 11
szkół 2klasowych
.....................................37
szkół 1 klasowych....................................... 51
Nadto pod zarządem inspektoratów szkolnych
istnieją dwie dokształcające szkoły zawodowe, w Wej
herowie i Pucku.
Liczba nauczycieli w publicznych szkołach po
wszechnych wynosi 253, w tern mężczyzn 140, ko
biet

ii 3.
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Liczba dziatwy w wieku szkolnym (7—14 lat)
w powiecie wynosiła w r. 1929 — 11211.
W powiecie istnieją 4 szkoły średnie (2 pań
stwowe i 2 prywatne) i to;
w Wejherowie: 1) Państw. Gimnazjum Męskie,
2) Państw. Semiiiarjum Nauczyciel
skie Męskie,
3) Pryw. Gimnazjum Żeńskie (5 klas),
4) Pryw. Szkoła Handlowa.
Nadto w powiecie istnieją:
1. Szkoła Rolnicza w Pucku.
2. Szkoła dla dzieci głuchoniemych w Wejheherowie.
3. Prywatna Szkoła Wydziałowa z wykładowym
językiem niemieckim w Wejherowie.

w trzech większych miejscowościach zorganizowane
zostały miejscowe Komisje Kulturalno-Oświatowe.
Życie społeczne w powiecie jest znacznie roz
winięte.
W r. 1929 w powiecie było:
Organizacyj przysposobienia wojskowego .... 79
Organizacyj sportowych . .
................................ 7
Kółek Rolniczych..............................................................31
Drużyn harcerskich........................................................... 4
Organizacyj Kulturalno-Oświatowych ..... 17
Bibljotek................................................................................49
Straży Pożarnych (ochotniczych)
................................4
Kół L. O. P. P...................]........................................ 13
Kół Ligi Morskiej i Rzecznej......................................... 5
Kinoteatrów stałych........................................................... 3

Cimacb Starostwa Morskiego w Wejherowie, własność Wydziału Powiatowego pow. morskiego.

Oświata pozaszkolna.
Od 1. czerwca 1929 r. utworzono przy Wy
dziale Powiatowym w Wejherowie osobny Referat
Oświatowy, który prowadzi prace z zakresu oświaty
pozaszkolnej oraz udziela pomocy instruktorskiej tow a rzys t w om kulturalno- oś wiat o wy m.
Z funduszów Wydziału Powiatowego zorgani
zowano 26 kursów wieczorowych dla dorosłych, obej
mujących 787 słuchaczy, 2 świetlice dla młodzieży
pozaszkolnej i dwie bibljoteki ruchome.
W Wejherowie funkcjonuje Uniwersytet Pow
szechny, finansowany przez Związek Obrony Kresów
Zachodnich.
Przy Referacie Oświatowym istnieje, jako organ
doradczy, Powiatowa Komisja Oświatowa,
Nadto

470

Kinoteatrów ruchomych (powiatowy) ....... 1
Sal ze scenami................................................................37
Opieka społeczna.
Opiekę nad ubogimi w miastach Pucku i Wej
herowie sprawują T-wa Pań Miłosierdzia św. Win
centego a Paulo oraz T-wa Przyjaciół Dzieci, które
prowadzą akcje dożywiania dziatwy szkół powszech
nych.
W Jastarni istnieje Stacja Opieki nad Matką
i Dzieckim, z której korzysta corocznie 94 — 100
osób.
W powiecie są obecnie 22 domy ubogich, z tego
1 dom w Wejherowie, w którym mieszka 45 ubo
gich, i 2 domy w Pucku dla ubogich.

Poza tem w Pucku jest przytułek dla starców
przy klasztorze ss. elżbietanek, gdzie zamieszkuje
około 60 starców.
Ogólna kwota zasiłków wypłaconych ubogim
gminnym powiatu wynosiła wr. 1928/29 135.400,00 zł.
Z tego na miasto Puck przypada 4.100,00 zł., na
miasto Wejherowo 41.936,00 zł., a reszta na gminy
i obszary dworskie (88.625,00 zł.).
Umysłowo chorzy, których w powiecie jest 34,
umieszczeni są;
a) w Zakładzie dla umysłowo chorach w Kocborowie
............................................................18

b) w Zakładzie dla umysłowo chorych w Świe
cili ......................................... ............................... 3
c) w Krajowych Zakładach w Wejherowie . 13
Koszty utrzymania w 2/« ponosi powiat 14.892 zł.
a resztę miejscowe związki ubogich 7.446 zł.
Opiekę nad dziećmi ubogich oraz nad sierotami
sprawują miejscowe ,,związki ubogich4* pod dozorem
,,radców sierot“.
Powiat ponosi także 2/3 kosztów utrzymania 4
osób w Schronisku dla Niewidomych w Bydgoszczy.
Chorzy powiatu znajdują pomieszczenie w trzech
szpitalach prywatnych, z których dwa znajdują się
w Wejherowie, a jeden w Pucku.

Powiat SQpolenski.
Powiat z chwilą utworzienia go nie posiadał nic.
Nie tylko, że nie objął żadnych realności lub innych
przedmiotów majątkowych, ale nawet były przeszko
dy we wzięciu przez niego w posiadanie tych objektów, które mu się prawnie należały, t. j. objiektów,
które położone na terenie przyznanym Państwu Pol
skiemu, były poprzednio własnością powiatu złotow
skiego. Mamy tu na myśli przedewszystkiem szpital
w Więcborku. O szpital ten prowadzi powiat proces
już od r. 1920. Jakkolwiek prawdopodobieństwo
korzystnego wyniku procesu dla powiatu jest duże,
to jednak narazie przewidzieć nie można, kiedy pro
ces ostatecznie się zakończy, gdyż przeciwnik gra na
zwłokę i czyni wszystko, aby przejęcie szpitala przez
powiat odwlec.
Obecnie jest powiat w posiadaniu trzech wol
nych od długów budynków w Sępólnie, domu w Wałdowie, który użytkuje Kom. posterunek Pol. Państw.,
lasku nad jeziorem sępoleńskiem i terenu 6-morgowego, położonego przy dworcu kolejowym; poza
tem posiada Pow. Kasa Oszczędności dom w Więc
borku.
W pierwszych latach państwowości polskiej
praca tak jak wszędzie tak i w naszym powiecie szła
opornie. Niezawsze odpowiedni i niedostatecznie
wykwalifikowani urzędnicy, niedoświadczenie czyn
nika obywatelskiego, współdziałającego w admini
stracji powiatu, stały spadek wartości pieniądza ha
mowały prace, utrudniały postęp.
Ujemnie to się odbiło przedewszystkiem na sta
nie dróg bitych, na których od r, 1912 nie poczynio
no żadnych poważniejszych prac konserwacyjnych.
Do kładzenia nowych powłok na już istniejących
szosach przystąpiono po raz pierwszy w r. 1925, po
tem w r. 1927, natomiast budżet na r. 1929/30 prze
widuje na administrację dróg aż 185.000 zł. W r. 1928
wykonano przeważnie półbruczek, jako rzecz nową
i zalecaną przez Dyrekcję Robót Publicznych Urzę
du Wojewódzkiego, i to ną 2 ulięaęh w Sępólnie, na

2 ulicach w Więcborku i pod majętnością Skarpa.
Wątpimy jednak, czy ze względu na wysokie koszta
i brak kamieniarzy-specjalistów prace będziemy mo
gli kontynuować. Na wielu odcinkach szos przygo
towano materjał, aby z chwilą nastania odpowiedniej
pory przystąpić do kładzenia nowych powłok.
W tym samym roku rozpoczęliśmy budowę no
wej szosy, która półkolem łączyć będzie miasta Sę
pólno i Więcbork, odnoga zaś tej nowej szosy, prze
prowadzana w kierunku Sosna, ułatwi znacznie ko
munikację samochodową między Chojnicami a Byd
goszczą (via Sępólno). Wykonano w roku bieżącym
budżetowym 3 kim. tej szosy.
Abv podnieść stan gospodarczy powiatu, obsa
dziliśmy 26 kim. szos drzewkami owocowemi na
ogólną ilość 150 kim.
Na wiosnę sprowadzamy naraziie 100 drzew mor
wy, przeznaczonych dla nowo budującego się boiska,
boiska. r
Uznając konieczność posiadania nowoczesnym
wymaganiom odpowiadającego gmachu urzędowego,
uchwalił Sejmik Powiatowy budowę tegoż, uzy
skawszy poprzednio zapewnienie wojewody pomor
skiego, śp. Młodzianowskiego, że powiat nie będzie
zlikwidowany.
Budowę wykonuje się kosztem 360.000 zł. według planów dr. Nawrowskiego, dyrektora robót pu
blicznych. Fundusze zebrano z pozostałości budże
towych roku ostatniego, z nadwyżki podatku docho
dowego, z czystego zysku Kasy Oszczędności, poza
tem postanowiono zaciągnąć zaciągnąć na ten cel
pożyczkę w wysokości 100.000 zł., jednakże dotych
czas nie zaszła potrzeba korzystania z tej uchwały.
Chcąc przyjść Państwu z pomocą w obecnym
okresie sanacji finansowej znalazł Wydział Powia
towy fundusze na wystawienie budynku, w którym
znalazły pomieszczenie 2 rodziny posterunkowych
straży granicznej, poza tem wyposażył wszystkie
posterunki Policji Państwowej w jednolite urządzę-
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nia biurowe, zakupił dla nich trwałe, emaljowane
godła państwowe i udzielił subwencji na urządzenie
połączeń telefonicznych z posterunkami.
Natomiast w dziale zdrowia publicznego po
wiat zdziałał stosunkowo niewiele, oczekując wyni
ku procesu o szpital w Więcborku. W tej dziedzinie
działalność powiatu ograniczyła się do czynności,
wynikających z ustawowego obowiązku, poza tern
do udzielenia opieki lekarskiej w szkołach i do wy
konywania ogólnego nadzoru nad stanem zdrowot
nym gminno-ubogich.
Powiat sępoleński jest pierwszym, na którego
terenie Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło ustawę
z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwo
wym nad buhajami. Do wykonania tej ustawy
przystępujemy w lutym 1930 r. Poza tern udzielił
powiat znacznych subwencyj na premjowanie koni
i bydła włościańskiego, na urządzenie stacyj hodo
wlanych, na kształcenie dziewcząt w gospodarstwie
domowem i młodych rolników w szkołach zawodowych.
Szczególną troską otacza Wydział Powiatowy
ubogich gminnych. Uznając, że opieka społeczna,
niesiona w tej dziedzinie przez gminę, jako jednost
kę finansową stosunkowo słabą, musi pozostać zaw
sze tylko połowiczną i że należytą pieczę zapewnić
możic tylko zbiorowy wysiłek samorządów, postano
wił Sejmik Powiatowy pobudować przytułek, w któ
rym starcy i ubodzy gminni spędzić by mogli ostat
nie dni pracowitego żywota bez troski i w warun
kach ludzkich. Odnośną uchwałę powziął Sejmik
Powiatowy na posiedzeniu w dniu 11 listopada 1929
roku z okazji uroczystości dziesięciolecia jednogłoś
nie. Ponieważ fundacja ta ma być samowystarczal
na, stara się Wydział Powiatowy obecnie o kupno
odpowiedniego gospodarstwa. Jako podstawowy
fundusz na ten cel służyć będzie suma, jaką się uzy
ska z sprzedaży trzech domów, będących w posia
daniu powiatu.
Aż do czasu wzięcia w użytek tego przytułku
przeprowadzać się będzie, jak dotąd gruntowną i sy
stematyczną lustrację domów ubogich w wioskach.
Obecnie stan ich się znacznie poprawił, dziś już nie
ma zdartych dachów, przez które przecieka deszcz
i przewiewa wiatr, każda izdebka jest dobrze ogrze
wana, okna i drzwi szczelne, panuje jaki taki ład
i czystość. Lekarz powiatowy ma zlecenie przy byt
ności w gminie badać stan zdrowotny ubogich
i składać sprawozdanie. Dzięki funduszom uzyska
nym od Wydziału Powiatowego z okazji świąt Bo
żego Narodzenia można każdemu z tych najbiedniej
szych udzielić znaczniejszego zasiłku pieniężnego.
60 sierot i półsierot w wioskach obdarzono hojnie
ciepłą odzieżą i obuwiem za pieniądze, uzyskane
z imprez i zbiórek „Tygodnia Dziecka“.
Z ramienia Wydziału Powiatowego w powiecie
tut. czynna jest powiatowa Rada Oświatowa, skła
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dająca się z ks. dziekana Wilmowskiego, p. szambelana Komierowskiego, inspektora szkolnego p. Rochona i starosty jako przewodniczącego. We wszyst
kich miejscowościach szkolnych urządza się wie
czornice oświatowe. Na wieczornicach tych wykła
dają pp. nauczyciele z historji, geografji, literatury,
higjeny, posługując się przytem aparatami projekcyjnemi, zakupionemi po części przez Wydział Po
wiatowy, po części też przez gminy. Oprócz tego
odbywają się kursy języka polskiego; w ostatnim
czasie odbył się taki kurs w Sępólnie, w Kamieniu,
Radońsku, Iłowie, Witkowie, Włościborzu, Jastrzęb
cu. W Więcborku utworzyło się koło nauczyciielskie:
„Miłośników języka polskiego“, zaś w Sępólnie re
gularnie, i to co czwartek odbywają się popularne
wykłady, urządzane również przez pp. nauczycieli.
Akcja oświatowa w powiecie rozwija się coraz
pomyślniej, znajduje coraz więcej zrozumienia u oby
watelstwa, udział ludności w wieczornicach wzra
sta, stawia się od 40 do 300 uczestników, przeciętnie
80, gdyż prelegenci umieją obywatelstwo zaintere
sować i wieczornice urozmaicają śpiewami i dekla
macjami dzieci szkolnych. Poza tern zespół nauczy
cielski pod kierownictwem p. Bruchwalskiego zor
ganizował teatr amatorski, który objeżdża powiat,
wy stępując z na j przedniej szemi utworami naszej
literatury. Odgrywano „Mazepę“, „Śluby panień
skie“, „Zemstę za mur graniczny“, „Balladynę“,
a obecnie w przygotowaniu jest „Obrona Często
chowy“.
Na polu oświaty ludowej pracuje w dalszym
ciągu gorliwie i wytrwale, według sił i możności
Tow. Czytelni Ludowej, które ma 14 bibljotek w po
wiecie. Tow. Ziemianek i Polek, które ma również
własną książnicę, urządza kursy gotowania, haftu
i szycia. Pracują wytrwale towarzystwa śpiewu, Po
wstańcy i.Wojacy, Sokół, Młodzież katolicka, która
posiada własną orkiestrę i niejednokrotnie chlubnie
się popisała.
Wymienić wypada też Bractwo Strzeleckie
w Sępólnie i w Więcborku. Bractwo Strzeleckie
w Sępólnie obchodziło w r. 1929 uroczystość 225letniego istnienia. Podstawa prawna, o którą opiera
się istnienie bractwa, jest przywilej nadany przez
króla polskiego Augusta II. Wynika z tego polskie
pochodzenie i polski charakter bractwa. Po upadku
państwa, gdy gwałtowna polityka pruska zdążała
do zmiany oblicza politycznego zagarniętych połaci
kraju, uległy wpływom tym z biegiem czasu także
tutejsze bractwa strzeleckie. Dziś jednak nastąpił
zwrot i w bractwach strzeleckich ugruntowała się
świadomość konieczności pracy w duchu państwo
wości polskiej.
W powiacie mamy 20 Towarzystw Powstańców
i Wojaków, 3 Tow. Sokół i 7 Tow. Polskiej Mło
dzieży Katolickiej. Ponieważ do nai‘odowości poi-

skijej zalicza się 15.000 mieszkańców powiatu, przy
pada więc na 500 mieszkańców narodowości polskiej
jedno Tow. Wychowania Fizycznego i Przysposo
bienia Wojskowego, stosunek zatem bardzo korzyst
ny i o ile nam wiadomo, w żadnym powiecie Pomo
rza nie osiągnięty.
Komitet Powiatowy Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego przystąpił do budo
wy wzorowiego boiska. Na ten cel wydano już 8000
złotych, które zebrano z dobrowolnych datków i im
prez dochodowych, z subwencyj Samorządów i Wo
jewódzkiego Komitetu. Komitet, przystępując do
budowy boiska, miał przedewszystkiem na celu przez
urządzenie znaczniejszych imprez zadość uczynić
wymogom czasu i ożywić ruch w powiecie.
Bardzo wydatną była pomoc, którą społeczeń
stwo udzieliło rodakom w Małopolsce, nawiedzonym
klęską powodzi. Zbiór wynosił w gotówce 4008 zł.,
w zbożu 17 ctr., w ziemniakach 1813 ctr., co odpo
wiada wartości gotówkowej około 12.500 zł.
Powołany do życia ustawą z dnia 16. 2, 1927 r.
Komitet Floty Narodowej, rozwinął, jak wiadomo,
szeroką i oelową akcję na terenie całej Rzeczypo
spolitej. Obywatelstwo tut. zrozumiało doniosły cel
Komitetu — stworzenie floty polskiej tak handlowej

jak i wojennej — i umożliwiło nam przez to zorga
nizowanie na terenie tut. powiatu — Komitetu Po
wiatowego i 13 kół miejscowych. Z tą liczbą stoimy
na drugiem miejscu, o ile chodzi o województwo
pomorskie, zaś na trzeciem miejscu, o ile chodzi
0 całe państwo.
Od r. 1924 istnieje Komitet Powiatowy Ligi
Obrony Powietrznej Państwa. W r. 1927 zorgani
zowano na terenie powiatu pięć kół miejscowych
L. O. P. P., a mianowicie w Orzełku, Małej Cerkwi
cy, Lutowie, Wałdowie i Wielowiczu. Ze składek
członkowskich, dobrowolnych i imprez Tygodnia
Lotniczego odstawia się rok rocznie przeszło 1.000
złotych do Wojewódzkiego Komitetu w Toruniu.
Z innych poczynań wymienić wypada rozbudo
wę kościoła kat. w Sępólnie, budowę kościoła w Lu
towie, budowę domu ludowego w Sępólnie, urządze
nie wzgl. budowę trzech ochronek w Sępólnie,
w Więcborku i Kamieniu. Kasa Chorych urządziła
stację sanitarną w Sypniewie i urządza dalsze dwie
w Dębinach i w Dąbrówce. Wymienić wypada rów
nież działalność Czerwonego Krzyża, który zakupił
wóz sanitarny, zaś z funduszów państwowych bu
duje się domy dla policji państwowej w Kamieniu
1 Sypniewie.

Powiat starogardzki.
Społeczeństwo powiatu starogardzkiego od naj
dawniejszych czasów brało zawsze bardzo żywy
udział w pracach związanych z odzyskaniem niepod
ległości Państwa Polskiego.
Polacy z tak zwanego Kociewia zdawali sobie
zawsze dokładnie sprawę z ważności Pomorza dla
przyszłości Polski. To też jako główne swe zadanie
postawili sobie podtrzymanie polskości na tych ru
bieżach i utrzymanie łączności z całym narodem pol
skim. Dzięki tym zabiegom wbrew antypolskim
działaniom niemieckiego przemysłu i niemieckiej
większej własności udało się polskość utrzymać na
tym zagrożonym skrawku ziemi polskiej i wzbudzić
niezachwianą wiarę w odzyskanie niepodległości.
Łączność swoją z narodem polskim dokumen
towali starogardzianie czy to przez wybitny współ
udział w powstaniu 63 roku, kiedy to z jednym z tut.
właściceili ziemskich na czele oddział 500 ochotni
ków z najbliższych okolic Starogardu próbował
z bronią w ręku przedrzieć się przez granicę pruską
do oddziałów powstańczych, czy też przez czynny
udział w tak zwanym strejku szkolnym na wzór
strejku wrzesińskiego.
Nie obcą była dla powiatu starogardzkiego rów
nież walka o polskość odległej ziemi podlaskiej wśród
unitów, gdyż bierze w niej udział jeden z księży
powiatu starogardzkiego rodem z Jabłowa, prze

śladowany i więziony później przez Rosjan przez
18 miesięcy w Siedlcach (ks. Henryk Jackowski).
Ten sam ksiądz przyczynił się również do utrwale
nia polskości w Małopolsce, gdzie jako prowincjał
zakonu Tow. Jezusowego zakłada słynny konwikt
św. Józefa dla młodzieży w Chyrowie.
W tym samym czasiie wre na terenie pow. sta
rogardzkiego praca około podtrzymania świadomo
ści narodowej. Najlepszym dowodem tej pracy są
liczne towarzystwa społeczne oraz silne pod wzglę
dem gospodarczym polskie spółdzielnie rolnicze. Nie
obcą była też ludnoci tut. powiatu walka z pruską
Komisją Kolonizacyjną o ziemię polską. Tu bowiem
w powiecie starogardzkim zrodziła się myśl przeciw
stawienia się zgubnej dla Polski działalności komisji
kolonizacyjnej, zrealizowana później przez jednego
z obywateli pow. starogardzkiego w Banku Ziem
skim w Poznaniu. Tu też robiono pierwsze próby
z polską parcelacją (Pinczyn) wiedząc, że mniejszy
rolnik polski, przywiązany do swego warsztatu pra
cy, jest najlepszą ostoją dla wszelkich poczynań na
rodowych.
To też Kociewie dzięki tej wytrwałej pracy
przeciwstawiło się wszelkim zakusom niiemieckiem
i utrzymało swoją polskość z tym wynikiem, że jako
posłów do parlamentu pruskiego wybierało stale
Polaków.
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Kr ie można się zatem dziwie, ze społeczeństwo
po w. starogardzkiego z chwilą powstania nadziei
odzyskania niepodległości podczas wojny światowej,
żywo przygotowuje się do przejęcia władzy pań
stwowej w ręce polskie. Równocześnie z wybuchem
rewolucji w Niemczech w roku 1919 tworzy się tu
Powiatowa Rada Ludowa z p. Czesławem Nagór
skim, znanym przemysłowcem, na czele.
Odtąd cała praca społeczna została przez Po
laków ujęta w sposób systematyczny i obejmujący
całokształt życia polskiego. Władze niemieckie, po
zostające jeszcze tu do stycznia 1920 r., stają się

żonych pieniędzy znacznie obniżyć tak, że nie można
było myśleć wtedy o dokonywaniu większych robót
inwestycyjnych. Tymczasem drogi bite, których
utrzymanie od dawien dawna pochłaniało większość
wydatków samorządowych, zostały za ostatnich
czasów niemieckich podczas wojny światowej zanie
dbane w sposób wprost katastrofalny. Naprawa
tych dróg wymagała natychmiastowej pomocy. —
Z drugiej strony wzmogły się w dziale wydatków
samorządowych niezmiernie rozchody na opiekę spo
łeczną. Boć przecie ziemie polskie najbardziej ucier
piały podczas wojny światowej. Z pola bitwy za-

Prezydent Rzp litej Ignacy Mościcki w Starogardzie.

prawie zbyteczne, gdyż Polacy uznają w Radzie Ludowiej swoją prawowitą władzę. Po należy tern przy
gotowaniu terenu pracy przez Radę Ludową łatwo
i składnie nastąpiło w dniu 23 stycznia 1920 r. prze
jęcie władzy w ręce polskie. Na czele powiatu staje
dotychczasowy Prezes Rady Ludowej i komisarz
przy landracie, p. Czesław Nagórski.
Z powodu nieposiadania wykwalifikowanego
urzędnika polskiego tak w urzędach państwowych
jak i samorządowych, okazuje się praca na początku
nader trudna. Jednakże zapał do pracy wszystkich
powołanych do tego czynników jak i należyte zrozu
mienie ogromu tych trudności przez społeczeństwo
pozwalają na szybkie uchylenie wszielkich niedoma
gam
Jedną ż dalszych trudności w rozwoju pracy sa
morządowej była dewaluacja pieniądza. Nim bowiem
do kasy wpłynęły podatki, zdołała się wartość zło-
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częły wracać liczne rzesze chorych i pokaleczonych
żołnierzy, których los wymagał natychmiastowej
opieki. Pod ciężarem wydatków na opiekę społeczną
uginały się gminy wiejskie i samorząd powiatowy,
W tych warunkach praca samorządowa była nad
zwyczaj trudna. Musiała się ona raczej ograniczyć
do leczenia ran zadanych wojną światową oraz stworzienia podwalin pod przyszłą normalną działalność.
Przypatrzmy się, jak też wyglądała w pierwszem
dziesięcioleciu gospodarka drogowa. Na pierwsze
lata przypada rozpoczęcie budowy nowej szosy na
6-cio kim. odcinku Starogard — Rywałd — Klonówka, której końcowe roboty przeprowadza się w chwi
li obecnej.
W ostatniem io-cioleciu dokonano położenia
38.122 km. nowych powłok na szosach powia
towych, których powiat ma 155,7 kim., w tern w po
szczególnych latach:
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Nic mówiąc o licznych drobnych naprawach,
dokonywanych dużym nakładem siły i kosztów.
Na drogach państwowych i wojewódzkich, któ
rych w powiecie jest: 86,311 kim., położono nowych
powłok razem: 20,190 kim.
Jednem z poważnych zagadnień budownictwa
naziemnego w powiecie była również sprawa budo
wy nowych mostów. Prziez powiat bowiem przepły
wają nader kręte i dość głębokie rzeczki Czarna
Woda i Wierzyca.
W ostatniem 10-leciu zbudowano nowe mosty
w Czarnem, Nejmusach, Krągskim Młynie, w Krównie, Owidzu, Wdzie i Zimnych Zdrojach oraz na
prawiono liczne mosty, których łączna długość wy
nosi 0,187.55 kim.
Przy pomocy samorządu powiatowego napra
wiono i zbudowano też liczne drogi gminnie w szcze
gólności: Pączewo — Wysoka, przez wiieś Królówlas, Studzienice, Smolniki, przez wieś Osówek,
Skórcz pod Kierwałd, Zblewo Dworzec, Pinczyn —
Zblewo i Pinczyn przystanek kolejowy.
Dziiełem całego społeczeństwa przy wydatnej
pomocy ze strony samorządu pow. to budowa no

wych kościołów w Pinczynie, Kasparusie, Wdzie,
Suminie i Osiecznie.
W Czarnymlesie odbudowano i powiększono
spalony kościół. W Skórczu powiększono znacznie
miejscowy kościół a w Pączewie dano w kościele
nowe sklepienie. W Krągli i w Szlachcie przebudo
wano domy na kaplice. Fakty te świadczą dobitnie
o głębokiej religijności, która tu na Pomorzu po
czytywana była za identyczną z polskością.
Jednym z dalszych pomników pracy społecznej
to budowa kilku szkół w powiecie oraz w Starogar
dzie bursy gimnazjalnej, gdzie przieszło 55 uczni
znajduje schronienie i opiekę. Bursa ta została po
święcona w dniu podczas pobytu p. Prezydenta Rze
czypospolitej prof. Ignacego Mościckiego w Staro
gardzie. Obok podajemy fotografję, na której uchw}rcono moment opuszczania bursy po jej poświęceniu
przez p. Prezydenta oraz z świtą: p. wojewodą po
morskim Lamotem, p. generałem Pasławskim, p. płk.
Wieniawą-Długoszowski,.p. płk. Głogowskim, p. sta
rostą Kalksteinem.
Bardzo dużo wagi poświęca tut. społeczeństwo
również organizacjom społecznym. Świadczą o tern
najlepiej bardzo żywotne i nader liczne towarzystwa
oświatowe, bibljoteki i towarzystwa wychowania
fizycznego. Niema prawic wioski w powiecie, w którejby nie było czy to Towarzystwa Wojaków i Po
wstańców czy też Sokoła lub Towarzystwa Młodzie
ży Katolickiej czy wreszcie Strzelca, które to
organizacje wszystkie
zgodnie i harmonijnie
współpracują dla dobra i rozwoju Polski Mocar
stwowej.

Powiat świecki.
Tymczasowa Rada Powiatowa.
Przejęcie powiatu świeckiego przez Władze Pol
skie nastąpiło 25. 1. 1920 r. Na mocy ustawy z dnia
1 sierpnia 1919 r. urzędowała do 3 stycznia 1922 r.
w powiecie Tymczasowa Rada Powiatowa, spełnia
jąc funkcje i Sejmiku i Wydziału Powiatowego.

Świecie, 2) Józef Czajkowski — ziemianin, Płochocin, 3) Józef1 Żurek — rolnik, Gacki, 4) Konstanty
Januszewski — rolnik, Błądzim, 5) Franciszek Ko
czorowski — urzędnik kolejowy, Lasko wice, 6) Fe
liks Kikulski — kupiec, Dragacz.

Deputowani powiatowi.
Sejmik i Wydział Powiatowy.
Pierwsze wybory do Sejmiku Powiatowego od
były się dnia 26 grudnia 1921 r. Do Wydziału Po
wiatowego zostali wybrani: 1) Stanisław Wojnowski — ziemianin, Kończyce, 2) Stanisław Kostka —
burmistrz, Świeciie, 3) Władysław Sobkowski —
burmistrz, Nowe, 4) Franciszek Majewski — robot
nik, Osie, 5) Franciszek Szróbka — robotnik, Bzowo,
6) ks. Józef Sarnowski — proboszcz, Serock.
Drugie wybory do Sejmiku odbyły się dnia
6 grudnia 1925 r. Do Wydziału Powiatowego zo
stali wybrani: 1) Stanisław Kostka — burmistrz,

Deputowanymi powiatowymi zostali wybrani
dwukrotnie: 1) Stanisław Wojnowski — ziemianin,
Kończyce, 2) Tadeusz Parczewski — ziemianin,
Btelno.

Starostowie powiatowi.
W powiecie urzędowali: 1) Stanisław Wojnow
ski od 24 stycznia 1920 do 13 marca 1921 r.: 2) Cze
sław Tollik od 13 marca 1921 do 30 października
1924 r.; 3) Dr. Jan Bartz od 30 października 1924 r.
do 15 listopada 1927^.; 4) Leon Kowalski od 15 li
stopada 1927 r.
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P. Stanisałw Wojnowski od końca 1919 r. do
24 stycznia 1920 r. urzędował jako Delegat Rządu
przy landraturze.

Szpital Powiatowy.
Główny gmach obecnego szpitala powiatowego
wybudowano na 60 łóżek w czasie od 1900—1902
147.000 marek. Urządzenie wewnętrzne kosztowało
47.000 marek. W czasie wojny światowej liczba
łóżek wzrosła do 80. Po przejęciu powiatu przez
Władze Polskie szpital został powiększony do 127
łóżek i znacznie ulepszony.
W r. 1925 zakupiono aparat roentgenowski za
15.000 zł. w złocie i lampę kwarcową za 800 zł.
W r. 1927 urządzono własną aptekę kosztem 15.000
złotych.
W roku 1928 wybudowano pomieszczenie dla
węgla, koksu i drzewa za 5000 zł. i wstawiono nowe
piece centralnego ogrzewania.
W r. 1929 rozbudowano oddział dla chorych
zakaźnych kosztem 40.000 zł. i urządzono salę ope
racyjną kosztem 5000 zł. W r. 1930 rozbuduje się
oddział dla położnych i zakupi się szerieg aparatów
leczniczych kosztem około 40.000 zł.
Liczba chorych w poszczególnych latach wyno
siła: 1913/14 — S6o, 1925 — 655, 1926 — 690,
1927/28 — 751, 1928/29 — 838.

Żłóbek Powiatowy.
Żłóbek został założony 1 listopada 1919 r Pan
Bieber, dawniejszy właściciel młynów i tartakówr
w Przechowie, ofiarował na ten cel 100.000 marek.
W r. 1920 Żłóbek znajdował się w domu powia
towym przy ulicy Gimnazjalnej i urządzony był na
16 łóżek. Obecnie Żłóbek znajduje się w osobnym
domu przy szpitalu powiatowym i ma 27 łóżek.
W Żłóbku znajdują pomieszczenie dzieci z reguły
do ukończenia 2 roku życia, w wyjątkowych wypad
kach do ukończenia 3-go roku życia.

jesienią 1929 r. stan szkółki przedstawiał się nästępująco: 1) jabłonie 1—2 letnie 20.000 szt., 2) gru
sze 1—2 letnie 5.000 szt., 3) morwy białe 1—2 letnie
21.500 szt., 4) drzewa alejowe 1—3 letniie 10.500 szt.
Poza tern wysiano różnych nasion 56 kg.

Powiatowa Przetwórnia Padlin.
Odkupiwszy w r. 1903 od małżonków Krafftów
przywilej rakarniany, powiat wybudował powiatową
przetwórnię padlin kosztem około 67.000 marek. —
Wydział Powiatowy wypuszcza przetwórnię w dzier
żawę osobom prywatnym.

Pożarnictwo.
W r. 1929 w powiecie istniało 19 straży ochot
niczych i 26 straży przymusowych. Powiat i gminy
subwencjonują straże ochotniczie jako korzystniej
sze. Z tego powodu liczba ich stale wzrasta. Sub
wencje te wynosiły w r. 1928/29 — 18.621 zł., w r.
1929/30 — 21.735 zł.

Szosy, bruki i mosty.
Sieć dróg bitych jest w powiecie bardzo poważ
na i naogół wystarcza potrzebom komunikacyjnym.
Uzupełnić należy w najbliższej przyszłości jieszcze
kilka odcinków celem połączenia jednych szos z drugiemi.
W zarządzie Wydziału Powiatowego jest
386,351 kim., w zarządzie gminnym i leśnym 193,188
kim., razem 579,539 klin.
Mosty przejęto po rządach pruskich wszystkie
drewniane, częściowo bardzo zużyte. W ciągu 10lecia wolności część mostów drewnianych zamienio
no na nowoczesne żelazo-betonowe, a mianowicie:
1) w Dragaczu jeden, 2) w Grupie dwa, 3) w Tleniu
dwa i 4) w Wierzchach jeden, — raztein 6 większych
mostów.
Przewiduje się w 4 najbliższych latach zmianę
na żelazo-betonowe mosty: 1) w Przechowie, 2) koło
Nowego przez Mątawę i 3) w Żurze.

Powiatowy Ziakład Opieki Społecznej.
W r. 1929 zakupił powiat w Gołuszycach gospo
darstwo wielkości 45 ha z pięknym dworem, par
kiem i obszernemi budynkami gospodarczemi na
powiatowy zakład opieki społecznej, jako pomnik
10-lecia wolności.
Chwilowo zakład urządzono na 60 miejsc dla
starców obojga płci. Ubodzy gminni płacą 30 żł.
miesięcznie, resztę, około 30 zł., pokrywa zakład
z dochodów własnych względnie z subwencji po
wiatowej.

Powiatowa Szkółka Drzew.
Wiosną 1929 r. założył Wydział Powiatowy
w Gołuszycach powiatową szkółkę drziew alejowych
i owocowych.
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Powiatowy fundusz elektryfikacyjny.
Związek Elektryfikacyjny Chełmno-Świecie-Toruń buduje z własnych funduszów w zasadzie tylko
sieci wysokiego napięcia. Żeby gminom umożliwić
budowę sieci gminnych niskiego napięcia, Sejmik
powiatu świeckiego uchwalił w r. 1928 utworzyć po
wiatowy fundusz elektryfikacyjny w kwocie 200.000
złotych. Wobec tego, żie kwota ta prędko została
wyczerpana i okazała się niedostateczną, Sejmik
w r. 1929 podwyższył fundusz ten na 300.000 zł.
Fundusz ten umożliwił w latach 1928—1929
elektryfikację 14 gmin wiejskich w powiecie świec
kim.
Wydział Powiatowy dysponuje funduszem tym
w formie udzielania Związkowi Elektryfikacyjnemu

pożyczek 4 procentowych, amortyzujących się w ok.
15 latach w ten sposób, że Związek zwraca powia
towi 20 gr. od zużytej siły i 30 gr. od zużytego
światła z obrębu tych gmin, które przy pomocy
tego funduszu zostały zelektryfikowane.
W powiecie znajduje się obecnie 85 kim. sieci
wysokiego napięcia i 40 kim. niskiego napięcia.
Zelektryfikowano: 2 miasta, 14 gmin wiejskich, 4
obszar}r dworskie i 1 dworzec kolejowy.

zamożnej młodzieży, pochodzącej z powiatu świeć*
kiego, Sejmik utworzył przy Kom. Kasie Oszczęd
ności pow. świeckiego fundusz w wysokości 25.000
zł. Wysokość roczhego stypendjum może wynosić
do 1500 zł., zależnie od stosunków gospodarczych
rodziny oraz kosztów nauki i utrzymania. Stypendja podlegają zwrotowi najpóźniej w ciągu 12 lat
od wypłaty ostatniej raty bez doliczenia odsetek.
Fundusz ten wynosi obecnie 10.500 zł.

Powiatowy Fundusz Meljoracyj Rolnych.

Towarzystwo Czytelni Ludowych.

W cielu ułatwienia meljoracyj rolnych w po
wiecie uchwalił Sejmik w r. 1929 utworzenie powia
towego funduszu meljoracyj rolnych w kwocie
250.000 zł. Fundusz ten powstaje w ten sposób, że
Sejmik z czystych zysków Kom. Kasy Oszczędno
ści corocznie przeznacza pewną część na jego uzu
pełnienie.
Obecnie fundusz ten wynosi 42.000 zł., administrujie nim Rada Komunalnej Kasy Oszczędności
powiatu świeckiego.
Fundusz ten służy:
a) na bezprocentowe pożyczki na wykonanie
projektów meljoracyjnych,
b) na pożyczki ulgowe 4 procentowe na wy
konanie projektów.
Z funduszu korzystać mogą poszczególni rol
nicy i spółki meljoracyj nie.

Dzięki poważniej subwencji powiatowej i ofiar
ności społecznej w r. 1928 zakupiono 6000 nowych
książek, 37 jednolitych szaf bibljotecznych i łącznie
z 3 staremi bibljotekami rozmieszczona w powiecie
kosztem blisko 30.000 zł. 40 wzorowych bibljotek
T. C L.

Powiatowy Fundusz Popierania Spółdzielczości.
Celem przyjścia z pomocą spółdzielniom przy
ich zakładaniu względnie wykonywaniu ich zadań
Sejmik uchwalił utworzyć przy Komunalnej Kasie
Oszczędności powiatu świeckiego specjalny fundusz
w wysokości 200.000 zł.
Funduszem dysponuje Rada Kas\ na podsta
wie wniosków, popartych przez Wydział Powiatowy
a) w formie przejęcia udziałów,
b) w formie pożyczek spółdzielniom (4%
rocznie),
c) w formie pożyczek na wpłatę udziałów (4%
rocznie).
Fundusz ten wynosi obecnie 22.000 zł.

Powiatowy Fundusz Stypendjalny.
Celem ułatwienia nauki i studjów wszelkiego
rodzaju w szkołach krajowych zdolnej, pilnej i nie

Stacje Sanitarne.
Przy pomocy finansowej powiatu (5000 zł.)
i gmin zainteresowanych Powiatowa Kasa Chorych
urządziła w powiecie w czasie od 1928-29 r. 8 stacyj sanitarnych. Dwie dalsze stacje są w przygoto
waniu. Stacje te ludności danych okręgów oddają
bardzo poważne usługi.

Oświata Pozaszkolna.
W r. 1929 oświata pozaszkolna poczyniła
w powiecie wielki krok naprzód dzięki angażowaniu
przez powiat specjalnego referenta oświaty poza
szkolnej, dzięki zakupieniu z funduszów powiato
wych 5 latarń do wyświetlenia przezroczy, oraz
dzięki urządzeniu powiatowej składnicy przezroczy
(obecnie 41 seryj).

Turystyka — Letniska.
Dla turystów godnie zwiedzenia są następujące
miejscowości: Świecie (zamek pokrzyżacki, fara,
kościół poklasztorny, t. z. djabelce), Żur (elektro
wnia), Gródek (elektrownia), Leosia, (kamień djabelski).
Dla letników nadają się następujące miejsco
wa ości:
Nowe, Osiie, wielka ilość nadleśnictw^ i le
śniczówek. Informacjami co do pomieszczenia i cen
służy Wydział Powdatow^y w Świieciu n/W.

Powiat tczewski.
Powiat tczewski wybudował:
1. w latach 1920 do 1922 5,7 km. drogi bitej —
szosy — Bałdowo — Narkowy — Subkowy kosz
tem 18.000.000,— mk. Szosę tę oddano do użyt
ku publicznego 22 października 1922 r.;
27. Dzi«sięciolecłe Pomorza.

2. w latach 1925 do 1926 w miejsce starego mostu
drewnianego przez Wierzycę w^ Pelplinie nowy
most żełazo-betonowry długości 21,72 m, szero
kości 7,80 m. Most ten oddano do użytku pu
blicznego w wrześniu 1926 r.;
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3- w i*. 1925 w miejsce starego mostu drewnianego
przez Motławę w Tczewskich Łąkach nowy most
betonowy długości 3 m i szerokości 6 m kosztem
3.476,89 zł.;
4. w r. 1927 nowy most betonowy przez Drebek
w Knybawię w miejsce starego drewnianego dłu-

Jan Stachowski, starosta tczewski*

gości 3 m i szerokości 6 m, kosztem 7.034,67 zł.;
w r. 1928 wybrukowano 328,5 m drogi Subkowy
— Brztiście, kosztem 8.501,97 zł. Szerokość drogi
w koronie 7 m, powłoki kamiennej 3,5 m.
6. w r. 1929 kupiono drogowy wał motorowy z Fa
bryki Lokomotyw w Chrzanowie za 43.000,— zł.
Powiat założył w r. 1922 w Tczewie żłóbek
i kuchnię mleczną i utrzymuje je kosztem 10.000,—
złotych rocznie w domu swoim, kupionym w marcu
1920 r. za 80.000,— mk.
Od 1. 4. 1929 r. utrzymuje powiat:
1. referenta oświatowego, kosztem 11.000,— zł.
2. instruktora rolnego, kosztem 6.000,— zł.
3. instruktora straży pożarnych, kosztem 1.860,— zł.
4. technika meljoracyjnego, kosztem 2.400,— zł.
W ostatnim roku pierwszego dziesięciolecia,
w r. 1929, wykonano w pow. tczewskim następujące
prace:
5.

I. Rolnictwo.
1. Kredyty dla drobnych rolników.
Drobni rolnicy otrzymali pożyczek (w wyso
kości od 300 do 1.300,— zł.) z Powiatowej Kasy
Oszczędności 400.000,— zł. (78% wszystkich udzie
lonych kredytów), z kasy Rolniczo-Osadniczej
139.800,— zł., z Państw. Banku Rolnego na zabu
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dowę 252.100,— zł., na zagospodarowanie 301.500,—
złotych, na wykup osad 100.000,— zł., co wynosi
łącznie 1.200.000,— zł.
2. Bezpłatna pomoc fachowa.
Z uchwalonych przez Sejmik kredytów P. T. R.
zaangażowało instruktora rolnego, który w czerwcu
r. b. zorganizował biuro i przystąpił do pracy. Jako
zasadę pracy przyjęto: a) 2 dni w tygodniu (dni
targowe) przeznacza się na urzędowanie w biurze,
przyjmowanie interesentów, udzielanie im porad
i t. d., b) 4 dni w tygodniu na prace w powiecie.
Rezultaty pracy instruktora następujące: porad fa
chowych, budowlanych i kredytowych udzielono
w biurze 851, na posiedzeniach kółek rolniczych wy
głoszono 47 fachowych referatów, założono 5 sekcyj
przysposobienia rolniczego (Lubisziewo 2, Śliwiny t,
Józefowo 1 i Rajkowy 1), 2 koła gospodyń wiejskich
(Subkowy, Rajkowy), nowe kółko rolnicze w Pel
plinie Zapoczątkowano zwiedzanie gospodarstw o
wysokiej kulturze tak większych jak i mniejszych,
ze szczególnem uwzględnieniem Tczewskiego Koła
Doświadczalnego. Wzięto pod szczególną opiekę 10
gospodarstw w różnych częściach powiatu, w któ
rych założono rachunkowość raportową, zeszyty dy
spozycyjne, opracowano płodozmiany dla tych go
spodarstw. Przesłano bezpłatnie do kółek wydawnictw
rolniczo-fachowych 1204. Na służbowe wyjazdy zu
żyto 106 dni. Poza kółkami P. T. R. istniały na te
renie powiatu kółka C. Z. K. R. i Związek drobnych
rolników, na terenie których intensywnie pracował
inspektor ogrodniczy. Przez niego założono ogro
dów owocowych 63 (Śliwiny 24, Rokitki 5, Piwnice
5, Małżewo 3, Gniszewo 9, Subkowy 5, Ropuchy 6,
Lądy 3, Czyżykowo 1). Zgłoszeń nowych na zało
żenie ogrodów wpłynęło 54. Porad fachowych rol
niczo-ogrodniczych udzielono 254, prawnych 88,
budowlanych 54. Na zebraniach kółek referatów fa
chowych wygłoszono 35.
3.

Parcelacja.

Przewidywany program został całkowicię zre
alizowany. Rozparcelowano majątki: Damaszka 471
ha, Józefowo 167,5 ^a> Ornasowo 198,75 ha, Ropu
chy 212,42 ha, Subkowy — Lądy 30T ha, Miłobądz
211,6 ha, Waćmierz 200 ha, Boroszewo 200 ha, Swa
rożyn 300 ha, co razem stanowi około 9500 morgów.
Z rozparcelowanej ziemi utworzono 106 samodziel
nych osad, zaokrąglono 51 karłowatych gospodarstw,
utworzono działek rzemieślniczych 16, robotniczych
j, ogrodniczych 4, urzędniczych 31. W r. 1929 po
budowano na osadach domów mieszkalnych 7, obór
47, stodół 61.
Jeżeli dodamy, że w r. 1929 zostało przez dro
bnych rolników wykupionych z rąk niemieckich 160
ha a przez Państwowy Bank Rolny wykupiony ma-

jątek Wieigłowy 420 ha, który również przeznacza
się na parcelację, można stwierdzić, że nasz stan po
siadania ziemi znacznie wzmocnił się, a z osiągnię
tych wyników możemy być zadowoleni, albowiem
mimo, iż powiat nasz jest jednym z najmniejszych
na Pomorzu, to jednak co do ilości rozparcelowanej
ziemi zajął pierwsze miejsce.

4. Hodowla.
W r. 1929 urządzono jedną licencję stadników,
na którą przedstawiono 37 buhai, z nich licencjono
wano 23, odrzucono 14. Materjał w przyjętych bu-

lera, w Malżewie u Szmudy, w Śliwicach u Uzdowskiego; zostały założonie 2 nowe stacje w Brzuścach
u Chmieleckiego i Świtajskiego dla osadników z Gniszewa. Dla osadników z Józefowa i Ornasowa zo
stanie wkrótce założona stacja w Rajkowach u Jaś
ków skiego.
Stacji knurów powiat nie posiadał wcale. Zo
stała urządzona w Dalwinie u Myszki, następnie
2 są w toku założenia, jedna w Dalwiniie dla osadni
ków tej gminy i gmin sąsiednich, druga w Rajko
wach u Jaśkowskiego dla osadników Józefowa i Or
nasowa, które przed końcem roku budżetowego zo-

Gmacfr Powiatowy (Starostwo) w Tczewie.

bajach był dobry, znaczny procent stadników po
siadał pełne pochodzenie. Urządzono 3 przeglądy ho
dowlane bydła i trzody chlewnej, któremi ludność
ogromnie zainteresowała się i które są znakomitym
środkiem pobudzenia zainteresowania się zagadnie
niami hodowli u osadników 1 drobnych rolników.
Dnia 13. 6. w Subkowach 17 hodowców przedstawiło
67 sztuk zwierząt, najlepsze okazy zostały nagro
dzone, wydano nagrody na sumę 752,— zł. Dnia
14. 6. w Dalwinie 20 hodowców przedstawiło 64
sztuk, nagród wydano na sumę 857,— zł. 19. 11.
w Śliwinach 23 hodowców przedstawiło 54 sztuk,
nagród wydano na sumę 820,— zł.
Poza tern Pomorska Izba Rolnicza przyznała
2 nagrody w postaci jednego medala srebrnego p.
Skarżyńskiemu z Radostowa i jednego bronzowego
p. Pomierskiemu z Subków.
W powiecie były 4 stacje stadników rozpłodo
wych, w Dalwinie u Badziąga, w Rokitkach u Mel-

staną uruchomione. Stan bydła rogatego w powiecie
na i- 10. 29 r. wynosił 5739 sztuk, w tern krów
5759, jałowic do 2 lat 1241, powyżej 2 lat 1242,
buhajów do 1 roku 296, powyżej 1 roku 201.
Stan koni na 30. 6. 29 r. 4994 sztuk. Na 87
ogierów licencjonowano 5.
Poza tern w r. 1929 Sejmik uchwalił wprowa
dzić w życie ustawę o nadzorze nad buhajami, która
niezawodnie przyczyni się do podniesienia hodowli.

II.

Oświata.

Został zaangażowany instruktor oświatowy,
który po uprziedniem ukończeniu specjalnych kur
sów,, z dniem 1. 6. 1929 r. objął urzędowanie.
Miesiąc czerwiec był zużyty na objazd ^wszyst
kich kulturalnych placówek powiatu celem zbada
nia oświaty pozaszkolnej oraz stwierdzenia potrzeb
kulturalno-oświatowych. W tym też miesiącu zo
stał opracowany plan pracy z zakresu oświaty po-
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żaszkolnej, sporządzono mapki i wykaz, dotycząće
placówek kulturalno-oświatowych z uwzględnieniem
danych statystycznych. W ciągu lipca i sierpnia ze
względu na ferje przeprowadzono lustrację wszyst
kich bibljotek na terenie powiatu. We wrześniu zo
stał opracowany program kursów dla dorosłych, in
strukcje, wieczornice pieśni ludowiej. Zostały utwo
rzone chóry kościelne i ludowe przy Stowarzyszeniu
Młodzieży Katolickiej w Turzy i Godzisziewie.
Udzielano lekcyj śpiewu. W początkach września
odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Kultu
ralno-Oświatowej, która zatwierdziła plan pracy na
rok 1929/30. W październiku zostały zorganizowane
kursy wieczorowe i świetlice o charakterze dokształcająco-wychowawczym, mające na celu uzyskanie
świadectwa 7 klas szkoły powszechnej, oraz podnie
sienie uświadomienia narodowego i państwowego.
Kurse są dwustopniowe i prowadzone w 2 kaden
cjach w okresie od 1 listopada do 31 marca: są za
opatrzone w programy, instrukcje i podręczniki.
Ruch w kierunku uruchomienia kursów jest bardzo
ekspansywny. W końcu grudnia 1929 r. były czyn
ne kursy w następujących miejscowościach: Godzi
szewo, Lubiszewo, Miłobądz, Rajkowy (2 komple
ty), Subkowy, Swarożyn, Szczerbięein, Turza,
Brzuście, Gorzędziej o frekwencji 20—25 słuchaczy,
w wieku od 15 do 35 lat. Zostały zorganizowane
świetlice: w Miłobądzu, w Rajkowach, w Radosto
wie i w Małym Garcu.
Nauka na kursach oraz pogadanki są uzupeł
niane wyświetlaniem przezroczy, których obecnie
posiadamy 60 seryj. Udziela się pomocy faktycznej
Stow. Młodzieży Kat. przez urządzanie w ich kół
kach kursów, wieczornic i t. d., jak to miało miejsce
w Tczewie, Turzy i Godziszewie. Zainicjowaną
została myśl utworzenia teatru ludowego przy Tow.
Powst. i Woj. w Tczewie (występy w Piali Miej
skiej w Tczewie i w Czersku). Akcję w tym kierun
ku od 1. 1. 30 r. zamierza prowadzić również i świe
tlica nauczycielska w Tczewie. W połowie grudnia
odbyło się drugie posiedzenie Pow- Kom. Oświato
wej, na którem został ustalony plan pracy i budżet
na r. 1930/31, oraz zademonstrowany pokaz obra
zów świetlnych. Na akcję oświatową 1929/30 bud
żet przewiduje kwotę 3.200,— zł. Ministerstwo W.
R. i O. P-, które zajmuje wobec rozwoju akcji oświa
towej w naszym powiecie przychylne stanowisko,
udzieliło Wydziałowi Powiatowemu w Tczewie subwiencji w wysokości 2.500,— zł., które pozwolą dość
szeroko zakrojoną akcję utrzymać na należy tym poziomic.
Podkreślić należy ścisłą współpracę instruktora
kult. oświatowego z T. C. L. oraz z Z. O. K. Z.,
dzięki czemu osiągnięto znakomite rezultaty w kie
runku pobudzenia świadomości narodowej, koniecz
ności brania udziału w życiu społecznem i t. d. Kilka
cyfr oświetla stan rzieczy w powiecie naszym:
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1) ż. 0. K. Ż. na calem Pomorzu posiada
członków 4*036, z nich na powiat tczewski przypada
około 1400.
2) L. O. P. P. W r. 1928 posiadaliśmy komitet
powiatowy i jedno koło w powiecie. W r. 1929
utworzono w powiecie 8 nowych kół; do Wojewódz
kiego Komitetu L* O. P. P. najwięcej wpłynęło pie
niędzy z powiatu tczewskiego.
3) Stosunek ludności do P. W. K. jest do pew
nego stopnia miernikiem jej poczucia narodowego.
Z powiatu i miasta naszego o stanie ludności 42.000
było zorganizowanych 20 wycieczek z około 4000
wycieczkowców. Jeżeli do tego dodamy, że poza wy
cieczkami cały szereg osób wraz z rodzinami zwie
dził wystawę, cyfra ta znacznie się podniesie, docho
dząc do 15% ludności.

III.

Drogownictwo.

Dzięki zakupowi wału motorowego można by
ło rozpocząć stopniową naprawę dróg, stan których
gwałtownie wymagał naprawy.
W okresie sprawozdawczym zostały wykonane
następujące roboty:
I. Drogi państwowe-: aj Gremblin —Tczew,
wy wałowano 1,6 km. przy zużyciu 300 nr tłuczku
na 1 km., b) Czarlin — Zduny, wywałowano 2,9 km.
przy zużyciu 500 m3 kamienia, ponadto w Swaroży
nie ułożono 635 m2 półbruczku na długości 127 m. k.
c) wykonano rozszerzenia ostrego sfęrętu drogi
państw, w Czarlinie, d) Tczew — Miłobądz, wyreperowano łącznie 7 kim., zużywając przeciętnie 10—
12 nr tłuczku na 1 m2, e) Tczew — Skarszewy
wywałowano nową powłokę na długości 3 kim., zu
żywając 468 m2 tłuczku, ponadto przełożono 4300
nr bruku.
II. Drogi powiatowe: a) Pelplin — Starogard,
wywałowano 2,2 kim., spotrzebowano 450 m2 kamie
nia i 325 m3 żwiru, b) Pelplin — Morzeszczyn, wy
wałowano nową powłokę na długości 1 km., zużyto
216 1113 tłuczku i 122 m3 żwiru, c) na poszczególnych
odcinkach położono ogółem około 8600 m2 bruku.
III. Dostawa materjału: Dotychczas zakupio
no i zużyto materjału drogowego: 2555 nr kamienia,
1479 mS żwiru i 910 m3 piasku.
Mosty i przepusty zostały wszystkie napra
wione. W porównaniu z r. 1928 w drogownictwie
wykonano prac o 80% więcej.

IV. P. W. i W. F.
Stan liczebny w stosunku do roku ubiegłego
wzrósł o przeszło 150% i dzisiaj przedstawia się na
stępująco: ogółem około 3700 członków, ćwiczących
zaś 1300. W skład P. W. i W. F. wchodzą nastę
pujące organizacje: 1) Hufce szkolne 250, 2) Pow
stańcy i Wojacy 800, 3) Młodzież 300, 4) Sokół 150,
5) Strzielec 86, 6) K. P. W. 2100.

Dla członków rezerwistów ćwiczenia odbywają
się raz na miesiąc, dla hufców i młodzieży raz na
tydzień.
Wszyscy członkowie w r. b. odbyli 3 strze
lania z broni wojskowej i 3 strzelania z broni ma-

Z funduszów -Wydziału Powiatowego zakupio
no 17 karabinów małokalibrowych, 35.000 naboi, sze
reg pomocy naukowych do szkolenia (do szkoły
Strzelca, wykładów, terenoznawstwa i t. d.). Zaku
piono również rower jako środek lokomocji dla pod-

Gabinct starosty tczewskiego.

lokali browej. Odbył się szereg zawodów strzeleckich
i sportowych, m. in. zawody z udziałem wszystkich
organizacyj w dniach 10 marca (udział 160 osób),
3 maja (udział 240 osób) i 8 września (udział 400
osób).

oficerów, oraz wydano 5000,— zł. miastu jako sub
wencję na budowę stad jonu w Tczewie. Roboty roz
poczęto latem 1929 r., większą część terenu zniwe
lowano. Przypuszczalnie w r. 1930 stadjon zostanie
oddany do użytku P. W. i W. F.

Powiat toruński.
Na rozkaz Centralnego Komitetu wyborczego
w Poznaniu zwołał w listopadzie 1918 r. prezes ko
mitetu wyborczego na powiat toruński p. Adam
Czarliński z Zakrzewka posiedzenie komitetu wy
borczego, gdzie ustalono termin wiecu, na którym
z polecenia 'Centralnego Komitetu Wyk. miał się
odbyć wybór Powiatowej Rady Ludowej i wybór
delegatów na Sejm do Poznania, gdzie utworzono
Naczelną Radę Ludową. Na wiecu w Chełmży
w końcu listopada 1918 r. wybory te przeprowadzo
no, a na pierwszem posiedzeniu Powiatowej Rady
Ludowej w Chełmży wybrano prezesem p. Adama
Czarlińskiego z Zakrzewka, wiceprezesem ks. prob.
Dembka z Nawry, Komendantem Straży Obywatel
skiej (Ludowej) p. dr. Piłatówskiiego, zasłużonego

działacza na niwie narodowo-społecznej w Chełmży.
W skład Powiatowej Rady Ludowej wszedł cały sze
reg dzielnych patrjotów: p. burmistrz Kurzętkowski
z Chełmży, Bagiński z -Podgórza, Kwieciński
z Chełmży, ks. prob. Gulgowski, ks. prob. Schulz,
fk Kliński z Młyńca, ks. Wryrza i wielu innych.
Gdy w drugiej połowie stycznia 1919 r. silny
oddział Grenzschutzu napadł na bezbronną Chełmżę,
obrzucając miasto granatami, następnie uwięził naj
wybitniejszych członków Pow. R. L-, udał się prezes
z wiceprezesem do Komendanta Grenzschutzu
z prośbą o zwolnienie niewinnie uwięzionych. Po
otrzymaniu odmownej odpowiedzi poproszono o poz
wolenie zwołania Pow. R. L- celem uspokojenia lu
dności. Ufny w swoją siłę zbrojną butny najeźdźca
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i na to nie pozwolił. Mimo to odbywały się posie
dzenia w lokalu członka F. R. L-, p. Dzięgielewskiego, u którego w podwórzu zakwaterowało się kilku
żołnierzy Grenzschutzu.
Jakkolwiek gospodarz lokalu i wszyscy ucze
stnicy zebrania byli świadomi niebezpieczeństwa,
które im groziło, udział w posiedzieniach był dosyć
liczny, gdyż sprawy przesyłane z Poznania nie cier
piały zwłoki.
Z początkiem wiosny przybyło do powiatu
jeszcze kilka oddziałów tego osławionego Genzschutzu, z których jeden zakwaterował się w Lubi
czu, gdzie ogromnie utrudniał przeprawę ochotni
ków do wojska polskiego przez Drwęcę. W tym
czasie chlubnie się odznaczyli pp. Lech Czarliński,
rę-letni syn prezesa P. R. L-, Kliński z Młyńca, Ste
fan Kujawski i Apolinary Olszewski z Lubicza, któ
rzy kilka tysięcy młodzieży wysłali do wojska pol
skiego.
Stacją zbiorową tych ochotników było Zakrzewko, majątek ojca p. Lecha Czar lińskiego, gdzie
również kilka tygodni stała załoga Grenzschutzu.
Przez dłuższy czas udawało się szczęśliwie oszu
kać uwagę wystawionych wart Grenzschutzu, aż
w lipcu przytrzymano 2 powózki z 5 końmi z maj.
Zakrzewka i aresztowano przy Nowej Wsi pp.: Le
cha Czarlińskiego, Jana Donimirskiego z Dembińca,
Henryka Chudzińskiego, 3 braci Piskorskich, Zdzi
sława, Bogdana, Jerzego, i stangreta Wiśniewskiego
z Zakrzewka. Po długich debatach i kilkogodzinnych
przesłuchach na Komendzie Placu w Toruniu are
sztowanych i rodziców p. Lecha Czarlińskiego wy
puszczono następnego dnia wieczorem wszystkich
na wolność i oddano konie po złożeniu kaucji
60.000,— mk.
Z tego stosunkowo względnego postępowania
kompetentnych władz niemieckich należało wnios
kować, iż teraz przynajmniej spokój zapanuje w po
wiecie, tymczasem w kilka dni później wpadł o 5-ej
rano na podwórze w Zakrzewku oddział Grenz
schutzu z oficerem na czele i zabrał 6 najlepszych
koni, motywując postępowanie swojie wojną z Pol
ską. Równocześnie zabrano 4 doskonałe konie ks.
prob. Gulgowskiego w Kiełbasinie. Dzięki usilnym
staraniom p. Kurta Wegnera z Ostaszewa i p. Ewal
da Kriesa z Sławkowa, konie bezprawnie zabrane po
kilku tygodniach wróciły zbiedzone do swych wła
ścicieli.
Gdy to się działo w powiecie, utworzono
w Gdańsku Podkomisarjat Naczelnej Rady Ludowej
w Poznaniu, na którego czele stanął p. dr. Stefan
Daszewski, przyszły wojewoda Pomorski, który za
czął wydawać rozkazy dla Pow. Rad Lud. na Po
morzu. Z jego zarządzenia poruczono Pow. R. L.
wybrać kandydatów na przyszłych starostów, któ
rzy tymczasowo mieli być przydzieleni landratom
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pruskim j^ko delegaci Rządu polskiego. Na walnem
ziebraniu Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu
w końcu lipca 1919 r., wybrano jednogłośnie kan
dydatem na przyszłego starostę p. Adama Czarliń
skiego z Zakrzewka.
Od 1 sierpnia urzędował p. A. C. jako delegat
Rządu polskiego obok landrata, u którego musiał
wydobywać rozmaite wykazy statystyczne, przepro
wadzić zakaz wywozu zboża do innych prowincyj
Niiemiec i wiele innych ważnych rzeczy, co nieraz
bardzo dużo zabiegów kosztowało.
W pierwszej połowie października zdał landrat
Kleemann urząd swemu zastępcy, p. asesorowi Hoff
mannowi, z powodu , wyprowadzenia się do Nie
miec, gdzie objął stanowisko landrata w Wałczu
(Dt. Krone). Następca p. Hoffmann, licząc ^ię
z bliskiiem już przejęciem Pomorza przez władze
polskie, nie sprzeciwiał się wiele żądaniom delegata,
pozwolił na utworzenie oddziału polskiej żandarmerji, który w liczbie 20 ćwiczył p. Drzewuszewski,
starszy wachmistrz b. armji pruskiej. Z początku
płacił nawet powiat połowę żołdu, dopiero po wy
czerpaniu gotówki na rzesze bezrobotnych w liczbie
przeszło 1300, przejął delegat płacenie całego żołdu
z własmej kieszeni.
Tylko powiat toruński, jako jedyny na Pomorzu,
mógł się poszczycić własną żandarmerją polską,
która na granicy powiatu przy pierwszych domach
Podgórza w dniu 17 stycznia 1920 r. tworzyła asy
stę swego starosty przy powitaniu wojsk polskich.
Przy pierwszej bramie triumfalnej powitał sta
rosta Czarliński w otoczeniu ks. prob. Dembka,
p. Klińskiego i kilku członków Rady Lud. z Pod
górza serdeczmem przemówieniem p. pułkownika
Skrzyńskiego, dowódcę dywizji pomorskiej, który
po odebraniu raportu wojskowego na głównym
dworcu Torunia wkroczył z wojskiem przez most
do Torunia.
Pierwszym starostą powiatowym został miano
wany p. Adam Czarliński, obywatel ziemski z Za
krzewka, powiatu toruńskiego. Urzędował bez przer
wy do końca kwietnia 1925 r., od tego czasu prze
jął starostwo w Grudziądzu.
Dekrietem z dnia 13 marca 1920 r. mianował
pan wojewoda Daszewski Tymczasową Radę Powia
tową w następującym składzie..
Dolatowski Franciszek — rolnik, Otłoczyn.
Ks. prob. Gulgowski Polikarp, Kiełbasili.
Bielski Walenty — kupiec, Chełmża.
Małecki Wojciech — robotnik, Ostaszewo.
Günther Herman — właściciel, Rudalc.
Kurzętkowski Bronisław — burmistrz, Chełmża.
Dekretem z dnia 15 marca 1921 r. mianował pan
wojewoda pomorski dalszych 12 członków do Tym
czasowej Rady Powiatowej w następującym skła
dzie:
I

Gajewski Władysław — rolnik, Turzno.
Szlosowski Jan — rolnik, Dębiny.
Donimirski Jan — rolnik, Łysomice.
Żurek Jakób — rolnik, Dębiny.
Ks. prob. Schulz — ksiądz, Gronowo.
Trenkel Oskar — kupiec, Chełmża.
Rochon Teofil — kupiec, Chełmża.
Weber Tadeusz — kier. Sp. Zw., Podgórz.
Żubkowski Stanisław — robotnik, Chełmża.
Zatorski Józef — robotnik, Chełmża.
Włodowski Tomasz — robotnik, Papowo Tor.
Dwojacki Feliks — robotnik, Przecz.no.
Bagiński Bogumił — burmistrz, Podgórz.
Pierwsze posiedzenie kompletnej Rady Powia
towej odbyło się 13 kwietnia 1921 r.
Na skutek rozporządzenia Ministra 1). Dz. Pr.
z dnia 12 sierpnia 1921 r. przeprowadzono w dniu
27 listopada 1921 r. wybory do Sejmiku Powiato
wego. Wybrani zostali następujący panowie:
W okręgu nr. I. Otłoczyn:
t. Franciszek Dolatowski, rolnik, Otłoczyn.
2. Juljan Gołaszewski, robotnik, Pieczenia.
3. Franciszek Cieszyński, rolnik, Kaszczorek.
4. Stanisław Pawlik, rolnik, Piaski.

W okręgu nr. II. Lipniczki:
1.
2.
3.
4.

Jan Donimirski, właściciel ziemski, Łysomice.
Bronisław Kiełbratowski, urz. gosp., Lubicz.
Franciszek Witkowski, cieśla, Lubicz.
Bolesław Piórkowski, kolejarz, Lubicz.
W okręgu nr. III. Nawra:

[.
2.
3.
4.

Wincenty Falkowski, kowal, Nawra.
Jan Liss, robotnik, Nawra.
Jan Sczaniecki, właściciel ziemski, Nawra.
Józief Czajkowski, posiedzicie!, Siemoń.

1.
2.
3.
4.

Wacław Kiełpiński, kołodziej, Warszewice.
Anastazy Ordon, posiedziciel, Bierzgłowo.
Kazimierz Raciniewski, posiedziciel, Łążyn.
Juljan Kwiatkowski, posiedź., Bierzgłowo.

W okręgu nr. IV. Łążyn:

W okręgu nr. V. Wytrembowice:
1. Jan Podwójski, posiedziciel, Brąchnowo.
2. Wincenty Czarliński, właśc. ziemski, Brąchnówko.
3. Feliks Dwojacki, kowal, Przeczno.
4. Wojciech Małecki, robotnik, Ostaszewo.
5. Józef Zatorski, robotnik, Grzywna.
6. Antoni Karaszewski, kowal, Grzywna.
W okręgu nr. VI. Kuczwały:
1. Bronisław Orłowski, robotnik, Grębocin.
2. Stanisław Cywiński, robotnik, Młyniec,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antoni Domachowski, robotnik, Mirakowo.
Stanisław Łydziński, robotnik, Młyniec.
Ignacy Piotrowski, robotnik, Grębocin.
Ks. Polikarp Gulgowski, prob., Kiełbasili.
Jan Michalski, rolnik, Gostkowo.
Albin Czarniecki, rolnik, Młyniec.
W okręgu Chełmża:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bronisław Kurzętkowski, burm., Chełmża.
Teofil Rochon, kupiec, Chełmża.
Oskar Trenkel, kupiec, Chełmża.
Bolesław Dzięgielewski, kupiec, Chełmża.
Władysław Komuński, robotnik, Chełmża.
Józef Wicherski, robotnik, Chełmża.
Stanisław Żubkowski, robotnik, Chełmża.
W okręgu Podgórz:

1. Jan Skrzypnik, kupiec, Podgórz.
2. Bogumił Bagiński, burmistrz, Podgórz.
Na pierwszem posiedzeniu Sejmiku wybranego
przez obywatelstwo, dokonano wyboru członków Kolegjum Wydziału Powiatowego i to:
1. Kurzętkowskiego Bronisława, burmistrza
z Chełmży;
2. Dolatowskiego Franciszka, rolnika z Otłoczyna;
3. Bagińskiego Bogumiła z Rudaku:
4. Czajkowskiego Józefa, robotnika z Sicmonia;
5. Żubkowskiego Stan., robotnika z Chełmży;
6. Orłowskiego Bronisława, robotnika z Grę
bocina.
Powiat toruński obejmuje 884 km2 powierzchni
i podzielony jest przez Wisłę na 2 części. Cześć po
łożona po lewym brzegu Wisły obejmuje obszar
mniejwięcej 3 mil2, po prawym brzegu zaś Wisły
znajduje się około 17 mil2 obszaru. Drwęca wpły
wająca pod Złotorją do Wisły, dzieli ten obszar na
dalsze 2 części. Położone po prawym brzegu Wisły
tervtorjum powiatu należało kiedyś do ziemi cheł
mińskiej. Przez 2 wieki toczyły się tu nieustanne
walki pomiędzy pogańskimi Prusakami a książętami
mazowieckimi, aż w r. 1230 zajęli ziemię tę krzy
żacy.
Na powiat toruński składają się obecnie: 2 mia
sta (Chełmża i Podgórz), 69 gmin wiejskich i 57 ob
szarów dworskich. Gminy i obszary dworskie złą
czone są w 22 wójtostwach i 23 urzędach stanu cy
wilnego. W dniu 15 lutego 1929 r. obliczono lud
ność zamieszkującą w powiecie na 57 317 dusz,
z której bvło wyznania katolickiego 49.469. ewan
gelickiego 7.709 a innych wyznań 139, a wiedług
narodowości 49.551 Polaków, 7.612 Niemców, 96 in
nej narodowości. Przeprowadzony w r. 1910 ostatni
niemiecki spis ludności wykazuje, że wtenczas za
mieszkiwało w powiecie razem 59.317 ludności,
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z których było 33.429 katolików, 25.252 ewangelików
a 636 innego wyznania, według narodowości 30.962
Polaków, 27.751 Niemców a 604 innej narodowości.
Pierwszy w roku 1921 przeprowadzony polski spis
ludności wykazuje 53.823 dusz, z których było 40.703
wyznania katolickiego, 12.831 wyznania ewangelic
kiego a 289 innego wyznania, według narodowości
42.454 Polaków, 11.252 Niemców, a 117 innej naro
dowości. Porównując powyższe cyfry z sobą, oka
zuje się, że po przejęciu powiatu przez Polskę
w pierwszych latach ludność znacznie się zmniej
szyła, wzrasta atoli stopniowo.
Powiat przejął od władz niemieckich gmach sta
rostwa i 3 stare domy mieszkalne w Toruniu, gmach
szpitala powiatowego w Chełmży i dom mieszkalny
w Starym Toruniu, 2 domy mieszkalne w Rzęczkowiie i 8 domów mieszkalnych przy szosach dla drogomistrzów i dróżników. Ponadto posiada powiat
2. 77,12 ha. roli przy kolejkach dawniej powiatowych
i 90,57 a. gruntu pod szkółkami drzew.
Szpital Powiatowy w Chełmży, urządzony obec
nie na 5° łóżek, przejął powiat w stanie zaniedba
nym. Potrzeba było wielkiego nakładu pieniężnego,
ab}' go doprowadzić do stanu odpowiadającego wy
mogom higjieny.
W roku sprawozdawczym 1929 poczyniono
w szpitalu następujące inwestycje: zakupiono dia
termię, lampę soluks, 2 elektryczne poduszki do
ogrzewania, szafę do instrumentów w sali operacyj
nej, materjały bieliźniane, 12 nowych łóżek z mate
racami, uzupełniono instrumenta i inwentarz. Wy
malowano stację zakaźną, korytarz na I. piętrze, salę
operacyjną, gabinet lekarski, salkę opatrunkową,
ustępy oraz pokoje mieszkalne sióstr. Poza tein po
łożono nowe linoleum w salce opatrunkowej.
W roku 1920 przejął powiat od władz niemiec
kich 36,506 km. dróg państwowych, 40.367 km. dróg
wojewódzkich, a 90,649 km. dróg powiatowych.
W roku 1921 wybudowano 4,597 km. nowych szos,
w r. 1924 — 2,510 km. a w r. 1927 — 2,100 km.
W r. 1928 wybudowano 1,285 km. drogi gminnej
(Pigża—Brąchnowo), do której przyczynił się po
wiat kwotą 55.900 zł.
Poza drogami publicznemi znajduje się w po
wiecie toruńskim jeszcze pod dozorem technicznym
powiatu: a) 85,060 km. dróg utrzymywanych przez
związki drogowe, b) 145,106 km. dróg gminnych
i w obszarach dworskich, c) 2.800 km. dróg prywat
nych.
Następnie znajdują się jeszcze w powiecie to
ruńskim drogi i szosy nie będące ani w administracji
ani pod nadzorem technicznym powiatu i to:
a) 14,210 km. dróg (dozwolonych dla ruchu),
b) 5,380 km. dróg wojskowych (dojazdy do fortec),
c) 13,098 km. dróg państwowych, któremi admini
struje Pomorski Urząd Wojewódzki,
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Długość położonych w powiecie toruńskim dróg
i szos wynosi razem 443,864 km.
W roku 1928 położono 1,631 km. półbruczku,
13,400 km. nowej powłoki, przełożono 5,531 km.
bruku, naprawiono powłok szosowych 24,906 km.,
uporządkowano szosy na długości 92,150 km. Po
nadto wybudowano 1,3 km. nowej drogi. Materjału
spotrzebowano: 1405,15 m3 półbruczku, 6546,85 m3
szabru, 338,00 m3 kamienia-brukowca a 5672,95 m3
żwiru.
Wszystkie drogi pozostające pod zarządem
1 nadzorem powiatu są zadrzewione, po większej czę
ści drzewami alejowemi, 9,5 km. szos powiatowych
obsadzonych jest drzewami owocowemi, 2 km. mor
wą (dla zaprowadzenia jedwabnictwa); z dróg utrzy
mywanych przez związki drogowe obsadzonych jest
4 km. drziewami owocowemi.
W roku 1919 połączyły się powiaty Chełmno—
Świecie—Toruń w związek elektryfikacyjny celem
zaopatrzenia ludności w prąd elektryczny z Elek
trowni Krajowej w Gródku. Z powodu braku go
tówki prace postępowały bardzo powoli: do końca
roku 1927 przeprowadzono w powiecie razem 15 km.
przewodów elektrycznych. Dopiero po uzyskaniu
większej pożyczki w r. 1928 przeprowadził związek
w r. 1928 większe prace, instalując około 40 km.
przewodów napięcia wysokiego i 5 km. napięcia
niskiego. Zainteresowanie ludności rośnie pomimo
oporu i działania przeciw celom Związku przez jed
nostki nie zdające sobie sprawy z celowości i waż
ności zaprowadzenia siły i światła elektrycznego,
a tern samiem ułatwienia prac i ich potanienia w go
spodarstwie rolnem. Już cały szereg gmin i obsza
rów dworskich został zaopatrzony w elektryczne
światło i siłę. Udział powiatu toruńskiego w związ
ku elektryfikacyjnym wynosi 250.000 zł. Cała kwota
udziału jest już wpłacona.
W czasie od 1 kwietnia 1928 do 31 marca 1929 r.
przeprowadzono w powiecie toruńskim następującą
sieć elektryczną: Kowróz, Wytrębowice, Ostasze
wo (przechodzi tylko przez Ostaszewo), Łysomice
z odnogą do Zakrzewka i Lulkowa, z Ostaszewa od
noga do Tylic, do Gostkowa, Papowo Toruńskie,
Koniczynka, Lipniczki, Turzno, Gronówko, Brzeźno,
Kamionka, Morczyny, Sławkowó aż do Mirakowa.
Stacyj transformatorowych wybudowano 12,
oraz 1 stację transformatorową rozdzielczą w Osta
szewie.
!
Szkolnictwo powszechne.
Szkół powszechnych istnieje w powiecie toruń
skim 76 i to: jednoklasowych — 30, dwuklasowych -— 31, trzyklasowych — 9, czteroklasowych
3, siedmioklasowych — 3.
W roku 1929 urządził Wydział Powiatowy 2
przedszkola powiatowe dla dzieci w wieku przed
szkolnym, i to w Lubiczu i w Brąchngwie,

Kościołów i kaplic znajdujie się w powiecie 44.
Z tych jest 19 kościołów i 7 kaplic katolickich, a 15
kościołów i 3 kaplice ewangelickie.
Kościoły katolickie są zbudowane przeważnie
w stylu gotyckim, a pochodzą w największej części
z XIII i XIV stulecia. Miasto Chełmża było dawniej
siedzibą biskupów chełmińskich, katedra w Chełm
ży zbudowaną jest ok. r. 1248.
Kościoły ewangelickie pochodzą z czasów now
szych, a zostały pobudowane w większej części
w czasie osiedlenia się kolonistów niemieckich.
W posiadaniu kościoła ewangelickiego znajduje się
6 kościołów dawniej • katolickich, pobudowanych
w wieku XIII—XVI.
W powiecie toruńskim znajduje się sporo zabyt
ków z czasów dawniejszych. Po krzyżakach pozo
stały ruiny zamkowe w Papowie Biskupiem, a także
zamek w Bierzgłowie. Z polskich zabytków wymie
nić nalieży ruiny zamku w Dybowie, wystawionego
z nakazu króla Jagiełły w r. 1425, i zamku złotoryjskiego, wniesionego przez Kazimierza Wielkiego
a zburzonego przez krzyżaków w r. 1409.
Powiat toruński jest przeważnie rolniczy, ale
także przemysł większy i mniiejszy jest w nim za
stąpiony.
Co do rolnictwa, to znajduje się w powiecie
według statystyki przeprowadzonej w roku 1928
gospodarstw rolnych ponad 50 ha — 165, a mniej
szych 3549. Ogólna powierzchnia gruntu pod go
spodarstwa rolne wynosi 68.170,83 ha. Z tego przy
pada na ziemię orną 47182,64 ha, na ogrody warzy
wne i owocowe 987,18 ha, łąki 4247,97 ha, pastwi
ska 1888.90, lasy 8249,11 ha i inne grunty, nieużyt
ki, wody, grunty pod zabudowaniami etc. 5615 03 ha.
Z ziemi ornej było w r. 1928 obsianych 44778,82 ha,
odłogiem leżało 2403,82 ha.
Przemysł przedstawia się następująco: w po
wiecie toruńskim znajdują się: 1) cukrownia (naj
większa w Europie), 10 młynów parowych i moto
rowych, 15 młynów wodnych, 32 wiatraków, 5 tar
taków, 9 cegielń, 3 gorzelnie, 1 browar, 20 mleczarń,
2 fabryki syropu, 1 fabryka octu, 29 rzieźnictw,
11 kołodzieji, 12 stolarzy, 32 kowali, 31 piekarń,
1 destylarnia smoły, 2 fabryki papy, 1 fabryka wy
robów cementowych, 3 fabryki maszyn, 1 fabryka
grzebieni.

W powiecie istnieją następujące lin je kolejowe:
1. Toruń—Aleksandrów—Warszawa.
2. Toruń—Bydgoszcz—Gdańsk.
3. Toruń—Inowrocław—Poznań.
4. Toruń—Chełmża—Grudziądz.
5. Toruń—Chełmża—Unisław.
6. Toruń—Kowalewo—Jabłonowo.
7. Toruń—Grębocin—Lubicz.
8. Toruń—Czarnowo.
9. Chełmża—Mełno.
10. Kowalewo—Chełmża—Bydgoszcz.
Aczkolwiek sieć kolejowa jest dosyć rozgałęzio
na, to jednak poważne części powiatu nie mają albo
dogodnego połączenia kolejowego, albo tież odległo
ści pomiędzy poszczególnemi wioskami a stacjami
kolejowemi są tak znaczne, że dużo drogiego czasu
się traci, aby załatwić różne konieczne sprawy
w urzędach w mieście powiatowiem.
Budownictwo i mieszkania.
Czas wojny spowodował zastój w budownictwie,
zaprzestano stawiać domy mieszkalne. Powojenny
czas wykazał bardzo poważny brak mieszkań, jedna
kowoż dewaluacja pieniądza, później bardzo drogi
kredyt, niemniej bardzo krępująca ustawa o ochro
nie lokatorów i niskie komorne odstraszały od budo
wania nowych mieszkań, stawiano tylko najkoniecz
niejsze budynki. W czasie od 1919 r. do 1928 r.
wzniesiono w powiecie toruńskim:

w
roku
1919

1920
1021

1922

W miastach

Na wsi

domów
budynków
budynków
domów
mieszkaln.
gosp.
gosp.
mieszkaln.
—
10
22
—
37
31
—
—
—
—
38
15
33
—
4
14

1923

2

—

20

49

1924

1
2

—
—

13

U

44
52

29
47

11 [

41

134

r925
1926
1927
1928

3

—

9
4

—
—
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Miasto Chełmża wybudowało w r. 1928 jeden
dom mieszkalny o 30 izbach a rozpoczęło dalszy dom
o 48 izbach.

Powiat tucholski.
Rewolucja niemiecka w listopadzie 1918 roku
zmieniła na krótki czas stosunki panujące w powiecie
tucholskim. Komendant obozu jeńców gen. Kalkreuth
uciekł samochodem w obawie przed rewoltą żołnier

ską, seminarjum opustoszało, Niemcy stracili pano
wanie nad sobą.
Rada Ludowa powiatu tucholskiego, daje przed
stawicieli polskich do wszystkich urzędów niemieckich
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Seminarjum nauczycielskie przybiera charakter polskiej
szkoły. Powiat gotuje się do połączenia z Macierzą,
oczekując z niecierpliwością tej radosnej chwili.
Spokój i powaga cechowały społeczeństwo, cze
kające na dalszy rozwój dziejowych wydarzeń.
Dopiero napad Grenzschutzu, pozostającego pod
komendą osławionego Rossbacha, na miasto gotujące się
po raz pierwszy od niepamiętnych czasów do urządzenia
obchodu rocznicy Konstytucji 3-go Maja, zakłócił
uroczysty nastrój ludności. Rozwścieczone żołdactwo
pruskie wpadło do sali, gdzie odbywała się uroczy
stość, bijąc rewolwerami, kolbami i płazując szablami.

A gdy przyjdzie wróg, co snuje upartą myśl
odwetu, znajdzie zawsze czujną i ochotną straż, go
tową oddać życie dla szczęścia i pomyślności Oj
czyzny.
Pierwsze lata po powrocie powiatu do Polski
nie sprzyjały rozwojowi prac w gospodarce samo
rządowej. Wojna polsko-bolszewicka, inflacja, zaha
mowały pracę aż do r. 1926.
Odtąd datuje się początek intensywnej pracy
powiatu, który będąc najuboższym na terenie Pomo
rza, dokonał wszystkiego, co tylko było możliwe
przy skromnych możliwościach finansowych.

Przemówienie burmistrza Saganowskiego na zakończenie poebodu w Tucholi.
(Obchód 10- ciolecia.)

Był to ostatni ,,występ przedstawicieli kultury zacho-.
du“, których władanie skończyło się z końcem stycz
nia 1920 r.
,
Wreszcie przyszedł długo oczekiwań}] moment.
Młoda armja polska Rzeczypospolitej wkroczyła na
teren powiatu tucholskiego już w dniu 27 stycznia
r920 r. zajmując strefami poszczególne jego części.
Całkowite przejęcie nastąpiło 29 stycznia wymienio
nego roku po zajęciu miasta Tucholi i reszty powiatu.
Powiat tucholski wrócił na Ojczyzny łono.
Wkraczające oddziały piechoty armji generała Hallera
i szwadron ułanów wielkopolskich powitali p. Dr.
Bartz, późniejszy pierwszy starosta tucholski i ks.
Łaski.
Minęło dziesięć lat pracy. Powiat tucholski stał
się twierdzą polskości na zachodniej rubieży Rzeczy
pospolitej. Pług „borowiaka“ spokojnie kraje ukocha
ną piaszczystą glebę, stuk siekiery i miarowy chrzęst
piły rozlega się miarowo po przepastnych puszczach.
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Budowa i konserwacja dróg.
Nowych dróg o twardej nawierzchni wybudo
wano 9,74 kim., konserwację szos i dróg brukowa
nych wykonano na przestrzeni 37,18 kim.
Przebudowano z mostów drewnianych na beto
nowe w następujących miejscowościach: Rudzki-Młyn,
Konek, Pamiętowo, Droździenica, Piastoszyn, Kamie
nica i Tuchola.
Innych inwestycyj nie podejmowano.

Oświata.
Szkolnictwo powszec ne rozwija się po linji
założeń M. W. R. i O. P., idąc w kierunku koma
sacji szkół jednoklasowych w jednostki o wyższym
poziomie organizacyjnym.
Stan obecny:
szkół 7 klasowych............................1
„ 6
„
•............................. i
>>

5

>1

2

Kolejarze i Straż Pożarna na rynku w Tucholi podczas przemówienia.

Tow, Ludowe, Bractwo Strzeleckie i część Straży Pożarnej na rynku w Tucholi podczas przemówienia.
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szkół 4 klasowych

............................ i

>.

3

„

9

-

2

...

13

11

I

20

11

razem . . .47
Ponadto w Tucholi istnieje szkoła wydziałowa.
W dziedzinie oświaty pozaszkolnej podjęto systema
tyczną pracę w roku szkolmym 1929/30, organizując
18 kursów wieczorowych, które oprócz nauczania
(język polski, rachunki i geografja z nauką obywa
telską) organizują młodzież w Stowarzyszenia, Koła
Śpiewacze, oddziały P. W. i W. F. 1 t. d.
Organizacja systematycznej akcji odczytowej
przy pomocy lamp projekcyjnych obejmie wszystkie
miejscowości powiatu.

Liczebny wzrost organizacyj społeczno-gospo
darczych (Kółek Rolniczych, Spółek Meljoracyjnych,
Kół Gospodyń Wiejskich, kół Kontroli Mleczności)
wpływa dodatnio na podniesienie kultury rolnej.
Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fi
zyczne prowadzone przez Powiatowy Komitet obej
muje 650 osób.

nisław Wojciechowski, odwiedzając ziemię borowia
cką. Fakt ten dał możność szerokim warstwom lud
ności do zamanifestowania uczuć dla Prezydenta
i Rzeczypospolitej, a zwłaszcza w Tucholi, Gostyczy
nie, Kęsowie, Żalnie i nadleśnictwach Świt i Piekło.
Nieoficjalna wizyta P. Ministra Spraw We
wnętrznych Raczkiewicza miała miejsce 26 lipca
1925 r.

Władze powiatowe.
Pierwszym starostą był delegat Rządu Polskie
go przy landraturze niemieckiej od 1 lipca 1919 r..
Dr. Jan Bartz, obecnie lekarz zakładu dla umysłowochorych w Kocborowic, powiat starogardzki.
Dr. Bartz zostaje przeniesiony na stanowisko
starosty w Swieciu z dniem 1 listopada 1924 r.,

oddając urzędowanie p. Czesławowi Tollikowi, który
pracował w powiecie tucholskim do 1 czerwca 1929 r.
Odtąd na czele powiatu stoi p. Edward Woronowicz,

Dane statystyczne.
Obszar 85,931,65 ha.

Ludność.
Pobyt dostojników Państwa.
W listopadzie 1920 r. bawił w Tucholi incog
nito Naczelnik Państwa, Marszałek Polski Józef Pił
sudski.
W dniu 5 sierpnia 1924 r. przytył do Tucholi
0d strony Koronowa Prezydent Rzeczypospolitej Sta-
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Stan według spisu z dnia 1. IX. 1921 r.
Mieszkańców ....
. . 34,544
Mężczyzn...................................16,506
Kobiet............................................18,038
Polaków.......................................28,045
Niemców.....................................6,499

Wóz symboliczny Państw. Seminar;um Naucz, w Tucholi.

Pochód w ul. Świeckiej w Tucholi.
(Obchód JO-doleci a )
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Piastoszyn, pow. tucholski.

Budowa mostu 1927 r.

Pamiątowo, pow, tucholski.

Budowa mostu 1927 r.

Rudzki Młyn, pow. tucholski.

Most wybudowany 1926\ r.
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Niemców
3,424 (10°/0)
Żydów..................................... ‘72 (0,25%)
Innych narodowości . .
81 (0,25%)

§tan obećtiy«
Mieszkańców
Polaków . .

34,5°6

30,929 (89,5%)

Rzeźnia

W

Tucholi.

Pot. „Rubens“-Poznań.

Powiat wąbrzeski.
Powiat wąbrzeski, o obszarze 70.788 ha, został
dnia 17 stycznia 1920 r. o 8-mej wieczorem przejęty
przez władze polskie. Władze polskie reprezentował
śp. dr. Józef Szczepański, który od 1918 r. był dele
gatem Rządu Polskiego przy ówczesnej landraturze,
a następnie starostą powiatu wąbrzeskiego do lipca
1926 roku.
j
Granice powiatu wąbrzeskiego pozostały nie
zmienione. Wedle powszechnego spisu ludności
w r. 1921 powiat posiadał 47.124 mieszkańców.
Sziereg nowych organizacyj społecznych, kultu
ralnych i oświatowych powstało w okresie dziesięcio
lecia, jak Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Kato
lickiej, Harcerze, Koło oficerów rezerwy, podofice
rów rezierwy i byłych wojskowych. Po wsiach utwo
rzyły się Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje
rolnicze i t. p.
Ogólna długość dróg bitych, którą utrzymuje
wąbrzeski Wydział Powiatowy, wynosi 230 klin.
W dniu przejęcia stan dróg był bardzo zanie
dbany, ponieważ podczas wojny nie starano się
o utrzymanie normalnego ich stanu.
Z powodu coraz to większego ruchu samocho
dowego, utrzymanie dróg w powiecie wymaga w po
równaniu do czasów przedwojennych znacznie więk
szych wkładów, zwłaszcza, że ceny robocizny jak
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i materjałów budowlanych w czasie tym znacznie
wzrosły.
Ponieważ stan finansowy powiatu nie pozwala
na znaczne zwiększenie kredytów na utrzymanie
zniszczonych szos, zmuszony był Zarząd Drogowy
do szukania sposobów, aby drogą oszczędności
"v samej konserwacji podążyć w miarę wzrastają
cego ruchu samochodowego do utrzymania szos na
poziomie dobrym, to znacz}' normalnym. Z tej więc
racji skasowano częściowo drogi letnie, położone
obok dróg szosowych — bitych. Natomiast te od
cinki szosowe, które się za szybko zużywały, zu
pełnie skasowano i położono bruk.
Niezależnie od piętrzących się trudności natu
ry finansowej Wydział Powiatowy, Oddział Drogo
wy wykonał w czasie od 1920—1930 r. następujące
prace około konserwacji i budowy nowych dróg:
1) rozsypano szabru włącznie zawałowano
(pogrubieni^ jezdni) razem
77,2 kim.
2) ułożono bruku i bruczku
10.000 m2
3) wyłatano jezdnie, żwirowano, po
głębiono rowów i zarównano skar
po w
749,8 kim.
W r. 1928/29 przystąpiono do wykonania
próbnych odcinków asfaltowania oraz powierzchow
nego smołowania dróg z wynikiem dobrym.

Oprócz wyżtej wymienionych robót konserwa
cyjnych wybudował powiat wąbrzeski nową drogę
o długości 4, i kim. na przestrzeni Zieleń-PiątkowoDylewo.
Ogółem biorąc koszt pracy wykonanej na dro
gach tutejszego powiatu wynosił około 1.800,000,00
zł. w latach od 1920 r. do 1930 r.
Dodać należy wkońcu, że powiat wąbrzeski
łącznie z powiatem rypińskim pobudował most dre

wniany o długości 26 mtr, położony nä rzece
Drwęcy, łączący powiat rypiński z powiatem wą
brzeskim.
Przez to ułatwiono komunikację szosową Ry
pin— Wrocki — Toruń, jak również stworzono naj
bliższy dostęp do dworca Kolei Państwowej we
Wrockach.
Koszta pobudowania mostu wynosiły około
16.000 zł.

Powiat chojnicki.
Traktat wersalski, który jak wiadomo, pozosta
wił część dawnych Prus Królewskich nadal pod pano
waniem niemieckie m, powiększył powiat chojnicki
o część powiatu człuchowskiego, zamieszkiwaną przez
ludność prawic w ioo°/0 polską i to wielce patrjotyczną. Dzięki temu patrjotyzmowi odcinek „człuchowski“, należący obecnie do powiatu chojnickiego,
może poszczycić się faktem rzadko spotykanym na
Pomorzu, mianowicie, że obecna granica państwowa
pokrywa się tu z granicą Polski przedrozbiorowej.
Samo ustąpienie Niemców i uroczyste przejęcie
władzy przez Polskę odbyło się następująco. Dnia
31 stycznia 1920 o godz. 10 rano wojsko pruskie
opuściło Chojnice. Z tą chwilą rozpoczęło się odda
wanie urzędów, mianowicie ówczesny deputowany
powiatowy Nahgel, wyznaczony przez Rząd Pruski
do przekazania urzędów i urzędujący zarazem jako
,,landrat“ (starosta), zdał agendy landratury i Wy
działu Powiatowego pełnomocnikowi Rządu Polskiego,
ś. p. szambelanowi Sikorskiemu, mianowanemu staro
stą powiatu chojnickiego.
W tym samym czasie pełnomocnicy starosty Si
korskiego przejęli dalsze urzędy państwowe i samorzą
dowe, samorząd miejski przejął ówczesny radny miejski
Jan Kaletta. O godz. 11 przejmowanie urzędów
zakończyło się. Już w pół godziny później wkroczyło
wojsko polskie pod dowództwem ppułk. Wrzalińskiego,
powitane na rynku przez starostę Sikorskiego i desyg
nowanego na burmistrza dr. Sobierajczyka, lekarza
z Więcborka, długoletniego działacza w Złotowie.
Na cześć wojsk polskich miasto, pomimo że statystyka
niemiecka wykazywała 97% ludności narodowości
niemieckiej, było ubrane dostatnio i witało żołnierzy
bardzo serdecznie.
Obecny powiat chojnicki obejmuje i860 km2 i jest
co do obszaru największym z powiatów Pomorza i wogóle województw zachodnich. Mieszkańców liczy
73000, w tern i2°/0 narodowości niemieckiej, zaś
gęstość zaludnienia wynosi 39 na km2, co stanowi
najsłabsze zaludnienie w województwach zachodnich
i jest dowodem przyrodzonego ubóstwa powiatu,
znanego z nieurodzajnych „piasków kaszubskich“
w przeważnej swej części. Zachodnia część powiatu,
28. Dziesięciolecie Pomorza,

ów opisany poprzednio odcinek człuchowski, wykazuje
zaludnienie szczególnie słabe, bo mniej niż 20 mie
szkańców na km2, co spotykamy dopiero na Polesiu.
Odcinek ten jest nadto pozbawiony kolei, naskutek
czego niektóre gminy są oddalone o 60 km. i więcej

ś. p. Stanisław Sikorski,
pierwszy starosta chojnicki, szambelan papieski, poseł do
parlamentu niemieckiego, organizator spółdzielczości na
Pomorzu.

od najbliższej stacji kolejowej, odległość niespotykana
w żadnej części województw zachodnich.
Dodać
jeszcze należy, że powiat chojnicki sąsiaduje z Rzeszą
Niemiecką na przestrzeni 125 km, z których 3/,t prze
padają na sam odcinek poczłuchowski.
Pierwszym zatem obowiązkiem gospodarki sa
morządowej była i jest budowa dróg bitych, których
powiat posiada ogółem 270 km, z czego państwo
wych 101, wojewódzkich 59 i powiatowych no km.
Od czasu odzyskania niepodległości, powiat wybudo
wał 12 km dróg nowych i odbudował 80 km dróg
odziedziczonych, a całkiem w czasach wojennych
zniszczonych. Pozatem postawił w ostatnich dwu la-
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tach cztery ilöwe rluźe mosty betonowe i szereg
mniejszych również betonowych. Wysiłek ten był
ogromny, gdyż odbudowa kilometra drogi zniszczonej
kosztowała średnio 14000 złotych. Mimo wszystko
jednak sieć drogowa nie jest wystarczająca, gdyż odzie
dziczone po zaborcach drogi, zwłaszcza w zachodniej
części powiatu człuchowskiego pozostałego w więk
szej części przy Prusach, nie uwzględniają siłą rzeczy
interesów gospodarczych, których ośrodki przesunęły
się oczywiście po odzyskaniu niepodległości. Główną
więc troską gospodarczą samorządu powiatowego po
zostanie i nadal usprawnienie sieci drogowej. Zazna-

obniżono średni poziom wody o 50 cm, dzięki czemu
uzyskano obszar już obecnie tysiąca hektarów łąk.
Z ukończeniem prac, spodziewanem za lat 3 do 5,
obszar łąk meljoracyjnych wynosić będzie 2000 hek
tarów.
Samorząd miejski pracuje równie intensywnie
tylko w samych Chojnicach, podczas gdy drugie mia
sto w powiecie, Czersk, zresztą umiastowione dopiero
lat temu kilka, jakkolwiek przy 7000 mieszkańców
większe od wielu miast powiatowych na Pomorzu,
jest zbyt ubogie, aby podejmować kosztowne roboty.
Miasto Czersk bowiem, stanowiące jeden z głównych

Budowa szosy betonowej Swornygac—Chociński Młyn w powiecie chojnickim.

czyć tu należy, że powiat chojnicki jest pierwszym
w Polsce, który dla braku kamieni buduje swe drogi
od niedawna systemem betonowym.
Znaczna odległość północno-zachodniej części
powiatu od większych ośrodków ludności powoduje
palącą potrzebę ułatwienia mieszkańcom opieki lekar
skiej.
W tym celu powiat postanowił utworzyć
w Lipienicach Ośrodek Zdrowia, w którym ewentulualnie osadzi nawet osobnego lekarza, utrzymywa
nego przez samorząd powiatowy.
Uruchomienie
Ośrodka Zdrowia nastąpi w drugiej połowie r. 1930.
Z pośród większych inwestycyj;, dokonanych w po
wiecie w czasach polskich, wymienić należy przedewszystkiem utworzenie spółki wodnej dla konser
wacji rzeki Niechwaszcza, którą to rzekę uregulowano
już na terenie iq km, nadto na całej przestrzeni rzeki
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ośrodków przemysłu drzewnego na Pomorzu, posia
dające okolicę bez porównania uboższą od Chojnic,
zależy w swej §ile finansowej całkowicie1 od powo
dzenia przemysłu drzewnego, posiadającego konjukturę
od lat kilku jak najgorszą. Chojnice natomiast roz
winęły szeroką działalność samorządu. Tu na pierw
szym plan wysuwa się akcja budowlana, która dzięki
osobistej inicjatywie burmistrza dr. Sobierajczyka po
stawiona jest wysoko. Mianowicie w latach 1924—
1929 wybudowano 88 domów o 480 izbach i 168
kuchniach, to też deficyt mieszkaniowy Chojnic został
pokryty już w połowie r. 1929.
Na najbardziej na zachód wysuniętym odcinku
Pomorza, którego miasto powiatowe znajduje się
w oddaleniu od granicy państwowej tylko dwu km,
prowadzono zatem w ubiegłem dziesięcioleciu uczciwą

Rzeka Niecbwaszcz w powiecie chojnickim przed regulacją,

»

Rzeka Niechwaszcz w powiecie chojnickim po regulacji.
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pracę nad ulepszeniem warunków gospodarczych.
W tej działalności pomocnym jest wielce czynnik
zgodności, panującej w duszach mieszkańców powiatu.
Wyrazem tej zgody Polaków były także wybory sa
morządowe w r. 1929 i 1930. Mianowicie do rady
miejskiej i do sejmiku powiatowego postawiona zo-

Samodzielnie założyła ochronkę w domu na ten
cel przez siebie zakupionym, w r. 1919 w pierwszych
dniach stycznia założyła bezpłatne kursa języka pol
skiego, historji i literatury.

Władysława Wolszlegierówna.

Adam Wolszlegier z Cołdanek.

stała lista wspólna polska pod
Polaków“.

nazwą

stu przetrwanie i najtrudniejszych czasów.
Gdy się mówi o Chojnicach nie można milcze
niem

pominąć

(Obertyńskiej).

działalności

p. Wł. Wolszlegierówny

Ona była pierwszą inicjatorką i zało

życielką T-wa Muzycznego „Lutnia“, które powstało z chóru kościelnego.

Adam Wolszlegier

„Zjednoczenie

Duch jedności zapewnia powiatowi i mia

z Cołdanek

za

organizację

P. O. W. został dnia 7. stycznia 1919 r. aresztowany
w Cołdankach, uwięziony w Chojnicach, lecz z obawy,
by ludność miejscowa z Busami nie uwolniła go prze
mocą,
do

władze

Kepeniku

lipca.

niemieckie
pod

wywiozły

Berlinem,

gdzie

do

Kistrzynia,

przesiedział

do

Brodnica.
Po

przegranej

niemieckiej

Polacy

brodniccy

wolną

już

Polską

a

Pomorzem.

Tutaj

przekradali

zabrali się do pracy organizacyjnej, by uzyskać po

się. liczni ochotnicy do tworzącej się armji polskiej,

łączenie z Macierzą. Założono Powiatową Radę Lu

tutaj

dową

noszono

z

śp.

dr.

Janem

Janaszkiem

na

cziele,

która

jednakże z powodu szykan „grencszucu“ pracowała

Nastał

Życie narodowe wówczas żywem bilo tętnem
wszyscy przygotowywali się do walnej rozprawy

przez

rozliczne

granicę

wiadomości

broń
w

i

amunicję,

jedną

i

drugą

1929

r.,

dzień,

stronę.

konspiracyjnie.

i

przenoszono

w

którrm

Żołnierza

wreszcie

Brodnica

18.

stycznia

przyjąć

miała

wolność

z

rąk

Polskiego. Punktualnie o 9-ej rano odez-

Kaplica-pomnik na cmentarzu bohaterów, poległych pod Brodnicą. Kamień węgielny pod jej budową
położono w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, w dniu 22 czerwca 1924 r.
z odwiecznym

wrogiem.

Niestety

Brodnica

wraz

wała

się

trąbka,

przybycie

tu pokojowego, zanim wróciła na łono Ojczyzny po

Pruszyńskiego. Na sygnał ten odezwały się dzwony

wiekowej niewoli.

kościelnie, a syrena dała znać bliższej i dalszej oko

Liczne
Bizana,

aresztowania
Zygmunta

soldateska niemiecka hulała.
n.p.

działaczy

Stankówskiego

pp.
i

Sylwestra

innych,

oraz

liczne rewizje domowe były tego dowodiem. Aresz
towanych

osadzano

w

twierdzach

w

Grudziądzu

Brodnica blisko
rosyjskiego

ś.p.

gen.

Ursyn-

licy o tej radosnej chwili. W jednej chwili chorągwie
narodowe powiały z wszystkich domów, wskazując
na to, że prastara ziemia Michałowska z jej okolicą
jest odwiecznie polską.
Wkraczające

wojska polskie powitał komisa

ryczny burmistrz miasta, ś. p. Augustyn Gapa, wrę

i Wisłoujściu.

boru

dowództwem

wojska,

wkraczającego

W międzyczasie

pod

zwiastująca

z calem Pomorzem czekać musiała zawarcia trakta

była

położona nad
niejako

granicą b.

łącznikiem

za

między

czając p. gen. Pruszyńskiemu chleb i sól oraz klu
cze miasta,
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Odwróciła
dosnych

się karta dziejowa.

chwilach

nastały

czasy

Po owych

pracy.

ra

Zaledwie

Józef Piłsudski, witany przez przybyłe na dworzec
władze

świeckie

i

wojskowe

oraz

delegacje

spo

kilka dni sprawował urząd burmistrza p. Gapa. Miej

łeczne i liczne rzesze publiczności. W r.

sce jego zajął ś.p. Konstanty Zielaziński, który także

6. — i. 7.) ruchliwe kupiectwo brodnickie zorgani

1923

(22.

zaledwie kilka tygodni urząd ten sprawował. Zarząd

zowało w Brodnicy wystawę przemysłową a rolnic

miastem objął następnie burmistrz ś.p. Mieczysław

two powiatu przyłączyło się do urządzenia tej im

Jerzykiewicz.

prezy

Za

czasów

jego

miasto

przybrało

i

w

czasie

tym

również

zorganizowało

wy

stawę rolniczą.

charakter czysto polski.
czynnym,

W

pełnym inicjatywy, toteż pozostawił po sobie wiele

Brodnica

pamiątek, n.p. kaplicę dla poległych pod Brodnicą,

Stanisława

Wojciechowskiego,

który

plac dla zabaw dla dzieci, park prześliczny w śród

Brodnicy

okazji

sztandaru

mieściu,

i poświęcenia kamienia węgielnego kapliczki dla po

Ś.p.

Jerzykiewicz

dom

szkań),

dom

dla

był

człowiekiem

robotników

mieszkalny

miejskich

na

(13

mie

Niskiem-Brodnie

(30

zabrała Go przedwcześnie z po

witany

t. 20. witała Brodnica w swych murach gen.

czerwca

1924

r.

Prezydenta

poświęcenia

24.

maja

uroczyście
biskup

Dnia

Kilka dni po wkroczeniu wojsk polskich, dnia
31.

z

Dnia

niewski,

sterunku. Cześć Jego pamięci.

22.

gościnnie

podejmowała

Rzeczypospolitej,
przybył
67

p.

do
p.

ległych.

mieszkań) oraz wiele innych pomniejszych. Niestety
nieubłagana śmierć

dniu

18.

1927

ks.

r.

przybył

Stanisław

do

Brodnicy

Wojciech

Oko

rocznicę

bitwy

chełmiński.
sierpnia

1927

r.

w

pod Brodnicą, odbyło się uroczyste poświęcenie ka

Józefa Hallera. Przyjęcie błękitnego generała pozo

plicy

stawiło niezatarte wrażenie w pamięci mieszkańców

Młodzianowskiego, przedstawicieli władz, delegacyj

miasta.

organ i zacv j społecznych oraz tysiącznych rzesz pu

Niedługo jednakże Brodnica mogła się cieszyć

w

obecności

bliczności.

p.

Obecni

Wojewody

byli

Pomorskiego,

również

uczestnicy

śp.

tych

swą wolnością. Od wschodu ciągną groźne chmury.

walk z pp. pułk. Aleksandrowiczem i Ign. hr. Miel-

Dzicz bolszewicka zaliewa Ojczyznę. Z początkiem

żyńskim na czele. W tym dniu odbyło się też otwar

sierpnia

cie

sów

1920 r. pierwsze rzesze uchodźców z kre

wschodnich

niedługo

zaczęły

potem

i

napływać

uchodźcy

z

do

Brodnicy

sąsiednich

miast

a

parku

miejskiego

przez

p.

Wojewodę

Pomor

skiego.
W parku miejskim

i

w Brodnicy, na starannie

pielęgnowanym cmentarzu żołnierskim, spoczywają

wiosek.
Dnia 15. sierpnia 1920 r. wkroczyli bolszewicy

prochy poległych w obronie Wolności bohaterskich

do miasta, wstrzymywani przez Straż Obywatelską.

ochotników z oddziałów pułkownika Aleksandrowi

Na

cza,

nic

jednak

bohaterski

opór.

Wobec

przewagi

majora Lutomskiego i hr. Ignacego

wroga obrońcy musieli się cofnąć. Niedługo jednak

skiego.

trwały rządy bolszewickie, bo już trzy dni później,

ciszny i piękny cmentarzyk swoich obrońców.

w dniu

świąt Nieznanego Żołnierza odbywa młodzież, zrze

polski

18.

sierpnia oddziały ochotnicze z Wielko

wyparły

wroga

z

miasta,

pędząc

go

przed

szona

Czcią

w

wielką i

oddziałach

miłością

Mielżyń-

otacza miasto

przysposobienia

za

W dni

wojskowego,

sobą na wschód. Odtąd danem było Brodnicy w spo

pielgrzymki do grobów tych, którzy wzniosły przy

koju pracować dla dobra Ojczyzny.

kład

Dnia

30.

stycznia

1921

r. bawił

w Brodnicy

warzystwie Ministra b.

skiego, p.

oraz

Dzielnicy Pruskiej

ówczesnego

Wojewody

p. Ku
Pomor

polu

Ojczyźnie

potomnym

chwały * tak teraz podczas pokoju pracują ku

z utęsknieniem

wyglądali.
H. S.

Dnia 5. czerwca 1921 r. zatrzymał się w prze
jeździć

na

dworcu

Naczelnik

Państwa

pokole

większej chwale i wielkości Ojczyzny, której przez
1=50 lat

Brejskiego.

służby

Dziś — mieszkańcy Brodnicy, jak dawniej na

ówczesny prezes Rady Ministrów, p. Witos, w to

charskiego,

ofiarnej

niom dali.

Marszałek

Chełmno.
Dziesięć
przez

władze

lat

upływa

polskie

po

od

przejęcia

Pomorza

półtora wiekowej

niewoli.

10 lat wolności przeżyło miasto nasze od tej rado

konaliśmy wielu spraw, dających świadectwo, że Po
lacy są zdolni do pracy twórczej, posiadają inicja
tywę i ducha przedsiębiorczego.
Jeśli rzucimy okiem wstecz na te ubiegłe lat

śniej chwili. Pomimo obecnej ciężkiej sytuacji gospo
darczej

całego

nieprzebrana,

kraju
że

rozpiera

jesteśmy

piersi

wolni.

A

nasze
radość

radość

10, na 10 lat gospodarki polskiej w grodzie naszym

nasza

nadwiślańskim i zdamy rachunek z włodarstwa swe

może b\rć tem większą, że w ciągu tych 10 lat do
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go,

to

sprawozdania tego

zaprawdę

nie

potrzebu

jemy się powstydzić. Sprawozdanie to bowiem prze

Wkłady, które w waloryzacji wynosiły 80.000,— zł.,

my

wzrosły w r. 1926 do 300.600 zł. Rezerwy które przez

rzeczy

inflację zanikły, poczęto tworzyć z bieżących zysków

przejętych od władz niemieckich, a poza tern stwo

i z końcem r. 1926 posiadała kasa rezerwę 36.000,—

rzyliśmy cały szereg rzeczy nowych. Miasto nasze

złotych.

kona nas
Polacy

mimo

nieraz

jazdu
we

i każdego,

do kogo

podnieśliśmy

i

ciężkich

bolszewickiego,

wszystkich

ono

dojdzie,

ulepszyliśmy

warunków,
dewaluacja

dziedzinach

wiele

np.
i

groza

in.,

postęp,

że

na

wykazuje

ulepszenia

i

rozrost.
Chełmno było zawsze jednem z najbogatszych
miast Pomorza. Położone na wzgórzu przeszło 200
m ponad poziomem morza
pięknością,

która

troską

cieszy się ono naturalną

władz

miejskich

jako też

ofiarnością obywatelstwa została sztucznie spotęgo
wana,

tak,

że

Chełmno

jest

najpiękniejszem

mia

stem niie tylko Pomorza, ale w ogóle w całej Polsce.
W

ostatnich latach

lała

wprawdzie

wskutek
stało

wojny

przez

włódarstwa niemieckiego zma

troska

o

dobro

światowej,

władze

polskie

ale
i

i

piękno

zaniedbanie

zabiegi

miasta,
to

zo

obywatelstwa

w całości powetowane.
Miasto nasze nazywane często ,,perłą nadwi
ślańską“ lub też dla mnogości swych kościołów i za
bytków historycznych ;-,Krakowiem pomorskim“ nie
straciło

nic

ze

swego

dawniejszego

przeciwnie błyszczy dziś w

powabu,

ale

szacie o wiele okazal

szej niż za czasów niemieckich, a zasoby jego ma
ter jalne, jego majątek zmniejszył się chyba o tyle,
o ile obniż
kie nierucl
działów gc
wia się nai•

•
Kas?
Oszczędne
roku.

Dzi

tach przeć
w r. 1914
łania było
czek

hipc

Pod konie
żliwe zasc
jennej, pr
kapitału

c

przez wła
ustała dla
ku kredyt
Pier
czyniono w r. 1924, po wejauu w

ryzacji

zobowiązań prywatno-prawnych.

Po

walo

ryzacji hipotek uzyskano kapitał własny o wysokości
112.0000,—

zł.,

z

tego przypadało na

deponentów

80.000, — zł. a nadwyżka 32.000,— zł.
pracę

i

propagandę

za

składaniem

„ ___i nastąpił wy

------

nia P. Prezydenta Rzpt. z dnia 14 maja 1924 0 walo

Rozpoczęto

oszczędności.

bór nowych organów kasy, któremi są:
1) Zarząd,

2) Rada Kasy.

Zarząd ma skład następujący:
1)

Naczelnik zarządu p. burmistrz

2) Zastępca naczelnika p. radca Hądzlik;

Zawacki;
3) Czło-

, nek p. Kurzyńskir
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Rada
ka;

Kasy:

i) Przewodniczący p. Trzos-

2) Zastępca p. Lubański;

parczyk;

3) Członek p. Lam-

4) Członek p. Szarafiński;

Matuszak;

6)

Członek

p.

bydła

5) Członek p.

Odrowski;

7)

Członek

p. Frąckowski Jan.

rogatego

1890

r,,

hala

uboju

owiec

i

cieląt

rok

około

1898 r., a chłodnia 1902 r.
W

rzeźni

bije

się

przeciętnie

na

1000 sztuk bydła rogatego, 5500 świń i 1500 sztuk
cieląt

i

owiec.

Stale

zatrudnieni

przy

rzeźni

są

dczas obcfrodu 10-Iecia oswobodzenia miasta Chełmna 16 lutego 1930 roku.
ą od lewej do prawej pp.: burnt. Zawacki, starosta Ossowski, pierwszy starosta cł)etm. senator
dr. Ossowski, ks. prob. Bączkowski, pułk. dypl. Wzacny.

Kierownikiem Kasy jest od 1923 r. p. Fr. Chy
liński.

dyrektor,

trychinoskopista,

kasjer,

halmistrz,

ma

szynista, palacz i jeden robotnik.

Rzeźnia Miejska.

Wedle obliczenia przypada na głowę ludności

Rzeźnia Miejska w Chełmnie została zbudowa

miasta w ciągu roku przeciętnie około 50 kg. mięsa.

na stopniowo i to hala uboju świń 1889 r.; hala uboju

Opłata za ubój, badanie i chłodzenie razem przypa-
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dająca na jeden kg. mięsa wynosi 0,095 zł.

Dyrekto

uporządkowano, zrównano i obsiano trawą Plac Wol

rem Rzeźni jest p. Józef Proebsting, lekarz wetery

ności, posadzono krzewy i t. d.

narz, a deoernentem p. radca Józef Chmurzyński.

kiiem zaniedbaniu, gdyż w

Plac ten był w wiel-

czasie wojny światowej

był on wydzierżawiony pod uprawę kartofli.

Parki i ogrody miejskie.

W

Obok pięknych i cennych zabytków sztuki do
dają osiedlom
ogrody

i

ludzkim

parki

w

znacznego powabu

odpowiedniem

miejscu

i uroku
założone

następnymi,

t.

j.

1922

Bramce.
mi

po

usunięciu

mniej

kwiatów i krzewów.

Dla tego też władze miejskie, dbałe o piękny i po

które były mocno uszkodzone.

nętny

rozolimskiej

swego

miasta,

starają

się

nie tylko

do

Przerobiono tam rabaty, obsadzono nowe-

roślinami

i w dobrym porządku oraz kulturze utrzymywane.

wygląd

r. przystąpiono

gruntownego uporządkowania Nowych Plantów przy

wartościowych

Zreparowano figury i wazony,
Groty około Góry Je

odbudowano na nowo, ponieważ bydy

o utrzymanie istniejących już parków i placów w na

prawie że rozsypane.

leżytym porządku, ale zakładają też coraz to nowe

Rynek oraz wyloty7- ul. Biskupiej i Klasztornej. Rów

ogrody, by podnieść uroczy wygląd
wości.

Chełmno po przyłączeniu

swej

miejsco

do Macierzy pra-

1923 r. obsadzono drzewkami

nież posadzono nowe drzewa wzdłuż drogi prowa
dzącej z Toruńskiego Przedmieścia do Osnowa.

Szpital powiatowy w Chełmnie .

cowało

w

tym

kierunku

mniejwięcej

w

takim

wyzwoleniu

tego roku

otrzymało miasto cbecnego

burmistrza, p. St. Zawackiego, który jako deccrnent

rządku thronologiczn y m.
Zaraz po

Latem

po

uporządkowano

Park

parków

miejskich

się

pracy

rzeczy-.

z

Z

wielkiem

był kompletnej ruinie. Chodniki pozarastane, schody,

wiosny 1924 r. przystąpił p. burmistrz do przekształ

skarpy- i groty- pozarywane,

cenia Starej Promenady, założonej 1823 r.

czę

znajomością

do

zamiłowaniem

drzewa i krzewy

i

zabrał

Słowackiego, który7" w czasie wojny- światowej uległ

nastaniem

Stan jej

ściowo powycinanie i połamane. „Towarzystwo Przy 

przedstawiał się nader smutnie i niezwłoczne upo

jaciół Chełmna“ jako właściciel Parku, nie posiadało

rządkowanie by-ło konieczne.

funduszów na jakie takie utrzymanie go,

dla tego

stary

drzewostan,

uporządkowaniem Parku zajął się miejski ogrodnik

nowy

wspaniały deptak,

na

dr.

przepyszny- klomb kwiatowy, posadzono nowe cen

Prawie równocześnie przybrano w szatę godo

podstawach i ogrodzono wszystko Selaznym, niskim

zarządzenie

ówczesnego

burmistrza,

ś.

p.

ne

Kreffta.

wą plac przy7" starostwie, gdzie przedtem

stało po

drzewa,

usypano

Więc

nowe

wy karczowano

skarpy,

zrobiono

założono świeże trawniki,

ustawiono nowe

ławki na betonowych

płotem.

piersie cesarza Fryderyka III. Po usunięciu pomnika

Poza tern wybudowano nową cieplarnię

nawieziono plac ziemią, wsadzono lipę pamiątkową,

spekta w ogrodzie miejskim, gdzie hoduje się kwia

posiano trawę

i

osadzono plac

kwiatami.

Następnie

ty dla obsadzenia plantów miejskich.

i

in-

1925 r. założo
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no nowy plant za Unją na trasie dawnej szosy, pro
wadzącej do Stolna.
najczęstsze

i

W kierunku tym odbywają się

najliczniejsze

przechadzki

mieszczan.

Usunięto stare drzewa, zerwano stary bruk, uregulo
wano cały teren, założono trawniki, posadzono nowe

1926 i\ Niesympatyczny był obraz wolnego
miejsca przed kościołem św. Ducha, rażący swym
zaniedbanym, dzikim wyglądem oko wędrowca. Za
łożono tam nowy ogródek z trawnikiem, kilku krze
wami i Żelaznem okoleniem. Równocześnie zrobio-

Koszary miejskie imienia generała Hallera, mieszczące obecnie Korpus Kadetów nr. 2.

Sekcja gimnastyki w państw. gimn. mąskiem w Chełmnie.
drzewa

i

krzewy,

okolono plant

płotem i ustawiono szereg ławek.

niskim

żelaznym

Teren ten przed

Prof. Rosentreter.

110 to samo u północnego wylotu ulicy Wodnej, na
dając tym

miejscom

wygląd bardzo uroczy.

Przy

W tym sa

ulicy 3 Maja założono szkółkę drzew, która unieza

mym czasie położono na placu obok starostwa pły

leżnia ogrodnictwo miejskie i przyczynia się do osz

tę dla Nieznanego ołnierza, przekształcono kwietniki

czędnej

i obsadzono je bogaciej.

dla ulic i parków drzew, krzewów i t. d.

stawia się obecnie nader sympatycznie.
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gospodarki

przez

hodowanie

potrzebnych

1927 r.

Wstępne prace przy zakładaniu plan

tów na Kamionce; kilkunasto-morgowy Ostrów, le

cz vstvch

nieużytkach

w

Nowych

Dobrach 36.300

sztuk młodych drzew różnego gatunku, mianowicie:

żący po lewej stronie szosy, prowadzącej do Wisły,

wiązy,

zamieniono na wspaniały park miejski. Uregulowano

oraz obsadzono 12 hektarów nową kulturą wiklino

w

nim

ścieżki,

nawieziono

w pewnych odstępach ławki.

piaskiem,

ustawiając

Park ten oraz pobrzeże

klony,

sosny,

wą nad Wisłą.

świerki,

olsze,

osiny

i

W r. 1925 zakupił Magistrat nastę

a)

przy Rynku za sumę 7.610,— zł.

tak przez naszą ludność, jako też i letników zdała

b)

przy Rynku za sumę 4.000,— zł.

c)

w ul. Biskupiej za sumę 3.584,— z*-

Jego romantyczna piękność jest praw

Na placu zakupionym przy Rynku wybudowa

dziwą atrakcją dla wszystkich.
1928 r.

d,

pujące place budowlane:

Wisły z łazienkami bywają latiem szczelnie zalęgane

przybyłych.

t.

Urządzono plac zabaw dla dzieci obok

Kamionki, obsadzono Kamionkę po obu stronach li

no trzypiętrowe domy mieszkalne, o czem mowa na
innem miejscu.

Starostwo w Chełmnie.

Gazownia.

parni, stworzono trawniki, zasadzono grupy koniferów i krzewów.

nasza

założona

31.674 tal., 25 srebr. i 16 fen.

z ławkami.
1929 r.
katolickim

Gazownia

Oprócz tego zbudowano kilka grot

i

Uregulowano place przed cmentarzami
ewangiielickim.

Stare

płoty

i

krzowy

r.

kosztem

Główna sieć rur wyno

siła początkowo 15.885 stóp, obecnie 15 km. I ten za
kład użyteczności publicznej doznał wskutek wojny
światowej znacznego zaniedbania.

usunięto i nadano placom nowy charakter.

1867

Szkody stąd wy

nikłe zaczęło miasto naprawiać po ustaleniu złotego

Sprawozdanie kamelarza.

w r. 1924, na co zaciągnięto pożyczkę w wysokości

W r. 1920 przejęły władze polskie całą gospo
darkę miejską w pełnym zastoju.

W latach wojny

10.000,— zł.

w

Banku

Gospodarstwa

światowej wstrzymano bowiem wszelkie inwestycje

takiego sarniego, zupełnie już zużytego.

tak

konała

na budynki

jak

i

zakłady

miejskie oraz

ulice.

Krajowego.

Za to pobudowano nowy piec 8-retortowy w miejsce

firma M. Kłobukowski

z

Prace wy

Warszawy.

Po

Magistrat polski był więc odrazu w bardzo trudnych

trzebne roboty malarskie wykonała gazownia w wła

warunkach.

snym zakresie. Prace te ukończono w r. 1925, w tym

Pierwszą czynnością

Magistratu było

wyszukanie pracy dla całych rzesz, z wojny świato

roku spłacono też zaciągniętą pożyczkę.
W r. 1926 urządzono 2 duże ubikacje biurowe,

wej wracających robotników oraz przystąpienie do
najpotrzebniejszych

inwestycyj.

W ciągu ostatnich 5 lat wysadzono na kępach
miejskich na t z w,

Ostrowię

Chełmińskim i piasz-

ponieważ dotychczasowe biuro okazało
łem.

się

za ma-

Zakupiono też potrziebne przybory do badania

gazu, smoły, węgla, amoniaku i t. p.

Już w 1919 r.
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• 1

stwierdzono braki u kotła parowego, jak nieszczel

ku przez Związek Elektryfikacyjny Chełmno—Świę

ność i wy żarcia na falistej

cie—Toruń.

płomienie v kotła, które

z roku na rok się zwiększały.
ostatecznej

ruiny

kotła,

Nie chcąc dopuścić do

zajęto

się jego naprawą,

Pamiętając też o zdrowiu i wygodzie pracow
gazowni,

urządzono

dla

nich

na

I

piętrze

piecowni wielki pokój, w którym umieszczono stół,
ławki i dla każdego osobną szafę.

dowano w latach
trójfazowy

Bezpośrednio do

•tego pokoju przytyka łazienka, urządzona t. r. w 4

Dalej zbudowano magazyn dla

Zużyto prądu:
w r.

293.000 KWH.

1927 zbudowano

odpływa

woda

W r.

1925 — 119.000 KWH,

w r.

1928 — 235.000 KWH, w r.

1929 —

Kierownikiem zakładów gazowni i elektrowni

podziemny zbiornik na wodę chłodzącą o pojemności

z benzolowni i z chłodników motorów, skąd czerpie

Budowa zakładu elek-

1926 — 156.000 KWH, w r. 1927 — 211.000

W r.

tego

jest
prze

wynosi 50 gr. za światło, a 30 gr. za siłę.

towny remont amoniakalni.

zbiornika

prąd

Energja

100.000 zł., które miasto pokryło z własnych fundu

KWH,

do

volt.

szów. Liczników wydzierżawiono 404, cena za 1 kwg.

przeprowadzono grun

litrów;

Pobierany

15.000

kiego napięcia 350/220 volt.

gazomierzy i benzolownię i

16.000

1924—27.

napięciu

try czutego wraz z siecią elektryczną kosztowała około

oddzielnych ubikacjach, w 3 są natryski a w czwar
tej wanna i natrysk.

o

twarza się w stacji transformatorowiej na prąd nis

którą wykonała tutejsza fabryka maszyn Unja.

ników

Zakład rozdzielczy i sieć miejską pobu

jest p. Jan Szupryczyński. a deoernentem

p. radca

Strehlau.

Anastazy

się ją znów do zasilania kotła, przez co oszczędza
się dziennie 16.000 litrów wody.

Wodociągi.

Wybudowano też
Wodociągi

w tym roku 6-retortowy piec; prace wykonał p. inż.

6 września

Kłobukowski z Warszawy.
Na schyłku r. 1927 i początku 1928 wygłoszo
no pięć wykładów z demonstracją o praktycznym zostosowaniu
W

gazu

do

gotowania,

prasowania

czano-amonu i destyjarnię smoły za 29.000 zł.

wano na Rynku r. 1867.
2

piętra

tylko

Po

22

się

niedostateczną,

W r. 1928 została sieć wodociągowa przeczy

42.000,— zł.

masywny

okazała

rą wiieżę rozebrano 1925 r.

ul.

mur

wnet

zbudo

Wieża ta pędziła wodę na

w r. 1899 zbudowano większą wieżę przy ulicy Do

szczona^ na co

postawiono

mieście

minikańskiej, która dostarcza wody na 4 piętra.. Sta

naokoło gazowni o długości 98 metrów, a od strony
Kilińskiego

naszem

p.

za tern postawiono wielki i trwały parkan druciany

trów długości.

i

w

pierwszą wieżę ciśnień

siar-

i t.

1928 r. zbudowano urządzenie do wyrobu

uruchomiono

1842 r.,

me

W r. 1929 rozszerzono sieć gazową

ciągowy

zaciągnięto

pożyczkę

w

wysokości

W r. 1929 rozbudowano zakład wodo

celem

umieszczenia

nowej

stacji

filtrów.

na ulicę Podgórną o 750 metrów a na ulicy Młyńskiej

Urządzenia dostarczyła firma „Ekonomja‘‘ — Biel

0 250 metrów.

sko za sumę 92.000,— zł.

Produkcja gazu nie osiągnęła jeszcze produkcji
przedwojennej, wykazującej w latach 1912—14 ilości
695.130,
jednak
1

757.872
wzrasta

doszła w r.

i

892.860

ilość

ta

metrów

za każdym

1928 do poważnej

sześciennych,
prawie rokiem

sumy 725.465

nr.

cję

filtrów,

z Chełmna.

postawi!

Budynek, mieszczący sta

arch,

budów,

p,

Bredefeldt

Koszta jego i prac wykonanych w wła

snym zaknesie wynoszą 77.000,— zł.

W tym samym

roku zamieniono rury wodociągowe na ul. Młyńskiej
do rogu ul. Polnej z przekroju 80 m/m na 105 m/m,

Obawy wygłaszane w r. 1925 z okazji zaprowadzenia

do końca ulicy z 50 m/m na 80 m/m.

w mieście światła elektrycznego, że konsumeja gazu

leżące rury były przeważnie popękane.

zmaleje, nie ziściły

żącym zamienia się rury wodociągowe na ul. Polnej

się, odtąd używa się ze wzglę

dów praktycznych i ekonomicznych coraz więcej ga
zu do gotowania, prasowania, do łazienek i t. d.

La

tarń gazowych liczy miasto 85, gazomierzy u kon

z 50 m/m na 100 m/m.

na do końca ul. Polnej i dalej na wybudowanie około

Z inicjatywy kierownika

„

»

„
„

„

„

wodociągów została

sieć wodociągowa przyłączona do sieci wodociągowej

Produkcja gazu wynosiła;

„

Sieć będzie także przedłużo

2000 metrów.

sumentów 1281, płomieni 7633.

w r.

Browarów Chełmińskich, przez co została miastu za

19 t 3

757.000 nr

1919

490.000

,/

bezpieczona dostawa

I925

518.000

,,

pożaru lub uszkodzenia własnej stacji pomp.

1926

511.000

,,

W r. 19to wyprodukowano 139.670 m3 wody,

1927

683.000

,,

W r.

1928

725-000

„

1929

716.000

,,

wody na wypadek większego

1929 wyprodukowano 301.826 m3 wody.

Miejski Urząd Budowlany.
Prace częściowo przez M.

Miejski Zakład Elektryfikacyjny.
Chełmno posiada siłę i światło elektryczne od
r. 1925, pobierając je z jĘlektrowni Krajowiej w Gród
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Dotychczas
W roku bie

dziesięcioleciu
wiele

miejsca

wykonane
zajęłoby

są

U. B. w ubiegłym

tak

obszerne,

wyszczególnienie,

że

dla

za

tego

podaje się tu te nakłady tylko sumarycznie, wyszcze

gólniając tylko najważniejsze. Mianowicie przebru-/
kowano częściowo ul. Dominikańską, Rynkową, R} cerską, razem 6.440 m2 czyli 9,37%Przebrukowano całkowicie: ul. Biskupią, Hal
lera, 22 Stycznia, Św. Ducha, Szkolną, Klasztorną,
Kamionkę, Młyńską, razjem 9.751 m2 czyli 14,20%.
Nowe bruki dostały ulica Strzelecka, Wałowa
i Młyńska, razem 2.630 m2 czyli 3,83%. Zatem prze
brukowano częściowo lub całkowicie, względnie po
łożono nowych bruków razem i8'.82t m~ na ogólną

trowy dom mieszkalny, składający się z 13 mieszkań
czyli 33 pokoi za sumę 233.527,20 zł. Pożyczkę na
te budowę zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Kra
jowego.
Poza tern urządzono 3 nowe mieszkania w do
mu miejskim przy ul. Kilińskiego 12, dwa nowe
mieszkania przy ul. Kilińskiego 13 i ochronkę dla
dzieci od lat 3—6 przy ul. Dworcowej 41, a remont
gruntowny przeprowadzony we wszystkich innych
budynkach miejskich tak mieszkalnych, biurowych

Sejmik Powiatowy w Chełmnie.

sumę bruków miejskich 68.697 m3 czyli 27,40%
ogólnych bruków. Dużego nakładu wymagała Ka
mionka, którą rozszerzono, rozkopano głębiej o 1,80
m. na niektórych miejscach, wyłożono brukiem poli
gonalnym, po obu stronach położono szerokie cho
dniki z płyt betonowych oraz piękne krawężniki gra
nitowe. Ogólne koszta przeróbki tej ulicy wynoszą
136.142,— zł.
Z nowych gmachów mieszkalnych wzniosło
miasto 2 tylko, ale zato bardzo okazałe. Pierwszy,
to miejski dom mieszkalny przy Rynku o 8 mieszka
niach i 2 składach z liczbą pokoi mieszkalnych 22.
Koszta budowy wynoszą 196.957,14 zł., na co miasto
pożyczyło 200.000,— zł. z Ubezpieczalni Kiajowej.
Przy ulicy Biskupiej wybudowało miasto nowy 3-pię-

jak i szkolnyehl Piece i przewody centralnego ogrze
wania założono we wszystkich gmachach szkolnych,
na wieżach ratusza i Fary założono gromochrony,
otynkowano cały ratusz zewnętrznie, a wewnątrz
przeprowadzono pomalowanie wszelkich ubikacyj,
przebudowano niektóre biura i przestawiono piece.
Dach Fary pokryto nową dachówką za 41.623 zł.
Naprawiono łazienki na Wiśle i sprawiono jedien no
wy ponton za 11.255,60 zł., urządzono nowe łazienki
w szkole chłopców o 3 wannach i 14 natrysków za
sumę 13.500 zł.
W r. 1920 wybudowano schody kamienne od
ulicy Rybackiej na Rybaki, zniwelowano plac ćwi
czeń, a uzyskaną tam ziemią zasypano parów przy
wylocie ulicy Wodnej. Prace te wykonywało 60 ro
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botników w przeciągu 2 miesięcy. W r. 1924 wy
budowano ustęp publiczny przy ulicy Dworcowej.
Wysypano żwirem chodnik przy ulicy Dworcowej
aż do drogi, prowadzącej do Parowy.
W koszarach Hallera, należących do miasta,
przeprowadzono szereg przebudowań wewnętrznych
ubikacyj na cele Korpusu Kadetów nr. 2 za łączną
kwotę 146.872,69 zł.
Na probostwie w Szynychu. którego patromem
jest miasto, otynkowano kościół na zewnątrz, pobu
dowano chlew i stodołę dla organisty a zręparowano
plebanję, stajnię i oborę ks. proboszcza. Naokół nowo
założonej szkółki drzew postawiono wspaniały płot
druciany 216,10 m długi, 2 m wysoki za 3.720 zł.
Na Rynku, przed Bramką, przy Dworcu i wy
locie ulicy Wodnej postawiono 6 litfasów reklamo
wych razem za 1.950 zł. Sprowadzono i wmontowa
no 3 syreny alarmowe na wypadek pożaru, których
koszt wynosi TO.458,61 zł.
Administracja kuchni ludowej.
Do 31 marca 1924 r. zarządzało kuchnią ludo
wą tutejsze starostwo. Z i-szym kwietnia tego roku
przejęła miejska Dyrekcja Ubogich tę instytucję, wy
dając dziennie po 320 porcyj bezpłatnych obiadów.
Dzięki ofiarności obywatelstwa z miasta i powiatu
utrzymano kuchnię aż do końca lipca t. r. Kuchnia

ludowa jest czynną w czasie zimy, a jej czynność
ilustrują następujące liczby:
1925/26 wydano — 59.447 porcyj,
1926/27 wydano — 86.097 porcyj,
1927/28 wydano — 85.717 porcyj,
prócz tego dożywia się ze środków miasta biedne
dzieci szkół powszechnych, którym się podaje w cza
sie zimy ciepłe śniadania, składające się z 1 bułki
pszennej,, wagi 75 gramów i 1U litra gorącego mleka.
Takich porcyj wydano dzieciom szkolnym:
r. 1926/27 — 23.086,
r. 1927/28 — 40.003.
W nowo założonej ochronce przy ulicy Dwor
cowej 41 uruchomiono też pomoc niemowlętom
,,Kroplę Mleka“, która połączonemi siłami miasta,
Kasy Chorych i Czerwonego Krzyża wydaje niemo
wlętom w specjalnych butelkach sterylizowane cie
płe mleko.
Szczupłe ramy sprawozdaniu wyznaczone nie
pozwalają wchodzić w szczegóły całokształtu gos
podarki miejskiej. Ale i z danych powyższych moż
na sobie łatwo wyobrazić, że Chełmno w pierwszych
SO latach polskiej gospodarki wielkie poczyniło po
stępy, wiele rzeczy ulepszyło, powiększyło. Miasto
liasze może być nie tylko zadowolone, ale dumnie
swej polskiej gospodarki.

Chełmża.
Po przeniesieniu stolicy biskupiej w r. 1824
do Pelplina, miasto Chełmża, niegdyś kwitnące, za
częło podupadać, dopiero po wybudowaniu w r. 1881
cukrowni, największiej nie tylko w Polsce, lecz
w Europie, miasto zaczęło się podnosić. Chełmża
liczyła:

v

c00
00

w 1848
w 1858
w 1864
w 1878
w 1884
w 1890
w
w 1921
a obecnie ok.

r. . . .
eszkańców,
r. . . . . . 2.170
r. . . .
y.r
r. . . . . . 3.500
yy
r. . . .
,,
r. . . .
r. . . . . . 8.658
i)
r. . . .
10.676
12.000 mieszkańców.

Przed połączeniem się z Macierzą, w dniu 21
stycznia 1920 r. mieszkańcy miasta musieli jeszcze
przechodzić dużo prześladowań ze strony Niemców,
którzy utraty Pomorza nie mogli przeboleć. W dniu
28 stycznia 1919 r. wtargnął do miasta po krótkiem
ostrzeliwaniu i zaciętej walce z mieszkańcami mia
sta oddział wojskowy t. z w. Grenzschutz pod komen
dą porucznika Rossbacha, który objął władzę w mieś
cie, rozwiązał Radę żołniersko-robotniczą, zaprowa
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dził stan oblężenia i rozpoczął szykanować spokoj
nych mieszkańców Polaków.
Wkroczenie oddziału „Grenzschutzu“ do mia
sta 'nie obyło się bież krwawych ofiar, a mianowicie
zostali zabici: szofer Władysław Szczypiorski, mu
rarz Franciszek Rosiński, robotnik Jan Kiełbasiewicz,
służąca Weronika Żurawska, 8-letni uczeń Alfons
Wiliński, i n-letni uczeń Kazimierz Lewandowski,
a wskutek otrzymanych ran zmarł 10 dni później ku
piec Edward Zieliński.
Rzekomo dla utrzymania spokoju i ładu
w mieście Rossbach przystąpił do aresztowania spo
kojnych obywateli — działaczy, których jako zakła
dników wywiózł do więzienia śledczego w Grudzią
dzu. Zakładnikami byli: 1) Bronisław Kurzętkowski,
obecny burmistrz miasta Chełmży, 2) Franciszek
Górski, lekarz-weterynarz, 3) Tymoteusz Cymbrowski, rektor szkoły, 4) Teofil Rochon, kupiec, 5) Sta
nisław Strzelecki, kupiec, 6) Maksymiljan Grabow
ski, kupiec, 7) Leonard Goga, kupiec, 8) Józef Ja
niszewski, mistrz malarski, 9) Walenty Bilski, mistrz
rzeźnicki. Poza tern aresztowano: 1) ks. wikarego
Wryczę, obecnie proboszcza w Wielu, 2) Kazimie
rza Siudowskiego, rolnika, obecnie majora W. P.,
3) Franciszka Lewickiego, 4) Stanisława Nehringa

i 5) Grzegorskiego Stanisława, których oskarżono
o zdradę stanu. Zakładników puszczono na wolność
przy końcu m. lutego, uwięzionych zaś obywateli
w m. czerwcu 1919 r.

morskiiej Elektrowni Krajowej w Gródku, nabyto
na własność ogrodnictwo i nieruchomość w obszarze
6 ha, gdzie przystąpiono do budowy boiska dla ca
łego powiatu toruńskiego i wykonano różne poważne
inwestycje w zakładach użyteczności publicznej.

Tabor wojsk Polskich na Rynku w Chełmży
w dniu 21. 1. 1920.

Bronisław Rogala-Kurzętkowski,
burmistrz miasta Chełmży od 21. 7. 1920 r.

Przeprowadzono względnie przedłużono kilka
ulic i przeprowadzono przy pomocy ,,Towarzystwa
Upiększenia Miasta“ wspaniałe promenady wzdłuż
jeziora od stacji wodociągowej aż poza kaplicę Mat-

Po przyłączeniu miasta do Macierzy w dniu 2T
stycznia 1920 r. zarząd miasta starał się otrzymaną
po Niemcach spuściznę nie tylko utrzymać, lecz stan
posiadania powiększyć. I tak pobudowano: 1) czte-

Wyjazd b. burmistrza łiartwiga i teraźniejszego
burmistrza Br. Kurzątkowskiego jako parlamenrzystów do wojsk Rossbacha celem przeprowa
dzenia pertraktacyj o odstąpienie od ostrzeliwa
nia miasta Chełmży.

ry domy rodzinne, 2) 1 dom robotniczy o 15 mie
szkaniach, 3) 1 dom urzędniczy 12-mieszkaniowy, 4)
budynek transformatora oraz sieć elektryczną; poza
tern przyłączono miasto do sieci elektrycznej Po-

Mogiła poległych w obronie Chełmży z Grencszucem
z oddziału Rossbacha w dniu 28. 1. 1919 r.
7, Kiełbasiewicz Jan
2. Lewandowski Kazimierz
3. Rosiński Franciszek
4. Szczypiorski Władysław
5. Wiliński Alfons
6 Zieliński Edward
7. Żurawska Weronika.
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ki. Boskiej Częstochowskiej na Białej Górze do pół
wyspu.
Zarząd miasta tworzą: i) burmistrz Bronisław
Kurzętkowski od 21 stycznia 1920 r., 2) zastępca
burmistrza od r, 1927, kupiec Wojciech Kwieciński,
3) starszy radca Bolesław Dzięgielewski, 4) radca
Stefan Łukomski, 5) radca Wiktor Leśniewicz, 6)
radca Szcziepan Orłowski, 7) radca Michał Nowicki
i 8) radca Kazimierz Orlewicz.

Chelmża posiada: rzeźnię, gazownię, światło
elektryczne, wodociągi, kanalizację, gimnazjum,
szkołę wydziałową, dwie szkoły powszechne z centralnemi pracowniami i świetlicą i jest siedzibą na
stępuj. urzędów: Sądu Grodzkiego, Powiatowiego
Inspektora Szkolnego, Urzędu Skarbowego i Kasy
Skarbowej, Powiatowej Kasv Chorych i Powiato
wego Szpitala.

Choj nice.
Niedługo po przewrocie listopadowym T918 r.
w Niemczech miasta pomorskie doznał)7 dławiącej
,,opieki“ Grenzschutz‘11, który w Chojnicach grasował
do 31. I. 1920 r., a opuszczając w dniu tym miasto,
żegnany był przez większość ludności niemieckiej

Dr. Alojzy Sobierajczyk, burmistrz m. Chojnic,
urzędujący od dnia 3 U ztycznia 1920.

czule i do ,,widzenia“ — pomimo wandalskiej jego
gospodarki; wszak Chojnice były wówczas najwięcej
zgermanizowanem miastem na Pomorzu!
Ledwo
jednak Grenzschutz opuścił śródmieście, zaroiło się
na Rynku przed ratuszem jak w ulu, bramy trium
falne powstały jakby ręką czarodziejską wywołane,
a sztandary narodowe zjawiły się w oknach tak licz
nych domów, że ludność niemiecka osłupiała. W kilku
godzinach miasto w świąteczne przybrane szaty go-
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towe było do godnego przyjęcia gorąco oczekiwa
nego Wojska Polskiego. A kiedy dzwony z potężnej
wieży kościoła farnego zwiastować zaczęły zbliżanie
się wojska, widać było ogólne głębokie wzruszenie
oblegającej Rynek i prowadzące doń ulice ludności.
Dziwiono się i pytano, skąd się zebrało tyle
Polonji w Chojnicach ; Chojnice snąć w ostatnim roku
suwerenności pruskiej już więcej się spolszczyły, niż
nawet sami Polacy przypuszczali. Wtem zjawia się
na placu Piastowskim przedni oddział Wojska Pol
skiego, entuzjastycznie witany przez tłumnie zebraną
tam ludność. A gdy wojsko się ukazało na Rynku,
entuzjastyczne okrzyki — Wojsko polskie niech żyje —
wprost zagłuszały dalekobrzmiące głosy witalne dzwo
nów farnych.
Nastąpił raport Rady Ludowej miejscowej, skła
dany pułkownikowi Wżalińskiemu przez pp. adwo
kata Kopickiego, nacz. sekr. prokur. Ulandowskiego,
rewizora rach. sąd. Standerę i adwokata Łangowskiego, poczem witali wojsko dłuższemi przemówie
niami w imieniu powiatu starosta ś. p. szambelan
Sikorski, w imieniu miasta burmistrz dr. Sobierajczyk.
Przejęcie samorządu miejskiego nie odbyło się
tego samego, lecz dopiero dnia następnego. Magistrat
domagał się od komisar. burmistrza dr. Sobierajczyka
dokumentu nominacyjnego; dr. Sobierajczyk będąc
tylko w posiadaniu telegraficznego zawiadomienia od
Wojewody ś. p. Daszewskiego, że został mianowany
komisar. burmistrzem m. Chojnic, oświadczył wobec
Magistratu, że nazajutrz, w niedzielę, dnia 1. lutego,
winno się odbyć posiedzenie Rady miejskiej, aby
w obecności Magistratu i Rady miejskiej, które
w dotychczasowym składzie narazie nadal urzędować
będą, mógł przejąć władzę burmistrza z rąk komisa
rza Rządu Polskiego, dla spraw samorządu miejskiego,
p. Kaletty. Kategorycznemu zawezwaniu temu uczy
niono zadość i w niedzielę 1. lutego 1920 r. przejął
dr. Sobierajczyk władzę burmistrza, którą komisa
rycznie do 4. stycznia 1922 r., a odtąd z wyboru
bez przerwy piastuje.
Dekretem Ministerstwa b. dz. pr. z dn. 22. IV.
1920 r. zostały Magistrat i Rada miejska, pochodzące
z wyboru z czasów pruskich, rozwiązane i komisa-

tycznie mianowani: Jan htaletta ząst. burmistrza,
Władysław Schreiber, Juljan Hubert, Roman Stamm,
Ignacy Rohde, Wojciech Hanf i Ernest Doepke,
członkami Magistratu; pp. zaś Kopicki, Ulandowski,
Standera, Mikulski, Treder, Balkow, Lemańczyk Mi
chał,' dr. Lniski, Cysewski Florjan, Nowak Dominik,
Kaźmierski, dr. Łukowicz, Stamm Karol, Przybylski
Marcin, Maliński, Stroske, Miszewski Henryk, Brüg
gemann, Greve, Polenz, Frank, Boek Robert, Graeber, Butt, Schmelter Leon, Herman Paweł, Funke,
Eilers, Gebauer i Neumann, członkami Rady miej
skiej. Przewodniczącym obrano adwokata Kopickiego^
Na podstawie rozp. Ministerstwa b. dz. pr. 12.
VIII. 1921 r. odbyły się d. 13. XI. 1921 r. pierwsze
wybory do Rady miejskiej. Miasto wówczas już
tak się było spolszczyło, że wybrano 18 Po
laków i 12 Niemców. Drugie wybory do Rady
miejskiej odbyły się 4. października 1925 r.; wybrano
22 Polaków i 8 Niemców. Trzecie wybory odbyły
się 6. października 1929 r., wybrano 23 Polaków
i 7 Niemców, między nimi 2 socjalistów polskiego
pochodzenia, Jana Gliszczyńskiego i Pawła Lipińskiego.
Przewodniczącym Rady miejskiej komisarycznej i rad
wyszłych z wyboru był i jest obecnie adw. Kopicki.
Dnia 1. lutego 1930 r. nadano wiceburmistrzów1
Juljanowi Hubertowi godność ,,Senjora Miasta“.
Ludność miasta.
Ogólna
W roku liczba Polak. N iemc. Katol.
0/
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Obwód miejski obejmuje obszar 32,98 km2.
Położenie Rynku ponad poziomem morza wynosi -j150 m.
Chojnice są punktem węzłowym kilku szlaków
kolejowych, mianowicie szlaku kolejowego Chojnice—
Tczew z połączeniem granicznem do Niemiec i Prus
Wschodnich, na szlaku kolejowym Gdynia—Poznań,
oraz punktem wyjścia szlaku kolejowego Chojnice—
Warszawa.
Szlak kolejowy Chojnice—Człuchowo
jest od 1920 r. nieuruchomiony. Chojnice są mia
stem powiatowem i były do 1926 r. jedynem mia
stem powiatu chojnickiego; są siedzibą Starostwa,
Sądu Okręgowego i Prokuratury przy tym Sądzie,
Sądu Grodzkiego, Oddziału Banku Polskiego, Urzę
dów i Kasy Skarbowej, dwóch Urzędów pocztowych,

29.

Dziesięciolecie Pomorza*

Pow. I^omendy Policji Państw., Urzędu Celnego,
Urzędu Ziemskiego, Komisarjatu Straży Granicznej,
Państw. Urzędu Budownictwa Naziemnego, Państw.
Urzędu Miar, Pow. Inspektoratu Szkolnego, Pomor
skiego Zakładu Poprawczego i Zakładu dla krajowych
ubogich, miastem garnizonowem I. Baonu Strzelców.
Kościoły katolickie: Gotycka fara, wew
nątrz odnowiona z inicjatywy obecnego proboszcza
ks. kan. Makowskiego, i barokowy kościół (pojezuicki)
gimnazjalny.
Kościół ewangielicki w środku rynku — to daw
niejszy ratusz z średnich wieków; drugi kościół św.
Ducha przy ul. Człuchowskiej.
Dawniejszy klasztor Augustynów jest obecnie
konwiktem (bursą) dla uczniów gimnazjalnych. Nie
daleko konwiktu znajduje się synagoga.
Oświacie służą następujące szkoły: Gimnazjum
państwowe, gimnazjum prywatne, państwowa szkoła
handlowa, szkoła wydziałowa, męska i żeńska szkoła
powszechna, rzemieślnicza i kupiecka dokształcająca
szkoła zawodowa; poza tern uniwersytet powszechny
Związku Obrony Kresów Zachodnich i przedszkole
(ochronka).
Miasto posiada własny szpital cho
rych, w którym w r. 1929 leczyło się 425 osób.
Przytułek dla ubogich starców zawiera 13
mieszkań jednopokojowych.
Szpital powiatowy pobudowany w czasie wojny
służy narazie wojsku na koszary; istnieje natomiast
w miejscu wzorowy szpital chorych przy
Zakładzie św. Boro meu sza z 132 łóżkami
z oddziałem chirurgicznym pod kierownictwem dr. Łukowicza.

Zakłady użyteczności publicznej.
Rzeźnia z odpowiednią chłodnią została 1925 r.
rozszerzona celem uboju trzody chlewnej na eksport;
ubito:
1
trzodę
na
bydło
W roku rogate cielęta
owce chlewną eksport
1920

585

568

1929

1035

2529

389
1 921

3770
4840

13861

Kanalizację z 8 filtrami biologicznemi prze
jęło miasto jak rzeźnię w r. 1920.
Wodociągi zaś oraz gazownia i elek
trownia były w ręku Tow. Akc. w Berlinie. W r.
1922 uchwaliły organa samorządowe wypowiedzieć
umowę koncesyjną i nabyły 3 te zakłady drogą kup
na; wysokość ceny kupna jeszcze jest przedmiotem
sporu.
Gazownię przebudowano, elektrow nię roz
szerzono o 120 k. m.
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Czersk.
Czersk (pow. chojnicki), miasto liczące około
8500 mieszkańców, zostało przejęte przez Władze
Polskie w dniu 29. I. 1920 r. Wojsko Polskie wkro
czyło do miasta w dniu tym w godzinach południo
wych od strony Starogardu.

Paweł Trybuli, pierwszy burmistrz m. Czerska.

Ludność miasta Czerska, składająca się po naj
większej części z Polaków, oczekiwała z wielką
tęsknotą tej uroczystej chwili, by po półtora-wiekowej niewoli mogła zrzucić z siebie jarzmo niewoli;
toteż z wielką uroczystością przyjęła wkraczające
Wojska Polskie.
Władzę Czerska, który był wówczas jieszcze
gminą wiejską, objął jako kom. sołtys i wójt p. Józef
Ostrowski, drogerzysta z Czerska, od niemieckiego
.sołtysa i wójta, p. Beslera, który swój urząd już
kilka dni przed wkroczeniem Wojsk Polskich złożył.
Z chwilą wkroczenia Wojsk Polskich ukazały
się na gmachach urzędowych, jak i na domach pry
watnych polskie chorągwie
W ciągu io-lietniej wolności rozwinął się zna
cznie tutejszy przemysł drzewny, a w szczególności
wyrób listew i mebli, które to wyroby wysyła się
także zagranicę.
Powstały nowe przedsiębiorstwa polskie, a mia
nowicie: Polska Fabryka Listew właść. GrabańskiStopowski i Fabryka Listew inż. Edwarda Sobociń
skiego. Poza tiem powstały fabryki mebli, j&k Jana
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Mroczyńskiego, Jana Grabańskiego, oraz Zakłady
Przemysłu Drzewnego, właść. Jadwiga Szpręga.
Prócz wyżej wymienionych przedsiębiorstw
powstała w Czersku fabryka Pomorska Destylacja
Drzewa, która wyrabia z karpinu smołę drzewną,
terpentynę i węgiel drziewny. Jest to jedyne przed
siębiorstwo tego rodzaju na całem Pomorzu. Dalej
jest w Czersku odlewnia żelaza, fabryka maszyn rol
niczych pod nazwą Wiktor ja. Czersk posiada cha
rakter miasta przemysłowego, wobec tego tież wię
kszy procent ludności składa się z robotników. Tar
taków jest na miejscu 8, młynów parowych 3, oraz
1 młyn wodny.
W r. 1921 został znacznie rozbudowany tutej
szy Browar Pomorski — właść. dr. Antoni Zemke.
Browar ten wybudowano w 17 stuleciu, a wykupio
no z rąk niemieckich.
Ruch budowlany rozwinął się od czasu objęcia
Pomorza prziez Polskę dość znacznie.
Pobudowano domów mieszkalnych:
w r. 1925
10
w r. 1920 — 8
22
1926
1921 — T3
1922 — 5
1927 — 33
1923 — 3
1928 — 42
1924 — 2
1929 —- 17
Z dniem 1 lipca 1926 r. otrzymał Czersk prawa
miejskie. Jako pierwszego burmistrza wybrała Rada
Miejska p. Pawła Trybulla z Pucka, który został 9.
III. 1927 r. na stanowisko burmistrza miasta Czer
ska przez starostę chojnickiego p. Popiela uroczy
ście wprowadzony.
Już jako gmina wiejska rozpoczął Czersk sta
rać się o lepszy w ygląd. W szczególności rozszerzo
no ulicę Starogardzką, wybrukowano ulicę Kościu
szki, której połowa była szosą, położono chodnik na
tej ulicy oraz założono w kilku ulicach kanalizację.
Zaś po zmianie Czerska, na miasto, upiększono ulicę
Chojnicką, oraz pobudowano nowy most w ulicy
Młyńskiej, którą też znacznie rozszerzono Rozsze
rzenie ulic wogóle nastąpiło przez wcielenie części
ogrodów przylegających do ulic. Skutkiem tego uzy
skał Czersk daleko wspanialszy wygląd, niż miał
za czasów zaborczych.
W celu zapobieżenia nędzy mieszkaniowej wyrbudował Magistrat dwa domy mieszkalne dla 26 ro
dzin robotniczych kosztem 150.000,— zł. oraz barak
dla 12 rodzin bezdomnych.
Wydział Powiatowy wybudował w latach 1928
i 1929 szosę betonową w kierunku z Czerska do Tu
choli w miejsce starej, zupełnie zużytej szosy. Szo
sa ta przedstawia się bardzo wspaniale i jest trwałą,
również wybudował Wydział pow. chojnickiego
w roku 1928 na szosie chojnickiej nowy most beto
nowy w miejsce starego mostu drewnianego.

W r. 1928 została otwarta nowo-pobudowana
kolej Czersk—Kościerzyna. Otwarcia tej kolei do
konał Pan Minister Komunikacji Kühn. Przez po
budowanie tej linji kolejowiej Czersk stał się bardzo
ważnym węzłem komunikacyjnym. Przeciętna licz
ba pociągów przejeżdżających przez Czersk wynosi
dziennie około 100.
W r. 1929 założono na tutejszej stacji kolejo
wej światło elektryczne przez wybudowanie elek
trowni.
Szkolnictwo rozwinęło się również w czasie
wolności. Upaństwowiono 4-klasową szkołę prywa
tną, którą przekształcono na 6-klasową szkołę wy
działową. W styczniu 1928 r. translokowano szkołę

Tow. Powst. i Wojaków, oraz Stow. Kat. Młodzieży
Męskiej posiadają swe własne orkiestry, któremi
upiększają bezinteresownie wszelkiie obchody. Pod
względem oświatowo-kulturalnym działa bardzo
owocnie Tow. Czytelń Ludowych. Przeciętna frek
wencja czytelników wynosi miesięcznie około 500.
Również i miejscowie kino Apollo, wyświetlając tyl
ko doborowe filmy, jest dobrą placówką kulturalnooświatową. Tow. św. Wincentego a Paulo biednym
miasta spieszy z pomocą pod względem moralnym
jak i materjalnym.
Tow. Powstańców i Wojaków obchodziło w r.
1926 poświęcenie sztandaru, w której to uroczystości
brał udział generał Haller.

Oczekiwanie wkroczenia Wojsk Polskich przez obywatelstwo i szkoły przed ratuszem w Czersku.

wydziałową z gmachu prywatnego, który nie nada
wał się na lokal szkolny, do gmachu b. szkoły ewan
gelickiej, Czersk posiada 3 szkoły i 1 ochronkę, a mia
nowicie: 7-mio klasową szkołę powszechną męską
i żeńską oraz szkołę wydziałową. Przeciętna frek
wencja uczni i uczenie wynosi około 1200. Wieczo
rem odbywają się dla młodzieży kupieckiej i rzemie
ślniczej lekcje dokształcające. Obecnie liczy zawo
dowa szkoła dokształcająca 7 klas.
W Czersku jest znaczna liczba towarzystw
oświatowo - kulturalnych, sportowych i opiekuń
czych. Przediewszystkiem rozwijają się towarzystwa
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycz
nego. Towarzystwa te, t. j. Tow. gimn. „Sokół“,

W r. 1924 zaszczycił Cziersk swą obecnością
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojcie
chowski. Czersk przywitał najwyższego Dostojnika
Państwa bardzo uroczyście. Bramy triumfalne, któ
re zbudowały poszczególne cechy, towarzystwa
i przemysłowcy, wzbudziły podziw wysokiego go
ścia.
Na szczególną uwagę zasługiwały bramy firmy
B. Brzoskowskiiego, firmy H. Schütt i Tow. Powst.
i Wojaków. W r. 1928 zwiedził również Czersk
w przejeździe z Gdyni Pan Prezydent Rzplitej Igna
cy Mościcki, który na krótką chwilę się tu zatrzy
mał przed Magistratem. Powitany został przez bur
mistrza p. Trybulla w towarzystwie Rady Miejskiej
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i członków Magistratu oraz miejscowych władz i to
warzystw.
W lipcu 1928 r. wizytował czierską parafję Najprzewielebniejszy Ks. biskup Dr. Okoniewski, który
jako pierwszy biskup-Polak został przez tut. władze
i ludność wprost entuzjastycznie przyjmowany.
W r. 1927 utworzył się w Czersku Okręgowy
Pom. Inspektorat Straży Granicznej.

Naogół wre w Czersku życie czysto polskie i są
widoczne ślady, że Czersk przybrał w tych 10-ciu
latach wolności zupełnie inną szatę i znaczenie, niż
dawniej, pomimo różnych trudności finansowych
i gospodarczych.

Kościół katolicki w Czersku.

Działdowo.
Jako osada mazurska, leżąca u stóp założonego
w 1306 r, zamku krzyżackiego, otrzymuje Działdowo
prawo miejskie w r. 1344 i w przeciągu sześciu
wieków różne przechodzi koleje losu, upadając to
znów dźwigając się z ruin. Panami miasta w' tym
długim okresie dziejów by li przeważnie krzyżacy,
którym przysądził Działdowo pokój toruński, oraz
następcy ich — Prusacy, jednakże kilkakrotnie wra
cało miasto do rąk prawych właścicieli nieszczęsnej
ziemi mazurskiej, aby wreszcie na stałe znaleść się
pod opiekuńczem skrzydłem Białego Orła w dniu
17. stycznia 1920 r.
Ponadto stała łączność gospodarcza z Rzecząpospolitą, a po rozbiorach Polski — z b. Królestwem
Kongresowem była właśnie źródłem i podstawą dobro
bytu mieszczan działdowskich.
Od chwili powrotu do Polski, staje się Dział
dowo miastem powiatowem i siedzibą szeregu urzędów
państwowych, uzyskuje seminarjum nauczycielskie,
szkołę rzemieślniczą i szkołę gospodarczą, powstaje
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w mieście kilka gmachów publicznych, jak nowoczesny
budynek pocztowo - telegraficzny i warsztaty rzemie
ślnicze, znacznie powiększa się garnizon wojskowy,
jak też odbudowa ratusza, szeregu domów przy Rynku
i kościoła ewangelickiego kończy się lub postępuje
naprzód już za polskich czasów.
Dorobku dotychczasowego nie zmniejsza nie
słusznie przez Niemców wyśmiewana „polska gospo
darka“, lecz przeciwnie — rozwija się miasto i ulep
szają urządzenia publiczne, mimo tak trudnych wa
runków powojennego bytu w Ojczyźnie jak i w całej
Europie.
Szczególne znaczenie Działdowa pod wzglę
dem politycznym polega na tern, iż miasto jest ośrod
kiem tej części Mazur, która już powróciła na łono
Rzeczypospolitej Polskiej i stanowić winna pomost
do pozostałych za polską granicą rodaków, przez
półtysiąca z górą lat, wynaradawianych lecz z niewiarogodną odpornością broniących się przed całko
witą germanizacją.

Jak powierzchownym i nietrwałym jest namuł
krzyżacki na odwiecznie słowiańskich ziemiach, świadczą
te przeobrażenia, jakie zaszły w Działdowie podczas
dziesięcioletniej pracy odrodzeńczej w strukturze na
rodowościowej miasta.
Gdy kompanja „błękitnej“ piechoty wkraczała
do Działdowa w dniu 17. stycznia 1920 r. powitana
przez ówczesnego komisarza Rady Ludowej p. Wellengera i kupca p. Assmana, będących jednocześnie przed
stawicielami garstki miejscowych Polaków, liczyło
miasto około 3.600 mieszkańców (po odejściu urzęd
ników niemieckich), a w tern zaledwie io°/0 obywateli,
którzy mieli odwagę przyznać się do polskości. Obec
nie Działdowo posiada 5.287 obywateli, a Niemców
tylko około 906 i Żydów 32, na 18 zaś radnych jest

otworzyć się może dla mieszczaństwa działdowskiego
złota era rozkwitu i pomyślności.
Z dalekiej przeszłości najświetniejszy okres miasta
przypada na początek XVIII wieku, po upadku zaś
Rzeczypospolitej Polskiej miasto tak zubożało,- iż
w latach 1787—1817 liczba mieszkańców z 4.800
spadła na 1.800. Następnie podnosi się Działdowo,
dzięki ożywionemu handlowi z byłą Kongresówką,
przyczem powstają tutaj dość znaczne zakłady prze
mysłowe, jak fabryka likierów, fabryka wędlin, bro
war, młyny i tartaki, w odległości zaś 3 kim. od
miasta, w Kisinach odbywają się ogromne jarmarki
na bydło, do czego przyczynia się bardzo otwarcie
wspomnianej wyżej linji kolejowej, posiadającej od
nogę z Krasnołęki na Nibork.

Nowowybudowany gmach poczty i telegrafu w^Działdowie.

zaledwie 2 Niemców, którzy żadnej roli w gospodarce
miejskiej nie odgrywają.
Za lat kilkanaście nie pozostanie śladów po
Niemcach w umysłach i sercach ludności, tak dalece
w mury miasta wstąpił duch odrodzonej Polski. Pod
względem gospodarczym miasto dostosowuje się do
zmienionych warunków i, otoczone dobrze rozwijającem się rolnictwem, położone przy ważnej linji kole
jowej z Warszawy do Gdańska przez Mławę i Gru
dziądz, z ludnością wzrastającą w nader szybkiem
tempie — posiada Działdowo pomyślne widoki dal
szego rozwoju dla handlu i drobnego przemysłu.
Szczególnie, gdy traktat handlowy z Niemcami od
nowi dawniejsze stosunki handlowo-rolnicze z Prusami
Wschodniemi i wytyczy kierunki wzajemnego prze
nikania gospodarczego organizmów ębu Państw,

Przed wojną światową miasto liczyło 3.925
mieszkańców i należało do powiatu niborskiego,
uważane zaś było słusznie za jedno z najlepiej roz
budowanych i ładniejszych miasteczek w Prusach
Wschodnich. Wojna światowa dała się miastu bardzo
we znaki, gdyż w sierpniu i listopadzie 1914 r. to
czyły się pod Działdowem zawzięte walki, będące
fragmentami słynnych bitew nad jeziorami Mazur
skiemu, przyczem miasto zostało zbombardowane tak
dotkliwie, że cały Rynek z ratuszem i kościołem
ewangelickim padł w gruzy. Liczne groby i pomniczki wojenne okalające Działdowo, pozostały niememi świadkami tragicznych dla miasta dni grozy
bitewnej. Widziało miasto w swych murach również
i Szwedów w 1656 r., Tatarów w 1657 r., Francu
zów W 1806 rv a w r, 1920 ujrzało też bolszewików,

tórzy krótko tutaj gospodarzyli podczas inwazji
sierpniowej.
Zamek krzyżacki, burzony i palony, podobnie
jak miasto, przed wojną światową mieścił już tylko
magazyn rolny, obecnie zaś, służy na tymczasowy
kościół ewangielicki, w przyszłości zaś, po pewnym
remoncie, znajdzie w salach zamku pomieszczenie
muzeum grunwaldzko - mazurskie, którego zaczątek
znajduje się teraz w gmachu Zrzeszenia Ewang. Po
laków. Rynek odbudowany w stylu modernistycznym
i neobarokowym sprawia b. miłe wrażenie z ładnemi
schludnemi kamieniczkami i oryginalnym ratuszem
oraz bramą Mazurską.
Kościół katolicki, zbudowany w 1863 r. w stylu
neogotyckim, zachował się szczęśliwie bez uszkodzeń
wojennych. Dalej posiada miasto pokaźne gmachy

publiczne: Sąd,*-5 szkołę powszechną i wspomniany
uprzednio gmach poczty, poświęcony uroczyście
z udziałem p. ministra Boernera i p. wojewody po
morskiego Lamota w 1929 r., jak też dokończany
kościół ewangielicki i warsztaty szkoły rzemieślniczej.
Wreszcie posiada Działowa rzeźnię, Kasę
Oszczędności, gazownię, kanalizację i wodociągi, niezłe
bruki i naogół robi wrażenie miasta większego. Ma
jątek miasta wynosi 41/2 miljona złotych, długi zaś
tylko 4,6%. Obecnie t. j. w lutym 1930 r. burmi
strzem Działdowa jest p. Antoni Felski, b. prezes
Związku Podoficerów Rezerwy na D. O. K. VIII
w Toruniu, przewodniczącym zaś Rady Miejskiej
p. Alfred Wellenger (drogerzysta), który przejmował
rządy miasta z rąk niemieckich i niedawno otrzymał
godność obywatela honorowego miasta Działdowa.

Gdynia.
Stosunkowo niedawno jeszcze, bo zaledwie kilka
lat temu w miejscu, gdzie rozpościera się wachlarzowate nad brzegiem Bałtyku miasto Gdynia, leżała
cicha i mała wieś kaszubska o tej samej nazwie, nie
posiadająca nawet własnego kościoła. Mieszkańcy
tej wioski zajmowali się prawie wyłącznie rybołóstwem morskiiem i rolnictwem, a częściowo niewielką
eksploatacją torfu przy pomocy prymitywnych środ
ków. Niczem nie zamącony spokój i monoton ja ży
cia panowały wszechwładnie nad tym zakątkiem zie
mi polskiej. W lecie tylko zjawiali się tu nieliczni
letnicy, aby na rozległej i pięknej plaży gdyńskiej
przy jednostajnej, lecz pełnej uroku muzyce fal mor
skich zaznać prawdziwego odpoczynku i spokoju.
Maleńki domek stacji kolejowej w zupełności wy
starczał dla tutejszych potrzieb.
Dziś leży tu dość już duże i ruchliwe miasto
Gdynia. Wyrosło ono za rządów polskich jakby
z pod ziemi, zupełnie niespodziewanie i szybko, a to
dzięki intensywnej budowie przez Państwo portu.
Gdzie dawniej sterczały skromnie chaty rybackie
kryte strzechą, gdzie po błotnistych drogach rzadko
przeciągały leniwie wozy chłopskie, gdzie po zacho
dzie słońca panowały ciemności, tam dziś wznoszą
się dumnie wspaniałe gmachy publiczne, ładnie wille
i kilkupiętrowe domy mieszkalne, po ulicach krążą
liczne auta, przez stację przejeżdża kilkadziesiąt po
ciągów na dobę, wieczorem płoną tysiączne lampy
elektrycznie.
Powstanie portu i związanego z nim nierozer
walnie miasta portowego Gdyni wprowadza w zdu
mienie nawet narody zagraniczne. W prasie zagra
nicznej często spotyka się obszerne artykuły o Gdy
ni, z których płynie podziw dla tego państwowego
przedsięwzięcia i osiągniętych już wyników. Oto

454

np. charakterystyczny głos jednego z publicystów
niemieckich, dr. Ernesta Federa, w artykule p. t.
,,Złoto w Gdyni“, zamieszczonym w „Berliner Tage
blatt“ z dnia 22. 10. 1929 r.:
„Na dzwonnicy urzędu portowego. Jakiż ory
ginalny widok stamtąd. Pustkowie czy miasto lub
też jedno i drugie razem. Dokoła wre i kipi praca.
Tu już coś wybudowano, tam coś się tworzy. Tu
cała ulica, tam jeszcze niewykończona. Obok brzyd
kiej rybackiej chaty nowoczesna kamienica. Opodal
piękne wille, nieco dalej długie baraki. Okazały
gmach transformatorów. Wspaniała poczta. Wielka
szkoła marynarki. Potem znów bagno i torf, szyny
biegną do portu, który częściowo wykończony służy
już swojemu przeznaczeniu. Skrzeczące dźwigi obro
towe, stacje przystaniowe, okręty czekające na wy
ładowanie towarów, statki płynące do portu. Wszę
dzie hałas, praca, rozwój...“
Oto obraz Gdyni, wyrastającej z ziemi na wzór
miast poszukiwaczy złota. Wieś rybacka, przed kil
ku laty jeszcze prawie nieznana, drzemiąca pod osło
ną półwyspu Hel, ma się stać wielkiem miastem
o 100.000 mieszkańców oraz portem morskim, ma
zwrócić oczy całego świata na wybrzeże Polski i na
polską wytwórczość. Fantazja czy wykonalny pro
jekt? O tern niech rozstrzygną następujące liczby:
Gdynia liczyła
„
1921 . . ....
2.500
t?
„
1928/1. II. . . . . 22.76I
)j
. . . . 25.4O3
„
1928/1. 2
>j
„
1929/1. 10. . . . . 3I.992
>?
Miasto Gdynia zawdzięcza swe powstanie wy
łącznie budowie portu, którą rozpoczęto już wr. 1921.
Początkowo Gdynia miała charakter miejscowości

wyłącznie letniskowej, toteż pierwsze budowle pry
watne stanowiły wille, przeznaczone prawie wyłącz
nie na pomieszczenie letników, budowa zaś domów
mieszkalnych stanowi etap dalszy rozbudowy miasta.
Przewidując konieczność szybkiej, na większą
skalę zakrojonej rozbudowy miasta Gdyni, Rada Mi
nistrów rozporządzeniem z dnia 3°- I2- *925 r- (Gz.
U. R. P. 1/26, poz. 7) rozszerzyła terytorjum miasta
w drodze przyłączenia sąsiedniej gminy Oksywia,
położonej na północ od portu, i stworzyła również
uporządkowany do pewnego stopnia stan admini
stracyjny, Gdynia bowiem należała do powiatu

giem „Casino“, ulepszono drogi, wykończono kościół,
rozpoczęto budowę 7-mio klasowej szkoły powszech
nej i t. d.
W r. 1926 Ministerstwo Komunikacji wybudo
wało -w miejscu dotychczasowej budki stacyjnej ob
szerny i nowoczesny dworzec kolejowy.
W r. 1927 wybudowano gmach Urzędu Mor
skiego, Urzędu celnego i Marynarki wojennej.
Największy jednak ruch budowlany w Gdyni
przypada na r. 1928, w którym miasto zyskało sze
reg pięknych gmachów publicznych, a mianowicie:
gmach Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Kia-

Mieczyslaw Pożerski, starosta grodzki miasta

wejherowskiego,

Oksywie

zaś

do

powiatu

puc

kiego.
Pod względem ustroju prawnego miasta prze
łomowe znaczenie posiada rozporządzenie Rady Mh
nistrów z dnia 10. 2. 1926 r. (Dz. U. R- Ni. 21,
poz. 127), na mocy którego dotychczasowa gmina
wiejska została przekształcona w gminę miejską,
rządzącą się miejską ordynacją pruską. Dalsze roz
porządzenie Rady Ministrów z dnia 11. 1. *9^9 1(Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 35) wydzieliło Gdynię z po
wiatu morskiego.
Podpisane w lipcu 1924 r. przez Rząd polski
umowy z polsko-francuskiem konsorcjum o budowie
portu spowodowało szybkie tempo robót portowych,
co znowu miało decydujący wpływ na szybką rozbu
dowę samego miasta. W r. 1925 przeprowadzono
w mieście instalację elektryczną, prziez co miasto
uzyskało oświetlenie elektryczne, stanęło nad brze-

Gdyni.

jowego (obecnie już wykończony), wspaniały gmach
urzędu pocztowego, Żeglugi Polskiej, Polskiego In
stytutu Meteorologicznego, Zarządu Budowy Portu,
Kapitanatu Portu i stacji pilotów. W tymże roku
wykończono gmach szkoły powszechnej. Również
w r. 1928 wybudowano dwa gmachy magistrackie,
w których mieszczą się biura Magistratu, Komu
nalna Kasa Oszczędności, Starostwo Grodzkie oraz
częściowo mieszkania dla urzędników, wreszcie wy
budowano kolonję rybacką na 16 mieszkań.
Równocześnie zarząd miasta dokonał budowy
szereg arteryj komunikacyjnych, mianowicie zabru
kowano ulicę Świętojańską, Portową, Szkolną, Ry
nek Kaszubski, ul. io-go Lutego, Abrahama, oraz
szereg ulic wiodących do morza.
Równolegle z budownictwem państwowem i komunalnem postępowało budownictwo prywatnie,
obejmujące budowę domów mieszkalnych. Prywat
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ny ruch budowlany, początkowo słaby, stale się
wzmagał i doszedł do kulminacyjnego punktu
w r. 1928, a to głównie dzięki szeroko rozwiniętej
akcji kredytowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
Oto kilka dat i cyfr ilustrujących przebieg prywat
nego ruchu budowlanego w poszczególnych latach,
począwszy od r. 1924:
72 pokoi
1924 — 18 domów
120
„
1925 — *5
»
1926 — 48
421 „
1246 „
1927 — 89
1900 „
1928 — 93
»
Liczby powyżsże nie obejmują prowizorycznych
baraków mieszkalnych ani też budynków gospodar
czych, służących także czasowo na cele mieszka
niowe.
Najpotrzebniejszemi w budowie miasta, poza
domami mieszkalnemi, są inwestycje natury higjenicznej, jako to wodociągi i kanalizacje, a dalej in
westycje komunikacyjne, t. j. ulice, wreszcie gma
chy użyteczności publicznej.
Potrzeby te budżet miasta na r. 1929/30 okre
ślał kwotą dochodzącą do 20.000.000 zł., jednak sum
tych zdobyć nie było można i okazało się w czerwcu
1929 r., że na inwestycje wogóle będzie można pre
liminować zaledwie kwotę około 4 mil jonów. Wy
nika konieczność stworzenia t. zw. małego programu
robót, takiego jednak, żieby pewną całość robót obej
mował.
Szczegółowo program ten obejmował w dziale
1) kanalizacji: wykonanie cyklu robót, któryby sta
nowił pewną funkcjonującą już całość, a mianowi
cie: 866 m. b. kanałów sanitarnych, 2.000 m. desz
czowych i odczyszczalni Imhoffa,
2) w dziale wodociągów zaś uzupełnienie sieci wo
dociągowej na długości 4.111 m., wybudowanie
zbiornika i wykonanie pierwszej serji robót koło
definitywnego ujęcia wody w Kacku,
3) w dziale ulic dokończenia robót ziemnych na uli
cy Mickiewicza, w Alei Wolności i na ulicy 35,
zabudowanie ulic w bloku między ul. Staromiej
ską a ul. io-go Lutego,
4) w dziale budownictwa wysokiego przewidziano
kolonję robotniczą i hotel robotniczy.
Wymienione roboty zaczęto dopiero 20-go lipca
1929 r. wobec poprzedniego braku funduszów i przy
stąpiono w pierwszym rzędzie do robót kanalizacyj
nych i wodociągowych, przy równoczesnem urucho
mieniu wytwórni wyrobów betonowych dla celów
kanalizacji i wodociągów.
Stan inwestycyj jest taki, że stacja przepompowań ścieków jest obecnie w 75 proc. wykonana. Po
wmontowaniu pomp i armatury kanalizacja gotowa
będzie z końcem lutego 1930 r. Z wodociągów zbu
dowano w przedsiębiorstwie rurociągów w r. 1929 —
12.000 m. b.
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Ukończono zbiornik betonowy na wodę o po
jemności 2.000 m. sz. oraz budowę stacji pomp i uję
cie wody z trzech studzien. Wodociąg na Oksywiu
uruchomiono ze studzien wojskowych, zaś w budo
wie jest stacja pomp.
Stan wykonania objektów wodociągowych jest
następujący:
1. Zbiornik na wodę wykonano 100%, zaczęto 15. 12,
1929 r.
2. Stacja pomp (Gdynia) wykonano 100%, zaczęto
1. 9. 1929 r.
3. Stacja pomp (Oksywie) wykonano 90%.
4. Studnie wszystkie gotowe.
W budowie ulic zrobiono nasyp ulicy Mickie
wicza i częściowo Al. Wolności, Derdówskiego
i Nadbrzeżnej. Ukończono ulicę Kołłątaja, ulicę Ko
lejową, Staromiejską i prowadzi się roboty na ulicy
io-go Lutego.
Wykonanie ulic prowadzono sposobem przed
siębiorczym. Zrobiono projektów na 29 kim. ulic
nowych. Z budownictwa wysokiego dokończono
hotel robotniczy i opracowano plany na kol. robot
niczą, którą obecnie zaczęto.
O dalszym rozwoju zamierzeń inwestycyjnych
Magistratu, dają nam wyobrażenie pozycje ustalone
w budżiecie miejskim na r. 1929/30:
1. Wykończenie rozpoczętej budowy kanaliza
cji, wodociągów i elektryfikacji miasta, oraz pierw
sze urządzenie ulic, placów i dróg publicznych.
2. Budowa drugiej kolonji robotniczej i szkoły
powszechnej w Grabowie, budynku straży ogniowej
w Oksywiu, przytułku dla starców i kalek, ochronki,
szpitala i łaźni z urządzieniem sanitarnem, domu
ludowego z salą teatralną i odczytową, bibljoteką
oraz lokalem klubowym, wreszcie hali targowej.
Niektóre z tych inwestycyj, jak elektryfikacja
miasta, wodociągi i najważniejsze arterje ulic są już
dkończome i oddane do użytku publicznego, inne zaś
są na ukończeniu lub znajdują się w stadjum bu
dowy.
I
Niezależnie od prac związanych z wykonywa
niem planu inwestycyjnego, Magistrat utworzył in
stytucje miejskie o charakterze użyteczności pu
blicznej, jak:
1. Miejskie Zakłady Elektryczne, które obsłu
gują tak śródmieście jak i bliższe okolice, zaopatru
jąc je w prąd czerpany z elektrowni w Gródku i Rut
kach. Zakłady posiadają około 1500 odbiorców,
a zużycie prądu wynosi ca. 100.000 kwh. miesięcznie1.
2. Miejskie Zakłady Oczyszczania Miasta, które
utrzymują estetyczny wygląd i dbają o sanitarny
stan miasta.
3. Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne Sp.
z o. o. (z kapitałem zakładowym 700.000 zł.) utwo
rzone zostało jako oddzielne autonomiczne przed
siębiorstwo z 50% udziałem gminy m. Gdyni. Spół

ka utworzyła szybką, tanią i dogodną komunikację
autobusową tak w mieście jak i z okolicą
Miejskie Tow. Komunikacyjne Sp. z o. o. nie
wątpliwie przyczyni się do rozwoju turystyki na
wybrzeżu, posiada bowiem doskonały, składający się
z pierwszorzędnych marek samochodowych tabor
autobusowy w dostatecznej ilości i może sprostać
zadaniu nawet przy zwiększonej frekwencji w sezo
nie letnim.
4. Magistrat m. Gdyni zawarł umowę ze Związ
kiem Eksporterów Trzody i Bydła, oraz Polskim
Związkiem Bekonowym, na budowę rzeźni ekspor
towej w Gdyni, która ma stanąć na terenach portu.
Rzeźnia eksportowa, która znacznie przyczynić

się może do rozwoju portu w Gdyni, obok wyłącz
nego zadania uboju bydła na eksport, będzie także
w miarę potrzieby służyła celom konsumcji miasta.
Realizacja budowy nastąpi prawdopodobnie w naj
bliższym czasie.
5. Idąc na rękę potrzebom szerokim warstwom
mieszkańców m. Gdyni w dostarczeniu taniego pa
liwa, Magistrat rozpisał konkurs na koncesję, budo
wę i eksploatację gazowni w Gdyni. Sprawa odda
nia koncesji na budowę i eksploatację zakładu gazo
wego w Gdyni odpowiedniemu oferentowi jest obec
nie przedmiotem rozważań i narad specjalnej komisji
Magistratu.

Gniew.
Miasto Gniew, stolica powiatu gniewskiego,
liczy ok. 3500 mieszkańców.
Rozwój miasta wstrzymała budowa kolei w ri
1852, która Gniew pozostawiła na uboczu, zmniej-

samym roku miasto urządziło częściową kanalizację,
uruchomiło chłodnię w rzeźni miejskiej oraz w r. 1929
położyło na jednej z najruchliwszych ulic chodnik.
Wojsko polskie wkroczyło do Gniewu w wtorek,

Msza połowa przed ratuszem w Gniewie w dniu 27 stycznia 1920 r.

szając jego znaczenie handlowe jako portu nad Wisłą.
Dopiero w ostatnich latach, za odnowionego państwa
polskiego, Gniew wchodzi w nową erę rozwoju.
Szereg nowszych budynków zwraca uwagę, zwłaszcza
zbudowany w r. 1922 gmach starostwa. W r. 1923
pobudowano przedsiębiorstwo koszykarskie, w tym

dnia 27. I. 1920 r. o 8 rano. Nazajutrz, na skutek
zarządzenia komendanta Straży Ludowej, zwołuje
burmistrz Fanelsa korporacje miejskie na ostatnie
zebranie niemieckich władz miasta, które zostają roz
wiązane, a władzę i pieczę nad miastem przekazuje
się pp, Klemensowi i tTetzlaffowi jako pierwszemu
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burmistrzowi w Gniewie wyzwolonym. P. Tetzlaff
urzędował do października 1920 r., po nim obejmuje
władzę p. burmistrz Kinastowski, jako burmistrz ko
misaryczny i urzęduje do listopada 1921 r. P. Wiel-

backi, również jako burmistrz komisaryczny, kierował
gospodarką miejską do kwietnia 1922 r., a po nim
do sierpnia 1929 r. burmistrz Dzięgielewski. Od
sierpnia 1929 urzęduje burmistrz Wacław Golnik.

Golub.
Miasto Golub, pow. wąbrzeski, liczy 3012 miesz
kańców.
Wojska Polskie wkroczyły do Golubia dnia 17
stycznia 1920 r. za pierwszego burmistrza p. kr.
Golusa i proboszcza ks. Balcera.
Obecny burmistrz, Ludwik Nowakowski, urzę
duje od listopada 1922 r. W skład Magistratu wchodzą
pp. T. Jordan jako zastępca burmistrza, St. Janowski
i R. Nozdrzykowski.
Miasto posiada własną elektrownię i obszerną
na eksport urządzoną rzeźnię. W ostatnich io ciu
latach poczyniono szereg bardzo poważnych inwestycyj,
i tak:
1. pobudowano 20-to metrowy komin murowany,
2. wyremontowano gruntownie akumulatory pi zy
elektrowni,
3. wyrestaurowano gruntownie kompletnie pi zez
Niemców zniszczoną rzeźnię,
4. wybrukowano Rynek,
5. zaopatrzono dworzec golubski i część gminy
Podzamek w światło elektryczne,
6. skanalizowano trzecią część miasta, poza tern
wykonano jeszcze szereg innych drobnych

Wszystko to dość poważnym kosztem, gdyż około
85 tys. zł.
W r. 1929 przejeżdżał przez Golub Pan Prezy
dent Mościcki, witany bardzo entuzjastycznie przez
szkołę oraz wszystkie korporacje i towarzystwa miej
scowe. Z racji tej bawił w Golubiu Pan Wojewoda
Pomorski Lamot. Poprzednio z okazji zlotu Sokołów
bawił w naszych murach generał Haller w r. 1922.
Miasto Golub pzsiada także bardzo ruchliwą
Ochotniczą Straż Pożarną z własną orkiestrą; spro
wadzono też syrenę alarmową.
Poza tern istnieją w Golubiu Czytelnia Ludowa,
Tow. Przemysłowe, Tow. Samodzielnych Kupców,
To w. Samodzielnych Rzemieślników, Iow. Pań
,,Jedność“, Koło Inwalidów, Koło Podoficerów Re
zerwy; Tow. Śpiewu „Halka“, Miejscowy Komitet
P. W, i W. F., Towarzystwo Młodzieży Katolickiej,
Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki, Grono
Miłośników Sceny oraz Kółko Muzyczne.
W styczniu 1924 r. odbyło się w Golubiu po
święcenie nowego mostu nad Drwęcą, który łączy
dwa miasta Dobrzyń-Golub.

napraw.

Grudziądz.
Grudziądz nie ucierpiał bezpośrednio wskutek
wojny. Jednakowoż przez cały ciąg wojny nie re
montowano i nie uzupełniano tak gmachów publicz
nych jak i ich urządzeń tak, że po wojnie miasto
w tym kierunku dużo zniewolone było czynić.
Gdy Grudziądz wrócił na Ojczyzny łono 1920 r.,
nastąpiła gwałtowna przemiana. Wyjechało wojsko
i pruscy urzędnicy napływowi. Większość fabryk
i handlu przeszła w ręce polskie. Powstają nowe
trzy parafje, a trzy zakony żeńskie, elżbietanek^
zmartwychstanek i Rodziny Marji (franciszkanki),
pracują w szpitalach, ochronkach, sierocińcach i szwal
niach.
Miasto nosi charakter przemysłowo-handlowy.
Prócz licznych fabryk i placówek handlowych prawie
wszystkie zrzeszenia zawodowe mają tu swoją siedzi
bę wojewódzką. Mianowicie ma swoją siedzibę:
Izba Przemysłowo-Handlową, Pomorska Izba Rze
mieślnicza, Pomorska Izba Skarbowa, Okręgowy
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Urząd Ziemski, Bank Polski, Bank Rolny,
Kupców Samodzielnych, kilka Związków,

Związek
Lechów

i t. d.
Po przeprowadzeniu potrzebnych inwestycyj
znajduje się miasto w dobrym stanie.
Ogólny obszar miasta wynosi 22,3 km2, z cze
go dwie trzecie stanowią własność miasta. Liczba
mieszkańców wynosiła w r. I9i3: 4°*325’ w l- I921 •
33.986, w r. 1928: 60.860, w r. 1929: 64.601.
Wygląd miasta przedstawia się przejezdnemu
bardzo dodatnio. Szerokie długie ulice, domy prawie
wszystkie świeżo otynkowane, bardzo pokaźna ilość
budowli wspaniałych i czystość na ulicach i placach.
Ulice w mieście są wszystkie brukowane i sta
nowią długość 38.503 km. Po obu stronach ulic są
szerokie cementowe chodniki. Parki, skwei} i aleje
stanowią przestrzeń 64.27.70 ha i należą do najpięk
niejszych w Polsce. Główniejsze gmachy w Grudzią
dzu są: Ratusz, Muzeum Miejskie, Izba Skarbowa,

Bank Polski, Szkoła Budowy Maszyn, Seminarjum
Nauczycielskie, 3 gmachy gimnazjalne, Sąd Okręgo
wy i Grodzki, Poczta, Dworzec kolejowy, 7 gma
chów szkół powszechnych, zabudowania koszarowe,

Józef Włodek, prezydent m. Grudziądza

które mogą pomieścić r0.000 wojska, i wiele innych
poważnych gmachów.
Miasto leży nad torami kolejowemi Poznań —
Toruń—Malbork i Warszawa— Grudziądz—Gdańsk.

Prócz tego Grudziądz połączony jest.i3-oma linjami
autobusowymi, z bliższą i dalszą okolicą i posiada port
nad Wisłą, do którego poważniejsze firmy doprowa
dziły własną bocznicę. W mieście samem odbywa
się komunikacja dwoma linjami tramwajowemi, oraz
liczne autobusy uskuteczniają komunikację poza mia
sto porą letnią.
Stan zadrzewienia ulic przedstawia się tak, że
o ile podczas przejęcia miasta przez władze polskie
znajdowało się na ulicach miasta 500 drzew, to obec
nie jest ich 3500.
Oprócz jednego szpitala miejskiego o 150 łóż
kach, istnieją w mieście 3 kliniki prywatne, jedna
ginekologiczna, 2 , chirurgiczne. Miasto utrzymuje
w własnym gmachu Zakład dla starców i kalek
o 100 miejscach, w którym znajdą przytułek starcy
nie mający możności wyżywienia się. Również
w własnym gmachu utrzymuje miasto przytułek dla
niemowląt, gdzie do liczby 70-ciu przyjmuje się sie
roty, podrzutki do lat dwóch.
Kuchnia ludowa utrzymywana przez miasto
wydaje bezpłatnie do 1400 obiadów dziennie.
W mieście istnieją również 4 sierocińce, sub
wencjonowane przez miasto, w których umieścić
można 248 sierot obojga płci. Zakłady użyteczności
publicznej istnieją w Grudziądzu: Gazownia o ro
cznej produkcji 2.600.000 m- gazu, Elektrownia o sile
2.800 K. W. wytwarza 43.200.000 KWH rocznie
prądu i Rzeźnia Miejska, która w r. 1928 ubiła ra
zem 43.464 bydła wzgl. trzody chlewnej. Kanali
zacja istnieje na wszystkich ulicach, spławna i roz-

Moment wmurowania aktu, podczas którego odegrały orkiestry hymn narodowy,
dały się słyszeć wszystkie syreny i salwy armatnie (10, II. 1930 r9).
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dzielcza.
Wodociągi dostarczyły w r. 1928 —
1.839.040 wody.
Oświetlenie jest w mieście elektryczne. Prócz
grupy robotników zamiatają miasto 2 maszyny auto
mobilowe i 2 maszyn} konne. Śmieci usuwa się
zamkniętemi wozami, również śmieci z domów pry
watnych zwozi miasto.
W mieście istnieje jedna łaźnia parowa i trzy
kąpieliska, dwa rzeczne i jedna w ślicznej lesistej
okolicy na jeziorze w Rudniku.
Ochotnicza Straż Pożarna liczy 103 czynnych
członków, wyposażona jest w najnowsze przyrządy

Przemysł i handel jest w Grudziądzu bardzo
rozwinięty; zwłaszcza przemysł ciężki, jak fabryka
wyrobów gumowych, zatrudniająca przeszło 5000 ro
botników, odlewnia żelaza z 1.332 i fabryka maszyn
rolnych z 1.200 robotnikami bardzo dobrze prospe
ruje, co powiedzieć można również o licznych za
kładach ceramicznych, tartakach, dwó.ch browarach,
3 młynach i t. p. Tak przemysł jak i handel jest
w Grudziądzu tak rozgałęziony, że zastąpiona jest
każda dziedzina.
Czytelnictwo stoi w Grudziądzu na stosunkowo
wysokim poziomie.
Oprócz bibljoteki miejskiej

Przemówienie prezydenta miasta Włodka poprzedzające apel zasłużonych zmarłych przed płytą Nieznanego Żołnierza w dniu
10"ej rocznicy oswobodzenia Pomorza 16. II. 1930 r. w Grudziądzu.

mechaniczne, i mieści się w nowoczesnym gmachu
własnym.
Z powodu poważnego wzrostu ludności daje się
jak wszędzie odczuwać głód mieszkaniowy.
Aby
temu zaradzić, oddaje miasto za minimalną opłatą
tereny budowlane osobom mającym zamiar budować
domy wzgl. wille. Prywatni pobudowali w ostatnim
roku 12 jedno- i dwumieszkaniowych will. Miasto
pobudowało 7 domów o 114 mieszkaniach. Również
wydzierżawiło miasto część byłych koszar, gdzie urzą
dzono 88 mieszkań. Komitet rozbudowy miasta po
czynił starania o kredyty dla chętnych budowania
domów czynszowych, lecz nie korzystano z tychże
ze względu na to, iż budowanie jest obecnie za dro
gie. Wobec tego Magistrat w najkrótszym czasie
przystąpi do budowania dalszych domów mieszkalnych.
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w liczbie 13.840 tomów istnieje Komitet Czytelni
Ludowych i prawie każde Towarzystwo posiada wła
sną bibljotekę.
Istnieją również bibjoteki nauczy
cielskie i uczniowskie w wszystkich zakładach nauko
wych. Na cele czytelnictwa wydaje miasto rocznie
do 6.000 zł.
Wydawnictw istnieje w Grudziądzu 6, miano
wicie dziennik „Goniec Nadwiślański“, tygodnik „Rze
mieślnik“, dwutygodnik „Muzyk Wojskowy“ i „Stra
żnica Bałtycka“ i miesięczniki „Strażak Pomorski“
i „Nauczyciel Pomorski“* Na przedmieściu wychodzi
„Gazeta Grudziądzka“, posiadająca jeden z najwięk
szych nakładów Polski. Księgarń jest w Grudziądzu 7.
Pomiędzy kilkuset towarzystwami różnego ro
dzaju istnieją w Grudziądzu także towarzystwa kul
turalno-oświatowe, jak Tow, Krajoznawcze, Muzyczne,

Śpiewacze, Czytelni dla kobiet i wieie innych. Rów
nież nie brak jest i towarzystw filantropijnych, jak
Tow. św. Wincentego a Paulo, Tow. Opieki nad
Matką i Dzieckiem, Tow. Opieki nad Dziećmi i t. p.
Towarzystwa te przeważnie działają od czasu prze
jęcia miasta przez Władze Polskie i okazują naogół
dostateczną ruchliwość. Zaznaczyć wypada, że i pod
zaborem pruskim towarzystwa polskie istniały w Gru
dziądzu jak: Tow. gimnastyczne Sokół, Młodzieży
Kupieckiej, Tow. Śpiewu Lutnia, Tow. Przemysłow
ców Polskich, Tow. Ludowe i Czytelnia dla Kobiet.
Teatr Miejski wyposażony jest w najnowsze
urządzenia sceniczne i ma 535 miejsc do siedzenia.
Istnieje też w mieście jedyna w Polsce Opera Leśna,
która wystawia latem opery pod gołem niebem. Jest
również tor wyścigowy dla wyścigów konnych. Kon
kursy hippiczne zaliczają się do najciekawszych, z po
wodu siedziby w Grudziądzu Centrum Wyszkolenia
Kawalerji i grupy olimpijskiej, tj. najlepszych jeźdźców
świata. Jest tor dla wyścigów motocyklowych i cyk
listów jak również dwa nowocześnie urządzone boiska
sportowe i liczne korty tennisowe.
Wspomnienia godna jest Strzelnica Bractwa
Strzeleckiego, jedna z największych w Europie o 40
stanowiskach.

Magistrat miasta Grudziądza składa się z na
stępujących członków: prezydent miasta Józef Włodek,
wiceprezydent Roman Krobski, radcowie: Franciszek
Butlewski, Damazy Klimek, Anastazy Lipowski, Bro
nisław Murawski, Władysław Nowakowski, Alojzy
Ruchniewicz, dr. Jan Sujkowski, dr. Jerzy Urbański,
Paweł Witkowski.
Rada Miejska składa się z następujących człon
ków: przewodniczący Juljan Szychowski, radni: Ka
sper Barańczak, Franciszek Bastian, Franciszek Burczykowski, Emil Dorynek, Jerzy Duday, Franciszek
Drążek, Alfred Foege, Wilhelm Haak, Eryk Hoffmann,
Alojzy Kamrowski, Władysław Kotlenga, Helena
Kruszonowa, Józef Kwaśniewski, Bernard Kurzyński,
Wojciech Lewandowski, Wiktor Daszewski, dr. Ka
zimierz Maj, Artur Martin, Józef Mazur, Marta
Morczyńska, Ludwik Müller, Władysław Nogowski,
Ferdynand Neumeuer, dr. Oton Karol Pehr, Leon
Polenc, Wojciech Powalski, Barbara Przyborska,
Ignacy Reder, Franciszek Ruciński, Franciszek Sielski,
Józef Sontowski, Stefan Szałucki, Maksymiljan Szmelter, Wiktor Szulc, Stanisław Szumski, Marjan Stankowski, Alojzy Tutlewski, Jan Weiss, dr. Feliks
Zieliński, Antoni Ziółkowski, Władysław Zwoliński.

Kartuzy.
Dnia 8 lutego 1920 r. przejętą została gmina
Kartuzy przez Władze Polskie z rąk władz niemiec
kich. W tym dniu wkroczyło do Kartuz wojsko
polskie. Grenzschutz niemiecki opuścił Kartuzy już
dnia poprzedniego. Urząd gminy Kartuzy ze strony
niemieckiej zdał p. Altman, ówczesny zastępca na
czelnika gminy, p. Masełkowskiemu vel Meinradt,
komisarycznemu naczelnikowi gminy, w obecności
Polaka adwokata p. Sobieckiego, sprawującego wów
czas funkcje starosty powiatowego.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29
marca 1923 r. ogłoszonem w Dz. Ust. R. P. nr. 39
poz. 270, zaliczono gminę wiejską Kartuzy w poczet
miast.
Minister Spraw Wewnętrznych'dekretem z dnia
10 lipca 1923 r. Nr. S. P. 29/23 nadał miastu Kar
tuzy godło: tarczę, w niebieskiem polu głowa * czar
nego gryfa, ze srebrnym dziobem i czerwonym
ozorem, bez korony, nad głową siedem gwiazd srebr
nych w układzie zakonu kartuzów, oraz barwy
1. niebieską,
2. białą,
3. czarną.
W r. 1921 założono nowy park przy ul. Klasz
tornej na miejscu, gdzie dawniej znajdował się brzydki
odpływ kanalizacji.

Od 27 do 29 kwietnia 1923 roku bawił w Kar
tuzach Najwyższy Dostojnik Rzeczypospolitej, Prezy
dent p. Stanisław Wojciechowski. W tym czasie był
też w Kartuzach ks. kardynał Dalbor.
Przyjęcie ich było nader uroczyste. Po raz
drugi Kartuzy miały zaszczyt przyjmować Prezydenta
Rzeczypospolitej w osobie p. Ignacego Mościckiego
21 lipca 1928 r.
Pierwszym burmistrzem miasta Kartuz wybrany
został p. Walerjan Kubasik. Urząd ten objął p.
Kubasik w styczniu 1925 r. piastując go do dziś dnia.
Magistrat mocą uchwał korporacyj miejskich
z dnia 26. II. i 3. III. 1925 r. przebudował 2 domki,
stojące na targowisku miejskiem a służące dawniej
na wyszynki podczas odbywających się tam jarmar
ków, na domy mieszkalne dla robotników. W każdym
budynku zrobiono po dwa mieszkania po 1 pokoju
i kuchni. 29 maja 1926 uchwaliły korporacje miejskie
pobudowanie domu mieszkalnego dla 10 rodzin, 4
mieszkania po 3 pokoje i kuchni i 6 mieszkań po 2
pokoje i kuchni przy ul. Sambora. Dom ten wykoń
czony został i oddany do użytku 1 lutego 1928 r.
W r. 1927 pobudował Magistrat piękny pomnik
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w parku
miejskim, na miejscu,' na którem stał dawniejszy
pomnik niemiecki, przedstawiający żołnierza pruskiego.
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Gmach Szpitala pow, w Kartuzach.

Ogłoszenie przyłączenia Pomorza do Polski w dniu 9 lipca 1919 r. w Kartuzach*
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Odsłonięcie pomnika nastąpiło 14 sierpnia 1927 r.
w obecności licznie zebranej rzeszy w liczbie około
16-u tysięcy i ks. biskupa Okoniewskiego, który do
konał poświęcenia pomnika.
W okresie 10-lecia zarząd miasta wykonał większe
inwestycje przy naprawie ulic, jak przebrukowanie
i nowowybrukowanie. Taksamo wykonano większe
naprawy i ulepszenia w zakładzie miejskich wodociągów.
W roku 1928 nabyło miasto na własność od Bra

ctwa Strzeleckiego w Kartuzach pawilon z łazien
kami w lesie przy jeziorze klasztornem.
Ruch budowlany ze strony osób prywatnych zrobił
w mieście znaczne postępy. W okresie io-ciolecia
wybudowano razem 19 domów mieszkalnych. Miasto
przyszło niejednym budującym z pomocą przez od
danie terenu budowlanego. Poza tern wybudował
mistrz garncarski Meissner fabrykę wyrobów garn
carskich (Kaszubskie Wyroby Ceramiczne).

Kościerzyna.
Wiadomość o przyjęciu w Paryżu przez Niemców warunków pokojowych o rewindykacji starej
ziemi pomorskiej, odbiła się wśród społeczeństwa
kościerskiego echem radości.

wolę suwerennego ludu, rzucono hasło, zrzucenia burmistrza Rumstieg‘a z urzędu. Wniosek ten był z entuzjazmem podchwycony. Burmistrzem obwołano
ś. p. Klemensa Lińskiego. Sprawa z Rumstiegicm

Ratusz w Kościerzynie. Stoją: 1. Wice "Burmistrz Józef Tkaczyk; 2. Przewodu. Rady Miejskiej Klemens Wędlikowski;
3. Sekretarz Miejski Teodor Swierzkowski; 4. Członek Magistratu Jakób Jastak.

Zaraz po wybuchu rewolucji w Niemczech, na
pierwszem zebraniu ludu (Volksversammlung) dnia
13 listopada 1918 r., które to zebranie wyrażało

jednak tak łatwo nie poszła, jak sobie to przedsta
wiano. Butny brandenburczyk nie myślał poddać się
woli zgromadzonego ludu. Skomunikował się więc
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z regencją, która dodawała mu otuchy. Zresztą sam
Arbeiter- i Soldatenrat nie był zbyt stanowczy i wa
hał się wykonać postanowienia ludu.
Trzeba było dnia 18 listopada 1918 r. jeszcze
jedno zwołać zebranie i przypomnieć mu, że pano
wie ci są tylko organem wykonawczym ludu i jeśli
będą się wzbraniali wykonać rozkazy, bezwzględnie
zostaną usunięci. — To poskutkowało. Następnego
dnia rada żołnierska bez ceregieli usunęła Rumstiega
z ratusza, oddając klucze miasta p. Lniskiemu.
Po kilku dniach, widocznie na rozkaz Vollzugsausschussu w Gdańsku, zjawiło się w Kościerzynie
kilkunastu marynarzy ze Starogardu, którzy znów za
pomocą kilku miejscowych Niemców, wśród których
wyróżnił się Stiewe i inni, posadzili Rumstiega z po
wrotem na fotel burmistrzowski. Na wiadomość tą
orgarnęła Polaków wściekłość. Kilku odważniejszych
udało się do patrolujących przed ratuszem marynarzy
i oświadczyło im, że mają najbliższym pociągiem
wynieść się z miasta, bo inaczej żywi stąd nie wyjdą.
Groźby te poskutkowały. Marynarze odjechali,
Rumstieg ponownie musiał się wynosić z Magistratu.
Rumstieg jednak dalej urzędował w swojej willi i stąd

wydawał zarządzenia, paraliżując przez to rofcotę no
wego burmistrza.
Trzeba więc było chwycić się
środka radykalnego. Zawezwano Rumstiega, aby na
tychmiast opuścił miasto, bo inaczej będzie źle. —
Struchlał butny Prusak i następnego dnia wyprowa
dził się do Gdańska, gdzie w regencji znalazł przy
tułek.
Teraz mógł już rządzić niczem nieskrępowany
pierwszy polski burmistrz. Rejencja postawiona przed
fa,kt dokonany, chcąc nie chcąc — musiała wreszcie
zatwierdzić p. Lniskiego jako zastępcę burmistrza.
To działo się w listopadzie 1918 r., kiedy
gdzieindziej na Pomorzu i w Poznańskiem panował
jeszcze zupełny spokój i nikt o przewrotach na sta
nowiskach -urzędniczych nawet nie pomyślał.
I dziś, po dziesięciu latach niepodległego bytu
— możemy z dumą spojrzeć na dzieła, jakich doko
naliśmy. — Dowodem tego jest stały wzrost poczu
cia narodowego i zdzierania ohydnego pokostu nie
mieckiego, mamy bowiem po 10 latach prawie zu
pełnie spolszczone miasto. Kościerzyna liczy bowiem
na 9161 mieszkańców 8871 Polaków i tylko 290
Niemców.

Szpital powiatowy w Kościerzynie.

Lidzbark.
Jak Lidzbark wrócił do Polski.
Rada Ludowa Miasta Lidzbarka obrała swym
komisarycznym burmistrzem kupca Leona Pluciń
skiego, osiadłego od r. 1913-go na miejscu, a pocho
dzącego z Gniezna. Dotychczasowy burmistrz z cza
sów niemieckich, Maksymiljan Jung podpisał w pią
tek, 16-go stycznia 1920 r. protokół, w którym się
zobowiązał, od dnia wkroczenia wojsk polskich wła
dzę swą zdaćEkomisarycz. burmistrzowi Plucińskiemu.
Dnia 16-go stycznia 1920 r. po południu ro
zeszła się wiadomość, że do miasta przybył pe
wien polski oficer i udał się do głównego biura
Grenzschutzu. Wydawało się to wprost niemożliwem, gdyż były wiadomości, że wojska polskie do
piero w niedzielę 18-go stycznia do miasta wkro
czyć miały. Przed budynkiem poczty zebrało się

sobieniu bardzo przygnębionem — przez Kiełpiny
do Prus Książęcych. O 8V2 rano zawitał do miasta
pierwszy oddział wojsk polskich, składający się z ofi
cera porucznika Ptaszka i dziesięciu szeregowców —
konnych strzelców na Głównym Rynku przed do
nnern Plucińskiego. Zsiadłszy z koni, zaśpiewali
„Rotę“ — Konopnickiej, po uprzedniem obnażeniu
głów. Wzruszający to, a podniosły, był widok.
Na dowód zajęcia miasta złożył por. Ptaszek
dokument następującej treści:

Lidzbark.
Pluton 3-ci 4-go szwadronu i-go Pułku
Strzelców Konnych, wkroczył do miasta o go
dzinie 9-tej 30 min. dnia 18-go stycznia 1920 r.
Stanisław Dowgird-Ptaszek, por.

Dom dla pracowników zbudowany przez miasto w roku 1928 w Lidzbarku.

rzeczywiście dużo ludzi, ciekawych zobaczyć pierw
szego żołnierza polskiego, będącego na miejscu. —
Grenzschutz rozpędzał ludność, nie zezwalając jej
na tę przyjemność. Prezies Rady Ludowej, p. Adam
Ziemski, wymógł —• pod groźbą u skarżenia się
u wyższych władz, tak, że wkońcu dozwolono bez
ograniczenia konferować z owym oficerem o kwestjach nas obchodzących. Był to oficer łącznikowy
Grupy Operacyjnej gen. Pruszyńskiego — porucz
nik Skowroński.
W dniu 18-go stycznia (niedziela) o 8-ej rano
wyszedł oddział niemieckiego Grenzschutzu w uspo30. Dziesięciolecie Pomorza.

Czas oznaczony w powyższym dokumencie
różni się o godzinę od poprzednio wspomnianego,
gdyż w Kongresówce liczono jeszcze podług wscho
dniego czasu.
Na powitanie pierwszego większego oddziału
wojsk wyjechała deputacja, złożona z prezesa Rady
Ludowej, Adama Ziemskiego i kilku obywateli
z miasta i okolicy na dotychczasową granicę do No
wego Zielunia. Również deputacje cechów i towa
rzystw z chorągwiami i muzyką wyszły na powitanie
poza miasto w stronę Zielunia. W Zieluniu powitał
nadchodzące wojska krótką przemową p. Chmielew-
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ski (właściciel folwarku Jeleń). Około 10V2 przed
południem przybył 2-gi bataljon 47-go pułku pie
szych strzelców kresowych pod sprężystem dowódz
twem porucznika Czerkieskiego — do miasta.
Na Głównym Rynku z balkonu gmachu pocz
towego (Rynek nr. 8) powitał wojska kom. bur
mistrz Pluciński, kończąc okrzykiem: „Waleczna
Armja Rzeczypospolitej Polski — niech nam żyjie!“
Naród cały trzykrotnie z entuzjazmem zawtó
rował. Następnie odczytał p. Pluciński telegram ode
brany od pana starosty, którego tekst:
„Calem sercem i duszą z Wami. Niech żyje
Polska! Niech biją dzwony! Wesel się, moje
rodzinne gniazdo.
Olszewski.
Chleb i sól podała starościanka, p. Marja Ol
szewska. Nastąpił śpiew dzieci szkolnych pod dyrek
cją naczelnika szkoły miejskiej, p. Franciszka Krykanta. Potem starościanka zadeklamowała piękny
wiersz, oddając wspaniały bukiet kwiatów — umyśl
nie na ten cel sprowadzony z Torunia — poruczni
kowi Czerkieskiemu.
W krótkich, lecz jędrnych żołnierskich słowach
podziękował por. Cz. za owacje.
Po przywitaniu udali się oficerowie i dieputacje
wojsk oraz cała ludność cywilna na nabożeństwo
dziękczynne z „Te Deum“, poczem podejmowano
oficerów obiadem w hotelu p. Jaroszewskiego. Sze
regowcom przygotowało dobry posiłek Tow. Czer
wonego Krzyża, którego prezesem p. dr. Drążkowski.
W czterech lokalach urządzono kuchnie wojskowe,
gdzie się panie i panny obywatelstwa miasta i oko
licy starały, aby nikt nie opuścił jadłodajni, nie na
syciwszy się dostatecznie.
Po powitaniu pierwszych wojsk wyszły deputacje z orkiestrą na powitanie 2-ej kolumny 1 baonu
47-go P. P. S. K. pod głównem dowództwem puł
kownika Kozubka (dowódca baonu por. Be jer).
O 7-mej wiecz. urządzono pochód po mieście
z pochodniami. Miasto całe wspaniale było udeko
rowanie i mimo braku świec uderzała iluminacja
okien domów prywatnych i wystawowych. Niemcy
i Żydzi z bardzo małemi wyjątkami uchylili się od
dekoracji miasta i iluminacji, bo też przez cały czas
cierpień naszych podczas panowania niemieckiego,
zwykle wrogo się do Polski i nas Polaków odnosili.
Rządy polskie w mieście.
Po oficjalnych uroczystościach nadszedł czas
pracy i zabiegów dla dobra gminy i obywatelstwa.
Pierwszym komisarycznym burmistrzem był
p. Leon Pluciński. Urzędował 8 miesięcy. Magistrat
składał się z pp. Maksymiljana Rochona, dr. Drążkowskiego, Józefa Szymańskiego, Jana Markowskie
go i Karola Głowackiego. Po p. Plucińskim urzędo
wał do stycznia 1921 r. pan Dziewierzyński Ignacy,
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następnie p. Ozorowski przez 2 miesiące. Po p. Ozo
rowskim p. Paschwe przez 1 miesiąc, a po p. Paschkem objął urząd komisarycznego burmistrza p. Maksymiljan Rochon; w dniu 9. 3. 1921 r. objął urzę
dowanie rok i 3 miesiące urząd komisarycznie spra
wował a w lipcu 1922 r. dekretem p. wojewody
Brejskiego na 12 lat mianowany burmistrzem, do
dziś dnia swój urząd piastuje.
Pierwsza prowizoryczna Rada Miiejska miano
wana przez p. wojewodę miała następujący skład:
pp. Ignacy Dziewierzyński, Teodor Tuszyński, Wła
dysław Żuchowski, Herman Blumenthal, August
Kudert, Józef Budkowski, Stanisław Kopciewicz,
Bronisław Sargalski, Jan Drzymalski, Stefan Bożeńśki, Szymon Dylewski, Franciszek Sadowski, Zdu
nek, Francisziek Krykant, Franciszek Kamiński, Jó
zef Grau, Franciszek Meyer i Filip Jaroszewski.
Pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej został
wybrany p. Ignacy Dziewierzyński, zastępcą przewodn. Franciszek Krykant, sekretarziem Franciszek
Kamiński, zastępcą sekretarza p. Władysław Źuchowski. Dnia 28. 6. 1921 r. odbył się nowy wybór
zarządu Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady
Miejskiej obrany został p. Franciszek Kamiński, za
stępcą Franciszek Meyer, sekretarziem Stanisław
Kopciewicz, zastępcą sekretarza Antoni Barański.
W dniu 14. 10. 1921 r. rozpoczęła pracę nowo
obrana Rada Miejska, do której weszli pp. Franci
szek Kamiński, Leonard Etter, Juljan Jankiewicz,
Feliks Uzikowski, Jan Drzymalski, Wacław Mroziński, Bronisław Sargalski, Józef Falkowski, Józef Bu
kowski, Oton Bartkowski, Zygmunt Ścisłowski, An
toni Barański, Szymon Dylewski, Józef Grau, Filip
Jaroszewski, Jan Pepłowski, Franciszek Amenda,
Adam Śliwka. Przewodniczącym obrany został p.
sędzia Juljan Jankiewicz, zastępcą p. Franciszek
Kamiński, sekretarzem p. Józef Bukowski, zastępcą
p. W. Mroziński. Do Magistratu należeli wówczas
pp.: M. Rochon, jako burmistrz, Pluciński Leon, za
stępca, Jan Markowski, Józief Szymański i Karol
Głowacki, którzy swoje urzędy piastowali aż do no
wo obranego Magistratu. Od dnia 29. 7. 1922 r.
urzędował nowy Magistrat, który się składał z nastę
pujących pp.: M. Rochon, burmistrz, Markowski, za
stępca burmistrza, Bronisław Tessar, Józef Szymań
ski, Leon Bartkowski i Maksymiljam Poćwiardowski.
Od 1. 1. 1926 r. urzęduje następująca Rada
Miejska: Franciszek Krykant, Konrad Kruczkowski,
Leonard Etter, Jan Kawecki, Augustyn Kozłowski,
Adam Śliwka, Jan Zabłotny, Franciszek Michalski,
Szymon Dylewski, Antoni Czarkowski, Franciszek
Wilimski, Władysław Świtaj, Jan Pepłowski, Broni
sław Sargalski, Juljan Blabk, Feliks Uzikowski..
Franciszjek Roch, Wacław Mroziński. Prezesem Ra
dy Miasta został p. Jan Pepłowski, zastępcą Jan Ka-

Wecki, sekretarzem Antoni Czarkowski, zastępcą se
kretarza Franciszek Roch.
Magistrat tworzyli pp.: M. Rochon, burmistrz,
Jan Markowski, zastępca, ławnicy pp.: J. Szymań
ski, Bronisław Tessar, Lech Bartkowski i Franciszek
Kamiński.
Wszystkie Rady Miejskie starały się szczerze
i sumiennie obowiązek swój spełniać. Wypada nad
mienić, że spłacono wszelkie długi przedwojenne,
t. j. 750.000 mk. w złocie. Przeprowadzono remont
wszelkich podczas wojny zrujnowanych przez woj
sko niemieckie i bolszewickie ubikacyj szkolnych,
miejskich, zapłacono 25 tys. daniny lasowej, zbudo
wano piękne boisko w lesie miejskim oraz strzelnicę
dla Przysposobień Wojskowych. Pobudowano ra
tusz. Postarano si*ę o oddział Banku Polskiego. Za
kupiono 24 morgów łąk tuż przy mieście położonych.
Postarano się o stację lotniczą, która znajduje się
na ok. 200 morgach obszaru blisko miasta na ob
szarze majątku Ciborz p. Ignacego Mieczkowskiego.
Powiększono szkołę wydziałową przez dobudowanie
trzech ubikacyj szkolnych. Urządzono ochronkę dla

dzieci przedszkolnych, wydzierżawiono 7O0-morg<>
we jezioro, własność p. Różyckiego z Wlewska, dla
uprawiania sportu. Zakupiono 1000 metrów kamieni
dla zbudowania drogi bitej do leśniczówki i boiska
miejskiego.
Wypada nadmienić, że w r. 1921 przejeżdżał
przez miasto Naczelnik Państwa Józef Piłsudski,
zatrzymawszy się przez krótki czas na Rynku, ser
decznie witany przez burmistrza p. Rochona i przez
wszystkie towarzystwa, korporacje, cechy jako i oby
watelstwo miasta. Przy pożegnaniu obrzucono Na
czelnika Państwa kwiatami, których samochód Na
czelnika Państwa pomieścić nie mógł.
Lidzbark nadaje się na letnisko i miejsce wy
poczynku ze swą cudowną, lasami, górami i jezio
rami ozdobioną okolicą. Od Warszawy 4-godzinną
jazdą kolejową oddalone, może się już teraz stać
miejscem kuracyjnem, zwłaszcza dla młodzieży
szkolnej, która przebywając w Lidzbarku z zadowo
leniem wspomina chwile błogo przeżyte w lasach
miejskich. Kuracjuszów nie można wszystkich po
mieścić dla braku mieszkań.

Lubawa.
Miasto Lubawa liczy 5548 mieszkańców. Pier
wszym burmistrzem komisarycznym był p. aptekarz
Wolski, drugim p. Alojzy Biernacki, kupiec, obaj
z Lubawy.
Obecny burmistrz, Franciszek Pater,
urzęduje od 1 sierpnia 1922 r.
Miasto ma wodociągi założone według tradycji
przez księdza Mikołaja Kopernika w 16. stuleciu,
ulepszone przed 35 laty na system nowoczesny. Do
pływ wody jest ze źródeł z Lip, odległych o 3 kim.
od Lubawy. Obecnie przystępują Korporacje Miejskie
do wykonania wieży ciśnień.
Miasto posiada elektrownię, zbudowaną w r.
1907, rzeźnię i łaźnię zbudowaną w r. 1913 z 14
wannami, prysznicami, wspólną halą natryskową,
urządzeniami
do kąpieli
elektrycznej,
parowej
i t. d.
W r. 1923 zakupiło miasto 16 ha ziemi na cele
rozbudowy miasta. W r. 1924 zabrukowano ulicę
dr. Rzepnikowskiego, 800 mtr. długości i 5 mtr.
szerokości. W r. 1925 zawelbowano most na ul.
Poznańskiej. R. 1926 był krytyczny, albowiem mia
sto miało do utrzymania przeszło 120 bezrobotnych.
Wobec tego postanowiły Korporacje miejskie nie da
wać zapomogi, lecz pracę. Ponieważ w zimowej
porze trudno wyszukać dla tak licznych bezrobotnych
pracy, postanowił Zarząd miasta z powodu braku
w mieście i około miasta jezior i rzek, wykopać staw
i oddać na cele łaźni letniej.

Sprawa ta udała się bardzo dobrze i dziś po
siada miasto 1 i 1/2 morga stawu jako łaźnię letnią
wraz z szatnią o 12 komórkach i przytem przeszło
2 morgi zakładu parkowego zaraz przy mieście.
Wodę dopuszcza się z strużki Jesionki i odprowadza
kanalizacją do strużki Sandeli tak, że woda jest czy
sta i świeża. Ponieważ grunta w Lubawie są glinia
ste, zawieziono spód stawu tak daleko jak grunt
osiągnąć można 25 cm warstwą żwiru. Na brzegach
urządzono plaże z nawiezionego piasku.
W r. 1927 zabrukowano traktową drogę polną
na przestrzeni 300 mtr. długości i 3 mtr. szerokości
W r. 1928 zerwano bruk na ul. Grunwaldzkiej i wy
łożono ją na przestrzeni 210 mtr. długości i 7 mtr.
szerokości półbruczkiem wyrąbanym z kamienia pol
nego we własnym zakresie. Tegoż roku wybrukowano
ulice Grunwaldzką na przestrzeni 240 mtr , Piaskową
60 mtr. i Kopernika 450 mtr. Dalej wybudowano
w tymże roku dom dla 8 rodzin robotniczych o 1
pokoju i 1 kuchni mieszkalnej wraz z wszelkiemi
ubikacjami, jak piwnice, komory i wspólne góry do
suszenia bielizny. Każdy lokator ma stajnię i górę
nad nią i ustęp osobny. W latach 1927 i 1928 po
łożono 1600 x 1,25 mtr. chodnika z płyt cemento
wych. Płyty i krawężniki wyrabiane są we własnym
zakresie w cementowni miejskiej.
Z powodu braku większego przemysłu w Lubawie,
wybudowano i uruchomiono w r. 1927 cegielnię na
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gruntach miejskich. Wyrabia się pół miljona sztuk
cegieł ręcznie i zatrudnia io robotników. W r. 1929
wybudowano wspinalnię dla Straży Pożarnej (4 piętra),
urządzono nową obszerną wozownię w nabytym w r.
1927 z rąk żydowskich spichlerzu, rozmiarów 74x12
wraz z 2-morgowem podwórzem, okolonem parkanem
żelaznym. Tabor miejski znajduje się także w spi
chlerzu.

Zabetonowano most, na którym chodniki były
drewniane, położono płyty cementowe na prze
strzeni 46 x 4 m kw. i zabezpieczono poręczami żelaznemi.
Wybudowano 2 publiczne ustępy, zakupiono
wóz asenizacyjny do wywożenia kloak. Przebrukowano ulicę Kopernika na przestrzeni 220 x 6 mtr.
i wybudowano barak dla 8 bezdomnych.

Nowe.
Jest to miasto o 5.500 mieszkańców, malo
wniczo położone na lewym brzegu Wisły, założone
w XII w. przez Sambora I (1178—1207). Miasto
otoczone było murami, z których resztki zachowały
się jeszcze do dnia dzisiejszego. Do miasta wiodły
cztery bramy: Grudziądzka od południa, Gdańska
od zachodu, Wodna od północy i Rybacka od wscho
du. Na bramie Gdańskiej była niegdyś kaplica św.
Krzyża, słynna jako miejsce odpustowe.
Magistrat urzędował do roku 1885 w wynaję
tych lokalach jak w ulicy Gdańskiej i przy Rynku.
W r. 1885 zakupiono starą szkołę i od tegoż czasu
mieści się Magistrat w własnym budynku.
Urzędowali: od r. 1874—1892 burm. Kownacki,
„ „ 1893 — 1898
„
Holz,
„ „ 1899—1918
,,
Buchhorn,
w ,, 1919
kom. burm. Gisevusi,
,, „ 1920
„
,, Korzeniewski
„ ,, 1921
„
„ Sobkowski,
od „ 1922 do -dnia dzisiejszego bur
mistrz Jabłoński.
Magistrat z burmistrzem na czele składa się
z 6 członków. Rada Miejska liczy 18 członków.
Zakłady użyteczności publicznej będące w ad
ministracji miejskiej, są następujące:
Gazownia Miejska pobudowana w r. 1902. Pro
dukuje w roku 248 325 m3 gazu. W r. 1928-29 wybudo
wano sieć elektryczną niskiego napięcia 6 kilometrów.
Prądu dostarcza Elektrownia Krajowa ,,Gródek“. Do
tychczas jest przeszło 200 przyłączeń; zapotrzebowanie
miesięczne wynosi przeszło 5000 kwh. Koszta budowy
sieci, zakupu zegarów itp. wynoszą przeszło 120.000 zł,
które z bieżących dochodów oraz nadwyżek budżeto
wych zostaną całkowicie pokryte.
Wodociągi miejskie dostarczają rocznie 35.000
cbm. wody. Uruchomione są zapędem motorów ga
zowych w r. 1902.
W Rzeźni miejskiej (z chłodnią) bije się rocznie
320 sztuk bydła, przeszło 700 cieląt, 2200 świń i prze
szło 100 sztuk owiec i t. p. Do usuwania wszelkich
odpływów, jest założona specjalna kanalizacja.
Miasto posiada również własny szpital miejski,
pobudowany w r. 1907 o 25 łóżkach, w którym to
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urzędowali lekarze: od 1910- 1917 dr. Gottwald,
od 1917—1920 dr. Meissner, od 1920 do obecnego
czasu dr. Neumann oraz trzy siostry miłosierdzia.
Miejski Dom ubogich służy obywatelom nie
mającym środków opłacać mieszkania, w którym
znajduje się 12 miejsc zwykle zajętych.
Straż Pożarna Ochotnicza liczy 30 członków
i posiada wszelkie nowoczesne przyrządy. Straż sub
wencjonowana jest przez miasto; przyrządy są rów
nież miejskie.
Miasto posiada własnego lasu 156,31,40 ha.,
innych gruntów i parków razem 45,00,00 ha.
W ostatnich trzech latach wybudowało miasto
t1/., kilometra kanalizacji, przez co większa część
miasta jest skanalizowana. W następnych trzech latach
będzie całe miasto skanalizowane. Poza tern wybe
tonowano ulicę Biskupią i Kościelną, ponaprawiano
ulice i chodniki i buduje się dalej nową ulicę, im.
Marszałka
Piłsudskiego,
rozpoczętą
w
roku
1920.
Fabryk i warsztatów stolarskich znajduje się
w mieście 56, w których pracuje razem przeszło 550
stolarzy. Tartaki są trzy, w których zatrudnia się prze
szło 120 robotników. Fabryka koszykarska p. Fran
kowskiego zatrudnia około 100 pracowników. Oprócz
fabryki p. Frankowskiego jest jeszcze 10 mniejszych
przedsiębiorstw koszykarskich. Przemysł stolarski
i koszykarski podniósł się za polskich czasów o 500%.
Fabryka maszyn zatrudnia 20 ludzi.
Szkoły powszechne posiada miasto dwie i to:
jedną w mieście, drugą w Bochlinie, do których
uczęszcza około 800 dzieci. Do szkoły dokształcają
cej, która się mieści w gmachu szkoły powszechnej,
uczęszcza przeszło 400 uczni.
Kas oszczędności względnie banków znajduje
się w Nowem cztery i to: Komunalna Kasa Osz
czędności miasta Nowego (w której pobocznie urzę
dują urzędnicy Kasy Miejskiej), Oddział Kom. Kasy
Oszczędności pow. świeckiego, Bank Ludowy oraz
Darlehnskassenverein.
Długów miasto nie posiada. W czasie 10-lecia
niepodległości Polski spłacono przedwojennych długów
około 800.000 mkn.

Nowemiasto n. Drwęcą.
Dzięki sprężystej gospodarce i zabiegliwości
wobec piętrzących się trudności pieniężnych, miasto
tutejsze poszczycić się może w dziesięcioleciu 1920/30
r. dość poważnym dorobkiem, tak w kierunku gospo
darczym, jak też kulturalnym,
Do pierwszych zadań zarządu miasta zaraz po
oswobodzeniu Pomorza należało pokonanie trudności od
budowania baterji elektrowni, składającej się z 132
ogniw, która utraciła energję z powodu zużycia.
Ze względu na wysoki nakład, którego odbudowa
baterji wymagała, rozłożyć musiano odbudowę na
trzy części. Przy końcu ubiegłego roku wbudowano
w baterje ostatnie ogniwa.
W r. 1924 nabyło miasto 5 morgów łąki na
cele przeniesienia łazienek miejskich, które stały na
dzierżawionym gruncie, i urządzenia plaży oraz parku
łazienkowego. Z tej przyczyny musiano przystąpić
do budowy mostu, aby umożliwić dostęp do łazienek
względnie plaży i założonego przy niej parku, znaj
dujących się po drugiej stronie rzeki Drwęcy. Dłu
gość wzniesionego mostu wynosi około 20 mtr. Ła
zienka na nowem miejscu wraz z mostem i parkiem
przedstawia miły widok, a nowo urządzony park
wabi do siebie tak dzieci jak i dorosłych.
Do poważniejszych robót należą też wyłomy
w obu basztach, które zaliczają' do zabytków konser
wacyjnych. Wyłomy te ulepszyły w poważnej mie
rze ruch uliczny, a przytem upiększyły wygląd archi
tektoniczny starych baszt, przez stylowo zastosowaną
architekturę w wyłomach.
Roku następnego przystąpiono do przełożenia
bruków w większej części ulic miasta; w roku zaś
1927 wybrukowano względnie rozbudowano ulicę
Jagiellońską przez położenie szerokich chodników. Ro
boty przy ulicy Jagiellońskiej wykonano przy współ
udziale władzy powiatowej, na której ciąży obowiązek
utrzymania jezdni tej ulicy. Szerokość ulicy jak i zasto
sowanie nowoczesnego wzoru przy przebudowie przy
czynia się bardzo do upiększenia miasta.
W r. 1927 rozpoczęto budowę hali gimnasty
cznej oraz sali rysunkowej dla miejscowej szkoły po
wszechnej. Hala gimnastyczna, której budowę wy
kończono w r. 1928, służy nietylko dla szkoły po
wszechnej i wydziałowej, lecz dla wszystkich towa
rzystw Przysposobienia Wojskowego i Wychowania
Fizycznego na ćwiczenia oraz odbywanie uroczystości
i obchodów narodowych i uzupełnia całość zabudowań
szkoły powszechnej.
Najcenniejszym dorobkiem miasta jest wzniesie
nie trzech budynków, służących na mieszkania dla
rodzin robotniczych. Każdy z budynków urządzony
jest na osiem mieszkań; wszystkie mieszkania za
opatrzone są w kaflowe piece i kotliny kuchenne*
oraz przewody do oświetlenia elektrycznego. Budynki

wzniesione w stylowej architekturze podłużają i upiększają jedną z ulic miasta. Niemniej upiększają
budowle te widok miasta ze strony wschodniej.
W zakładach rzeźni miejskiej przeprowadzono
ulepszenia przez przebudowę hal rzeźni jak też lodo
wni.
W r. 1922 zakupiono nowy kocieł parowy,
gdyż stary kocieł nie odpowiadał już warunkom
ciśnienia.
Na targowicy miejskiej urządzono w r. 1924
restaurację na wyszynk w dni targowe i jarmarczne.
Wreszcie wspomnieć można budowę ustępów
publicznych z oczyszczalnią w jednej z bocznych ulic
miasta, nakładem około 7.000 zł.
Obok wymienionych prac wykonano cały szereg
mniejszych robót, i ulepszeń, do których zalicza się
też położenie krawężników naokoło rynku i w ulicach
miasta, wyłożenie rynsztoków rynnami cementowemi i t. p.

Uroczystość W-dolecia przejęcia Pomorza w Nowemieście
nad Drwęcą w dniu 16 lutego 1930 r. Stoją: 1. Starosta
powiatowy Adam Bederski; 2. Ks. Radca Klemens Papę; 3.
Burmistrz miasta Franciszek Kurzętkowski; 4. Prezes Rady
Miejskiej adwokat Ludwik Domagała.

W najkrótszym czasie przystąpi Magistrat do
budowy strzelnicy dla Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego.
Idealne znaczenie dla rozwoju miasta ma urze
czywistnienie planu uzupełnienia miejscowego gimna
zjum VII i VIII klasą, które nakłada na miasto ro
czny bieżący wydatek w kwocie około 20.000 zł.
W porze zimowej utrzymuje się kuchnię ludową,
w której karmi się około 80-ciu starców.
Siostrze gminnej ułatwia pracę nowoutworzone
ambulatorjum dla ubogich gminy, stojące pod jej
opieką.
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Na zakończenie dodać możemy, że miasto tu- ludności, który wynosił w ostatnich 5-ciu latach 573
tejsze posiada najlepsze warunki rozwoju, wskutek mieszkańców. Równie uroczy jak położenie miasta
niezwykłych własności uroczego położenia. Miasto ‘ park zadrzewiony, w obszarze 25 mórg, wabi spore
okala bowiem grzebień górzysty, pokryty lasami grono letników do miasta i okolicy,
i kobiercami zieleni. Dowodem tego jest dopływ

Podgórz.
Na pograniczu wojew. pomorskiego i poznań
skiego po lewej stronie Wisły położone jest m. Pod
górz, należące do powiatu toruńskiego. Podgórz za
zasługi położone wobec Ojczyzny dnia 7 lipca r. 1611
zaliczył król Zygmunt III do samorządnych miast
Rzeczypospolitej.
Po rozbiorze Polski i wcieleniu Podgórza do
Prus, odjęto Podgórzowi pełne prawa miejskie i za
liczono do rzędu miasteczek (jako gminę miiejską),
i dopiero po przejęciu Pomorza przez władze pol
skie przywrócono dekretem Rady Ministrów z dnia
29-go grudnia 1924 r. miasteczku Podgórzowi pełne
prawa miejskie i zaliczono ponownie do rzędu miast.
Podgórz liczył przied wojną 2600 mieszkańców,
obecnie liczy 4880 i to Polaków 4762, Niemców 118.
Zaznaczyć wypada, że kiedy za czasów niewoli
pruskiej Podgórz był jedną z tych placówek, gdzie
prusactwo odgrywało pierwszą rolę, jednakowoż za
raz w dniu przejęcia Pomorza dnia 18 stycznia 1920
r., kiedy Podgórz witał kadry wojsk polskich, oka
zało się, że Podgórz jest rdzennie polskiem miastem.
Dnia 21 stycznia 1920 r. ówczesny zarządca
m. Podgórza, Niemiec burmistrz Kühnbaum, oddaje
ster miasta wielce zasłużonemu i niestrudzonemu
działaczowi na niwie narodowej za czasów niewoli
pruskiej, p. Bogumiłowi Bagińskiemu, jako komisa
rycznemu burmistrzowi miasta Podgórza. Pozosta
łych jeszcze w Magistracie kilku urzędników Niem
ców pozbył się Podgórz w przeciągu jednego roku.
Rozpoczęto też pracować w prawdziwym duchu
polskim, by podnieść przedewszystkiem gospodarkę
miejską, którą ówcześni niemieccy zarządcy na czele
z burmistrzem Kühnbaumem w ostatnich dwóch
latach zbyt mocno zaniedbali, a przedewszystkiem
przy opuszczeniu Podgórza zabrali ze sobą najważ

niejsze plan)^ i akty, co dotkliwie odbiło się na go
spodarce miejskiej.
Rada Miejska powołana z nominacji przez Urząd
Wojewódzki a składająca się jedynie z Polaków, od
była pierwsze posiedzenie dnia 17 maja 1920 r., na
którem powzięto uchwałę podniesienia gospodarki
miejskiej i przywrócenia miastu charakteru polskie
go prziez usunięcie naleciałości niemieckich.
Ruch budowlany od przejęcia do r. 1924 nie
rozwijał się w zbyt szybkiem tempie, lecz od r. 1925
znacznie się powiększył, a przedewszystkiem r. 1929
zaznaczył się poważnym dorobkiem w tej dziedzinie.
Miasto Podgórz zajmuje 625 ha i jest pobudo
wanie regularnie, ma ulice proste, brukowane i cho
dniki, jak również odpowiada wszelkim wymogom
nowoczesnym, gdyż posiada gazownię i wodociągi
oraz częściową kanalizację.
Z gmachów publicznych i zakładów zasługują
na wzmiankę: ratusz, urząd pocztowo-telegraficzny,
kościół katolicki i ewangelicki, strażnica straży po
żarnej, dom ubogich, szkoła powszechna, ochronka
miejska i browar — własność Józefa Chronowskiego, urządzony według najnowszego systemu; z oso
bliwości przyrody piękny park kluczykowski i miej
ski oraz pustynia (poligon artylierji) obszaru około
5000 ha. W dziedzinie kulturalno-oświatowej dzia
łają na miejscu liczne stowarzyszenia, jak Stowa
rzyszenie Młodzieży Katolickiej, Tow. Gimn. „So
kół“, Tow. śpiewu „Halka“, Tow. chóru kościelnego
„Piusa X“, Tow. Opieki nad ubogimi, Tow. Kato
lickich Robotników Polskich, Bractwo Kurkowe,
Stowarzyszenie Właścicieli Domów, Tow. Inwali
dów Wojennych, Podgórski Klub Sportowy, Tow.
hodowców gołębi pocztowych „Rozwój“.

Puck.
Przejęcie Pucka i zaślubiny Polski z Bałtykiem.
Dzień 10 lutego 1920 r. był dniem w historji
miasta Pucka, a szczególnie w historji Polski wy
zwolonej niezmiernie ważnym. Był to dzień, w któ
rym pochód wojska polskiego na Pomorze zatrzy
mał się u wrót Bałtyku, w najbardziej na północ wy-
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suniętem mieście naszej wyzwolonej Ojczyzny,
w starym Pucku, stanowiącym wówczas jedyny port
na całem naszem wybrzeżu.
Objęcie morza przez wojska polskie odbyło się
w sposób bardzo uroczysty. O godzinie 3-ciej po
południu powitała w Pucku generała Hallera salwa

armatnia. Na dworcu, mimo wstrętnej pogody, cze
kały nieprzejrzane tłumy Kaszubów z okolic
i z Gdańska, między którymi szczególną uwagę zwra
cali rybacy z półwyspu Helu. Przybyli oni piechotą
ze swych odległych wiosek nadmorskich (z Jastarni)
w pełnym rynsztunku rybackim w skórzniach z sie
ciami, uradowani, że nareszcie zobaczą tak długo
ocziekiwane przez nich wojsko polskie. Po serdecz

nych słowach powitania, na które generał Haller od
powiedział, zagrzmiała pieśń „Jeszcze Polska nie zgi
nęła“. W tłumie głośno szlochano, nie z bólu i cier
pienia, lecz z wielkiego szczęścia, wielkiej radości,
poczem delegacje, lud i wojsko ruszyli ku morzu.
A byli tu przedstawiciele rządu, ministrowie, posło
wie, generalicja, przedstawiciele wojska, prasa, wy
bitni poeci i literaci.
Po przybyciu na wybrzeże kapelan ks. Wrycza
odprawił mszę połową i wygłosił płomienne kazanie,
poczem nastąpiła uroczystość objęcia w posiadanie
Rzeczypospolitej Polskiej morza. Generał Haller
wraz z dowódcą dywizji pomorskiej pułk. Skrzyń
skim wjechali do morza, do którego generał wrzucił
pierścień, poczem nastąpiło wbicie słupa pamiątko
wego. Nad morzem zawisła poświęcona bandera pol
ska, a po przemówieniach gen. Hallera do braci Ka
szubów i do delegacji francuskiej, powrócono do
miasta, gdzie przejęto uroczyście władzę w ratuszu
od burmistrza Henryka-Wahnera.
Wieczorem nastąpiło w Domu Kuracyjnym uro
czyste przyjęcie, a dla żołnierzy i marynarzy zasta
wiono stoły w hangarach nad morzem; obsługiwały
ich paniie z Czerwonego Krzyża z dr. Żyndą na czele.
Na bankiecie w Domu Kuracyjnym przemawiali gen.
Haller, wojewoda Daszewski, przedstawiciele Anglji
i Francji i naszej wojskowości. Przemawiał też red.
Andrzej Niemojiewski i wielu innych, należy też
wspomnieć o przemówieniu dr. Józefa Żyndy, który

w mowie pełnej szczerości i prostoty dał wyraz swej
radości z oglądania Polaków na starym brzegu sło
wiańskim. Tak odbyła się przed io laty uroczystość
zaślubin Polski z Bałtykiem.
Władze miejskie i przyjęcie dostojników.
Podczas przejęcia był burmistrzem miasta Hen
ryk Wahner, który urzędował od r. 1908 do 31 lipca
1920 r. Po nim przejął urząd jako komisaryczny
burmistrz Jakób Sulecki z Torunia, który urzędował
od 1 września 1920 r. do 1 kwietnia 1922 r. Od tego
czasu urzęduje obecny burmistrz Stanisław Kamski,
który został wybrany przez Radę Miejską w grudniu
1921,1*. i wprowadzony przez starostę puckiego, Bo
lesława Lipskiego, jako pierwszy polski burmistrz
miasta Pucka. Przewodniczącym Rady Miejskiej
był od czasu przejęcia do r. 1925 Konrad Kopicki,
a od tego czasu do dziś Czesław Krause.
Dnia 29 i 30 kwietnia 1923 r. gościł w Pucku
po raz pierwszy najwyższy przedstawiciel Państwa
Polskiego, Prezydent Stanisław Wojciechowski. By
ła to uroczystość olbrzymich rozmiarów i niezwy
kłej piękności. Od strony Redy wjeżdżając o 7-ej po
południu autokolumna Prezydenta, świty, dzienni
karzy i t. d. stanęła w Pucku, gdzie wspaniałe bramy
triumfalne torowały Głowie Państwa drogę na Ry
nek. Tu przy wspaniałym zachodzie słońca przedsta
wił się przepiękny widok czworoboku z żołnierzy
marynarki z orkiestrą, cechów, wszystkich towa
rzystw ze sztandarami i szkół. Burmistrz miasta
Stanisław Kamski wygłosił płomienną, głęboko i ser
decznie ujętą mowę powitalną, składając hołd Pre-

Czesław Krause, przewodniczący Rady Miejskiej m* Pucka.
\

zydentowi na ziemi kaszubskiej w mieście rybackiem, najdalej na krańcach Rzeczypospolitej wysuniętem, powołując się na Władysława IV i Jana III
Sobieskiego, poczem wręczył Prezydentowi na pięk
nej poduszęę o barwach narodowych klucze miasta,
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zaś burmistrzowa chleb i sól. Wieczorem wydany
został w Domu Kuracyjnym na cześć Prezydenta
obiad, w którym wzięli udział przedstawiciele
wszystkich warstw społeczeństwa naszego. Podczas
obiadu wygłosił przemówienie starosta Lipski, zape
wniając o bezwzględnem oddaniu się Kaszubów
Polsce. Prezydent Wojciechowski odpowiedział
w serdecznych słowach, wznosząc okrzyk „Niech
żyją wierni Polsce Kaszubi“.

świata, że do ostatniej kropli krwi bronić będą tej
prastarej ziemi polskiej, tak jak potrafili ją obronić
przez cały czas ciężkiej niewoli, zachowaniem mowy
ojczystej i wiary katolickiej“.
W r. 1927, dnia 5 sierpnia gościła po raz drugi
najwyższa Głowa Państwa w murach naszego pra
starego grodu. Otóż w przejeździe z Gdyni nad
wielkie morze Prezydent prof. dr. Ignacy Mościcki
wraz ze świtą zatrzymał się w Pucku, gdzie na ślicz
nie w zieleń i chorągwie udekorowanym Rynku przy
witał Go chlebem i solą burmistrz miasta Stanisław
Karnski, poczem Pan Prezydent po przeglądnięciu
w czworobok ustawionych wojska, towarzystw, ce
chów i szkół odjechał w stronę morza.
Bolesnym ciosem dla miasta było zniesienie
w marcu 1928 r. powiatu puckiego i utworzenie po
wiatu morskiego z siedzibą w Wejherowie, przez co
stary Puck, który był od niepamiętnych czasów sie
dzibą kasztelanów i starostów, stanął od razu na
martwym punkcie swego rozwoju i znaczenia, tak
pod względem kulturalnym jak i gospodarczym.
Gospodarka miejska.

Tablica pamiątkowa, wmurowana na ratuszu w Pucku ku
uczczeniu 10~lecia zaślubin Polski z morzem.

Dnia 24 sierpnia 1924 r. miasto Puck przejęło
patronat nad okrętem marynarki wojennej O. R. P.
„Pomorzanin“; poprzednio Rada Miejska powzięła
następującą uchwałę: „Miasto Puck w zrozumieniu
znaczenia morza dla rozwoju politycznego i ekono
micznego potęgi kraju oraz pragnąc dać realny wy
raz temu zrozumieniu, przyjmuje patronat nad O. R.
P. „Pomorzaninem“ który będąc okrętem hydrogra
ficznym, jest symbolem poznania morza i pogłębie
nia wiedzy morskiej, jako podłoża istnienia floty“.
W październiku 1924 r. bawił w Pucku woje
woda pomorski dr. Wachowiak i na uroczy stiem po
siedzeniu Rady Miejskiej został powitany przez bur
mistrza Kamskiego. Dnia 19 października 1924 r.
odbyła się w Pucku wspaniała, żywiołowa manife
stacja miasta Pucka i powiatu przeciw zachłanności
niemieckiej. Rynek pucki w dniu podniosłej mani
festacji zaległy licznje tłumy ludności miasta Pucka
i okolicy. Ze stopni ratusza przemówił pierwszy bur
mistrz Karnski, następnie profesor Pohlman z Wej
herowa. Przyjęto jednomyślnie rezolucję o następu
jącej treści: „Zebrani na wiecu manifestacyjnym
w Pucku Kaszubi, oświadczają wobec Boga i całego

A. Podziemne budowle.
Większa część ulic w r. 1920 znajdowała się
w opłakanym stanie, chodników nie było żadnych.
Niestety z powodu trudnych warunków finansowych
w czasie dewaluacji marki polskiej nie było można
nawet pomyśleć o jakiejkolwiek naprawie ulic lub
chociaż częściowem założeniu kanalizacji. Dopiero
w r. 1925, gdy stan finansowy miasta się znacznie
poprawił, rozpoczęto budowę ulic, chodników i ka
nalizacji. I tak pobudowano w r. 1925 ulicę Gdań
ską i Morską, którym dano nowy pokład kamieni
kostkowych, ułożono kanalizację z 30 cm. rur ce
mentowych i położono pierwszy chodnik z płyt ce
mentowych po stronie zachodniej. W r. 1926 poło
żony został chodnik z płyt cementowych w Rynku
oraz na ulicy Szkolnej. Prace na większą skalę nad
podniesienfem stanu ulic i rozszerzeniem sieci kana
lizacyjnej podjęte zostały w r. 1927.
Pobudowano nową ulicę przy tartaku Marzeiona
dla nowopowstałej dzielnicy miasta, założono w tej
że ulicy kanalizację, którą prowadzono dalej przez
podwórze rzeźni miejskiej, pod torem kolejowym
ulicą Mestwina i całą ulicą Hallera. W tymże roku
przebrukowano i wyłożono kamieniem kostkowym
ulicę Kościelną i skanalizowano ją. W r. 1928 dano
nowy pokład kamieni kostkowy na ulicy Judyckiego,
Sambora i częściowo Sobieskiego. Poza tern włożo
no w powyższych ulicach kanalizację o łącznej dłu
gości 855 metrów. Ogólny obszar przebrukowanych
i wyłożonych nowym kamieniem kostkowym ulic,
wynosi od r. 1925 do 1930 razem 6714 mtr2, zaś dłu
gość kanalizacji włożonej w tymże samym czasie
wynosi 3199 metrów bieżących,
*
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B. Budownictwo naziemne.
Pierwszy dom mieszkalny, o razem io pokojach,
wybudowało miasto w r. 1922 dla 4 rodzin robotni
czych.
W roku 1924 wybudowano nową strażnicę
ogniową, do której przybudowano prócz remizy dla
sikawek i narzędzi salkę dla zebrań ochotniczej stra
ży pożarnej i 3 mieszkania. W r. 1927 pobudowało
miasto dalszy dom dla 8 rodzin robotniczych. W je
sieni r. 1928 rozpoczęto budowę rzeźni miejskiej,
która została ukończona 8 lutego 1930 r. i zostanie
oddana do użytku publicznego 1 kwietnia 1930 r.
Ogólne koszta budowy rzeźni wynoszą 400.000 zł.
Również i ze strony prywatnej ruch budowlany po
czął się ożywiać. Wybudowano ogółem od roku
[922 do końca roku 1929 razem 35 domów miesz
kalnych.
Rozwój ludności.
W r. 1921 liczył Puck 2789 mieszkańców, w tern
80 proc. Polaków i 20 proc. mniejszości, w dniu
1 stycznia 1930 r. liczba ludności wynosi 3520, w tern
86,20 proc. Polaków, 13,12 proc. Niemców i 0,59
prc. Żydów. Według wyznania liczy miasto 3279
katolików, 217 protestantów, 3 prawosałwnych i 21
Żydów. Szkolnictwo w r. 1921 składało się z jednej
szkoły powszechnej o liczbie dzieci 331, w tern 153
polskich i 178 niemieckich. Dnia 4 marca 1921 r.
założono szkołę wydziałową, do której uczęszczało
84 dzieci, która jednakowoż w r. 1929 została zam
knięta z powodu słabej frekwencji. Obecnie istnieje
7-klasowa szkoła powszechna o 12 oddziałach i-o 1
oddziale niemieckim. Do oddziałów polskich uczę
szcza dzieci razem 369, do oddziału niemieckiego 29.

i powiększono, zaś w r. 1926 pOAviększono jeszcze
bardziej przez zakup jednego nowego silnika spali
nowego o mocy 75 K. M., nowego generatora i ta
blicy rozdzielczej. Produkcja energji elektrycznej
wynosiła w r. 1921 — 45496 kwh., zaś w r. 1929
wzrosła na 166.964 kwh. Nie jest to koniec podję
tych prac i inwestycyj, gdyż w programie na najbliż
szą przyszłość przewidziane są dalsza rozbudowa
elektrowni i całego systemu oświetlenia, rozbudowa
szkoły powszechnej, budowa wodociągów, hali tar
gowej i domu zdrojowego.
Miasto Puck. jest miastem garnizonowem od
r. 1920; stacjonowane były tu oddziały Marynarki
Wojennej i Morskiego Dyonu Lotniczego oraz Do
wództwo Floty. W r. 1926 przeniesione zostało Do
wództwo Floty do Gdyni, zaś w r. 1927 przeniesiono
Marynarkę Wojenną do nowych koszar zbudowa
nych w Gdyni. W Pucku pozostał Morski Dyon
Lotniczy, Dowództwo tego Dywizjonu, Stacja Radjonadawcza Marynarki Wojennej 1 Lotnictwa Mor
skiego oraz lotnisko.
Poza tern znajdują się w Pucku jeszcze nastę
pujące urzędy: Sąd Grodzki, Urząd Pocztowy, Sin
cja Kolei Państwowej, Urząd Celny Morski, Komisarjat Straży Granicznej, Posterunek Policji Pań
stwowej, Urząd Katastralny, Urząd Skarbowy Po
datków i Opłat Skarbowych, Kasa Skarbowa, Eks
pozytura Starostwa Morskiego, Szkoła Rolnicza Po
morskiej Izby Rolniczej, Fil ja Kasy Chorych powia
tu Morskiego.
Majątek miasta Pucka wynosił w dniu 1 stycz
nia 1930 r. 2.054.718 zł. Zadłużenie w tym samym
dniu wynosi 187.772,97 zł.
Uroczystość 10-lecia zaślubin Polski z Bałtykiem.

Przemysł, handel i urządzenia miejskie.
Puck jest miastem rolniczem i częściowo rybackiem, zaś przemysł słabo się rozwija. Istnieją w mie
ście dwa tartaki, 5 wędzarń rybnych, 2 cegielnie,
2 młyny parowe i jedna fabryka maszyn rolniczych.
Handel ma pewnie znaczenie o Wie, iż Puck jest cen
tralą zaopatrzenia całego wybrzeża podczas sezonu
letniego w artykuły żywnościowe. Poza tern są
w Pucku dwie kasy oszczędności i jeden bank ludo
wy. Prócz tego posiada Puck port, własność miasta,
który rozbudowany do obecnych rozmiarów został
w latach 1879—1881. W r. 1920 był to jedyny polski
port okrętowy. W r. 1920 został zajęty prziez Mary
narkę Wojenną i Handlową, i służył do postoju jak
i naprawy okrętów, gdyż mieściły się tu zarazem
i warsztaty portowe.
Miasto posiada elektrownię, którą nabyło w r.
19^2, jednakowoż użyteczność jej ograniczała się do
małego tylko okręgu w mieście. Dopiero w r. 1922 za
mieniono dotychczasową sieć z przewodów żelaznych
na prziewody miedziane oraz znacznie rozbudowano

Puck był w dniu 10 lutego 1930 r. świadkiem
niezwykłej uroczystości. Z domów powiewały cho
rągwie narodowe. Przez cały dzień odbywał się ob
chód według programu ustalonego przez miejscowy
Komitet. O 10,15 zebrało się na Rynku wojsko
i wszystkie towarzystwa z chorągwiami oraz liczna
publiczność, poczem wyruszono do kościoła farnego
na uroczyste dziękczynnie nabożeństwo. Koło ołta
rza zajęli miejsce gen. Haller, starosta morski Lipski
oraz przedstawiciele miejscowych władz, towa
rzystw i prasy. Mszę św., podczas której pienia wy
konał chór „Moniuszko“, celebrował ks. Wrycza,
proboszcz z Wiela, w asyście ks. prob. Sięga ze Starzyna i ks. wik. Fischoedera z Pucka. Ks. prob.
Fittkau odczytał z ambony list pasterski, wydany
z okazji 10-lecia objęcia Pomorza przez wojska pol
skie. Po mszy św. uformował się pochód i wyruszył
z orkiestrą na czele nad zatoką do miejsca, w którem dnia 10 lutego 1920 r. został dokonany sym
boliczny akt zaślubin z morzem. Utworzono wielki
czworobok z wojska i towarzystw, do których po
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odebraniu raportu i przeglądzie gen. Hallera, prze
mawiali komandor Trzaska-Durski, burmistrz Kamski i gen. Haller. Chór „Moniuszko“ odśpiewał
,,Nasz Bałtyk“. W drodze powrotnej z Lotniska
odbyła się defilada przed władzami z gen. Hallerem
na czele. Po rozwiązaniu pochodu na Rynku odbył
się o 14-tej wspólny obiad, w którym wzięło udział
61 osób, składających się z przedstawicieli władz,
duchowieństwa, obywateli miasta i prasy.
Z ramienia Komitetu obchodu przemówił radca
zdrowia Józef Żynda, przypominając wszystkie waż
niejsze chwile i wydarzenia, związane z odzyskaniem
naszego morza. Wkońcu mówca zapewnił, żie tak,
jak przed 10-ciu laty twardy lud kaszubski żądał
przyłączenia go do Polski, tak dzisiaj ślubuje Jej
wierność na wieczne czasy, stojąc tutaj na straży
Państwa Polskiego, gdyż ziemia kaszubska była pol
ską — jest polską — i pozostanie polską. W tej
myśli wzniósł okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczy
pospolitej. Starosta Lipski poświadczył, że Kaszubi
szczerze przywiązani są do Polski i wzniósł na po
myślność ich toast. Kupiec Bazyli Adolph przemó
wił w imieniu tutejszych Kaszubów, wyrażając swą
radość z okazji rocznicy przyłączenia ich do Polski
i nawoływał wszystkich do usilnej akcji nad rozwo
jem naszej polskiej floty handlowej, aby Polska była
potężną. Gien. Haller ostatni zabrał głos, wyrażając
swą radość z nastroju i ducha, jaki tu panuje. Za
znaczył, iż naszem dążeniem powinno być nie tylko
utrzymanie naszego morza, ale rozszerzenie brzegu
morskiego do tych granic, jakie nam się słusznie
należą, bo słusznie należą nam się szerokie wrota
na świat, a nie małe tylko okienko.
Generał Haller zakończył swe przemówienie
toastem „Kochajmy się“. Odśpiewaniem hymnu
„Boże coś Polskę“ zakończył się wspólny obiad.
Wieczorem o 18-tej nastąpiła iluminacja świetlna
w całem mieście, a była ona wspaniała. Na ratuszu
z barwnych świateł utworzono orła polskiego i napis:
10. 2. 1920 r. — 10. 2. 1930 r. W sali ratuszowej
przy otwartych oknach koncertowała orkiestra Blaszkego. Cały rynek zapełniony był publicznością.
Drugi obchód uroczystości dziesięciolecia
w Pucku.
Po wspaniałym obchodzie w dniu 10 lutego na
stąpił w dniu 16 lutego drugi, obchodzony uroczyście
na całem Pomorzu. W przeddzień uroczystości od
był się capstrzyk. W pochodzie wzięło udział woj
sko, Ochotnicza Straż Pożarna, Tow. Powstańców
i Wojaków, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Sokół,
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Tow. Robotników. Stowarzyszenie Młodzieży Mę
skiej i Przysposobienie Wojskowe Kolejarzy. Po
chód ruszył od Domu Kuracyjnego, przeszedł głów
niej szemi ulicami miasta z orkiestrą na czele i po
odśpiewaniu „Roty“ rozwiązał się na Rynku. W tym
czasie nastąpiła wspaniała iluminacja okien i palenie
ogni sztucznych.
W niedzielę o 11,30 zebrało się wojsko i wszyst
kie towarzystwa ze sztandarami na Rynku, skąd na
stąpił odmarsz do kościoła na uroczystą mszą św.,
którą celebrował ks. prob. Fittkau. Po mszy św.
zaintonował ks prob. „Te Deum“ i chór odśpiewał
dziękczynne „Ciebie Boże chwalimy“, poczem woj
sko i towarzystwa ustawiły się na Rynku, gdzie prze
mawiał z ramienia Komitietu obchodu dyrektor
szkoły rolniczej Miksiewicz i wzniósł okrzyk „Pol
skie Pomorze niech żyje“. Po krótkim przemówie
niu, burmistrz Kamski dokonał odsłonięcia pięknie
wykonanej z bronzu tablicy pamiątkowej, ufundo
wanej przez Magistrat i mieszkańców Pucka, wmu
rowanej na rogu ratusza i oddał ją pod opiekę oby
wateli miasta. Tablica nosi napis: „W dziesiątą
rocznicę odzyskania Polskiego Bałtyku, ku uczcze
niu pamięci bojowników o wolność Ojczyzny a po
koleniom ku otusze, mieszkańcy miasta Pucka“. —
Chór mieszany „Moniuszko“ pod batutą dyrygenta
Gierszewskiego, odśpiewał przy akompanjamencie
orkiestry dętej potężny psalm ośmiogłosowy Nowo
wiejskiego „Ojczyzna“.
Na rynku nastąpiła defilada, po ukończeniu któ
rej pochód udał się do Domu Kuracyjnego na uro
czystą akademję. Słowo wstępne wygłosił inspektor
szkolny Sieteski, a chór „Moniuszko“ odśpiewał po
raz wtóry na scenie psalm „Ojczyzna“ i pieśń „O pol
ski kraju święty“. Przemówienie okolicznościowe
wygłosił Naczelnik Sądu Grodzkiego Szwedowski,
przedstawiając historję Pomorza i jego charakter
polski od najdawniejszych czasów i uwydatniając
konieczność posiadania morza, do którego dziś oczy
całego narodu są zwrócone. Okrzykiem na cześć
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zakończył swe prze
mówienie. Nastąpiły jeszcze piękne deklamacje
o polskiem morzu, wypowiedziane przez pp. Waletównę i Ratenauównę. Wieczorem odbyło się w Do
mu Kuracyjnym przedstawienie amatorskie i zabawa
ludowa. Tak obchodzili dziesięciolecie zaślubin Pol
ski z Bałtykiem, oraz dziesięciolecie polskiej pracy
w starym Pucku, jego mieszkańcy pokrzepieni na
duchu do dalszej budowy Ojczyzny nad polskiem
morzem, w oczekiwaniu dwudziestopięciolecia.

Sępólno.
Dnia 24. stycznia 1920 r. wkroczyły Wojska
Polskie do miasta Sępólna i oddały miasto w posia
danie polskim władzom cywilnym. Przyjęcie Wojska
Polskiego przez tutejsze obywatelstwo polskie b}ło
wspaniałe i bardzo serdeczne. Miasto było przyozdo
bione bramami triumfalnemi, girlandami i flagami
narodowemi, — Na komisarycznego burmistrza miasta
ustanowiono p. Józefa Kütznera, kupca z Sępólna,
któr^ urzędował do 1. grudnia 1921 r. Od 1. gru-

Burmistrz miasta Sępólna, Edmund Jagielski.

dnia 1921 r. do 1. lutego 1922 r. urzędował jako
komisaryczny burmistrz porucznik Wojsk Polskich,
p. Tadeusz Ziółkowski.
Dnia ir. lutego 1922 został mianowany jako
pierwszy burmistrz polski z wyborów p. Edmund

Jagielski,- sekretarz sądowy z Sępólna, który dotyczas urzęduje. Po wkroczeniu Wojska Polskiego zor
ganizowano Starostwo i Wydział Powiatowy z tym
czasową siedzibą w Kamieniu, które dnia 14 lutego
I93° r* przeniesione zostały do Sępólna, jako miasta
powiatowego. Ponieważ miasto tutejsze było bardzo
zniemczone, zabrało się obywatelstwo polskie do spol
szczenia miasta przez zakładanie towarzystw polskich,
przekształcanie szkół itd.
21. lipca 1928 r. zwiedził miasto Pan Prezy
dent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki z Małżonką.
Przywitanie Pana Prezydenta odbyło się na granicy
powiatu przez Pana Starostę Powiatowego Ornassa,
a w mieście przez burmistrza Jagielskiego.
Ponieważ miasto było za czasów pruskich za
niedbane pod względem sanitarnym i gospodarczym,
starano się w dziesięcioleciu 1920—30 doprowadzić
miasto do odpowiedniego stanu kulturalnego, a mia
nowicie przeprowadzono po większej części kanaliza
cję» wybudowano dom dla ubogich, naprawiono ulice,
zalesiono 150 morgów nieużytków. Za wydatną po
mocą finansową miasta wybudowała Katolicka Gmi
na Kościelna wpaniały Dom Ludowy, w którym
mieści się ochronka polska, czytelnia ludowa, ognisko
dla młodzieży męskiej i żeńskiej, sala przedstawień,
poradnia dla matek i przytułek dla sióstr.
Oprócz tego oddało miasto bezpłatnie lub za
opłatą małe parcele pod budowę, przez co powstało
kilka nowych domów mieszkalnych, co załagodziło
głód mieszkaniowy. Jako przedsiębiorstwo komunalne
jest w mieście gazownia, bardzo dobrze prosperująca,
która oddaje najtańszy gaz z całej Polski. Przemysłu
i handlu w mieście jest mało, są tylko dwa tartaki,
z których jeden jest nieczynny, a drugi podupadł.
Wobec tego są dochody miasta niewystarczające do
pokrycia koniecznych wydatków.
Za pomocą miasta wybudowano tu nowoczesne
boisko czyli stadjon i gmach starostwa.

Skarszewy.
Z dniem 29 stycznia 1920 r. miasto Skarszewy
zamknęło swój czwarty okres w historji swego 750lietniego istnienia, okres niespełna 150-cioletniej nie
woli u zaborcy pruskiego, datującej od 15 września
1772 r.
W tym dniu, poprzedzającym wkroczenie woj
ska polskiego do Skarszew, było nadzwyczaj rojno
i gwarno na ulicach miasta. Żołnierze Grenzschutzu
odprawiali libacje pożegnalne, toteż po części w pija

nym stanie rozbijali się po ulicach, lżąc znienawi
dzonych Polaków, zajętych w ochronce i domach
prywatnych, gorączkowemi przygotowaniami do
godnego przyjęcia tak upragnionych gości. Stanęły
do pracy solidarnie wszystkie już wtedy istniejące,
wybitnie polskie stowarzyszenia, jak T-wo Polek,
Ludowe, Sokół i Lutnia.
Zapadał już zmrok, kiedy ostatni żołnierz, tu
stacjonowanej kompanji Grenzschutzu opuścił mia
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sto. Zaraz rozpoczęto wznosić rusztowania pod bra
my triumfalne, przy których przybraniu w zieleń
i chorągiewki biało-czerwone, pracowano do późnej
nocy.
Nareszcie nad Skarszewami zajaśniał pamiętny
poranek 30 stycznia 1920 r. Słonko przepychem
swych promieni, srebrzyło wieżę 6-ciowiiekowego
kościoła parafjalnego, nie zdołało atoli swojem cie
płem złagodzić dość silnego mrozu, sięgającego pod
wieczór 15 st. C. Poprawiono jeszcze tu i tam deko
racje miasta. Blisko południa ulice tonęły w powo
dzi zieleni i chorągwi narodowych. Wzdłuż ulic
szpalerami stanęły towarzystwa i cechy. Dziatwa
szkolna z chorągiewkami barwy narodowej i bukie
cikami w ręku, oczekiwała błękitnego żołnierza. Oj
cowie miasta z komisarycznym burmistrzem Ale
ksandrem Muszyńskim i prezesem Rady Ludowej
Michałem Ligmanowskim na czele, wyjechali na szo
sę starogardzką, by chlebem i solą już na granicy
miasta przywitać wkraczające wojsko polskie.
Około godziny 11-ej na szosie starogardzkiej
spostrzeżono błękitne kolumny, a dwadzieścia mi
nut później, witany owacyjnie, wkroczył do miasta
t-szy bataljon Hallerczyków, pod dowództwem mjr.
Liwacza.
Ze specjalnie na ten cel na rynku wzniesionej
trybuny, witał żołnierza polskiego kom. burmistrz
Muszyński w imieniu miasta, zaś w imieniu miejsco
wej Polonji, wygłosił mowę powitalną dr. Ignacy
Tempski, wznosząc na koniec przemówienia okrzyk
na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Po śpie
wie chórowym Lutni, która wykonała udatnie „Mo
dlitwę za zmartwychwstałą Polskę“ i ,,Marsz gen.
Dowbór-Muśnickiego“ F. Nowowiejskiego, komen
dant wkraczających żołnierzy w g*orących słowach
podziękował miastu i obywatelom jego, za nad wy
raz serdeczne przyjęcie. Potem z tłumów rozentu
zjazmowanych patrjotów jak burza zerwała się pieśń
„Boże coś Polskę“ — i zagrzmiała komenda „pre
zentuj broń“!
Wieczorem tegoż dnia odbyła się na sali strzel
nicy uroczysta akademja. na cześć polskiego żoł
nierza.
Cały bataljon wojska, goszczący w Skarszewach
kilkanaście dni, utrzymywany był ofiarnością społe
czeństwa. Nie było w Skarszewach rodziny pol
skiej — nawet uboższej — któraby nie wykorzystała
okazji ugoszczenia przynajmniej jednego żołnierza.
Na urągowisko tendencyjnym statystykom
niemieckim Skarszewy pokazały swe polskie obli
cze, które potwierdził pierwszy powszechny spis lud
ności z dnia 30. 9. 1921 r., według którego na 3042
mieszkańców, przypadało 2135 (70%) Polaków,
869 Niemców i 38 Żydów.
W pierwszem dziesięcioleciu odrodzenia Polski
zarząd miasta sprawowali: Aleksander Muszyński
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(30. 1. — 31.8. 1920 r.), mianowany komisarycznym
burmistrzem przez pierwszego wojewodę pom.;
z wyboru Rady Miejskiej ś. p. Hugon Lifka (1. 9.
20-31. 7. 21) oraz obecnie urzędujący od 10. 10.
1921 r. Edmund Dominiczak (do 12. 3. 22 r. komisa
rycznie).
Po objęciu Skarszew przez władze polskie,
Wojewoda rozwiązał Radę Miejską. W skład pierw
szej polskiej Rady, mianowanej przez Wojewodę
w liczbie 16-tu, weszło 10 Polaków i 6 Niemców.
Przewodniczył jej ś. p. Franc. Gockowski. Druga
z kolei Rada Miejska, a pierwsza z wyborów ukon
stytuowała się dn. 10. 10. 21 r. Na liczbę 18 radnych,
mniejszość niemiecka miała 4 przedstawicieli. Prze
wodnictwo w tej Radzie powierzono insp. szkoln.
Ignacemu Jakubowskiemu, zaś od 1. 9. 23. — do
końca kadiencji Rady Leonardowi Żurowi. Trzecia
Rada składała się z 13 Polaków i 5 Niemców. W r.
1926 przewodniczył jej sędzia Tadeusz Burdecki,
zaś w latach 1927—29 Władysław Swieczkowski.
Jeśli zestawimy gospodarkę miasta za ubiegłe
dziesięć lat, to niewątpliwie stwierdzimy znaczny
rozwój, uwydatniający się wyraźnie w prawie
wszystkich dziedzinach życia miejskiego.
Życie samorządowe miasta Skarszew w wolnej
Polsce, rozpoczęło się jak wszędzie wśród trudnych
i najbardziej niesprzyjających warunków powojen
nych. Ponadto podkreślić wypada, że niemiecki za
borca nie troszczył się nigdy zbytnio o Skarszewy,
zaspakajał tylko najniezbędniejsze potrzeby miasta,
a nawet stał się przyczyną upadku dawnego królew
skiego miasta, rezydencji wojewodów pomorskich
i siedziby starostów — przez zniesienie starostwa
skarszewskiego. Nawet jutrzenka wolności mimo usil
nych starań, próśb i petycyj jeszcze nie wróciła
Skarszewom uprawnionej samodzielności. Wojna
zahamowała zupełnie naturalny rozwój miasta,
a z konieczności musiano zaniechać wszelkich inwiestycyj (budowy wodociągów) i rozszerzenia
istniejących urządzeń.
Gdy nareszcie gospodarka miejska przeszła
w polskie ręce, władze samorządu stanęły wobec
dziesiątek konieczności. Trzeba było uzupełniać
braki i zaniedbania powojienpe, wszędzie leczyć ra
ny, jakie zadała wojna, słowem realizować dziesiąt
ki inwestycyj w dziedzinie szpitalnictwa, higjeny
itd. itd.
O rozmiarze dokonanej pracy — niezależnie
od ciężkich warunków powojennych — niech świad
czą cyfry.
Wiedług szczegółowych obliczeń majątek m.
Skarszew w chwili obecniej przedstawia war
tość 1.085.527.97 zł., przy obciążeniu pożyczkami
120.515.42 zł. (Bilans majątku zestawiony w kwie
tniu 1919 r. wykazywał w przerachowaniu na złote
726.441.25 zł.)

ł

Na znaczny ten wzrost majątku miejskiego
w. przeważnej części złożyło się wykupienie z rąk
niemieckich:
1) nieruchomości przy ul. Dworcowej ii —
obecnie dom administracyjny elektrowni — za cenę
42.500 mkn. z lutego 1920 r. (obecna wartość sza
cunkowa 35.150 zł.)',
2) nieruchomości przy Rynku 17 — obecny
ratusz — za cenę 6.334.841 mkp. z lutego 1922 r.
(wartość szacunkowa 40.000 zł.),
3) nieruchomości przy ul. Kościerskiej 26 —
dom czynszowy — za cenę 10.250.000 mkp z paź
dziernika 1922 r. (wartość szac. 30.000 zł.),
4) nieruchomości przy ul. Dworcowiej 5 —
obecnie szpital miejski — za cenę (z likwidacji)
12.000 zł. (wart. szacunk. 30.000 zł:):
Budżet miasta, bez przedsiębiorstw komunal
nych, zamykając się w sumie 140.169 zł. wydatków
zwyczajnych i 25.700 zł. wydatków nadzwyczaj
nych, jest bezdeficytowy i od paru lat realizuje się
nadwyżką dochodów, przyczepi obciążenie daninami
komunalnemi na 1 mieszkańca wynosi 29 złotych.
W grubym zarysie zestawiona działalność za
rządu miasta za 10 lat wstecz, przedstawia się nastę
pująco:
Najgłówniejszym bodaj zadaniem, jakie miał
do spełnienia zarząd miasta, była reorganizacja szpi
talnictwa. Przejęty bowiem po zaborcy szpital miej
ski, zaniedbany podczas wojny, i nie odpowiadający
najskromniejszym wymaganiom szpitalnictwa —
wymagał innego pomieszczenia. Na budowę nowe
go szpitala brakło funduszów, więc pomyślano o za
kupieniu odpowiedniego budynku dla umieszczenia
szpitala. Za cenę 12.000 zł. zakupiono prawie nową
kamienicę z centralnem ogrzewaniem i wodociągiem
(dawny hotel) od optanta, wyprowadzającego się do
Niemiec. Po wewnętrznej przebudowie otwarto no
wo urządzony szpital w dniu 3. 12. 1925 r. w obec
ności radcy wojewódzkiego dr. Trzaski, Kruszelnickiego, starosty kościerskiego Kowalskiego, lekarza
powiat, i przedstawicieli Magistratu i Rady Miej
skiej. Na r. 1930/31 budżet szpitala zamyka się
w dochodach i rozchodach na 25.950 zł.
Miejska elektrownia wodna, uruchomiona
w lipcu 1907 r., doznała znacznego rozszerzenia.
Szerokie zelektryfikowanie okolicznych osad i wio
sek, przyczyniło się do wyższej konsumpcji prądu,
która w r. 1920 wynosiła 236.600, obecnie zaś wy
nosi 296,000 kwg.
Budżet elektrowni zamyka się w dochodach
i rozchodach zwyczajnych na sumę 110,340 zł. oraz
w dochodach i rozchodach nadzwyczajnych na sumę
12.000 zł.
Choć tak aktualnej sprawy, jaką jest rozbudo
wa miasta, Magistrat ze względów finansowych
nie mógł szeroko rozwinąć, to jednak niemało przy

czyniła się do zmniejszenia klęski mieszkaniowej
budowa domu robotniczego, mieszczącego 11 mie
szkań.
Zewnętrzny wygląd miasta uległ w porówna
niu z przedwojennemi Skarszewami bardzo korzyst
nej przemianie. Za wyjątkiem góry zamkowej, nie
było innych zadrzewień, skwerów czy placów. Dzi
siaj ozdobą miasta jest park miejski nad Wietcisą
z okazałym pawilonem muzycznym, boiskiem sportowem dla towarzystwa P. W. i W. F. (za cza
sów zaborców nie było w mieście boiska sportowego)
i placem tenisowym. Ponadto zasadzono drzewka
nad ulicami: Młyńską i Chojnicką, Urządzono ładny
skwerek na tle starych murów miejskich, przy zbie
gu ul. Szkolnej z ul. Kościerską.
Dużą uwagę poświęca zarząd miasta brukom
i chodnikom, przejętym po zaborcy w wadliwym
stanie.
W r. 1923 przebrukowano Rynek i ul. Ko
ścierską, w następnych latach położono częściowo
nowy bruk, wzgl. przebrukowano ulicę Górną, Ma
łą, Wodną i Chojnicką. W związku z urządzeniem
parku miejskiego częściowo na terenach dawnego
targowiska, przeniesiono targowisko miejskie z śród
mieścia na obszerny plac, zniwelowany znacznym
kosztem, niedaleko dworca kolejowego.
Wspomnieć wypada o pożytecznym dorobku
miasta w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.
Aby kres położyć nieskutecznemu i przestarzałemu
sposobowi alarmowania na wypadek pożaru za po
mocą trąb, zmontowano na ratuszu elektryczną sy
renę alarmową, którą połączono z dwiema stacjami
alarmowemi.
Pracując nad wszechstronnym rozwojem
oświaty, zarząd miasta wydatnie finansuje powsze
chne nauczanie. Poza szkolnictwem powszechnem, na
które wydatkuje miasto 7,86% budżetu, ponosi 1jn
część kosztów osobowych dla utrzymania szkoły do
kształcającej i subwencjonuje Uniwersytet Ludowy.
Pod koniec tegoż sprawozdania za ubiegłe 10
lat, wspomnieć wypada wzniosłe chwile, w których
mieszczaństwo skarszewskie w swem mieście miało
zaszczyt witać dostojnych gości.
Mała srebrna tabliczka przy fotelu przewod
niczącego Rady Miejskiej przypomina uroczystą
chwilę dnia 3. 11. 1920 r., kiedy w salce ratusza
ugoszczono oswobodziciela Pomorza, gen. broni Jó
zefa Hallera.
W tej salce przyjęły korporacje miejskie rów
nież w dniu 2. 8. 1925 r. p. Wojewodę Pomorskiego
dr. Wachowiaka, przybyłego do Skarszew na nie
zwykłą uroczystość poświęcenia sztandarów miej
scowych towarzystw i organizacyj. Przy tej okazji
wręczył Wojewoda Pomorski bronzowy krzyż za
sługi burmistrzowi miasta, Edmundowi Dominicza
kowi.
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Ćiioć jeno krótkie były owe chwile, w których
przebywali w Skarszewach Prezydentowie Najjaś
niejszej Rzeczypospolitej, to jednak pamięć o nich
nigdy nie wygaśnie. Dnia 19. 5. 1923 r. tłumy oby
wateli miejscowych i okolicznych wiosek zalały
dworzec kolejowy przybrany odświętnie w chorą
gwie, zieleń i kwiaty. Hymn narodowy, odegrany
przez dwie orkiestry obwieszczał przyjazd wysokie
go gościa. Wśród niemilknących okrzyków „Niech
żyje!“ burmistrz Dominiczak podał p. Prezydento
wi Stanisławowi Wojciechowskiemu chleb i sól, na
tacy ozdobionej herbem miasta. 13-minutowy pobyt
p. Prezydenta wypełniały śpiewy „Lutni“, deklama
cje dziewcząt szkoły wydziałowej i powszechnej
oraz przegląd towarzystw. W świcie p. Prezydenta
znajdowali się między innemi Wojewoda Pomorski,
Jan Brejski, ks. kardynał Dalbor i liczna generalicja
oraz ówczesny starosta powiatu kościerskiego, p.
dr. Mellin.
O przejieździe p. Prezydenta dr. Ign. Mościc
kiego głosi kronika: W dniu 3. 8. 1927 r., przybrało
miasto nasze odświętny wygląd. Flagi o barwach
narodowych powiewały prawie z każdego domu.
Na licznych bramach triumfalnych widnieją napisy:
„Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita i Jej Pre
zydent“, — „Cześć i Hołd Głowie Państwa“ i inne.
Ulice i Rynek umajone jak w dzień Bożego Ciała

Ód godziny 2-ej nastaje na ulicach niezwykły
ruch, przy starej strzelnicy gromadzą się towarzy
stwa wraz ze sztandarami. Wszystko niecierpliwie
czeka głosu syreny alarmowej dającej znak zbliże
nia się Głowy Państwa. W tern nadchodzi wieść,
że przyjazd p. Prezydenta nastąpi dopiero o godzi
nie 5.30. Dwie godziny niecierpliwego czekania.
Nareszcie godzina pół do szóstej. Towarzy
stwa tworzą szpalery wzdłuż ulic, któremi przejeż
dżać będzie Dostojny Gość. Syrena alarmowa odzy
wa się a wtórują jej dzwony i syreny miejscowych
tartaków i fabryk. Prezydent wjeżdża do miastą.
Pierwsze witają p. Prezydenta okrzykami „Niech
żyje!“ korporacje miejskie i przedstawiciele miej
scowych urzędów, później dzieci szkolne. Młodzież
żeńska obsypuje samochód bukietami kwiatów;
owacyjnie witają Głowę Państwa wszystkie towa
rzystwa.
Na rynku podaje prezeska T-wa Polćk wią
zankę róż do samochodu, za co p. Prezydent
dziękując, ściska jej dłoń. Na skraju miasta, żegna
swego naczelnego inspektora Straż Pożarna; pomię
dzy dwiema triumfalneini bramami tworzą szpaler
dziarscy strażacy, już w nowem umundurowaniu.
Oni ostatni widzieli Dostojnego Gościa, udającego
się w dalszą drogę do Kościerzyny.

Skórcz.
Wkroczenie wojsk polskich nastąpiło 27 stycznia
1920 r. Wkroczyli^ hallerczycy. Na pamiątkę tego
jedna ulica nazywa się ulicą 27 Stycznia.

Przy

gminy przez wojska polskie
Obecnie liczy 3.377. Obszar
łączny Skórcza wynosi 1797 ha. Skórcz posiada:

Rada Gminna w Skórczu.
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przejęciu

liczyła ona 2.927 dusz.

kościoły katolicki i ewangielicki, pocztę, dworzec
i szkołę powszechną, Ód r. 1922 do 1928 była tu
szkoła rolnicza, którą przeniesiono do Bielawek pod
Pelplinem.
Skórcz odwiedził 24. kwietnia 1923 r. Prezydent
Rzplitej Wojciechowski, bawiąc tu 2 godziny. Był
owacyjnie przez ludność witany. 28 i 29 lipca 1929
r. bawił w Skórczu Najprzewielebn. Ks. Biskup Dr.
Okoniewski, wizytując kościół i parafję, którego witał
przed figurą Serca Jezusowego sołtys gminy.
14 września 1929 r. przejeżdżał przez Skórcz
Prezydent Ign. Mościcki witany radośnie przez miesz
kańców.
Skórcz był dawniej gminą wiejską, Obecnie,
od 1 kwietnia 1929 r. mocą rozporządzenia ministerjalnego ma prawa miejskie w sprawach finansowych.
Od 3 sierpnia 1926 r. stoi na czele gminy sołtys,
Jan Grzankowski, wybrany na 12 lat. Rada gminna
składa się z 23 radnych i sołtysa jako przewodni
czącego. Jest ona w całości polska; wybrana dnia
10 stycznia 1929.

W Skórczu odbywa się rocznie 6 jarmarków
i to: 2 kramne i 4 na konie i bydło, oraz co sobotę
targ tygodniowy, bardzo ożywiony.
W r. 1929 Skórcz utrzymywał własnym kosztem
kolonję letnią w liczbie 20 dziewczynek z Niemiec.
Pod względem społecznym i ruchu kulturalnego
i oświatowego życie jest tu ożywione. Istnieje Tow.
Czytelń Ludowych, Związek Obrony Kresów Zachod
nich, Komitet P. W, i W. F., Tow. Powst. i Woja
ków, Koło śpiewu Lutnia, Ochotnicza Straż Ogniowa,
która obchodziła dnia 1 lipca 1928 25-ciolecie istnie
nia, Czerwony Krzyż, Koło śpiewu kościelnego Cecylja,
Kółko Rolnicze, L. O. P. P., Tow. Rzemieślnicze,
Tow. upiększenia Skórcza, Tow. Ludowe, Tow.
Młodzieży Polskiej i organizacje zawodowe robotników
Z. Z. P. Przy szkole powszechnej istnieją dobrze zorga
nizowane ogródki poglądowe i doświadczalne dla
dzieci. Pomnik Wilhelma I. został przebudowany na
figurę Serca Jezusowego, za polskich czasów. Skórcz
jest zaopatrzony w sieć prądu elektrycznego na siłę
i światło ze Stockiego Młynu.

Starogard.
Miasto Starogard jest miastem powiatowem. w własnych budynkach, 1 szkoła wydziałowa w miej
Założone zostało w roku 1339. Liczba mieszkańców, skim gmachu, gimnazjum państwowe w pięknym bu
bez garnizonu 12273. Narodowość 90% Polaków. dynku własnym, szkoła dokształcająca, niemieckie
Burmistrzem jest Adam Czwójdziński, zastępcą bur gimnazjum prywatne, czytelnia ludowa, ochronka,
mistrza adwokat Jacobson. Starogard położony jest miejskie przytulisko dla ubogich starców, 4 przytu
przy kolei głównej Tczew—Chojnice, poza tern sta liska dla starców pracowników firmy Goldfarb. Miasto
nowi punkt wyjścia dla kolei bocznych: Starogard— ma straż ogniową z dobremi przyrządami.
Starogard ma charakter wybitnie przemysłowy.
Skórcz—Smętowo, Starogard—Skórcz — Czersk, Sta
rogard—Skarszewy—Kościerzyna i szos Starogard — Fabryk i zakładów większych rozmiarów liczy 18,
Tczew, Starogard—Chojnice, Starogard—Skórcz, Sta a mianowicie: 1 gorzelnię, 1 fabrykę państwową
rogard—Pelplin, Starogard—Lubichowo, Starogard— wyrobów tytoniowych, 1 fabrykę państwową mono
polu spirytusowego, 1 fabrykę koniaku, 1 fabrykę
Skarszewy.
Ogółem budowli murowanych jest 600, barak obuwia, 2 fabryki mebli, 1 młyn wodny i elektryczny,
1 fabrykę maszyn, 1 fabrykę chemiczną, 3 tartaki,
zaś urządzonych na cele mieszkaniowe 12, stan ulic
3
przedsiębiorstwa budowlane, 1 fabrykę papy dacho
jest dosyć dobry, chodniki są wyłożone flizami, oświet
wej
i smoły.
lenie elektryczne.
Drobnych zakładów przemysłowych jest w mieś
Starogard ma Rynek, osobne targowiska dla
bydła i koni, rzeźnię miejską, oraz, prócz głównego cie około 15, nie licząc rzemiosła (fabryka cukier
dworca przy torze Tczew—Chojnice, mniejszy drugi ków, 2 mineralne, 3 drukarnie, 1 mleczarnia, fabryka
narzędzi rolniczych, fabryka powozów, 3 fabryki likie
dworzec przy torze Starogard—Skórcz.
Miasto ma gazownię, benzolownię i wodociągi, rów i t. p.).
Ruch handlowy jest bardzo ożywiony, ponieważ
kanalizację, łazienki rzeczne, ogród obszerny przy
Strzelnicy i park miejski w śródmieściu w obszarze nawet dalsza okolica pokrywa tu na miejscu swe po
4,30 ha, place bawialne w parku miejskim i na Prze trzeby, wysyłka rozmaitych towarów i wyrobów
skoku, 2 apteki, 2 szpitale o charakterze ogólnym obejmuje zaś całą b. dzielnicę pruską a nawet całą
(miejski, 20 łóżek, a drugi w zarządzie sióstr elżbie Rzeczpospolitą.
Starogard ma 2 kościoły, kat. i ew., i bóżnicę.
tanek, 50 łóżek). W sąsiedniej gminie Kocborowo,
2 km. od centrum miasta, znajduje się zakład psy- Garnizon: 1 pułk szwoleżerów i baon strzelców.
chjatryczny w zarządzie krajowym, w sąsiedniej Sąd; powiatowy i okręgowy.
Ważniejsze wydarzenia w mieście w czasie od
gminie Stadnina (3 km. od centrum miasta) państwo
wa stadnina ogierów. Dalej są 2 szkoły miejskie r. 1920 — 1930:

479

2t). T.I920. Wkroczenie wojsk polskich i objęcie
miasta przez władze polskie.
4. 2. I92O. Przyjazd generała Hallera.
13. 2. 1920. Wprowadzenie w urząd komisarycznego
burmistrza, Buchholza przez kom. sta
rostę Nagórskiego.
l6. 2. I92O. Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej.
Iß. I I. I92I. Wybór Rady Miejskiej.
25. 9. 1922. Wybór Adama Czwójdzińskiego na bur
mistrza.
8. 3. 1923. Wprowadzenie burmistrza Czwójdziń
skiego w urząd przez Naczelnika Wy
działu Samorządowego Peszkowskiego
z Torunia ńa uroczystem posiedzeniu
Rady Miejskiej w obecności starosty
dr. Bogocza i licznych przedstawiciele
władz i obywatelstwa.
25. 4. 1923. Przyjazd Pana Prezydenta Rzeczypos
politej Wojciechowskiego w celu zwie
dzenia miasta, powiatu i Pomorza.
T. 5. 1925. Katastrofa kolejowa (pociąg tranzyto
wy) pod Starogardem przy leśniczówce
Kochance, spowodowana zbrodniczą rę
ką przez rozkręcenie szyn.
Rozbiło
się kilka wagonów a 29 osób poniosło
śmierć.

24. 4. 1926.

Opuszczenie przez 65 pułk piechoty
miasta Starogardu wskutek przesiedlenia
do Grudziądza.
3. 8. 1927. Przejazd Prezydenta Rrzeczypospolitej
Mościckiego* przez Starogard, przywi
tanie na Rynku i przyjęcie godności
Króla Kurkowego tutejszego Bractwa
Strzeleckiego oraz dekorowanie orderem
królewskim.
14. 16. 1929. Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospoli
tej Mościckiego z powodu święta 1 Puł
ku Szwoleżerów Rokitniańskich.
Miasto pobudowało od r. 1920—1930: 9 domów
mieszkalnych dla 132 rodzin, przebudowało 13 barak
wojskowych na domy mieszkalne dla 53 rodzin, wy
budowało most betonowy przez kanał, wykonało re
gulację ulic Hallera i Podgórnej, boisko sportowe
przy gazowni. Szpital miejski i ratusz gruntownie
przebudowano i dostosowano do wymogów nowo
czesnych, skanalizowano wschodnią część Rynku,
urządzono łazienki rzeczne za gazownią, park miejski
w śródmieściu o obszarze 4,30 ha, place bawialne
w parku miejskim i na Przeskoku, usypano 1200 m.
drogi okrężnej, 12 m. szerokiej, przyczem poruszono
przeszło 100 000 m3 ziemi, założono 2 mosty przez
Wierzycę i wybudowano przy gazowni benzolownię.

T czew.
Miasto Tczew uchodziło przed wojną za jedno
z najwięcej zniemczonych miast pomorskich, a to
dzięki wielkiej ilości rodzin urzędników-pracowników kolejowych, stanowiących jedną trzecią lud
ności. Mimo że odsetek Polaków dochodził do 32%
ogółu, ludność polska nie wywierała żadnego wpły
wu na kształtowanie się życia duchowego i gospo
darczego dla braku inteligencji lub choćby małiej
warstwy zamożniejszej.
Dopiero od r. 1908 ruch polski zaczyna się
ożywiać, szczególnie na polu gospodarczem. W krót
kich odstępach czasu powstają: Bank Ludowy,
Rolnik, Związek Zawodowy Polski, Tow. Ludowe;
wybory do Zarządu kościelnego, przeprowadzono
w r. 1907 z wynikiem niespodziewanym. Po raz
pierwszy Polacy postawili własną listę, skupiając na
niej 78% głosów.
Temu ruchowi odrodzeńczemu, utrzymywane
mu cichą pracą wielu, pracą pokolenia, które od
chodzi, zawdzięczamy odrodzenie się ducha pol
skiego w Tczewie. Pozostanie zasługą tych wielu,
żte podczas narad wersalskich w r. 1919 świadomość
narodowa wśród mieszkańców miasta wzrosła
ogromnie i rozbudził się ów wielki entuzjazm, z ja
kim witano w mroźny dzień 30. stycznia 1920 r.
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wojska polskie a w kilka dni później generała błęki
tnego, Józefa Hallera.
Kiedy dnia 24. kwietnia 1923 r. Prezydent R.
P. odwiedził miasto, przyjęcie wysokiego gościa za
mieniło się w olbrzymią manifestację narodową a
niezliczone tłumy zaległy ulice, któremi przejeżdża
ła głowa państwa. Miasto już wówczas uwydatniło
swój narodowy charakter, cechujący miasto kresowe.
Miasto Tczew bowiem rychło utraciło swój
dotychczasowy charakter niemiecki. Odpływ ludno
ści niemieckiej, zwłaszcza urzędniczej oraz licznych
optantów z jednej a dopływ ludności polskiej
z drugiej strony, zmienił zupełnie oblicze miasta.
Odsetek dzieci polskich w szkołach powszechnych
wynosił w r. 1915 13%, w r. 1920 51%, w r. 1923
79% a w r. 1926 88%.
Handel i rzemiosło znajdowało się przed woj
ną niemal zupełnie w ręku niemieckiem. Ludność
niemiecka była jedyną warstwą posiadającą. Sto
sunki te uległy w ubiegłych dziesięciu latach zupeł
nej zmianie. Obecny stan kupiectwa polskiego zo
brazują może najlepiej obroty handlowe za r. 1928.
Przy ogólnym obrocie zł. 33.500.000,— płaciło 445
płatników narodowości polskiej podatek przemysło
wy od zł. 24.000.000. Płatników narodowości nie-

mleckiej było it2, wykazujących obrot w sumie z którego się szczęśliwie wywiązał. Dziś większą
zł. 7.900.000,— zaś 27 płatników żydowskich płaciło część żelaza usunięto zamieniwszy przewody żelazne
podatek od zł. 1.583.000,— obrotu.
na miedziane. Równocześnie podwyższono moc elek
Dorobek gospodarczy dziesięciolecia jest zna trowni, zbudowano nową kotłownię, wybudowano
czny. Wytwórnia metalowa „Arkona“ rozszerza nowy turbozespół. Tein samem stała się Elektrownia
swój zakres pracy, uruchomiając w r. 1923 pudeł- stacją wytwórczą podczas gdy do końca 1929 r. prze
karnię z chromolitografją na blasze. Fabryka pa twarzała z małym wyjątkiem tylko prąd obcy.
pieru, wybudowana w latach inflacyjnych, jest czyn
Koszty przebudowy wynoszą dotychczas prze
na od r. 1923 i wystawiała swoje wyroby na wysta szło 810.000,— zł. Pożyczka obligacyjna, jaką gmi
wach krajowych i zagranicznych, zyskując nagrody na uzyskała na ten cel, przyniosła tylko zł. 380.000,—.
w Poznaniu, Rzymie i Paryżu. Wytwórnia tablic
Znacznie większą część kosztów Elektrownia
licznikowych i zabezpieczeń domowych firmy Grze własnemi dochodami w następnych dwóch latach
sik i Ska jest bodaj pierwszą próbą podjętą w Pol umorzy.
sce w tej gałęzi wytwórczości.
W latach 1928 i 1929 dokonano całkowitej
Imponującym był i dużo rozgłosu nabrał swe przebudowy urządzenia maszynowego Zakładów
go czasu projekt wielkiego portu handlowego pod
Wodociągowych, usuwając stare motory i pompy.
Tczewem, który obecnie z powodu rozbudowy Gdy Przebudowy dokonano własnym kapitałem w kwo
ni poszedł w zapomnienie. Projekt przewidywał port cie zł. 225.000.—. W ten sposób stały się tczewskie
wewnętrzny, połączony z Bałtykiem kanałem. Może Zakłady Wodociągowe jednym z nielicznych zakła
kiedyś potrzeby życiowe wysuną go na czoło za dów polskich, któne są najnowocześniej urządzone.
gadnień handlu morskiego. Ojcem projektu i szer
Podobnej przebudowy dokonano w Rzeźni.
mierzem idei portowej był p. Klejnot, redaktor Że Urządzenia maszynowe zmieniono, wybudowano peglarza Polskiego.
klownię, rozszerzono chłodnię, flaczarnię, dostoso
Surogat portu urządzono później, w r. 1926,
wując temsamein urządzenia Rzeźni do potrzeb ubo
nad Wisłą powyżej mostów dzięki staraniom i zabie ju eksportowego, który uprawia się w ńiej od dwóch 1 a
gom p. Teod. Nosowieża, obecnego dyr. Dep. Mor
Obchodząc dziś uroczyście rocznicę dziesięcio
skiego Min. Prziem. i Handlu. Port służy tylko prze lecia przyłączenia miasta Tczewa do Macierzy pol
ładunkowi węgla, był w latach 1926 i 27 w pełni
skiej, z pewną dumą stwierdzić możemy, że praca
wykorzystany, obecnie zaś jest mało czynny.
społeczeństwa a w szczególności Zarządu miasta nie
Szczególnie pokaźny jest dorobek samorządu. poszła na marne i dzisiaj wykazać się może pokaź
Polski zarząd miasta przejął przedsiębiorstwa w sta nym dorobkiem, świadcząc dobitnie o twórczej sile
nie nieszczególnym. Gospodarka wojenna znacznie dzieła polskiego. Ta twórcza siła usunęła pokost
pomniejszyła majątek miasta i pogorszyła sprawność niemczyzny w życiu kulturalnem miasta a w dzie
samorządu. W r. 1916 i 17 Rząd pruski zajął na dzinie wiedzy zastosowamej pokazała, czego w tych
rzecz administracji wojennej większą część miedzi kilku latach zdołał dokonać polski inżynier, polskie
w postaci przewodów elektrycznych. Polskiemu za wytwórnie maszyn, a dobrze, że pokaz ten stanął
rządowi przypadł w udziale obowiąziek odbudowy, w mieście^ kresowem, jakiem jest Tczew.

Toruń.
Z chwilą wybuchu rewolucji listopadowej w r.
1918 rozpoczęła się w Toruniu intensywna działal
ność społeczeństwa polskiego.
Dnia 9 listopada zaczęła działać rada żołnier
ska, w której skład weszli pp.: Dr. Otton Steinborn,
Ignacy Ciążyński i Ludwik Makowski. Obecność
miejscowych obywateli Polaków była dla obrony
interesów polskich konieczna i okazała się skutecz
ną. Dnia 10 listopada odbył się samorzutnie zwołany
wiec polski w sali Wiktorji, na której przemówił
redaktor Antoni Brejski, nawołując zebranych do
spokoju i niemieszania się w rewolucyjne wypadki
niemieckie. Niebawem na wiecu ludności Torunia
obu narodowości wybrano przedstawicieli swoich do
31. Dziesięciolecie Pomorza

rady robotniczej, która połączyła się z radą żołnier
ską i jako Rada Robotników i Żołnierzy była wów
czas faktyczną władzą miasta.
Dnia 17 listopada odbyły się na dwóch salach
Wiktorji wiece, celem ustanowienia Polskiej Rady
Ludowej. W skład jej weszło około 70 członków.
Polska Rada toruńska zależną była bezpośrednio od
Podkomisarjatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdań
sku. Przewodniczącymi Polskiej Rady Ludowej
m. Torunia byli: adwokat Władysław Szuman, adwo
kat Stanisław Tempski i lekarz dr. Otton Steinborn. Hasło utrzymania spokoju, udało się Polskiej
Radzie Ludowej w Toruniu przeprowadzić aż do
końca rewolucji mimo, że na kilka tygodni przed
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ratyfikacją pokoju titnysły ludności polskiej były
bardzo podniecone. Oczekiwania ludności polskiej na
przejęcie miasta przez Władze polskie zakłócały cią
głe prześladowania Niemców i napady Grenzschutzu.
W niedzielę 18 stycznia 1920 r. nastąpiła wie
kopomna chwila wkroczienia wojsk polskich pod do
wództwem pułkownika Skrzyńskiego, powitanego
na placu przed Dworcem Miejskim przez dr. Steinborna, którego Minister b. dzielnicy pruskiej wyzna
czył do pełnienia na czas choroby komisarycznego
prezydenta miasta dr. Wolszlegiera funkcyj tegoż
prezydenta. Dnia 20 stycznia 1920 r. przybyli do
Torunia przedstawiciele rządu polskiego, minister
b. dzielnicy pruskiej Władysław Seyda, wojewoda
pomorski Stefan Daszewski oraz starosta krajowy
pomorski dr. Józef- Wybicki a nazajutrz główna
kwatera Dowództwa frontu pomorskiego z genera
łem Józefem Hallerem na czele.
Po przejęciu Pomorza przez władze polskie
stał się Toruń stolicą nowego województwa pomor
skiego i siedzibą urzędów, jak Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Starostwa Krajowego Pomorskie
go, Starosta Powiatu Toruńskiego, Sądu Apela
cyjnego, Okręgowego i Grodzkiego, Komendy Po
licji Państwowej okręgu XII, Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, Dyrekcji Dróg Wodnych. Od
działu Banku Polskiego. Urzędu Skarbowego, Kasy
Skarbowej. Zarząd szkolnictwa objęła początkowo
komisja dla spraw wyznaniowych i szkolnych prze
kształcona na Ku rat or ju 111 okręgu Szkolnego Po
morskiego. W r. 1922 zostało przeniesione z Gru
dziądza do Torunia Dowództwo Okręgu Korpusu
Nr. VIII. Równocześnie staje się Toruń siedzibą
centralnych organizacyj zawodowych rolnictwa wo
jewództwa pomorskiego z Pomorską Izbą Rolniczą

Pierwszymi wojewodami pomorskimi Urzę
dującymi w Toruniu od r. 1920 byli Stefan Daszew
ski, Jan Brejski, dr. Stanisław Wachowiak, Kazi
mierz Młodzianowski. Obecnie urzęduje Wiktor La-

mot.

Trudności utworzenia młodej administracji
w pierwszych latach bytu niepodległego zostały
szybko pokonane. Wybitny udział w jej organizacji
wzięli w zaknesie agend urzędu wojewódzkiego,
pierwszy prezes Sądu Apelacyjnego w Toruniu, Wła
dysław Szuman, w szkolnictwie prezes komisji wy
znaniowej i szkolnej dr. Józef Dęg*owski i kuratoiz\
Zygmunt Gąsiorowski i dr. Jan Riemer, w zakresie
Starostwa Krajowego Pomorskiego dr. Józef "Wy
bicki i wicestarosta Henryk Żeleński.
Na czele zarządu miasta stanęli prezydent mia
sta 1) z nominacji przez Ministra b. dz. pr. komisa
ryczny a) Bolesław Wolszlegier (10. II. 20 r.
1.
V. 1921 r.) od 18. I. — 9- II- 20 r. pełnił jego funkcje
dr. Steinborn, b) Bronisław Dietl 1. V. 21 — 26.
IV. 22), 2) z wyboru Rady Miejskiej: Stefan Micha
łek (27. IV. 22 — 31. I- 24), obecnie urzęduje An
toni Bolt od 8. VIII. 1924 r.
Z ważniejszych wydarzeń w życiu Torunia
wymienić należy przyjazd Naczelnika Państwa
Marszałka Piłsudskiego dnia 5. 6. 1922 i Prezy
dentów Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Woj
ciechowskiego dnia 23. 4. 1923 i Ignacego Mościc
kiego 31. 7. 1927 n 17—19- 2- r923 miasto obcho
dziło 450 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, na
którego cześć odsłonięto tablicę pamiątkową na do
mu urodzin przy ul. Kopernika 15. Dnia 26. 10.
1924 r. odbyła się w Toruniu uroczystość sienkiewi
czowska z okazji sprowadzenia dó kraju zwłok zna
komitego pisarza a 23. 6. 1927 Toruń witał powra
cające Wisłą prochy Słowackiego. Dnia 15. 6. 1927
na czele.
po raz pierwszy przjebywał w murach miasta nowy
Przez znaczny wyjazd Niemców oraz dopływ
biskup diecezji chełmińskiej, ks. dr. Stanisław
ludności polskiej z innych dzielnic kraju, miasto
Okoniewski, który wznawiając dawną tradycję, brał
prędko spolszczyło się i stan ludności powiększył się,
udział w uroczystej procesji Bożego Ciała. W r.
jak wynika z poniższego zestawienia:
1923 obchodził ^oo-lecie istnienia cech krawców, w t.
Stan mieszkańców miasta Torunia:
1927 — 625 letni jubileusz cech szewski i swe 575"
lecite Bractwo Strzeleckie.
liczba
Rok
Żydów
Polaków Niemców
Na terenie Torunia odbyły się po r. 1920 dwie
mieszkańc.
specjalne wystawy, które wypada nadmienić: w 1.
1924 wystawa pomorskiego przemysłu ludowego
6 242
30 967
147
37 356
T92O
a w r. 1928 wielka wystawa ogrodniczo-przemysło168
5 486
32815
1921
38469
wa, ilustrująca w szerokich rozmiarach wysoki po
179
39 422
4 923
l C) 2 2
34 329
ziom ogrodnictwa pomorskiego.
4 632
207
36 399
4r 238
I923
Dnia 29 września 1928 odbyło si^ uroczyste
4428
319
42 187
V 5j8
I924
poświęcenie kamienia węgielnego pod most drogo
4352
317
42850
38 181
]925
wy na Wiśle i gmach Urzędu Wojewódzkiego. Po
3>6
2
248
45 583
1926
43019
święcenia dokonał ks. biskup Okoniewski. W un>
412
48 209
2325
45 472
1927
czystości tej brali udział ówczesny minister robót
468
2509
50 OOO
47 023
1928
publicznych, Jędrziej Moraczewski, przedstawiciele
525
52 68l
1929
49539 2617
miejscowych władz i urzędników z wojewodą Lamo1
577
2863
52396'
55 836
1930
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Procesja podczas Kongresu Eucharystycznego w Toruniu.

m

Tablica pamiątkowa Marszałka Ferdynanda Focha w Toruniu.
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tern na czele oraz liczne delegacje i przedstawiciele
kupiectwa i przemysłu.
Dnia 3. września 1929 Toruń przieżył chwilę,
która zapisze się trwale w dziejach miasta Torunia.
Dnia tego odsłonięto w dziedzińcu ratusza toruń
skiego wmurowaną w zachodnią ścianę dziedzińca
tablicę pamiątkową ku czci wielkiego wodza wojsk
koalicyjnych, zwycięzcy w wojnie światowej, śp.
marszałka Ferdynanda Focha, obywatela honorowe
go miasta Torunia.
Za kilka lat Toruń obchodzić będzie 700 rocz
nicę otrzymania prawa miejskiego na podstawie
przywileju chełmińskiego 1233 r.

nia, Książnica osiągnęła 24.218 odwiedzin czytel
ników, którzy korzystali z 15.789 tomów, nie licząc
dzieł podręcznych i bieżących czasopism. Zbiory
powiększyły się o 15.659 tomów. Od r. 1927 Książ
nica otrzymuje ustawowo do zbiorów egzemplarz
obowiązkowy wszystkich druków tłoczonych w za
kładach graficznych województwa pomorskiego
i spełnia przez to funkcję regjonalnej bibljoteki ca
łego Pomorza, będąc jednocześnie największą bibljotieką publiczną w województwie.
Budownictwo miejskie.
Nowe budowle wykonane od r. 1920—1930.

Książnica Miejska.
W okresie ubiegłego io-ciolecia miasto utwo
rzyło przez połączenie kilku bibljotek toruńskich
w r. 1923, w 450-tą rocznicę Kopernika Książnicę
Miejską im. Kopernika, w której skład weszła bibljoteka miejska i oddane w administrację miastu
księgozbiory gimnazjalne, istniejące od r. 1594,
Tow. Naukowego w Toruniu, Tow. Coppernicus
Verein für Wissenschaft und Kunst oraz Sądu Apo

i. w własnym zakresie
a) dla użytku administracyjnego: 1 budynek
(gmach wo je w.)
zabudowana powierzchnia
1.945.74 nr2
kubatura
31 3OQ-— m'
ogólny koszt
2.500.000.— zł.
b) dla użytku mieszkalnego: ilość izb 524
zabudowana powierzchnia
7-793-37 m2

Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół w Toruniu-Mokrem.

lacyjnego w Toruniu. Dzięki stotysięcznotomowym
zbiorom, posiadającym bogaty zasób starodawnych
druków, powstał codziennie dostępny poważny war
sztat pracy naukowej, jieden z kilkunastu najwięk
szych księgozbiorów w Państwie Polskiem.
Od dnia 19. 2. 1923 r. do dnia 31. 12. 1929 r.,
tj. w pierwszem prawie siedmioleciu swego istnie-
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kubatura
113.348.25 m3
ogólny koszt
1.409.845.— zł.
c) budowle gospodarcze i przemysłowe: 17 bu
dynków
zabudowana powierzchnia:
3.301.14 nr2
kubatura
27.255.66 m3
ogólny koszt
848.360.— zł,

2. budowle państwowe
a) dla użytku administracyjnego: 2 budynki
zabudowana powierzchnia
1.461 m2
kubatura
21.776 nr
ogólny koszt
1.100.000.— zł.
b) dla użytku mieszkalnego: ilość izb 216
zabudowana powierzchnia
1.817.58 nr
kubatura
17.369.06 mĄ
ogólny koszt
646.000.— zł.
3. budowle samorządowe
a) dla użytku administracyjnego: 1 budynek
zabudowana powierzchnia
1.345 ms
kubatura
15.064 nr
ogólny koszt
700.000.— zł.
4. kościół — kaplica — klasztor i kostnica
zabudowana powierzchnia
2.844.77 m2
kubatura
34.207.01 nr'
ogólny koszt
2.225.433.— zł.

91.957.29 m3 budowli gosp. i przem. kosztem
2.016.982.45 zł.
34.207.01 m3 kościół, klasztor, kaplica, kostnica
kosztem 2.225.433.00 zł.
68.140.— m3 budowli administracyjnych ko
sztem 4.300.000.00 zł.
18.925.— mb. wybudowanych i naprawionych
ulic kosztem 716.816.00 zł.
Przy ukończeniu wojny światowej rozpoczęły
się gromadzić prawie że we wszystkich miastach
Rzeszy Niemieckiej masy bezrobotnych, a w szcze
gólności zdemobilizowanych żołnierzy, wskutek te
go rozporządzeniem Minister. Spraw Wewnętrz
nych zarządzono dla miasta Torunia
1) zburzenie bram i wału warownego, znaj
dującego się na terenie przyległym do Gazowni,
2) niwelację bastjonu wraz z okalającym wa
łem na terenie przeciwległym cmentarza staromiej-

tiala wystawowa na Przedmieściu Bydgoskiem w Toruniu.

5. budowle wykonane przez osoby prywatne
a) dla użytku mieszkalnego: ilość izb 381
zabudowana powierzchnia
4.914.t8 nr
kubatura
38.751.84 m3
ogólny koszt
1.843.529.— zł
b) budowle gospodarcze i przemysł.: 128 budynków,
zabudowana powierzchnia
19.220 nr
kubatura
64,701.63 m3
ogólny koszt
1.168.622.45 zł.
6. Ogółem zatem przybyło:
169.469.15 m3 domów mieszkalnych kosztem
3.899.374.00 zł.

skiego przy ul. św. Jerzego z jednej strony a ul.
Krasińskiego z drugiej strony, czyli terenu, na któ
rym obecnie stanął budynek mieszkalny Spół.
Urzędu. Wo je w. włącznie z regulacją ul. Matejki.
Prace te prowadził Magistrat m. Torunia
przy udziale subwencji państwowiej w wysokości
dwóch trzecich kosztów aż do sierpnia 1919 r.,
w którym to czasie po całko w item przeprowadzeniu
demobilizacji zgromadziły się w Toruniu takie ma
sy bezrobotirych, że gmina Toruń rady dać nie była
w stanie; wobec tego rozporządzeniem departamen
tu demobilizacyjnego rozpoczął Zarząd Obozu Wa
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rownego w Toruniu całkowite zburzenie pasa fortecznego okalającego śródmieście Torunia.
Po wkroczeniu wojsk polskich, a zatem prze
jęciu Torunia przez władze polskie, t.j. 18. i. 1920 r.
przejął Rząd Polski również rozpoczęte burzenie
pasa fortecznego cieleni zatrudnienia bezrobotnych
na koszt własny. Przy przeprowadzonej ewidencji
w dniu 16. 2. 1920 r. stwierdzono 2.460 zatrudnio
nych bezrobotnych, w tern 870 kobiet.
Ponieważ władze zaborcze przy odejściu za
brały także i wszielkie plany pasa fortecznego, pro
wadzono na razie roboty te bezplanowo. Robotami
temi kierował Wydział Techniczny Dyrekcji Robót
Publicznych przv Województwie Pomorskiem pod
nadzorem Zarządu Obozu Warownego, który też
sporządził plan burzenia z określeniem części, które
pozostaną nienaruszonej również i sporządził pro
jekt umowy zawierającej warunki i zastrzeżenia
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Burzenie pasa
fortecznego wraz ze wszystkiemi tam znajdującemi
się budowlami prowadził Pomorski Urząd Woje
wódzki do dnia 1. 12. 1920 r.
Po przejęciu powyżej wymienionych robót
przez Magistrat m. Torunia w dniu 1. 12. 20 r. za
trudnionych było 1625 robotników pracujących
wzdłuż całego pasa, wynoszącego ogółem około
6500 mb. wału fortecznego, przyczyni około 12 mi1 jonów nr ziemi poruszono a około 280 tysięcy

iii3 muru zburzono, z czego około 1.200.000 szt. ce
gieł wydobyto i oddano na cele budowlane.
Na wykonanie powyżej wymienionych robót
wydano podług wykazu kasowego 963.090.52 zł.
Oprócz tiego ujęto w kanał duży strumyk
płynący wzdłuż zasypanej fosy fortecznej, począw
szy od ul. 3-go Maja aż do byłej bramy bydgoskiej
(przy Gazowni), o długości około 3.500 mb., które
to koszta wynosiły 428.630.10 zł.
Ogólny obszar terenów zwolnionych od objektów i wałów fortecznych wynosi 70 ha.
W związku z zburzeniem zabudowań forte
cznych miasto wszczęło starania wyzyskania tych
terenów na cele rozbudowy miasta. Pertraktacje
z wojskiem doprowadzono do skutku i miasto do
stało z tych terenów około 55 ha na cele rozbudowy
prócz tego całą t. zw. Kępę Bazarową o powierzchni
66 ha. Miasto posiada plan regulacyjny z lat przed
wojennych, czyli z czasów, kiedy miasto było for
tecą. Ze względu na zmianę jicgo charakteru oraz
zmianę warunków okazało się, że istniejący plan re
gulacji nie obejmuje całego miasta i nie odpowiada
wymaganiom obecnego rozwoju miasta. Obecnie
jest w opracowaniu projekt nowego planu regula
cyjnego z uwzględnieniem wszystkich warunków,
jakich wymaga nowoczesna technika pod względem
handlowym, komunikacyjnym, budowlanym i zdro
wotnym.

Wejherowo.
Organizacja władz polskich.
Wojsko Polskie wkroczyło do miasta Wejhero
wa w dniu io-go lutego 1920 i\, w którym to dniu
nastąpiło też przejęcie władz miejskich przez komi
sarycznego burmistrza Augustyna Dybowskiego. 1 enże ustąpił ze stanowiska burmistrza dnia 7-go wrze
śnia 1920 r., odkąd do dnia 16-go września 1920 r.,
t. j. do dnia wprowadzenia w urząd komisarycznego
burmistrza Jana Bielińskiego, obowiązki burmistrza
pełnił emerytowany sędzia pan Alfons Chmiele
wski.
Urzędujący w chwili powrotu miasta do Oj
czyzny Magistrat i Radę Miejską rozwiązano dekre
tem Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej z dnia 16-go
kwietnia 1920 r., i dekretem Pana Wojewody z dnia
26. kwietnia 1920 r. powołano komisarycznych człon
ków tymczasowego Magistratu i Rady Miejskiej.
Pobyt dostojników Państwa i Kościoła.
P. Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojcie
chowski bawił w Wejherowie dnia 30-go kwietnia
i i-go maja 1923 r.

P. Prezydent Ignacy Mościcki odwiedził miasto
Wejherowo w dniu 5-go sierpnia 1927 r.
Ks. sufragan Jakub Klunder wizytował kościoły
tutejsze w dniach T9~go i 20-go lipca 1923 r.
W dniu 23-go i 24-go września 1926 r. wizy
tował ks. biskup Stanisław Wojciech Okoniewski ko
ścioły tutejsze jako koadjutor i w dniu 27 paździer
nika 1928 r. przybył do Wejherowa jako biskup die
cezjalny, bawiąc tu dnia 27-go i 28-go X. 1928 r.
z okazji konsekracji rozbudowanego kościoła farnego.
Nowe budowle.
W ostatniem dziesięcioleciu powstały w mieście
następujące nowe budowle: dom mieszkalny miejski
z 14 mieszkaniami i 2 baraki mieszkalne z 20 mie
szkaniami. Ze strony prywatnej wybudowano 12 do
mów mieszkalnych 1—4 mieszkaniowych.
Miasto liczyło mieszkańców:
w r. 1920 .
w r. 1930 .

.
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Organizacje,
Instytucje finansowe i handlowe.

Historja powstania i rozwoju
Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy O. K. VIII.
(Okręgu Pomorskiego Zw. Ofic. Rez. Rz. P.)
Związek Oficierów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej, który j<est zrzeszeniem kombatantów, t. j.
bojowników o wolność i całość Rzeczypospolitej,
związanem ideowo z innemi grupami byłych ucze
stników wojny, jako tych, którzy uważają się zawsze
za żołnierzy w służbie Ojczyzny1) uważa jako swój
cel m. i.: zespolenie ideowe oficerów rezerwy na
gruncie przynależności do Państwa Polskiego, zara
zem popieranie spójni między ogółem społeczeństwa
a jego siłą zbrojną, oraz popieranie działalności spo
łecznej, stojącej na gruncie państwowości polskiej12).
Według stanu z r. 1928/29 Związek Ofic. Rez.,
którego władze centralne mają swą siedzibę w War
szawie, rozpada się na 10 wielkich okręgów, wśród
których Okręg Pomorski ze względu na swą pokaźną
ilość kół i członków odgrywa stosunkowo dość po
ważną rolę.
Ze względu na przyłączenie Pomorza do Ma
cierzy dopiero w r. 1920, Okręg Pomorski zorgani
zował się dość późno, i to z inicjatywy Poznania.,
który dość wcześnie zaczął propagować ideę łącze
nia się zdemobilizowanych oficerów w koła i zwią
zki, celem obrony słusznych interesów oficerów re
zerwy.
Zasługę stworzenia pierwszego Koła Oficerów
rez. na Pomorzu posiada bezsprzecznie Grudziądz,
gdzie już w końcu lutego 1922 powstał Komitet Or
ganizacyjny dla stworzenia stowarzyszenia oficerów
rez. Na czele tegoż Komitetu stanął por. rez. Macie
jewski Juljan, jeden z organizatorów powstania
wielkopolskiego3).

1) cfr.: „Zasady ideowe Z w. Ofic. Rez.“ zawarte w Ka
lendarzu Ofic. Rez. Rzp. Polsk. na r. 1928.
2) cfr. Statut Z. O. R. zatwierdzony dnia 28. IX. 1928,
§ 2, ust. Il-gi.
3) Powyższe dane o kole grudziądzkiem i o początku
Okręgu Pomorskiego czerpię z artykułu p. t.: „Historja pow
stania i rozwoju Koła Oficerów Rez. P. K. TJ. Grudziądz“.
(Rocznik Oficerów Rez, Rzp. Polsk. 1929), str, 72,

Jako dzień założenia grudziądzkiego Koła Ofi
cerów Rez. można uważać dzień 27 marca 1922 r.,
w którym to dniu odbyło się zebranie konstytucyj
ne przy udziale około 60 zdemobilizowanych ofi
cerów z miasta i najbliższej okolicy. Marszałkiem
zebrania wybrano ppor. rez. Mark wieża Aleksandra,
skazańca w słynnym procesie toruńskim (1901 r.)
uczniów gimnazjum i studentów Filomatów i Fila
retów Pomorza.
Zebranie uchwaliło jednogłośnie założyć towa
rzystwo oficerów nez. na okręg P. K. U. Grudziądz.
W początkach kwietnia 1922 r. wyjechali pre
zes Koła ppor. rez. A. Markwicz i członek zarządu
rotm. śp. Michalski do Poznania na zjazd walny Ofi
cerów rezerwy Wielkopolski, gdzie ich jako Pomo
rzan witano owacyjnie.
Staraniem zarządu koła grudziądzkiego odbył
się dnia 10 kwietnia 1922 r. ogólny zjazd oficerów
rezerwy O. K. VIII, podczas którego wyłonił się „Ko
mitet Organizacyjny Związku Kół Oficerów Rez.
Pomorza“. Przewodniczącym Komitetu wybrano
ppor. rez. Markwicza Aleksandra. Dalszymi człon
kami Komitetu byli: mjr. rez. Grajewski Franci
szek, rtm. rez. śp. Michalski Stanisław, por. rez. Ko
dier Franciszek i mjr. rez. Drouet Marjan. Zjazd
wybrał również ppor. rez. Markwicza jako delegata
Pomorza na ogólno-polski Zjazd Oficerów Rez. Rzp.
Polsk., który się odbył w Warszawie dnia 2. IV.
1922 r.
Komitet Organizacyjny Związku Kół Oficerów
Rez. Pomorza rozwinął energiczną działalność i za
łożył Koła w Wejherowie, Kościerzynie, Starogar
dzie, Tczewie, Chojnicach, Lubawie, Brodnicy,
Chełmnie i Wągrowcu. Koło w Toruniu powstało
również z inicjatywy Grudziądza, który może słusznie
szczycić się tern, że jest jakby Kołem macierzystem
całego nieomal Okręgu Pomorskiego Zw. Ofic. Rez.
Komitet Organizacyjny Związku Kół Ofic.
Rez. Pomorza na zjeździe delegatów poszczegól
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nych Kół pomorskich, który odbył się w Tczewie,
dnia 3 grudnia 1922, przekształcił się w ,/Związek
Pomorski Kół Oficerów Rez. O. K. VIII.“. Pierw
szym prezesem nowopowstałego Związku był ppornez. Markwicz.
Następne Walne Zebranie delegatów Kół Zwią
zku Pomorskiego Oficerów Rez. O. K. VIII odby
ło się w Tczewie, dnia 4 marca 1923 przy udziale

Na Walnem Zebraniu delegatów w dniu 22
kwietnia 1923 r. uchwalono statut4), który obowią
zywał aż do wprowadzenia w życie ogólnego Sta
tutu Z. O. R. (zatwierdzony 28 września 1928).
W myśl statut z roku 1923, który m. i. postanawia,
że siedzibą związku jest siedziba DOK VIII., Toruń
siał się punktem centralnym dla Pomorskiego
Z O. R.

Zarząd Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy Rz. P.
Siedzą (od lewej ku prawej): por. rez. Dąbrowski, por. rez. Szwiec i ppor. rez. Madejski.
Stoją: por. rez, Pataszewski, por. rez. Osten*Sacken, por. rez. Pietrykowski, ppor. rez. Zalewski i por. rez. Klimczewski.

delegata Poznańskiego Okręgu Z. O. R., przedsta
wicieli władz tczewskich i kilku zaproszonych gości.
Z referatu pnezesa por. rez. Markwicza, wygłoszone
go na tymże zjeździe, dowiadujemy się, że Związek
Pomorski liczy (marzec 1923) 14 Kół zorganizowa
nych, i że uzgodniwszy swój statut ze statutem Z w.
Ziem Zach. w Poznaniu połączył się kartelem ze
Związkiem poznańskim i śląskim. Jako główne swe
zadanie dotychczasowy zarząd uważał: niesienie po
mocy zdemobilizowanym oficerom, utrzymując w
tym celu biura pośrednictwa pracy.
Tczewski Walny Zjazd delegatów powołał na
stanowisko prezesa Pomorskiego Okręgu mjr. rez.
Jeskego.
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W następnych latach prezesami Okr. Pohl byli
płk. rez. inż. Stefan Zborżil (1924), kpt. rez. Czarliński (1925), mjr. rez. dr. Jacobson 1926), por.
rez. Michałek (1927—28).
i
Zjazdy delegatów kół pomorskich odbywały się
w Bydgoszczy, Gdyni, Inowrocławiu.
Na ostatnim zjeździe delegatów Okr. Pom. Z.
O. R., odbytym w dniu 14 października 1928 r.
w Inowrocławiu, wybrano zarząd, który do dziś urzę
duje, w nast. składzie: prezes — por. rez. Szwiec
Józef, vice-prezes — por. rez. Dąbrowski Władysław,
sekretarz — ppor. rez. Madejski Wacław.
4) wydrukowany w Toruniu w r. 1924 czcionkami Pom.
Drukarni Roln. Sp. Akc.

Członkowie: i) kpt. rez. Dreszler, 2) kpt. rez.
Jeszkie Henryk, 3) por. rez. Klimczewski Henryk,
4) por. rez. Kreisner Władysław, 5) mjr. rez. Kwiat
kowski Antoni, 6) por. rez. Osten-Säcken Teodor,
7) por. rez. Pałaszewski Stanisław, 8) por. rez. Pie
trykowski Tadeusz, 9) ppłk. rez. Szczudłowski An
toni, 10) por. rez. Zalewski Wincenty.
Okręg Pomorski liczy dziś 20 kół z ilością
członków ca. 1000.
Według ostatnich zestawień (r. 1930) stan li
czebny kół pomorskich przedstawia się jak nastę
puje: 1) Brodnica — 27 członków, 2) Bydgoszcz —132 członków, 3) Chełmno — 25 członków, 4) Choj

nice — 25 członków, 5) Gdynia — 93 członków,
6) Grudziądz — 83 członków, 7) Inowrocław — 75
członków, 8) Kościerzyna-Kartuzy — 24 członków,
9) Lipno — 18 członków, 10) Nakło — 20 członków,
11) Nowemiasto — 24 członków, 12) Rypin — 9
członków. 13) Starogard — 34 członków, 14) Szu
bin — 16 członków, 15) Świecie — 29 członków,
16) Tc ziew — 40 członków, 17) Toruń — 170 człon
ków (prezes: kpt. rez. dr. Jan Betlejewski), 18) Wą
growiec — 34 członków, 19) Wąbrzeźno — 25 czł.,
20) Włocławek — 81 członków.
Tadeusz Pietrykowski.

Historja Związku Podoficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej
Okręgu na D. O. K. VIII. w Toruniu.
Podoficerowie Rezerwy po zakończeniu wojny
światowej i po ustaniu zmagań o wolność i niepod
ległość Ojczyzny na froncie wschodnim (bolszewic
kim), uznali za konieczność niespoczęcie na laurach,
lecz zorganizowanie się w celu utworzenia gotowości
bojowej dla obrony już raz wytkniętych granic.
Pierwsze Koło Związku Podoficerów Rezerwy
powstało w Toruniu dnia 26 kwietnia 1924 r. Zor
ganizował je Kaczmarek Teofil, który następnie pia
stował przez 4 lata prezesurę tegoż. W tym czasie
poświęcał 011 dużo pracy i wysiłku dla tejże placówki,
przez co jako najstarsza na Pomorzu jest do chwili

obecnej najpoważniejszą z pośród Kół Okręgu. Koło
Toruńskie liczy obecnie 312 członków, posiada wła
sny sprzęt ćwiczebny, własną koleżeńską kasę pogrze
bową oraz 3 hufce szkolne przedpoborowych, których
wyszkoleniem kierują instruktorzy podoficerowie
członkowie Koła Toruńskiego.
Po Kole J oruńskiem organizowały się kolejno dalsze koła na Po
morzu.
Kołem rywal izująccm z Kołem I Orlińskie nu
jest Koło Inowrocław którego założycielem i 6-cio
letnim prezesem jest Eckert Mieczysław. Liczy 0110
240 członków. Wyróżnia się wielką rzutkością i du-

Pomnik poległego przy wkroczeniu wojsk Polskich na Pomorze plut. Pająkowskiego.
Fundacja Zw- Pod. Rezerwy Koto .Toruń.

491

Zjazd prezesów okręgu Pomorskiego w roku 1926.
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żą liczbą członków-sportowców.
Dobrze zorga
nizowane drużyny zawodników biorą udział w wszel
kich zawodach i świętach sportowych, gdzie wybijają
się na czoło i zabierają pierwsze nagrody.
Poważnem Kołem jest też Koło Bydgoszcz
liczące obecnie 226 członków; kieruje, niem sprężyście
prezes Chlebek. W roku 1926 zorganizowało Koło
Bydgoszcz wielkie manewry Związkowe i pokrewiwch
organizacyj, które wypadły na pograniczu niemieckiem
bardzo okazale. Podoficerowie Rezerwy dali dowód,
że gotowi są stanąć w obronie całości granic Naj
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
*
Koło Grudziądz pracuje bardzo intensywnie
liczy członków 185, przeprowadza regularnie ćwiczę
nia i cieszy się poważaniem wśród społeczeństwa.
Teren działalności Zarządu Okręgu obejmuje
tereny podległe D. O. K.VHL, to jest całe wojewódz-

two Pomorskie, część województwa Poznańskiego
i część województwa Warszawskiego, gdzie we wszyst
kich miastach i większych wioskach istnieją Kola
Podoficerów Rezerwy. Na wyróżnienie w pracy na
polu przysposobienia wojskowego zasługują Koła:
Brodnica, Chełmno, Chełmża, Chodecz, Golub, Ja
błonowo, Koronowo, Lidzbark, Mogilno, Nakło, Pel
plin, Świecie, Starogard, Tczew, Tuchola, Włocławek
i Wąbrzeźno.
Ilość Kół przynależnych do Okręgu na O. K. VIII.
wynosi 43.
Rok rocznic urządza Zarząd Okręgu związk< wy
marsz bojowy o puhar wędrowny, oraz strzelanie
o mistrzostwo Okręgu.
Pierwszym prezesem i twórcą Okręgu na D. ().
K. VIII, był obecny burmistrz miasta Działdowa
Antoni Felski.

Związek Hallerczyków
Chorągiew Pomorska.
Powstanie — rozwój — działalność.
Chorągiew Pomorska jest częścią składową
Związku Hallerczyków a teren jej działania odpo-

Chcąc pisać o działalności Chorągwi Pomorskiej Związku Hallerczyków, trzeba mimowoli pozostawić ten temat na małą chwilę na boku i wspo

Zarząd Chorągwi Pomorskiej w roku 7925/26.
Siedzą od lewej do prawej: Ks. dr. Zygmunt Rydlewski, kapelan Chorągwi Pomor
skiej. St. Pałaszewski, prezes Chorągwi. Ks. Józef Jaworski. Stoją od lewej do
prawej: WL Matuszewski skarbnik, A. Zblewski, Miecz. Gościński, sekretarz. P. Krużyński, wiceprezes, Piechocki.

wiada terenowi D. O. K. VIII. Siedzibą Zarządu
Chorągwi Pomorskiej od czasu jej utworzenia jest

mnieć słów kilka o tern, jako wyjaśnienie, dlaczego
mianowicie i kiedy powstał Związek Hallerczy-

miasto Bydgoszcz.

ków.
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Jakie ten Związek postawił sobie cele i zadania
i jaka jest jego ideologja.
W sierpniu 1921 roku zebrało się grono Hal
lerczyków w Warszawie, reprezentujących dziewięć
różnych fortnacyj wojskowych zorganizowanych
lub będących pod dowództwem generała broni Jó
zefa Hallera w czasie od 1914 do 1920 roku włą
cznie i postanowili na tein zebraniu powołać do ży
cia Związek Hallerczyków. W szeregach Związku
mieli się pomieścić wszyscy bez różnicy szarż byli
ofiqerowie, podoficerowie i żołnierze następujących
formacyj wojskowych: II. Brygady Legjonowcj,
nazwanej inaczej Żelazną Brygadą Karpacką, II
Korpusu Posiłkowego, który powstał z połączenia
II Brygady Legjonowej po przejściu pod Rarańczą
z oddziałami II Korpusu Wschodniego gen. Stan
kiewicza, Oddziału Murmańskiego, IV Dywizji gen.
Żeligowskiego, V Dywizji Syberyjskiej, Oddziałów
Ochotniczych z Ameryki Północnej i Południowej,
Oddziałów Ochotniczych z Włoch, Armji gen. Hal
lera we Francji, nazwanej Arm ją Błękitną i Armji
Ochotniczej 1920 roku.
Cele i zadania jakie organizatorzy postawili
nowopowstającemu Związkowi były następujące:
szerzenie i czuwanie nad czystością idei narodowej,
łączność koleżeńska i niesienie pomocy członkom
zwiąkku, tak moralnej jak i w miarę możności materjalnej, opiekowanie się inwalidami i sierotami
pozostałymi po poległych w walkach o wyzwolenie
Ojczyzny Hallerczykach, kształcenie i pielęgnowa
nie ducha wojskowego wśród młodzieży i społeczeń
stwa oraz działalność kulturalno-oświatowa i społeczno-narodowa. Na sztandarach wypisane zostało
hasło:
„Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały“.
Pierwszy Zjazd konstytucyjny odbył się dnia
22 października 1922 roku w Katowicach. Zebrani
na tym Zjeździe delegaci Hallerczycy z wszystkich
dzielnic i zakątków Polski, powzięli szereg uchwał
i postanowień, które miały stanowić podstawowy
fundament Związku Hallerczyków i miały służyć
organizatorom dalszych placówek związkowych ja
ko drogowskaz w ich działalności. Najważniejsze
z pośród tych uchwał i postanowień to t»ą.
1. Bóg i Ojczyzna, naród z arm ją swoją, oto
hasła nasze. Wielkość i potęga niepodzielnej, zjedno
czonej Polski, opierającej się na jednej niepodziel
nej armji, której częścią nieodłączną byliśmy i po
zostaniemy wszyscy należący do dziewięciu for
macyj gen. broni Józiefa Hallera, jedność Ojczyzny,
jedność Armji Polskiej, honor wojskowy, bezintero
wna i ofiarna służba Ojczyźnie, braterstwo broni
i serc wszystkich bez wyjątku żołnierzy służących
pod sztandarami Orła Biaełgo — są i będą naczelnemi zasadami naszemi przez całe życie i aż do
śmierci.
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2. Wśród sposów i waik poiitycznycli, wstrzą
sających naszą Ojczyzną stoimy spokojni i bezstron
ni ,wierząc mocno, że nastąpi dzień, w którym serca
rozdzielone się złączą a dusze zogniskują w potęż
nym wybuchu woli ku wyniesieniu i szczęśliwości
Polski. Zanim dziień ten nadejdzie będziemy czuwać
i nie pozwolimy, aby krew bojowników o wolność
Ojczyzny poszła na marne, aby pamięć o mogiłach
żołnierza polskiego, rozsianych na polach bitew od
W schorl u do Zachodu, Południa i Północy, zaginęła.
Gdyby, czego nie daj Boże, niebezpieczeństwo takie
po wstało, ślubujemy wszyscy stanąć do boju na zie
mi, na morzu i w powietrzu, by podjąć, na nowo
walkę na śmierć i życie z wszelką jawną lub skrytą
siłą, przeciwko Polsce wymierzoną.
3. My wszyscy, byli wojskowi, bez różnicy
wieku i stopnia, nie jesteśmy ani na chwilę wolni
od obowiązku względem Ojczyzny. Na polu pracy
obywatelskiej kierują nami te samie zasady, które
przyświecały nam, gdyśmy stali pod bronią. Karni
wobec władzy prawowitej będziemy bronić Konsty
tucji polskiej i prawa. W życiu prywatnem stawiamy
sobie za najwyższy cel obronę i pomnażanie dzie
dzictwa narodowego, które jako skarb najdroższy
musi być prziekazane następnym pokoleniom. Dzie
dzictwem narodu jest święta wiara Ojców naszych,
która nas jednoczy i utrzymuje. Ziemia Polska, która
nas żywi, Morze Polskie, które jest warunkiem peł
nego rozwoju państwa, język polski — najdroższe
narzędzie myśli polskiej, prawo polskie i obyczaje
naszych przodków. Skarbów tych nie pozwolimy
niszczyć a pracę nad ich pomnażaniem własna i
współbraci naszych będziemy ochraniać i rozszerzać.
Zaopatrzeni w takie przykazania uchwalone
przez nas samych jednogłośnie na Zjeździe w Ka
towicach w obecności nasziego Wodza gen. brom
Józefa Hallera, wysokich przedstawicieli władz woj
skowych z ministrem Spraw Wojskowych gen. Ka
zimierzem Sosnkowskim na czele, przedstawicieli
władz państwowych i miasta Katowic oraz licznych
rzesz społeczeństwa Śląskiego a potwierdzone przy rzeczeniem uroczystem zebranych delegatów Hal
lerczyków, że w myśl tych przykazań chcą i będą
pracować dalej dla Polski, — dla Jej potęgi mocar
nej i świetlanej przyszłości, rozjechali się delegaci
do swych miejscowości, ab}' te postanowienia i przy
kazania wcielić w czyn, aby je przeszczepić w jak
najszersze rzesze naszych współtowarzyszy i kole
gów broni i jak najliczniejsze masy społeczeństwa
pois jo ego
Z tern samem postanowieniem wróciliśmy i my
na Pomorze aby przystąpić do pracy nad rozwojem
Związku i rozszerzeniem działalności lokalniej.
Na terenie Chorągwi Pomorskiej najstarszą
jest placówka Nakło, która powstała już przy końcu
1920 roku. Placówka ta wkrótce po powstaniu miała

śżczęście przyjmować w gościnnym grodzie nadnoteckim swego Wodza, gen. Hallera. Placówka Na
kło święci w roku bieżącym we wrześniu io-lecie
swego istnienia.

__zebrali się z inicjatywy placówki Bydgoszcz,
przedstawiciele placówek: Bydgoszcz, Toruń, Ino
wrocław i Grudziądz w Bydgoszczy i postanowili
złączyć się w Okręg Związku Hallerczyków z sie
dzibą w Bydgoszczy. Pierwszym prezesem Okręgo
wym został wybrany kol. Jerzy Kozakiewicz a se
kretarzem kok Mieczysław Gościński, obaj z pla
cówki Bydgoszcz.
Na Zjeździe w Katowicach powzięto m. i. sze
reg uchwał organizacyjnych w celu ustalenia i wpro
wadzenia jednolitych określeń i nazw dla poszcze
gólnych oddziałów tery tor jalny cli i lokalnych na te
renie całej Rzeczypospolitej. Podzielono cały Zwią
zek terytorialnie i przyjęto nazwy zamiast Okręg —
Chorągiew a zamiast towarzystwo, koło czy oddział
__ Placówka. W myśl tych uchwał przemianowany
został i nasz Okręg na Chorągiew Pomorską oraz
towarzystwa na placówki Związku Hallerczyków.
W trudnych warunkach finansowych znaj
dował się pierwszy Zarząd Chorągwi Pomorskiej.
Złożyło się na to ogólne ciężkie położenie w kraju.
Zamiast otrzymywać od członków składki, musie
liśmy wielu z pośród nich wspomagać w krvtycznem

7j uroczystości placówki Toruń w 1925 r.
Prezes Chorągwi Pomorskiej p. St. Pataszewski wręcza
sztandar prezesowi placówki toruńskiej
dhowi P. Bukowskiemu.

Następne placówki jak: Bydgoszcz, Inowro
cław, Toruń i Grudziądz powstały w rożnych mie
siącach 1921 roku. Pozostałe placówki zostały zor
ganizowane z inicjatywy członków Zaiządu Cho
rągwi lub już istniejących placówek, najbliżej tych
miejscowości położonych.
Zaledwie powstało kilka pierwszych placówek
Hallerczyków a już wyłoniła się potrzeba nawiąza
nia ściślejszej łączności koleżeńskiej pomiędzy pla
cówkami, wychodząc z założenia czysto wojskowego,
że pomiędzy oddziałami wojska kardynalnym wa
runkiem jest utrzymanie łączności. To też aby praca
związkowa stała się żywotniejszą i mogła wydać
wydatniejsze owoce postanowiono stworzyć taką
centralę łączności, powołując do Życia Zarząd Okrę
gowy.
W pierwszej połowie 1922 roku — a więc je
szcze przed L-ym Zjazdem Walnym w Katowicach

Z uroczystości placówki Toruń w 1925 r.
Generał Broni Józef Haller przemawia przed wręczeniem
sztandaru prezesowi Chorągwi.
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położeniu. Z tego więc względu praća rozwijała się
bardzo powoli. Najniezbędniejsze wydatki sekretarjatu Chorągwi pokrywali doraźnie, na zebraniach,
członkowie Zarządu Chorągwi z własnych kieszeni.
Budowaliśmy więc naszą Chorągiew wszerz bardzo
powoli ale dokładnie, starając się, aby w bliskiej
i dalszej przyszłości naszej budowy nie mogły zła
mać żadne zakusy z zewnątrz. Chorągiew nasza sta
ła się potężną i ideową placówką wśród licznych
organizacyj na Pomorzu.
W niedługim czasie po Zjeździe w Katowi
cach odbyło się znowu zebranie delegatów już
istniejących placówek na terenie dzisiejszej Chorą
gwi Pomorskiej w celu przyjęcia do obowiązującej
wiadomości uchwał i postanowień wytycznych, po
wziętych na Zjeździe w Katowicach. Na Zjeździe
tym przemianowano oficjalnie nazwę Okręg na Cho
rągiew oraz uzupełniono w myśl przyjętego statutu
Związkowego Zarząd Chorągwi. Dotychczasowy
prezes kol. Kozakiewicz złożył swoje urzędowanie,
przedstawiając na to stanowisko kol. por. rez. Stani
sława Pałaszewskiego, wybór którego zo^ał doko
nany jednogłośnie.
Przy tej okazji nadmienić tu trzeba, że mimo
różnych trudności napotykanych w rozmaitych oko
licznościach i od różnych osób, koljega St. Pałaszewski wytrwał do obecnej chwili na stanowisku pre
zesa Chorągwi Pomorskiej, podtrzymując swoim
przykładem słabszych na duchu, zachęcając ich do
wytrwania na postawionych stanowiskach i krocze
nia śmiało na raz wytkniętej linji pracy Związkowej.
Po objęciu stanowiska prezesa Chorągwi Po
morskiej przez kol. St. Pałaszewskiego praca się oży
wia. Pierwszym krokiem nowego Zarządu jiest usta
nowienie organizatorów placówek. Do tej pracy po
wołani zostali kol. A. Barski z placówki Toruń i kol.
St. Kowalski z placówki Inowrocław. Wkrótce też
potem powstały placówki: Mogilno, Strzelno, Cheł
mno, Skórcz, Chełmża, Kurzętnik, Starogard, Tczew,
i Gniew. Ostatnie cztery placówki po niejakim czasie
zostały zlikwidowane a to z powodu małej liczby
członków czynnych, którzy po części przenieśli się
do większych miejscowości i tu zostali przydzieleni
jako członkowie Związku, po części zaś wyjechali
szukać pracy zagranicą, zwłaszcza do Francji.
Z powodu panującego wówczas bezrobocia, Za
rząd Chorągwi uruchomił sekcję pośrednictwa pracy
przy Chorągwi i takież sekcje polecił potworzyć przy
placówkach. Sekcje te zabrały się do pracy bardzo
intensywnie i wielu Hallerczyków, członków Zwią
zku za pośrednictwem tych sekcyj otrzymało stałe
posady lub też doraźną pracę.
Ponieważ — jak to zaznaczyłem na wstępie —
między innemi zadaniami i celami Związku jest rów
nież niesienie doraźnej pomocy moralnej i materjalnej inwalidom i sierotom po poległych Hallerczy
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kach, to też ze względu na ogólne trudne położenie
w państwie i nieuregulowanie zaopatrzenia inwali
dów, wdów i sierot po poległych, urządzony został
staraniem Zarządu Chorągwi w maju 1923 roku na
terenie całej Chorągwi Pomorskiej „Tydzień Inwa
lidy Hallerczyka“.
W imprezach tego tygodnia i ich przeprowa
dzeniu wzięły udział nietylko placówki i członkowie
Związku Hallerczyków ale całe społeczeństwo. Wy
niki tygodnia były nadspodziewanie dodatnie. Po
ważną kwotę jak na ówczesne czasy otrzymał „dom
św. Józefa“ dla sierot, synów po poległych obroń
cach Ojczyzny im. Gen. J. Hallera w Bydgoszczy.
Wielu inwalidów, kolegów naszych otrzymało po
moc bezzwrotną. Sumy te acz niewielkie pomogły
niektórym do założenia sobie własnych warsztatów
pracy. Również otrzymały zaopatrzenie i wdowy po
poległych hallerczykach, które zgłosiły w Zarządzie
Chorągwi swoje potrzeby.
Czyn doraźny społeczeństwa pomorskiego, do
konany za pośrednictwem Zarządu Chorągwi Po
morskiej, otarł niejedną łzę wdowy i sieroty po po
ległych bohaterach na polu chwały. Czyn ten został
złotemi głoskami zapisany na kartkach kronik Cho
rągwi Pomorskiej Związku Hallerczyków.
Doroczny Zjazd Chorągwi Pomorskiej w ro
ku 1923 odbył się w listopadzie w Nakle. Na Zjeź
dzie tym Zarząd Chorągwi zdał pierwszy szczegóło
wy rachunek i zestawienie dokonanych prac we
wszystkich działach. Jedną z najważniejszych prac,
poza organizowaniem placówek nowych, było zor
ganizowanie pod przewodnictwem prezesa kol. St.
Pałaszewskiego, niesienia pomocy bezrobotnym
w formie wyszukiwania pracy w tym niezmiernie
krytycznym okresie jaki Polska cała przeżywała oraz
niesienie pomocy sierotom i wdowom oraz inwali
dom. jedną z tych najważniejszych prac wykonanych
prowadzenie. Na owe ciężkie czasy w czasie tygo
dnika inwalidy hallerczyka i umiejętne jego prze
prowadzenie.
Na owe ciężkie czasy w czasie
dnia zdołano zebrać poważną kwotę bo zgórą 18
miljonów marek. Kwotę tę rozdzielono następu
jąco:
a) Wpłacono do Zarządu Głównego Związku
Hallerczyków na fundusz inwalidów, wdów i sierot
9.625.524 mk; b) Powiatowemu Komitetowi Pomo
cy Inwalidom Wojennym w Bydgoszczy przekazano 5*358.500 mk; c) Na dom św. Józefa dla synów
po poległych obrońcach Ojczyzny 1.000.000 mk; d)
Pozostałe 2.217.500 mk, wpisano na fundusz inwa
lidów, wdów i sierot przy Zarządzie Chorągwi Po
morskiej. Placówki Chorągwi Pomorskiej przekaza
ły na tien cel 1.140.581 mk. Następnie : z urządzonego
balu w dniu 6 listopada 1923 r. pozostało czystego
zysku 16.359.000 mk z których znowu przekazaliśmy
na dom św. Józefa — jak wyżej — 7.159.000 mk.

Pozostałe zaś 9.200.000 mk przekazano na fundusz
organizacyjny i zapomogowy Zarządu Chorągwi Po
morskiej z którego też udzielono szeregowi człon
ków pożyczek bezprocentowych. Wynik ten podaliś
my tylko dla zilustrowania pracy Zarządu Chorągwi
Pomorskiej w czasie, gdy Związek nasz się formował
dopiero jak i całe życie w Polsce.
Na Zjeździe w Nakle powołano do życia cały
szereg Komisyj, a mianowicie: Komisję propagando
wą, organizacyjną, wojskową i wydziały prasowe
przy placówkach i Chorągwi i t. d. Zjazd w Nakle
dał już pewien obraz istniejącej organizacji, a po
wzięte na Zjeździe tym uchwały, utrwaliły funda
ment}7' Chorągwi Pomorskiej.
W celu ożywienia życia wśród placówek, Za
rząd Chorągwi, począwszy od 1 września 1923 roku
wydawał tygodniowy dodatek do ,,Robotnika Wiel
kopolskiego“, pisma o charakterze narodowym, p. t.
,,PIallerczyk“. Dodatek ten, aczkolwiek szczupły
w rozmiarach, zrobił swoje t. j. rozbudził zaintereso
wanie, wśród szerokiego społeczeństwa, pracą hal
lerczyków oraz wzmógł pracę organizacyjną wśród
samych hallerczyków, gdyż za pomocą tego skrom
nego dodatku podawaliśmy do wiadomości wszyst
kim placówkom naszej Chorągwi wyniki prac, prze
prowadzonych imprez tej czy innej placówki. Z te
go powodu powstała chęć współzawodniczienia je
dnych z drugimi i praca szła żywo. Sprawozdanie z
czynności Zarządu Chorągwi złożone na Zjeździe
Walnym w Nakle zostało przyjęte z uznaniem a
dowodem tego uznania był wniosi.ek aby uprosić do
tychczasowy Zarząd do zatrzymania stanowisk nadal.
W niedługim czasie po Zjeździe w Nakle, Za
rząd Chorągwi otrzymał radosną nowinę z Zarządu
Głównego z Warszawy, że II Walny Zjazd Związku
odbędzie się w lutym 1924 roku w Bydgoszczy
z udziałem Gen. Hallera, który miał w niedługim
czasie powrócić z Ameryki, gdzie przebywał na za
proszenie naszych kolegów zrzeszonych w Stowa
rzyszeniu Weteranów Armji Polskiej w Ameryce.
Po otrzymaniu tej wiadomości Zarząd Chorą
gwi przystąpił natychmiast do utworzenia Przedzjazdowego Komitetu Obywatelskiego do którego
uprosił m. i. Gen. Junga, D-cę 15-tej Dy w. Piechoty
w Bydgoszczy, Prezydenta miasta Dra B. Śliwiń
skiego, Inż. T. Janickiego, prezesa Rady Miejskiej
i śp. Starostę powiatu bydgoskiego Niesiołowskiego,
i Wydziału Wykonawczego oraz śekcyj: gospodar
czej, przyjęć, kwaterunkowej, prasowej i finansowej
do których weszli członkowie Zarządu Chorągwi
Pomorskiej i placówki Bydgoszczy oraz wielu oby
wateli miasta Bydgoszczy.
Zjazd Walny był przygotowany w najdrobniej
szych szczegółach. Na dwa dni t. j. 16 i 17 lutego
1924 roku zjechali się delegaci z całej Polski w licz
bie około 500 osób. Wszyscy delegaci zostali po
32

Dziesięciolecie Pomorza,

mieszczeni w bezpłatnych kwaterach w prywatnych
domach i hotelach. II Zjazd Walny Związku Haller
czyków w Bydgoszczy był jedną olbrzymią manife
stacją społeczeństwa bydgoskiego na cześć Gen. Hal
lera i Jego błękitnych żołnierzy. Gen. Hallera, gdzie

Por. rez. Józef Szwiec,
członek honorowy i opiekun drużyny błękitnej placówki Toruń.

się tylko ukazał, witano entuzjastycznie. Raut błę
kitny w salach Strzelnicy zgromadzi! kilka tysięcy
osób z Bydgoszczy i okolicy. Miasto całe przybrało
odświętną szatę. Zjazd Walny połączony był z uro
czystym obchodem 6-tej rocznicy bitwy pod Raram
czą, stoczonej przez Il-gą Brygadę Legjonową z Austrjakami.
Z pośród wielu uchwał powziętych na II-gim
Walnym Zjeździe, dwie z pośród nich były najwy
bitnie jszie, mianowicie: 1) Wszcząć wstępne kroki
w celu Zjednoczenia, w jeden wielki Związek,
wszystkich istniejących organizacyj byłych wojsko
wych. Na skutek tej uchwały i wysuniętej inicjaty
wy powstał w roku 1925 Legjon Rzeczypospolitej
do którego przystąpiło siedem organizacyj b. wojsko
wych). 2) Przystąpić do tworzenia z młodzieży, dru
żyn błękitnych w celu szkoDnia ich wojskowo czyli
przysposobienia wojskowego. I tu znowu na długo
naprzód Związek Hallerczyków wyprzedził inne or
ganizacje pokrewne. Nie było wówczas jeszcze
i urzędowego przysposobienia wojskowego. I znowu
Hallerczycy dali nowy dowód swej wielkiej miłości
Ojczyzny i wierności hasłu wypisanemu na sztanda-
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fach: „Dla Ciebie Polsko i dla Twojiej chwały**.
Tworząc drużyny błękitne mieli na myśli Haller
czycy przysłużenie się Polsce w ten Sposób, aby
młodzież już od lat najmłodszych przygotować woj
skowo a tern samem ulżyć armji czynnej w wyszko
leniu żołnierza a skarbowi państwa wydatków, gdyż
jak to dzisiaj jest przyjęte, że młodzież, która od
będzie pewne przepisane ćwiczenia w drużynach
p. w. ma skróconą służbę w szeregach armji o 3
miesiące.
Inicjatywę tworzenia drużyn błękitnych podjął
natychmiast Zarząd Chorągwi Pomorskiej i wydał
odpowiednie polecenie do podległych mu placówek
Związku Hallerczyków. Pierwsza drużyna powstała
przy placówce Toruń, zorganizowana przez dha Wł.
Malinowskiego, obecnego komendanta drużyn błę
kitnych Chorągwi Pomorskiej a kilkuletniego komen
danta drużyny błękitniej, placówki Toruń.
W ślad za placówką Toruń, poszły placówki:
Inowrocław, Grudziądz, Chełmno, Chełmża, Strzelno
i Nakło i potworzyły u siebie drużyny błękitne.
W chwili obecnej na terenie Chorągwi Pomorskiej
jest czynnych 6 drużyn, w których ćwiczy około
500 młodzieży w wieku od 14 do 20 lat. Nie będę
jiednak się tu rozwodził szerzej nad działalnością
i wynikami pracy drużyn błękitnych, gdyż temat ten
jest omówiony w tern wydaniu pamiątkowem oso
bno.
Następne doroczne Zjazdy Chorągwi Pomor
skiej odbywały się kolejno jak następuje: W styczniu
1925 roku w Inowrocławiu, w maju 1926 roku w Mo
gilnie, w czerwcu 1927 roku w Strzelnie, w lipcu
1928 roku w Grudziądzu. W roku 1929 z powodu
Powszechnej Wystawy Krajowiej i Wielkiego Na
dzwyczajnego Zjazdu Związkowego w Poznaniu,
Zjazd Chorągwi się nie odbył. Tegoroczny zaś Zjazd
Chorągwi odbędzie się ponownie w Nakle w połą
czeniu z uroczystością 10-lecia istnienia tamtejszej
placówki w której weźmie udział również Gen. Haller.
Nie chcąc zbytnio rozszerzać opisu tego i wyłuszczać szczegółowo prac wykonanych w poszcze
gólnych latach istnienia Chorągwi Pomorskiej Zwią
zku Hallerczyków, ograniczę się do podania tylko
najważniejszych dat i wydarzeń i uroczystości od
bytych na terenie Chorągwi Pomorskiej w których
tak Zarząd Chorągwi jak i ogół placówiek brał udział
a mianowicie:

redakcją preżesa Ćhorągwi Pomorskiej kol. St.
Pałaszewskiego.

Rok 1925.
Styczeń: III Walny Zjazd Chorągwi Pomorskiej
w Inowrocławiu z udziałem Gen. Hallera.
Czerwiec: Przyjęcie I-szej wycieczki Sokolstwa
Polskiego z Ameryki w Bydgoszczy i Toruniu.
Wrzesień: Poświęcenie sztandaru placówki Toruń
z udziałem Gen. Hallera.

Rok 1926.
Maj: IV Zjazd Walny Chorągwi Pomorskiej w po
łączeniu z poświęceniem sztandaru placówki Mo
gilno.
Sierpień: Pięciolecie istnienia placówki Bydgoszcz.

Rok 1927.
Czerwiec: V Walny Zjazd Chorągwi Pomorskiej
w Strzelnie połączony z uroczystem poświęceniem
sztandaru placówki Strzelno.
Sierpień: Przyjęcie I-szej wycieczki Stowarzyszenia
Weteranów Armji Polskiej w Amerycie w Byd
goszczy i Toruniu.
Udział w uroczystem odsłonięciu pomnika Henry
ka Sienkiewicza w Bydgoszczy.
Wrzesień: Poświęcenie sztandaru placówki Cheł
mno Z w. Hallerczyków.
Października: V Walny Zjazd Związku Hallerczy
ków w Toruniu i 5-ciolecie placówki Toruń.

Rok 1928.
Lipiec: VI Walny Zjazd Chorągwi Pomorskiej
w Grudziądzu. Udział w wycieczce Związku Hal
lerczyków do Francji i przewiezienie w szkatułce
bronzowej z dołączonym dokumentem, wody z Wi
sły i Bałtyku, która została zamurowana w cokole
pomnika na cmientarzu poległych hallerczyków,
złożonych na cmentarzu w St. Hilaire le Grand
pod Reims.
Październik: Nadzwyczajny Zjazd placówek Cho
rągwi Pomorskiej i drużyn błękitnych w Bydgo
szczy. Uroczyste złożenie ziemi przywiezionej
z mogił poległych hallerczyków we Francji z od
powiednim dokumentem w szkatułce bronzowej
pod płytą na grobie Nieznanego Powstańca Wiel
kopolskiego.

Rok 1924.
Luty: II Walny Zjazd Związku Hallerczyków.
Maj: Przeprowadzenie II Tygodnia inwalidy Hal
lerczyka z wynikiem dodatnim. Poświęcenie sztan
daru placówki Bydgoszcz.
Wrzesień: Rozpoczęcie wydawania własnego wy
dawnictwa, dwutygodnika „Hallerczyk“, który zo
stał przyjęty jako organ Związku Hallerczyków.
„Hallerczyk“ był wydawany w Bydgoszczy pod
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Rok 1929.
Maj: Uroczysty obchód 10-lecia przyjazdu Armji
Błękitnej do Polski we wszystkich placówkach na
terenie Chorągwi Pomorskiej.
Lipiec: Udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Związku
z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Po
znaniu w liczbie z górą 500 osób członków pla
cówek i drużyn błękitnych.

Sierpień: Pośwlęaenie sztandaru placówki Chełmża.
Przyjmowanie Ii-ej wycieczki Sokolstwa Polskie
go z Ameryki w Bydgoszczy.

Rok 1930.
Luty: Udział z zastępami sztandarowemi placówki
Bydgoszcz i drużyny błękitnej placówki Toruń
w uroczystości 10-lecia zaślubin Bałtyku z Polską
w Pucku przy udziale Gen. Hallera.
Maj: Poświęcenie sztandaru Chorągwi Pomorskiej
ufundowanjego przez Sokolice Polskie w Ameryce
dla upamiętnienia 10-lecia zaślubin Bałtyku z Pol
ską i oswobodzenia Pomorza z uroczystym ob
chodem na cześć morza Polskiego i 12-ej rocznicy
bitwy pod Kaniowem w obecności Gen. Hallera,

Wędrowną. Z zawodów tych wyszła zwycięsko dru
żyna błękitna placówki Chełmno, zdobywając poraź
pierwszy mistrzostwo Chorągwi Pomorskiej i nagro
dę wędrowną.
W lecie r. b. planowane jest urządzenie obozu
instruktorskiego w. f. i p. w. dla drużyn błękitnych
w Hallierowie nad morzem.
Tak się przedstawia, opisana pokrótce, działal
ność Chorągwi Pomorskiej Związku Hallerczyków
i jej placówek rozrzuconych na terenie Pomorza.
W ostatnich czasach przybyła nam jeszcze nowozorganizowana placówka w Kościerzynie a w przygoto
waniu są placówki w Pucku i Starogardzie.
Zarząd Chorągwi Pomorskiej i poszczególnie
placówki współpracują z bratniemi organizacjami

Zarząd placówki Toruń Zw. Hallerczyków w r. 1926.
Siedzą od lewej do prawej: Wł. Malinowski, kom. druż. błęk., P. Bukowski, prezes, Zdz. Sulecki, wiceprezes,
K, Małkowski, sekretarz. Stoją od lewej do prawej: J. Krauklis,
Ant. Grzanka, chorąży i Barczak, skarbnik.

delegatki Sokolic Polskich z Ameryki i oficerów
Wojskowej Misji Francuskiej z Warszawy.
Ponadto Zarząd Chorągwi Pomorskiej urzą
dzał corocznie obchody rocznic — w lutym — Bitwy
pod Rarańczą i w maju — bitwy pod Kaniowem,
zalecając również urządzanie tych obchodów w po
szczególnych placówkach. Na obchody tych rocznic
Zarząd Chorągwi opracowuje odpowiednie odczyty,
które rozsyła poszczególnym placówkom. Pozatem,
tak Zarząd Chorągwi jak i poszczególne placówki,
biorą czynny udział wie wszystkich obchodach i uro
czystościach narodowych.
W roku bieżącym ponadto w dniu 11 maja
Zarząd Chorągwi zorganizował I-szy Zlot drużyn
błękitnych do Bydgoszczy, połączony z zawodami
sportowemi w pięcioboju lekkoatletycznym, zespoła
mi, o mistrzostwo Chorągwi Pomorskiej i nagrodę

jak: Oficerów Rezerwy, Podoficerów Rezerwy, In
walidów, Powstańców i Wojaków, a także z szere
giem pokrewnych organizacyj jak: Sokolstwo, Har
cerstwo, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i wiele
innych o charakterze polsko-katolickim i społecznonarodowym.
Z okazji radosnej chwili 10-lecia przyłączenia
ziem Pomorza do Macierzy oraz zaślubin Bałtyku
z Polską, które przed 10-ciu laty zajmowały oddzia
ły Błękitnej Armji pod wodzą Gen. Broni Józefa
Hallera, Plallerczycy wzięli udział we wszystkich
uroczystościach ogólnych urządzanych przez społe
czeństwo danych miast a pozatem poświęcili szereg
zebrań wewnętrznych tej rocznicy, omawiając w spe
cjalnie opracowanych i wygłoszonych odczytach
znaczenie Pomorza i Morza dla Polski i Jej mocar
stwowego bytu.
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Jak przed dziesięciu laty, Hallerczycy pod
wodzą Gen. Broni Józefa Hallera, wespół z Dywizją
Pomorską i oddziałami wielkopolskiemi, oczyszczali
z band wrogiego grenzschutzu ziemie nadnoteckie

Generał broni Józef Haller
i komendant drużyn błękitnych chorągwi pomorskiej Związku
Hallerczyków Władysław Malinowski podczas uroczystości
w Toruniu w 1924 roku.

chcemy i stać będziemy w pełnej gotowości na straży
wybrzeża polskiego i dopływu do morza królowej
rzek polskich, Wisły. Czuwać będziemy na skałach
i piaszczystych mierzejach, aby wróg zdradziecki nie
zaskoczył nas znienacka i nie odepchnął nas od mo
rza wolnego. Czuwać będziemy w pogotowiu wes
pół z braćmi naszymi, abyśmy z każdej walki wyszli
zwycięsko.
Hallerczycy do ostatka spełnili swój święty
wobec Ojczyzny obowiązek, zawsze posłuszni wez
waniu i woli narodu. Hallerczycy cd 1914 roku po
cząwszy, czy tu czy tam zrodzeni żołnierze, o róż'
norodnych kartach żołnierskiego poczęcia, w tru
dnych i ciężkich zmaganiach stworzyli realną zupeł
nie i nieśmiertelną legendę rycierską w służbie swoje-
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1 pomorskie tak w ciągu pierwszego dziesięciolecia
wespół z bratniemi i pokrewnemi organizacjami, pra
cowali nad utrwaleniem polskości na Pomorzu.
Jak przed dziesięciu laty tak i dziś stoimy, stać

Stanisław Pałaszewski
prezes chorągwi pomorskiej Związku Hallerczyków od roku 1922
do chwili obecnej.

go narodu. Hallerczycy, w tej niezwykłej i zda się
często bez wyjścia sytuacji, znaleźli właściwą dro
gę i myśli państwowo-żołnierskiej, w myśl woli Na
rodu, właściwy nadali bieg.
I dzisiaj znowu, jako Związek Hallerczyków
i my tu jako Chorągiew Pomorska, skupiając w swo
ich szeregach ideowych żołnierzy nieśmiertelnej wal
ki o niepodległość narodu i państwa z lat 1914—1920,
służymy i służyć chcemy nadal wiernie i nieza
chwianie temu samemu sztandarowi, na którym wi
dnieje hasło proste i uczciwe: „Dla Ciebie Polsko
i dla Twojej chwały“.
S. Pałaszewski.
Bydgoszcz, w maju 1930 roku.

Krótki życiorys
Towarzystwa Powstańców i Wojaków „Straż”
w Toruniu.
„Czy w młodości—czy w siwiźnie
Służ Bogu i Ojczyźnie!

Towarzystwo Powstańców i Wojaków „Straż“
założono w dniu 8 lipca 1921 r. z dwóch podobnych
do siebie towarzystw. W 1918 roku, krótko po rewo
lucji niemieckiej powołano do życia „Jedność“ Tow.
1). żołnierzy. Niestety długo jednak nie istniało —
gdyż na początku 1919 roku utworzono „Zachodnią
Straż Obywatelską“, składającą się z 8 kompanij.
Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych roz
wiązano straże te w 1921 r.
Dawniejszy komendant Z. Str. Ob. p, Jabłoński
zwołał zebranie celem zakomunikowania powyższe
go rozporządzenia. Na o wem zebraniu postanowio
no jednogłośnie założyć Tow. b. żołnierzy i wojaków
na Pomorzu.
Do założycieli i pierwszego zarządu należeli na
stępny druhowie: por. Jabłoński Władysław — pre
zes, Juljan Trocha — zastępca prezesa, Kliński Teo
fil, radca i dyr. Straży Pożarnej, Kromczyński Lud
wik — sekretarz, Zieliński Jan — zastępca sekre
tarza, Pętlinowski Jan---- skarbnik, ks. prob. Wysiński Józef, Hercberg Bernard, Szczepanowski Kazi
mierz, Kladziński Roman — ławnicy, ks. pułk. Szyłkiewicz, — referent oświatowy.
Od tego czasu zapoczątkowuje się działalność
Tow. pierwszego tego rodzaju na Pomorzu.
Pierwszym czynem Tow. było sadzenie dębu
na pamiątkę przyłączenia G. Śląska do Macierzy
w dniu 16 lipca 1922 r. na skwerze trójkąt Bydgo
skiej i Szopena.
W tym roku Tow. traci swego założyciela i pre
zesa dh. Jabłońskiego, który został obrany jako bur
mistrz miasta Nowego.
Teraz nastąpiły długie lata uciążliwej pracy —
organizacji i reorganizacji Tow. i tak 1924 r. zmie
niono nazwę Tow. na „Tow. Powst. i Woj. „Straż“
dla tego, że coraz więcej przybywało powstańców
wielkopolskich do Towarzystwa.
Jednym z najgorliwszych był druh b. prezes
Tadieusz Skrzypczak, porucznik rezerwy ,dowódca
ochotn, komp. janowieckiej która brała udział w wal
kach na froncie Żnin—Szubin—Rynarzewo. Przed
wkroczeniem Wojsk Polskich na Pomorze przybył
jako kierownik komisji odbiorczej do Torunia. Ka
waler „Krzyża Walecznych“ i „Krzyża Powstańca“,
który zaskarbił sobie niezatartą pamięć w Tow. Za
Jego prezesury stworzono fundusz pośmiertny dla
pozostałych po śp. druhu.

Pięciolecie swego istnienia obchodziło Tow.
bardzo uroczyście. Na uroczystość tę, która odbyła
się w dniu 20 sierpnia 1926 r., przybył gen. DowbórMuśnicki i ówczesny sekretarz generalny Rybka-

Władysław Jabłoński porucznik rezerwy W. P., były prezes
Tow. byłych żołnierzy i Woj. „Straż" w Toruniu.
Obecnie burmistrz miasta Nowe (Pomorze).

Myrius oraz wszystkie bratnie Tow. z Pomorza
i Wielkopolski. W imponującym pochodzie brało
udział przeszło 50 sztandarów i 1000 druhów —
a toruńczanie nie szczędzili kwiecia i zieleni.
W czasie inwazji bolszewickiej nasze Tow.,
które wówczas nazywało się jeszcze „Z. Str. Ob.“,
jako pierwsze w sile 250 chłopa wyjechało na zew
Głównej Komendy „Z. Str. Ob.“ do Tczewa, celem
przeładowywania amunicji z berlinek na wagony
ponieważ takowe z powodu niskiego stanu wody —
nie mogły się dostać do Torunia względnie do War
szawy, dając tern dobry przykład innym pokrewnym
Tow., które następnie zaczęły się zgłaszać, np. Gru
dziądz, Chełmno i t. d.
Z powodu 10-lecia odzyskania Pomorza zostało
trzech naszych druhów odznaczonych srebrnym
krzyżem zasługi i to: dh. prezes Kliński, b. skarbnik
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Teofil Kliński, zastępca prezesa,
dyrektor Straży Pożarnej w Torunia.

502

dh. Pętlinowski i Lipertowicz Jan — ławnik, i to za
zasługi na polu społeczno-narodowem.
Prócz tego Tow. nasze brało udział w kursie
przeciwgazowym i lotniczym i przygotowuje się na
nowo do kursu przeciwgazowiego i lotniczego, do
którego zgłosiło się 40 druhów.
Zarząd na rok 1930 przedstawia się jak nastę
puje: Kliński Teofil — prezes, dyrektor straży po
żarnej; Ambroszkiewicz Karol, kap. rez., lekarzdentysta — zast. prezesa; Kromczyński Ludwik —
sekretarz, Guzowski Józef — zast. sekr.; Adamek
Tadeusz — skarbnik; Madejski Wacław, red., refe
rent oświatowy; Grzella Jan — komendant; Liper
towicz Jan i Zieliński Juljan — ławnicy.
Towarzystwo liczy obecnie 250 dli., 120 wspie
rających oraz około 40 oficerów rezerwy.

prawił takową ks. pułk. Szyłkiewicz, który w ser
decznych słowach przemówił do druhów, zwracając
uwagę na znaczenie uroczystości, poczem nastąpiło
poświęcenie sztandaru w obecności Komisji Sztan-

Historja sztandaru.
W roku 1919 za bezprzykładne bohaterskie czy
ny Oddziałów Wileńskich p. majora Dąbrowskiego,
Komitet Polek w Warszawie ofiarował sztandar te
mu Oddziałowi. Podporucznik Adam Barski, adju
tant tvch oddziałów był wysłany po odbiór sztan
daru i omówienie z Zarządem Polek uroczystego
wręczienia sztandaru. Ponieważ oddziały maj. Dą
browskiego w tym czasie znajdowały się w bezpo
średnich walkach z bolszewikami, podpor. Barski
przechowywał sztandar w Warszawie z tern zastrze
żeniem, że gdy tylko nadejdzie dogodna chwila, Koło
Polek wręczy sztandar uroczyście oddziałowi.
Niestety stać się to nie mogło, a to z przyczyn
nieprzewidzianych, albowiem jeszcze na froncie
z rozkazu Naczelnego Wodza — Oddziały Dąbrow
skiego zostały zreformowane i wcielone do regularnej
waleczniej armji. Z powodu tego pozostał sztandar
pod opieką podpor. Barskiego, aż do roku 1922.
Podpor. Barski przybywszy w tym roku do Torunia,
wstąpił do Towarzystwa naszego. W tym czasie
Zarząd Towarzystwa nosił się z myślą sprawienia
sztandaru.
Na pewnem posiedzeniu zareferował pod
porucznik Barski, że może nam ów sztandar ofiaro
wać za zezwoleniem Koła Polek w Warszawie, Sam
ofiarował się pojechać do Warszawy, by odnośną
umowę z Kołem Polek zawrzeć. Komitet, zważyw
szy, że sztandar ma się dostać w ręce poważnego
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Toruniu,
jako pierwsze tego rodzaju w całej Rzeczypospolitej,
chętniie na propozycję podpor. Barskiego się zgodził
i po załatwieniu mniejszych formalności sztandar
przeszedł na własność Towarzystwa.
W dniu 20 sierpnia 1922 r. jako w pierwszą
rocznicę, odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru
i wręczenie Komisji Sztandarowej.
W niedzielę o godz. 10 przed południem na Ryn
ku Staromiejskim odbyła się połowa Msza św. Od

Sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków .,Straż

darowej, oraz licznych delegacyj władz cywilnych
i wojskowych. Po .poświęceniu złożyła Komisja
Sztandarowa przysięgę.
Pierwszy gwóźdź wbił p. wojewoda Brejski, na
stępnie wbili gwoździe przedstawiciele władz cywil
nych i wojskowych. Po tej ceremonji przemówił do
druhów p. wojewoda, wręczając następnie sztandar
Komisji Sztandarowej. Również p. gen. Skierski
przemawiał serdecznie, przyrzekając poparcie wdadz
wojskowych. Na zakończenie uroczystości odbyła
się defilada przed dostojnymi gośćmi. Przy tej oka
zji ofiarowała „Organizacja Wojskowa Pomorza“
Towarzystwu „Krzyż Pomorski“ wraz z dyplomem.
Na tern zakończył się program przedpołudniowy
uroczystości.
Obecni byli: wojewoda Brejski, wicewojewoda
p. dr. Woyda, prezydent miasta p. dr. Michałek, sta
rosta krajowy p. dr. Wybicki, prezydent sądu okręg,
p. Szuman, p. gen. dyw. Skierski, zastępca dowódcy
O.K.VIII, p. płk. Münnich, delegacje pułków toruń
skich, składająqe się z pp. oficerów i szeregowych,
Tow. Oficerów Rezerwy P. K. U. Toruń z p. mjr.
Janowskim na czele, Misja Francuska z płk. Biot,
oraz delegacje bratnich Towarzystw ze Starogardu,
Grudziądza, Kamionki i Gniezna. Publiczność rów
nież stawiła się tłumnie.

503

Sztandar musiano poddać małej przeróbce —
a mianowicie dodano nazwę Towarzystwa i miejsco
wość, którą to pracę wykonała firma miejscowa na
prędce, bo do dnia poświęcenia.
W r. 1926 oddano sztandar do gruntownej
przeróbki i uzupełnienia. Towarzystwo zmieniło
nazwę, przeto na sztandarze to samo nastąpić mu
siało. Nadto twarz i rączki były naklejane, a obecnie
są wyhaftowane.

Nadzwyczaj pięknie i artystycznie wykonały te
prace słynne Siostry Pasterki w klasztorze w Pniewitem pod Kornatowem. Tak jak sztandar obecnie
się przedstawia, należy od do rzadkości piękna!
W 1931 roku obchodzi Tow. nasze dziesięcio
lecie swego istnienia i mamy nadzieję, że szanowne1
Obywatelstwo toruńskie i przy tej rocznicy nie po
skąpi nam swej dotychczasowej sympatji. Co daj
Boże! — Wolność!

Okręgowy Zarząd Tow. Powstańców i Wojaków.
Stoją od lewej ku prawej: Stanisław Strzelecki, Maksymiljan
Grabowski, Bronisław Kurzątkowski, Leonard Goga, Fran
ciszek Górski. Siedzą: Józef Janiszewski, Walenty Bilski,
Teofil Rocbon, Tymoteusz Cymbrowski.

Towarzystwo Marynarzy Rezerwy w Toruniu.
Tow. Marynarzy Rezerwy w Toruniu powstało
dnia 7 grudnia 1927 r. jako pierwsza zorganizowana
placówka b. marynarzy na terenie Pomorza. Do te
go czasu b. marynarze po części chodzili luzem, po
części byli członkami różnych towarzystw P. W.
i W. F., których ramy działalności jednak, nie uwzglę
dniające specjalnej wiedzy fachowej z dziedziny zbro
jeń morskich, okazały się za szczupłe dla zastępców
b. marynarzy. Coraz bardziej uwydatniała się po
trzeba skupienia b. marynarzy w osobnej organizacji,
której zadaniem byłoby szkolenie członków i zapo
znanie ich, conajmniej teoretycznie, z najnowszemi
postępami techniki zbrojeń morskich w kraju i za
granicą.
Dzięki zabiegom ruchliwych inicjatorów tej myśli,
bosmana rez. Bolesława Szarafińskiego i mata rez.
Gustawa Laubego, udało się po należytem przygoto
waniu gruntu zwołać w porozumieniu z istniejącem
już wówczas Tow. Marynarzy w Bydgoszczy pier
wsze zebranie konstytucyjne b. marynarzy w dniu
7. grudnia 1927 r. w lokalu członka naszego Towa
rzystwa, kol. Dittmanna. Po wysłuchaniu referatu
delegata Zarządu Związku, em. kpt. mar, Burzyńskie

m

go z Bydgoszczy, o organizacji i zadaniach towa
rzystw b- marynarzy, obecni na zebraniu w liczbie
30 uchwalili jednogłośnie powołanie do życia własnej
płacówki w Toruniu, przyjęcie statutu opracowanego
przez Związek Tow. Marynarzy w Poznaniu dla
placówek lokalnych oraz przyłączenie placówki toruńśkiej do Związku.
Tow. Marynarzy jest według statutu organizccją
apolityczną i bezpartyjną, a celem jej jest skupienie
b. marynarzy dla stworzenia jednolitego korpusu ma
rynarzy, dopomaganie członkom w uzyskaniu stano
wisk na polskich statkach handlowych, zapewnienie
członkom opieki kulturalnej przez organizowanie wy
kładów z dziedziny oświatowej, szerzenie wiedzy fachowo-morskiej, uprawianie ćwiczeń sportowych
i wojskowych, z szczególnem uwzględnieniem ćwiczeń
na wodzie, dalej branie czynnego udziału w uroczy
stościach narodowych, udzielanie członkom w ramach
możności pomocy materjalnej i moralnej, organizo
wanie instytucyj spółdzielczych, funduszów wzajemnej
pomocy, kas pośmiertnych i t. p., a wkońcu obyAvatelska i patrjotyczna propaganda morza i floty wśród
społeczeństwa.

Członkiem Tow. może być każdy Polak, o nie
poszlakowanej przeszłości, który służył w polskiej
marynarce wojennej lub handlowej lub też w mary
narce b. państw zaborczych.

Jan Stachowski. ppułk. rez. Starosta Powiatowy w Tczewie
b. Prezes Tow, Marynarzy Rez. w Toruniu i Prezes Związku
Tow. Marynarzy w Bydgoszczy.

Na zebraniu konstytucyjnem wybrano tymczacowy zarząd, który odrazu przestąpił ochoczo do
pracy około rozwoju Towarzystwa.
W kwietniu
1928 r. Tow. zgłosiło akces do Przysposobienia Wojsk,
i Wych. Fiz., zapewniając sobie temsamem cenną po
moc przy urządzaniu ćwiczeń strzelania i t. p.
W obchodzie uroczystości 3-go maja tegoż ro_
ku Tow. po raz pierwszy wystąpiło publicznie, wysy
łając zwarty oddział w jednolitem już przepisowem
umundurowaniu do defilady i zdobyło sobie odrazu
uznanie i sympatję miejscowego społeczeństwa.
; W międzyczasie ukonstytuował się stały zarząd
z prezesem Zdzisławem Foglem, por. rez. mar., na
czele, który położył znaczne zasługi około rozwoju
towarzystwa, służąc mu zawsze i chętnie radą i po
mocą materjalną.
W listopadzie 1928 r. prezesurę objął ppłk. rez.
Jan Stachowski, obecny starosta powiatowy w Tczewie,
który dzieło swego poprzednika z wielkiem poświę
ceniem i zamiłowaniem do sprawy prowadził dalej,
jego zasługą jest ufundowanie bandery, zakupionej
przy wydatnej pomocy materjalnej miejscowego kupiectwa. Uroczyste poświęcenie bandery odbyło się
w pierwszą rocznicę istnienia Tow. 9 grudnia 1928 r.
Liczba członków wzrosła w tym czasie do 60.
Celem rozszerzenia organizacji b. marynarzy
na teren całego Pomorza wyłoniono specjalną komi

sję, której zadaniem było przy pomocy fachowej po
rady i funduszów placówki toruńskiej podjęcie starań
około organizacji placówek lokalnych w innych mia
stach Pomorza. Zabiegi te zostały uwieńczone po
myślnym wynikiem. W r. 1929 powstała placówka
w Chełmży, licząca 28 członków i placówka w Gru
dziądzu z 40 członkami.
W maju 1928 r. walny zjazd delegatów zrze
szonych towarzystw, którego kompetencje według
statutu rozciągały się tylko na ziemie Zachodniej
Polski, zaprojektował rozszerzenie działalności swej
na obszar całej Polski. Projekt taki był możiiwy
a nawet konieczny z uwagi na to, że w niektórych
miastach innych dzielnic istniały luźne Towarzystwa
b. marynarzy, które jednak nie posiadały wyższego
zarządu i były pozbawione kontaktu między sobą.
Doceniając znaczenie projektu Związku, delega
ci z Torunia poparli jego inicjatywę i oświadczyli
się za współpracą placówki toruńskiej także z nowym
rozszerzonym związkiem, który przyjął odtąd nazwę:
„Związek Towarzystw b. marynarzy Rzplitej Polski“.
Od marca 1929 r. placówka toruńska tak jak
zresztą wszystkie towarzystwa należące do Związku
wchodzą w skład Federacji Obrońców Ojczyzny.
W latach 1929 r. i 1930 r. działalność Towa
rzystwa rozwija się normalnie oraz zgodnie z wytknię
tym celem. Liczba członków wzrosła do 84. Odby
wają się regularne zebrania, strzelania, ćwiczenia
wojskowe. Z uznaniem należy wspomnieć pomoc

Zdzisław Fogl, b. Prezes Tow. Marynarzy.

okazywaną Towarzystwu ze strony komendanta Szkoły
Podchr. Mar. Wojennej w Toruniu, komandora Korytowskiego, tudzież komendanta Powiat. P. W. i W. F.,
kapitana Czerniaka.
Systematycznemu szkoleniu marynarzy stoi na
przeszkodzie brak ivłasnego taboru wodnego, co sta_
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Towarzystwo Marynarzy Rez. w Torunia. Stoją z lewej strony: Stefan kiewicz, Konieczny, Gołaszewski, Sandomirski, Sobczak.
Siedzą z lewej strony: Klemański, Bator czak, Szarafiński, Nowak, Ludwhzewski.

Poświęcenie, bandery w dniu 18 grudnia 1928 r. z Prezesem J. Stachowskim na czele.
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nowi jedną z najpoważniejszych trosk Towarzystwa,
w związku z tem nabycie statku ćwiczebnego wobec
szczupłych funduszów napotyka na poważne trudności.
Pomimo szczupłości funduszów Tow. nie szczędzi
ofiar na cele społeczne m. i. wyasygnowało pewne
kwoty na statek „Pomorze“ i na budowę kościoła
katolickiego na Mokrem.
Do Zarządu na rok 1930 zostali wybrani: Bole
sław Szarafiński jako prezes, Brunon Nowak jako

zastępca prezesa, Jan Kozłowski jako sekretarz,
Leopold Stefankiewicz jako skarbnik, Władysław
Gołaszewski jako chorąży, Leon Klemański jako oficer
sztandarowy, Jan Ludwiszewski jako komendant, oraz
do współpracy z zarządem Franciszek Batorczak,
Mikołaj Brokowski, Edmund Binienda, Józef Brodala,
Jan Zbrojewski, Stefan Jankowski, Bolesław Kielbratowski, Antoni Sobczak i Oskar Dittmann.

Dziesięciolecie
Związku Inwalidów Wojennych Rz.P. naPomorzu.
Nieszczególne były horoskopy, które stawiano
stoAvarzyszeniom inwalidów wojennych na Pomorzu
w chwili, gdy przed 10 laty władza w tej dzielnicy
przeszła w ręce przedstawicieli Rzeczypospolitej.
Zawiązywane bowiem pospiesznie przez uciekają
cych Niemców lokalne stowarzyszenia inwalidów

OAVczesnego stAvorzono organizację karną b. AA^ojakÓAV, która na .swym sztandarze AA^ypisała pracę dla
dobra Narodu i Państwa.
Jakkoh\dek boAAuem pierwszem zadaniem ZAviązku Imv. Woj. jiest opieka nad ofiarami AA^ojny świa
towej i polskiej, rozAA^ój Zwdązku jednak jak i jego

Preżydjum Zarządu Wojewódzkiego Z. I. W.
Od lewej do prawej: Antoni Lewandowski, sekretarz, Kazimierz Dąbrowski, przewodniczący, Paweł Kałamarski, skarbnik.

były raczej siedliskiem rozkładu niż ładu społeczne
goKto chwile te pamięta i przypomina sobie, w ja
kim nastroju Avracały z szpitali i formacyj niemiec
kich rzesze inwalidÓAv wojennych, przesiąkniętych
hasłami zbolszewiczałych reAA^olucjonistów niemiec
kich, ten tylko ocenić może, ile pracy ludzi dobrej
woli, ludzi negujących często swe własne dobro,
trzeba było, by z zaczątków tych stworzyć organi
zację potężną i pożyteczną: dzisiejszy Związek In
walidów Wojennych Rz, P, na Pomorzu. Z chaosu

czyny są wymownym dowodem na to, że nigdy nie
ograniczał się on do wyłącznej opieki nad swymi
członkami, lecz przeciwnie AA^szędzie tam, gdzie tego
wymagała powaga chwili, stawał w pienvszym szieregu, tworząc AA^śród społecznych ogniw polskich na
Pomorzu ważny i pożyteczny czynnik. W ciężkich
chwilach pierwszych początkÓAA^ naszej państwowo
ści, Związek Inwalidów, choć tylko proAvizorycznie
zorganizoAvany, nie odmówił swej pomocy Ojczy
źnie i z własnej inicjatywy pomagał o tyle, o ile na
to pozwoliły jego skromne zasoby.
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Późniejsza praca, zesrodkowująca się już pra zrobić postępy. Utworzono względnie przejęto od
wie wyłącznie w dążeniu do poprawy bytu inwali- ^ Niemców w tym roku zaledwie 8 placówek lokal
dów, w dalszym ciągu nacechowana była wyrozu nych. Wprawdzie placówki te nosiły szumnie nazwę
miałością wobec ciężkiego położenia materjalnego kół powiatowych, w rzeczywistości jednak były one
Państwa, zaś podniosłe chwile wspomnień, uze tylko luźnym zaczątkiem organizacyjnym przyszłej
wnętrznione przez uroczyste obchody, szeregi inwa- wielkiej organizacji inwalidzkiej. Daleko chyba
przytem nie odbiegniemy od prawdy, jeżeli stwier
dzimy, że koła tie były przeważnie raczej wynikiem
ambicyj różnych nie zawsze dodatnich jednostek,
aniżeli wynikiem chęci ulżenia doli inwalidzkiej.
Dopiero w r .1921 — z ukończeniem wojny bol
szewickiej — zaczynają

się

kontury obecnego Związku.

zarysowywać wyraźne
Rok ten historja Związ

ku pod względem organizacyjnym zaliczyć może do
najszczęśliwszych, a wynikiem jego jest istnienie już
16 kół powiatowych i 10 grup lokalnych. W r. 1922
dochodzą do liczby tej 2 koła powiatowe i 16 nowych
grup lokalnych, w r. 1923 — 9 nowych grup lokal
nych,

w

r. 1924 — 10, av r. 1925 — 15, av r. 1926 — 7,

w r. 1927 — 6, av r. 1928 — 3 grupy a w r. 1929 —
2 grupy lokalne, do ogólnej ilości 88 placówek. Jako
symbol zeAvnętrzny przynależności do Związku po
siadają placówki te 25 sztandarÓAv.

• Rhone Maksymiljan,
pierwszy przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
Związku Inwalidów Wojen. R. P. na Pomorzu,
który piastował mandat od kwietnia 1922 do
16. I. 1926 r.
lidów zorganizowanych przeżywały w równym
z resztą społeczeństwa nastroju. Nie da się praca ta
ująć w cyfry, jak nie da się obliczyć zysk materjalny
Narodu i Państwa z tych wszystkich pogadanek, od
czytów i referatów, które wygłoszone były na zebra
niach inwalidzkich, a którie zawsze w masy wpajały
wiarę w przyszłość naszej organizacji państwowej.
Toteż, jeżeli książka niniejsza ma potomnym
wskazać, że społeczeństwo polskie pracowało, by
utrwalić panowanie swe nad polskiiem morzem, niech
skromnym choć przyczynkiem do zobrazowania tej
pracy będzie szkic historji Związku Inwalidów Wo
jennych na Pomorzu av ciągu pierwszego io-lecia
państwowości polskiej.
Ciężkie były chwile początku naszego Związku.
Zaledwie bowiem zdołano opanować rozprzężenie
społeczne, które się do ówczesnych kół inwalidzkich
zakradło, a już fatalny przebieg wojny z Rosją bol
szewicką wymagał czynnej pomocy dopiero co zor
ganizowanych inwalidów. Na wezwanie nie pozo
stali oni głusi i ze skromnych swych zaczątków or
ganizacyjnych dali wszystko, co w walcie z wrogiem,
stojącym pod Warszawą, przydatne być mogło.
Jest więc rzeczą zrozumiałą, że w r. 1920 orga
nizacja inwalidzka na Pomorzu tylko słabe mogła
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Historyczny rozAYÓj ZAviazku sprawił, żie koła
pOAviatowe inwalidów stoją av ciekawym stosunku
hierarchicznym do grup lokalnych. Zarządy tych kół
poAviatowych Avybierane są na jeden rok, analogicz-

Józef Kawka, Starogard,
przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku
Inwalidów Wojennych R. P, na Pomorze.

nie do grup lokalnych tylko przez członków miejscoAvych koła, jednak Avładza tych zarządÓAY rozcią
ga się na wszystkie placoAvki lokalne, rozmieszczone
w powiecie, który z reguły pokrywa się terytorjalnie
z pOAviatem administracyjnym. Również siedzibami

tych kół powiatowych są miasta powiatowe. Upraw
nienia zarządów powiatowych w stosunku do kół
lokalnych określa statut, a poza tem zarządy powia
towe są pośrednikiem między zarządem wojewódz
kim Związku a placówkami lokalnemi. Równolegle
do powstawania nowych kół wzrastała i ilość zebrań
informacyjnych która w r. 1929 osiągnęła pokaźną
cyfrę 1700. Życie organizacyjne Związku pulso
wało więc w ciągu całego czasu bardzo silnie.
Za daleko by nas prowadziło wymienianie
wszystkich, choćby wybitniejszych działaczy, którzy
nie szczędzili ni pracy ni osobistych wydatków, by
inwalidów wojennych, zamieszkałych na terenie Po
morza, w ten sposób zorganizować. Niech dla nich
wszystkich będzie dostatecznym podziękowaniem
stwierdzenie, że tylko dzięki ich pracy zarząd woje
wódzki jak i Wydział Wykonawczy w Warszawie
mieli możność ulżenia choć w części ciężkiej doli
inwalidów wojennych. Przeprowadzenie całego pro
gramu społecznego Zw. Inw. jest również w wiel
kiej przynajmniej mierze zasługą tych bezimiennych'
pracowników.
Władzą przełożoną wszystkich lokalnych i po
wiatowych ogniw organizacyjnych jest Zarząd Wo
jewódzki Zw. Inw. Woj. w Toruniu, mający siedzibę
swą przy ulicy Panny Marji 13. Jest on nie tylko
pośrednikiem między Wydziałem Wykonawczym
Związku a poszczególniemi ogniwami lokalnemi i powiatowemi, ale w stosunku do tych ostatnich ma
dość szerokie, choć ściśle przez statut określone
uprawnienia. Wybierany on jest na trzy lata przez
zjazd delegatów kół powiatowych i grup lokalnych.
Pierwszy taki zarząd wybrany został dopiero
w r. 1922. Na czele jego stali kol. Rohne, obecnie
w Świeciu jako prezes, kol. Jan Lewandowski z To
runia jako sekretarz i kol. Roman Napierała z To
runia jako skarbnik. Oni to, nie bacząc na liczne
przeszkody, położyli pierwsze podwaliny pod pó
źniejszy rozwój organizacyjny Związku na terenie
Pomorza. Jest rzeczą naturalną, że późniejsi kiero
wnicy zarządu wojewódzkiego mieli znacznie uła
twioną pracę, niemniej jednak i ich praca obfitowała
w trudności, których pokonanie wymagało wielu za
biegów.
Na czele obecnego zarządu wojewódzkiego stoją
kol. Kazimierz Dąbrowski z Torunia jako przewowniczący, kol. Antoni Lewandowski z Torunia jako
sekretarz i kol. Paweł Kałamarski z Torunia jako
skarbnik. Na czele Rady Wojewódzkiej stoi kol.
Józef Kawka z Starogardu. Do władz naczelnych
Związku na obecną kadencję z okręgu pomorskiego
wybrani zostali do Wydziału Wykonawczego Za
rządu Głównego: kol. Dąbrowski z Torunia, do Rady
Głównej kol. kol. Antoni Lewandowski z Torunia
i Lazarewicz ze Starogardu, do Głównej Komisji
Kontrolniej kol. Jan Lewandowski z Torunia a do

Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. red. Markwicz
z Grudziądza.
Analogicznie do rozwoju liczbowego Związku
wzrastała i liczba załatwionej korespondencji. Gdy
w r. 1920 dosięgała ona zaledwie cyfry 1200, to
w r. 1924 wzrosła już do 10.840 a w r. 1929 do 19.161
załatwionych spraw. Lwią część tych spraw stano
wią prośby członków Związku do władz i urzędów.
Dlatego też tę czynność Związku można by zaszere
gować do czynności o charakterze opieki społecznej.
Wykonywana bowiem darmo w Związku, zaoszczę
dziła ona członkom koszty opłacania różnych pry
watnych sekretarzy, dających sobie niejednokrotnie
za porady w błahej sprawie lub napisanie drobnego
wniosku płacić wcale poważne kwoty.
Jednak czynność ta stanowi tylko drobną
część wykonywanej przez Związek opieki społeczne
nad członkami. Pouczają nas o tem cyłry:
W dziale pośrednictwa pracy udało się Związ
kowi w ciągu swej dotychczasowej działalności wy
robić stałą pracę i zarobek 853 członkom. O ilte się
uwzględni przemożny w tej dziedzinie wpływ Pań
stwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy, przyznać
trzeba, że dorobek Związku w tej dziedzinie nic jest
nieznaczny.
Rozwój Związku, jego krzepnięcie i wzrost jego
znaczenia najlepiej ilustrują cyfry odnoszące się do
udzielonych zapomóg. Zarząd Wojewódzki udzielił
zapomóg:
W

r.

200

1924

99

93

1925

1124,50

99

93

192t)

4-448

„
99

*9

zl,

7

»

38

członkom

22

1927

753°.— »

29

1928

8805,71

Sr

..

9538.95 ..
75
. z. . 31667.I6 » 252

1929
Razem

..

Poszczę gólne koła lokalne udzieliły zapomó:
T924

—

I T OO Zł.

ff
f)
ft.
ft

1925

—

2030

1926

—

3°S°

»

1927

—

4300

„

1928

—

49°°

»

tt

1929

—

5300

„

W

Ń

r.

Razem .

„

20680 zł.

Cyfry te mówią same za siebie. Dowodzą onie,
że Związek mimo, że od r. 1927 ilość członków
i wpływy ze składek już tylko bardzo nieznacznie
się zwiększyły, Związek swą działalność charytaty
wną rozwinął bardzo intensywnie. Dział ten jiest
jedną z najpiękniejszych kart działalności Związku.
Zwrotnych pożyczek Zarząd Wojewódzki
Związku udzielił w poszczególnych latach:
Wr. 1924 67.50 — 4 członkom
„
1925 1629.— — TO
„
1926 1800.— — 4
,,
„
1927 2330.— — 3
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W r. 1928 480.— — 4 członkom
„ 1929 300.— — 3
Stosunkowo wysokie cyfry udzielonych poży
czek w latach 1926—1927 tłumaczą się tern, że Zwią
zek w kilku wypadkach udzielił większych pożyczek
usamodzielniającym się członkom. Poczynione do
świadczenia nie usprawiedliwiły jednak racjonalności
rozbudowy tego działu opieki społecznej i obecnie
Związek udziela pożycziek zwrotnych tylko w wy
padkach nadzwyczajnych, stosując w to miejsce
w szerszym zakresie zapomogi bezzwrotne.
Dzięki przychylności Państwowego Banku Rol
nego zapośredniczył Związek pożyczek z tego banku
dla około 30 członków na sumy od 1000 do 1500 zł.
I ome poszły w większej części na usamodzielnienie
się członków.
Stałą i to znaczną rubryką rozchodową Związ
ku są zapomogi w naturaljach. Stosuje się je w ten
sposób, że Związek zakupuje w danej chwili najbar
dziej potrzebne artykuły, a więc węgiel, drzewo czy
kartofle, w ilościach większych, a sprzedaje jie po
cenach własnych a często nawet niższych członkom
na dogodnych warunkach spłaty. Zwłaszcza w pierw
szych latach naszej niepodległości system ten, przy
ówczesnym głodzie na te artykuły, okazał się wielqe
dobroczynnym.
Zwyczajem ogólnie u nas przyjętym i Związek
Inwalidów urządza corocznie obchody gwiazdkowe
dla swych najbiedniejszych członków. Prawda, że
obfitość podarunków na tych obchodach w równej
conajmniej mierzie zależną jest od dobrej woli społe
czeństwa, które drogą kwest składa poważne datki
na ten cel, jednak i Związek ze swych własnych za
sobów pieniężnych obchody te wybitnie zasila.
Z pominięciem pomniejszych działów, które
bądź są minimalne, bądź też w których Związek od
grywa tylko rolę pośrednika między ofiarodawcami
a imiennie wskazanymi obdarowanymi, powyższa
działalność Związku zamyka dział opieki społecznej.
Może niejednemu wyda on się skromny, przez tych
jjednak, którzy mieli możność bliżej zapoznać się
z działalnością Związku i jego środkami z pewnością
uważany on będzie jako najwyżej osiągalny.
Jest bowiem rzeczą naturalną, że przy tak roz
ległej działalności, konieczność utrzymywania oso
bistego kontaktu z poszczególnemi placówkami, oso
bistego komunikowania się z władzami państwowy
mi, które nie mają swej siedziby w miejscu urzędo
wania Związku, konieczności organizowania zjazdów
bądź wojewódzkich bądź innych, tak wydatki Za
rządu Wojewódzkiego jak i poszczególnych placó
wek na te cele są poważne. Oszczędne jednak szafo
wanie funduszami na te cele sprawia, że są one bez
porównania niższe, niż w innych społecznych orga
nizacjach o podobnym zakresie działania i podobnem
znaczeniu.
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Mimo wszystkie te wydatki tak poszczególne
koła lokalne jak i zarząd wojewódzki znalazły spo
soby na uzbieranie wcale poważnego kapitału stałe
go. Wynosi on według ostatniego, bardzo ostrożne
go bilansu prawie 100.000 zł., z czego większa po
łowa przypada na koła lokalne a mniejsza na zarząd
wojewódzki. Ulokowany jest ten kapitał w nieru
chomościach i ruchomościach, które razem tworzą
poważny kompleks „przedsiębiorstw Związku Inwa
lidów Wojennych“. Nie od rzieczy będzie niektóre
z nich tutaj wymienić.
Zarząd Wojewódzki zarządza następującemi
przedsiębiorstwami:
1. Składem tytoniowo-wódczanym przy ul. Mic
kiewicza w Toruniu, założonym w r. 1925. Jest to
najpoważniejsze przedsiębiorstwo Związku i należy
do najlepiej się rentujących.
2. Składem tytoniowo-papierniczym przy Ryn
ku Staromiejskim »założonym w r 1927.
3. Dzierżawą Poligonu. Dzierżawa ta polega
na tein, że Związek ma wyłączne prawo zbierania
na Poligonie garnizonu toruńskiego odpadków me
talowych i spieniężania ich. Jakkolwiek w pierw
szych latach przedsiębiorstwo to przynosiło wcale
poważne zyski, obecnie opłacalność jego znacznie
się pogorszyła.
4. 4 hurtowniami tytoniowemi. Zysk z tych
hurtowni dzielony jednak jest w 60% na koła lokal
ne, 25% na Wydział Wykonawczy w Warszawie
a 15% na Zarząd Wojewódzki w Toruniu. — (Hur
townia w Gniewie ma nieco odmienne warunki).
Hurtownie te Związek uzyskał dopiero w r. 1929
dzięki przychylności władz państwowych.
Z ważniejszych przedsiębiorstw kół lokalnych
należy wymienić:
Koło Tczew jest od r. 1928 właścicielem osady
rentowej w Czyżykowie pod Tczewem, składającej
się z 20 morgów ziemi i 4 domów pierwotnie prze
znaczonych na rozbiórkę. Dzięki jednak usilnej pra
cy koła lokalnego i finansowej pomocy zarządu wo
jewódzkiego zdołano domy te na tyle naprawić, że
obecnie mieszka w nich 12 rodzin inwalidzkich. Dal
sza inicjatywa tamtejsziego koła doprowadziła, że
już w niedługim czasie urządzone tam będzie wzo
rowe miejsce wycieczkowe. Obecna wartość tej osa
dy wynosi około 60.000 zł.
Koło w Chojnicach, nabywszy w r. 1928 plac
nad pobliskim jeziorem Charzykowskiiem, buduje
tam letnisko dla inwalidów.
Koło Toruń ma 5 kiosków własnych, dzierżawi
od Magistratu słupy reklamowe, posiada własny
skład tytoniowy na Rynku Nowomiejskim, dzierża
wi restaurację Rzeźni Miejskiej i ma powierzony
sobie skup butielek monopolowych.
Znaczniejsze przedsiębiorstwa posiadają dalej
koła w Starogardzie i w Chełmży.

Wszystkie te przedsiębiorstwa założone zostały
w tym celu, by Związkowi dać trwałą podstawę materjalną i zwolna uniezależnić go od składek człon
kowskich. Nie mniejszą rolę przy zakładaniu tych
przedsiębiorstw odgrywała chęć zatrudnienia inwa
lidów — członków Związku w własnych przedsię
biorstwach. Dzięki przychylności władz, pomocy
społeczeństwa i ofiarnej pracy zarządów cel ten zo
stał po części osiągnięty.
Cel skreślenia niniejszego szkicu historji Zw.
Inw. Woj. Rz. P. na terenie Pomorza będzie osią
gnięty, jeżeli czytelnik na krótką tę — bo zaledwie

się w pierwszym rzędzie powołanym do tej działaności, wychodząc ze założenia, że w ten sposób naj
lepiej przysłuży się Polsce.
Historja Związku tutaj skreślona ma być dalej
dla potomnych przyczynkiem do historji zmagań ca
łej Polski z przeciwnościami, na które młode Pań
stwo na każdym kroku napotykało, i zobrazować ma,
jak jedna z najsilniejszych organizacyj społecznych
na Pomorzu za pomocą konsekwentnej pracy z prze
ciwnościami temi dawała sobie radę.
Osiągnięcie tych choć skromnych wyników nie
byłoby jednak możliwe bez zgodnej współpracy

Skład tytoniów o-wódczany, Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych R. P.
w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 80.

io-letnią — historję patrzeć będzie pod kątem ogólno-polskim. Działalność Związku bowiem nigdy nie
była traktowana jako praca partykularna, jako praca
wyłącznie przeznaczona dla dobra jednej warstwy
społeczeństwa polskiego i jednej dzielnicy. Jeżeli
zapał i umiejętności stworzyły z niczego prawie,
w ciągu io lat istnienia Polski na Pomorzu, tak silną
organizację społeczną, to tylko dlatego, że motorami
tych dwóch czynników była myśl służenia Polsce.
Jakkolwiek bowiem dobrodziejstwa działalności
Związku w pierwszym rzędzie odnosiły się do człon
ków Związku, niemniej jednak przewodnią myślą
działalności Związku była chęć łagodzenia przeci
wieństw społecznych, gdziekolwiekby silniej się one
uwydatniły. Związiek Inwalidów, mając w szeregach
swych właśnie najbiedniejszych obywateli, uważał

Związku z władzami państwowemi i samorządowemi
oraz z społeczeństwem. Jest rzeczą niemożliwą wy
mienić wszystkich dobrodziejów Związku Inwali
dów —■ zajęłoby to zbyt dużo miejsca, — konieczną
jednak jest rzeczą podnieść, że szczególnie zasłużyli
się około rozwoju Związku Inwalidów Wojennych
na Pomorzu i podniesienia doli inwalidzkiej: każdo
razowy wojewoda Pomorski, pierwszy starosta kra
jowy pomorski ś. p. dr Józef Wybicki i jego następ
ca Wincenty Łącki, władze skarbowe z Prezesem
Izby Skarbowej na czele oraz Wydziały Powiatowe,
Magistraty i władze wojskowe.
Im, jak i tym wszystkim, których tutaj nie wy
mieniamy, składamy za dotychczasową opiekę
w imiieniu inwalidów wojennych serdeczne ,,Bóg
zapłać“.
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Związek Towarzystw Kupieckich na Pomorzu
w 10-lecie istnienia.
Wraz z uroczystościami, jakie w roku tym przy
padają w udziale całemu Pomorzu, obchodzi kupiectwo nasze, zjednoczone w Związku Towarzystw Ku
pieckich na Pomorzu, swój io-letni jubileusz istnie
nia. Lat io minęło od chwili pierwszego Zjazdu
kupcoAv polskich na Pomorzu, którzy we wrześniu
1919 r., w historyczny tien dzień dla kupiectwa po
morskiego, 19 września, zjechali się tłumnie do Gru
dziądza, by tu zadokumentować oficjalnie swą przy
należność do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
W październiku tegoż roku w Toruniu postano
wiono związać się organizacyjnie w nierozerwalną
całość, tworząc zjednoczenie zawodowe, oparte o ha
sła polskości i katolicyzmu, w organizacji „Związku
Towarzystw Kupieckich na Pomorzu“. Nastąpiło to
w czasie, gdy polska dziś ziemia pomorska, jęczała
jeszcze pod obuchem germańskiej buty, gdy obrady
ówcziesne odbywały się pod „strażą honorową“
Grenzschutzu. Jedną tylko natchnieni wielką ideą,
ideą wolności, która miała przynieść tej prastarej
ziemicy polskiej powrót na ojczyzny łono — orga
nizowali się kupcy polscy, garnąc się licznie pod
skrzydła silnej, zawodowej, wolniej, polskiej orga
nizacji.
Kupiectwo dotąd upośledzone, z czynnika pań
stwowo drugorzędnego weszło w orbitę swych praw,
miało stać się podstawą dobrobytu Polski niepodle
głej. W październiku więc tegoż roku odbył się
Zjazd delegatów z całego Pomorza w Toruniu, który
wybrał władze związkowie, z siedzibą Centrali w Gru
dziądzu. Zaczęto przygotowywać się do życia państwowo-twórczego, zaczęto zyskiwać coraz więcej
mandatów do Izb Przemysłowo-Handlowych, Rad
Miejskich i innych urzędów, w celu utorowania dro
gi, w miejsce niemieckich zakładów handlowych, dla
polskich placówek kupieckich. W wiekopomną
chwilę wejścia na starą ziemicę pomorską Wojska
Polskiego, w momiencie, gdy na naszych rubieżach
stanęły błękitne mundury hallerczyków — było już
kupiectwo nasze przygotowane do pracy państwowo-twórczej. A ciężka to była i odpowiedzialna
praca.
Wojna z czerwonym wschodem, która ciężkiem
brzemieniem zaciążyła na nas w zaraniu nowo wskrze
szonej Ojczyzny, spowodowała poważne diepresje
i ciężkie komplikacje w konstelacji gospodarczej Po
morza. Okres inflacji, z równoczesnem wkładaniem
na nowo poczęty handel obroży nieprawdopodo
bnych ciężarów podatkowych, był następstwem cięż
kiego wstrząsu dla naszej młodej jieszcze organizacji.
Na czele Zarządu Związku stał wówczas do
tychczasowy jego prezes, Tadeusz Marchlewski.
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Młody, pełny sił żywotnych i niespożytej energji
stanął do pracy z wielkiiem zaparciem się siebie, do
dając sam otuchy ludziom małej wiary, jednostkom
słabym i chwiejnym. W pracy tej sekundowali mu
dzielnie, z pełnem oddaniem się sprawie, p. T. Rochon z Chełmży (wiceprezes), p. Wasiakowski z Gru
dziądza (sekretarz), p. J. Zawacki z Grudziądza
(skarbnik), p. Fr. Sikorski z Grudziądza (bibljotckarz); do Rady powołano ponadto pp. Rochona
z Lidzbarka, Radomskiego ze Starogardu i L. Do
mańskiego ze Sztumu. Do Komisji Rewizyjnej po
wołano: pp. Domachowskiego ze Świecia, B. Knasta
z Pelplina i Lniskiego z Kartuz.
Dzisiaj lat już dziesięć mija od chwili, gdy ta
garstka ludzi hartu i pracy, owiana gorącą miłością
tej ziemi, na której się zrodziła — położyła kamijeń
węgielny pod potężną dziś organizację: „Związek
Towarzystw Kupieckich na Pomorzu“.
Mimo ciężkich przejść, pełni niespożytej siły
i niezłomnej wiary w lepsze jutro, poprzez przeci
wności, poprziez te codzienne, szarego dnia troski,
szło zorganizowane kupiectwo pomorskie naprzód,
przyjmowało na własność tysiące warsztatów pracy
i mimo ciężkich początków i gorzkich zawodów
utrzymało naogół swój stan posiadania, wchodząc
w drugie 10-lecie finansowo zdrowsze, z wiarą pa
trząc w lepszą przyszłość.
Uroczystość io-letniego jubileuszu Związku To
warzystw Kupieckich na Pomorzu obchodzono we
wrześniu 1929 r. w Grudziądzu, przy udziale nadier
licznych delegacyj z Pomorza. Podczas bankietu
w „Królewskim Dworze“, którego przebieg był pod
każdym względem wspaniały i imponujący, przema
wiali przedstawiciele władz z J. E. ks. biskupem
Chełmińskim Okoniewskim, J. E. ks. biskupem
Wojsk Polskich Gallem, p. wojewodą pomorskim
Lamotem, generałem Norwid-Neugebauerem, staro
stą krajowym pomorskim Łąckim na czele — pod
kreślając i akcentując siłę hartu i bohaterskiego wy
ścigu pracy kupiiectwa pomorskiego, jako czynnika
państwowo-twórczego, czynnika dobrobytu i kultu
ry narodowej, tu na zachodnich rubieżach Rzeczy
pospolitej.
Na czele organizacji stoją obecnie w roku jubi
leuszowym następujący członkowie Zarządu Głów
nego: prezes Tadeusz Marchlewski — Grudziądz,
Adamczewski Stanisław — Brodnica, Brzeski Fran
ciszek — Toruń, Chmurzyński Józef — Chełmno,
Długoński Jan — Starogard, Fröhlich Leon — Gru
dziądz, Heinke Wacław — Grudziądz, Januszkiewicz
Edmund — Toruń, Janeczkowski Stanisław — Tu
chola, Klimek Damazy — Grudziądz, Łobocki Ba-

zyii — Gdynia, Maciejewski Władysław — Tczew,
Maćkowiak Wacław (wiceprezes) — Toruń, Mazur
Józef —• Grudziądz, Michalski Bronisław — Wiejherowo, Ruchniewicz Alojz)r (wiceprezes) — Gru
dziądz, Samoliński Władysław — Grudziądz, Bal
cerski Franciszek — Wąbrzeźno.

osią i fundamentem polityki międzynarodowej; pro
dukcja osięga swoją użyteczność społeczną dopiero
przez handel, on to budzi i potęguje konsumcję,
otwiera nowe drogi i nowe rynku zbytu, a tern samem
otwiera nowe możliwości dla rozwoju pracy i do
brobytu. Niie cyfra ludności, nie jej aspiracje poli-

Tadeusz Marchlewski,
Prezes Zw. Tow. Kupieckich na Pomorzu.

Z okazji jubileuszu wydał Związek nasz księgę
pamiątkową p. t. „Handel Pomorski w io-lecie
Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu“. —
W księdze tej na pierwszej stronie p. Minister Prze
mysłu i Handlu określił znakomicie zadanie handlu
w ogólności a pomorskiego w szczególności, wedle
poniższego tekstu;
„Zorganizowane kupiectwo i zorganizowany
w sposób właściwy handel to współcześnie podstawa
rozwoju sił Państwa. Zagadnienia handlowe są dziś
33. Dziesięciolecie Fomorza.

tyczne, lecz tylko handel jest miernikiem światowe
go znaczenia państw i narodów. Stopień organizacji
handlu stanowi o zdolności wyzyskania własnych
surowców, o pojemności rynku pracy, o jego kom
junkturze i dynamice, o łatwości zdobycia kapitałów
i kredytów na dalsze inwestycjie.
On wreszcie stanowi o opłacalności produkcji.
Dobrze zorganizowany handel umożliwia nawet przy
wysokich zarobkach robotniczych duże zyski pro
dukcji, brak organizacji handlu — przy najmarniej-
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szych zarobkach pracowników, przy ich wyzysku —
prowadzi do upadku przemysłu; ale wśród całego
handlu, handel morski posiada ponadto zdolność
wychowawczą wobec społeczeństwa. On to w czasie
najkrótszym zmienia umysły ludzkie, otwiera szero
kie perspektywy, zezwala na zupełnie inne, znacznie
głębsze ustosunkowanie się do zagadnień społecz
nych i politycznych. Tak było zawsze od najda
wniejszych czasów historji ludzkiej, że państwa,
a nawet pojedyńcze miasta, które związały się ściśle
z handlem morskim, dochodziły do najwyższego
stopnia rozkwitu i powodzenia. Nie zaniedbujmy
więc i my Polacy, nasziego ,,małego morza“, które
nam w spadku procesów historycznych jeszcze po
zostało, bo tam, właśnie tam leży możliwość reali
zacji naszych wielkich celów.“
Powyższe słowa p. Ministra Kwiatkowskiego
są wytyczną organizacji naszej pracy na najbliższą
przyszłość. Możnaby stwierdzić, że wszystkie nasze
wysiłki o poprawę warunków bytu kupca pomorskie
go, o jiego materjalne powodzenie, o rentowność jego
warsztatów są podyktowane wielką racją stanu,

a temsamem Zamożne mieszczaństwo kupieckie zdoła
przeciwstawić się nawale niemieckiej i utrzymać Po
morze przy Rzeczypospolitej, i rozwiązać kwiestję
bezpieczeństwa oraz pomyślnego rozwoju naszej
Ojczyzny.
Z tych samych założeń wychodziło przed dwo
ma-laty hasło doraźnego programu gospodarczego
dla Pomorza, które podjęte ostatnio przez wszystkie
innie odłamy gospodarcze, znalazło swój wyraz
w utworzeniu Rady Zrzeszeń Gospodarczych Pomo
rza, będącej pierwszym wymownym wyrazem soli
darności gospodarczej. Oby starania nasze spotkały
się z odpowiedniem zrozumieniem w całem społe
czeństwie polskiiem a szczególnie w Rządzie.
Potrzeba tern pilniejsza i nieodzowna, że stoimy
w przededniu traktatu handlowego z Niemcami. Ży
jemy wiarą, że drugie io-lecie Polski będziie okresem
rozwoju handlu, w najlepszem tego słowa znaczeniu.
Wierzymy, że handel pomorski dźwignie się z obec
nych trudności i silny ruszy na Gdynię, ażeby wy
pełnić i natchnąć życiem pierwszy handlowy port
Rzeczypospolitej.

Towarzystwo Czytelni Ludowych.
Na ziemiach polskich istnieje kilka towarzystw
oświaty pozaszkolnej; najważniejsze z nich są:
Towarzystwo Czytelni Ludowych, działające
na terenie b. zaboru pruskiego, powstało w r. 1880;
Towarzystwo Szkoły Ludowej, działające w Małopolsce, powstało w r. 1891, oraz Polska Macierz
Szkolna, działająca na terenie b. Kongresówki, po
wstała w r. 1905. Nam, jako mieszkańcom Polski
zachodniej, specjalnie jest bliskie Towarzystwo Czy
telni Ludowych, czyli popularnie zwane T. C. L.
Początki T. C. L. były skromnie. Wróg był
chytry, bezwzględny i pełen silnej woli zniszczenia
narodowości polskiej. Trzeba więc było postępować
bardzo ostrożnie, aby nie dać sobie z rąk wytrącić
tego, naprawdę ostatniego środka obrony. I tern
właśnie tłumaczy się § 1 statutu Towarzystwa, wy
dający się napozór ciasnym, który skromnie mówił,
że cielem Towarzystwa jest „szerzenie pożytecznych
i religijne uczucia ludu podnoszących książek pol
skich“.
Mimo wielkich przeciwności, rewizyj, przesłu
chów, prześladowań, represyj i aresztowań już
w pierwszym roku istnienia T. C. L. założono 150
bibljotek, rozdano i rozsprzedano 30.000 książek,
w tein około 20.000 elementarzy polskich.
W miarę rozszerzania się zakresu pracy Towa
rzystwa, występowała coraz bardziej potrzeba zmia
ny ustroju Towarzystwa, potrzeba nowych form
pracy.
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Rok 1905 staje się w historji T. C. L. rokiem
przełomowym, a to dzięki pracy i inicjatywie ks.
biskupa A. Lisieckiego i ś. p. dr. Michalskiego.
Powstaje teraz oddzielne biuro towarzystwa, po
wstaje pismo T. C. L. „Czytelnia Ludowa“, przemia
nowane później na „Przegląd Oświatowy“; zmody
fikowany statut rozszerza zakres środków pracy
oświatowej, a więc, odczyty, wykłady, akademje
i t. p., zaś punkt ciężkości pracy przesuwa na Komi
tety powiatowe.
Z niewielkiemi zmianami T. C. L. zachowało tę
samą organizację i dziś, punkt ciężkości pracy oświa
towej tkwi w komitetach powiatowych, względnie,
w niezależnych po większych miastach od komitetów
powiatowych, komitetach miejskich. Komitety po
wiatowe prowadzą pracę oświatową w swoich po
wiatach. Delegaci komitetów powiatowych co rok
zjieżdżają się do Poznania na Sejmik Oświatowy,
który jest najwyższą instancją ustawodawczą Towa
rzystwa. Sejmik wybiera Radę Główną T. C. L.
Rada Główna mianuje Zarząd T. C. L. Zarząd ma
swoje biuro centralne w Poznaniu i Sekretarjaty
wojewódzkie w Grudziądzu i Królewskiej Hucie.
Raz w roku również, odbywają się zjazdy oświatowe
delegatów T. C. L. z danego województwa, na któ
rym to zjeździe wybierana zostaje Rada Okręgowa
T. C. L. Zadaniem Rady Okręgowej jest czuwanie
nad rozwojem pracy T. C. L. w odnośnem woje
wództwie. Tak przy biurze centralnem jak i w Sje-

kretarjatacii mieszczą się składnice książek, iiczące
po kilkadziesiąt tysięcy tomów, w których komitety
nabywają książki dla swych bibljotek, ze znacznym
rabatem, dalej składnice przezroczy, liczące po kilka
set gotowych już opracowanych odczytów, wraz
z odpowiedniemi do nich przezroczami.
Przy Zarządzie Głównym istnieje specjalna Ko
misja Oceniająca książki. Każda książka T. C. L.
musi przejść przez filtr Komisji Oceniającej i tych
książjek, które nie uzyskały aprobaty Komisji Oce
niającej, nie wolno wstawiać do bibljotek T. C. L.,
w konsekwencji czego nie wolno komitetom bezpo
średnio kupować książek w prywatnych księgarniach.
T. C. L. szerzy oświatę za pomocą trzech form:
bibljotek, wieczornic względnie odczytów i Uniwiersytetów Ludowych. Tę ostatnią formę pracy oświa
towej zaczęło T. C. L. stosować dopiero po wskrze
szeniu niepodległości Państwa Polskiego. Inicjato
rem zakładania Uniwersytetów Ludowych na wzór
duński jest obecny kierownik pracy T. C. L., ksiądz
dyrektor A. Ludwiczak.
Uniwersytety Ludowe są przeznaczone dla mło
dzieży wiejskiej. Celem U. L. jest dążenie prziez
naukę do podniesienia poziomu kulturalnego wsi
polskiej, do ucywilizowania, t. j. uobywatelnienia
społeczeństwa, do pogłębienia i wzmocnienia dwóch
najcenniejszych wartości jakie posiada naród polski,
t. j, religji i poczucia narodowego. Uniwersytet Lu
dowy przyjmuje starszą już młodzież od 18 lat
i stara się dobierać swych słuchaczy z pośród tych
synów i córtek włościańskich, którzy po ukończeniu
5 miesięcznego kursu pozostaną na wsi.
Dotychczas T. C. L. posiada trzy takie Uniwer
sytety Ludowe, i to w Dalkach pod Gnieznem,
w Odolanowie, na granicy Wielkopolski i Śląska,
oraz w Zagórzu, nad polskiem morzem.
Głównie jednakże Towarzystwo kładzie nacisk
na bibljotiekarstwo, toteż sieć bibljotek T. C. L. na
ziemiach zachodnich jest bardzo rozgałęziona, gdyż
liczy ich przeszło 1.400.
W życiu odrodzonego Pomorza instytucja T. C.
L. postąpiła o poważny krok naprzód. Dzięki zrozu
mieniu i poparciu Magistratu grudziądzkiego, z pre
zydentem Włodkiem i przewodniczącym Rady Miej
skiej Szychowskim na czele, organizacja otrzymuje
w r. 1921 do swojiej dyspozycji przepiękny gmach
Muzeum w Grudziądzu, gdzie obok bibljoteki, czy
telni i sal muzealnych,urzęduje Sekretarjat okręgowy
na województwo pomorskie. Mając w samem sercu
Pomorza swoją Centralę, instytucja i jej działalność
zaczyna się ożywiać. Przedewszystkiem rozpoczęto
pracę od neorganizacji powiatów.
Wskutek wojny bibljoteki T. C. L. ucierpiały
bardzo, tak, że po wielu wysiłkach i mozolnej pracy

zdołano na całem Pomorzu skompletować i oddać
do użytku zaledwie 136 bibljotek. Należałoby przy
puszczać, że z chwilą odzyskania niepodległości,
z chwilą, gdy myśl i czyn pracy nie są już krępo
wanie przez brutalnego ciemięzcę, organizacja
w przyspieszonem tempie zacznie się rozwijać. Tym
czasem wykazał się zupełnie przeciwny objaw, spo
łeczeństwo ogarnęła jakaś apatja, marazm powojen
ny; sądzono, że mając własne państwo, niepodle
głość, niie potrzeba już taką pieczą otaczać organi
zacje oświatowe, że Państwo sprawą oświaty poza
szkolnej zająć się powinno samo. Jednakże życie
wykazało, że tak być nie może. Nie potrzeba nam
wprawdzie obrony przed zalewem germańskim, lub
rusyfikacją, lecz któżby śmiał twierdzić, że nie po
trzeba nam ogólnej oświaty. Po wielu więc wysił
kach ze strony naszych pracowników oświatowych,
apatję tę u społeczeństwa zdołano przełamać, tak, że
od r. 1925 praca T. C. L, na Pomorzu postępuje
śmiałym i pewnym krokiem naprzód.
Dla lepszego zilustrowania działalności T. C. L.
na Pomorzu przytoczę kilka cyfr, za przeciąg ostat
nich trzech lat.
Rok sprawozdawczy T. C. L. rozpoczyna się
1 lipca i kończy 30 czerwca, a więc:
w r. 1926/27 bibljotek T. C. L. na ziemiach po
morskich było 288, książek 49.599, czytelników
10 956, wypożyczeń 179.274, wykładów i odczytów
urządzono 270;
w r. 1927/28 bibljotek 325, książek 64.398, czy
telników 14.451, wypożyczeń 213.713, wieczornic
i wykładów urządzono 937.
Rok sprawozdawczy ostatni, t. j. 1928/29, bi
bljotek 408, książek 85.494, czytelników 20.196, wy
pożyczeń 304.642, wykładów i odczytów urządzono
1-372.
Z powyższych cyfr widzimy więc, że potężny
ruch oświatowy ogarnął Pomorze.
408 bibljotek, 85.494 książek, 304.642 wypoży
czeń, 1.372 odczytów i wykładów, wszystko to pra
cowało z wytężoną siłą w kuźnicy wiedzy T. C. L.
i przekształciło 20.196 czytelników, oraz wielką
liczbę słuchaczy, na ludzi uświadomionych, krze
piąc ducha narodowego i etykę chrześcijańskokatolicką.
Kilka lat jeszcze podobnych wysiłków, a doró
wnamy państwom zachodnim, oraz zadokumentuje
my, że prastara ziemia pomorska, mimo półtora wie
kowej germanizacji, stała się arsenałem kultury i cy
wilizacji, o którą będą się musiały rozbić wszelkie
zakusy naszych odwiecznych wrogów,
Tadeusz Nowiński.
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Polsko-Chrześcijanski
Związek Towarzystw Restauratorów,
Hotelistów i Właśc. Kawiarń na Polskę Zachodnią
Okręg Pomorski w Toruniu.
Historja Związku naszego, którego uroczystość
io-lecia obchodziliśmy wraz z uroczystością uzyska
nia Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
sięga lat 1919-20.
W grudniu 1919 r. powstał na wniosek kilku
hotelistów toruńskich „Związek Hotelarzy Pomor
skich“ z siedzibą w Toruniu, z pierwszym prezesem,
p. Leonem Penkalą.
W maju 1920 r.
zawiązał się „Pomor
ski Związek Restaura
torów, Plotelistów i wł.
Kawiarń“ w Grudzią
dzu, którego prezesem
obran> został św. p.
Franc. Sikorski, dzier
żawca bufetu kolejo
wego w Grudziądzu,
do którego przyłączył
się „Związek Hoteli
stów Pomorskich“ w
Toruniu, który pod
wspólną już nazwą „Po
morski Związek Restau
ratorów, Hotelistów i
wł. Kawiarń w Gru
Leon Penkala,
wiceprezes
Związku Rest., hot.
dziądzu“ istniał
do
i właścicieli Kawiarń na Polską
kwietnia 1924 r.
Zachodnią, prezes Okręgu Po
morskiego, prezes Stowarzysz.
2 kwietnia 1924 r.
Toruńskiego.
odbył się zjazd delega
tów Pomorskiego Zwią
zku Restauratorów, Hotelistów i wł. Kawiarń w To
runiu, na którym zapadła uchwała przyłączenia się
do „Polsko-Chrześcijańskiego Związku Restauratorów,
Hotelistów i wł. Kawiarń na Polskę Zachodnią“
z siedzibą w Poznaniu, jako samodzielny okręg.
Do zarządu weszli: jako prezes p. Penkala
z Torunia, wiceprezes p. Kiellas z Grudziądza, skar
bnik p. Gośliński i sekretarz p. Dalszyński z Torunia.
Jako ławnicy: pp. Rydnicki, Chudyszewicz i Klarowski.
Okręg Pomorski jako oddział „Polsko-Chrześcijańskiego Związku Restauratorów, Hotelistów i wł.
Kawiarń w Poznaniu“ zorganizował Towarzystwa
powiatowe, i dziś do naszej organizacji należą 22
Towarzystwa, w których reprezentowanych jest prawie
90% koncesjonarjuszy, objętych ustawą o Monopolu
spirytusowym. Zadaniem Związku jest pielęgnowanie
ducha łączności obywatelskiej, popieranie wspólnych
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interesów gospodarczych, obrona członków przed rygorystycznem stosowaniem ustawy o monopolu spi
rytusowym, ustawy antyalkoholowej, tudzież przed
wysokim wymiarem opłat tak państwowych, jak ko
munalnych. Poza tern zajmuje się Związek wycho
waniem młodzieży zawodowej przez urządzanie prak
tycznych kursów, odczytów it. p. imprez. Na wniosek
zarządu Okręgu Pomorskiego, zorganizowaną została
cztero-tygodniowa wystawa gastronomiczno-hotelarska na terenie Targów Poznańskich we wrześniu
1927 r.
Dalsze zabiegi idą w kierunku utworzenia
w Warszawie wyższej szkoły hotelarstwa i sztuki
kulinarnej na wzór zagraniczny. Członkowie naszego
Związku biorą czynny udział w życiu społecznem,
należąc do różnych instytucyj o charakterze autono
micznym, jak do Izby Przemysłowo-Handlowej, Ma
gistratów, Rad miejskich i występują jako delegaci
do różnych komisyj, fungujących przy Władzach
i Urzędach Państwowych. Okręg Pomorski, poza
przyłączeniem się do Związku Ziem Zachodnich,
należy również do Centralnego Związku Restauratorów!
Hotelarzy i wł. Kawiarń na całą Polskę z siedzibą
w Warszawie.
Członkowie Związku uczestniczyli w zjazdach
i brali udział w wystawach sztuki kulinarnej, jak
w Pradze, Wiedniu, Berlinie i Lipsku, a ostatnim
razem na międzynarodowym zjeździe hotelarstwa
w Paryżu.
Dla lepszej sprawności organizacji otworzył
Okręg Pomorski własne biuro w lipcu 1929 r., które
mieści się w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 32.
Na czele organizacji Okręgu Pomorskiego jako
członkowie zarządu występują: pp. prezes 1 ,eon Penkala
w Toruniu, wiceprezes Jan Kiellas w Grudziądzu,
skarbnik Andrzej Gośliński i sekretarz Zygmunt Woj
dak z Torunia; jako ławnicy: pp. Jan Górny w Brod
nicy, Józef Tkaczyk w Kościerzynie, Konrad Po
pławski w Świecili i Ludwik Falkowski w Starogardzie.
Uznając wielką rolę, jaką odgrywa zawód hote
larsko-gastronomiczny w kraju, stara się Związek
wszelkiemi siłami o podniesienie zakładów restauracyjno-hotelowych do poziomu kultury europejskiej,
tembardziej, że tereny Pomorza nadają się do upraAviania turystyki w kierunku zwiedzania pamiątek,
zabytków, malowniczych okolic a w szczególności
wybrzeża pomorskiego z rozbudowującym się portem
av Gdyni,
który staje się przedmiotem wycieczek
również gości zagranicznych.
Przytaczając znane

przysłowie „jak cię widzą, tak cię piszą“, żywimy
niezłomną nadzieję, że tak Wysoki Rząd, jak i wszystkie instytucje państwowe poprą naszą organizację

w kierunku wyłonionych postulatów, stojąc na stanowisku podniesienia prestiżu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i dobrobytu jej obywateli.

Zjazd Delegatów Okręgu Pom. Związku Restaur, i hotel, w Tczewie dnia 16. X. 1925 r.

Historja Klubu Szoferów na Pomorzu
i jego rozwój.
Każdy oddech swobodny na Pomorzu tłumił
nasz kat i dzieci naszych dręczyciel. Było smutno,
głucho i mroźno. Przyszedł jednak rok słoneczny,
radosny i wszędzie błogo i jasno. Wolne ręce rwą
się do pracy zbożnej. Wolny duch do szlachetnych
czynów. A ziemia nasza polska z kajdanów rozkuta.
Trzeba czynów, pracy, poświęcenia i ofiar, by zdo
bytą wolność utrwalić. Pracy i jeszczje raz pracy,
bv duszę wyrwać z letargicznego uśpienia. Or
ganizować, poznawać i uczyć się dla pozostawię
nia Polski dzieciom naszym, wielkiej, bogatej,
wolnej z przesądów i zdrowej duchem naro
dowym.
Ta myśl zajmowała umysł i duszę całą kolegi
Bal on a Feliksa, w chwili, gdy przystępował realizo
wać sierpniowy plan,
W listopadzie 1923 r. powstaje pod Jego kiero
wnictwem pierwszy Polski Związek Zawodowy Szo

ferów pod nazwą „Klub Szoferów na Pomorzu“,
7 siedzibą w Grudziądzu.
Dla warunków oraz sposobu, w jakich rozwijać
się zaczął Klub Szoferów, niechaj posłuży za dowód
ta okoliczność, że w dniu założenia Klubu, Związek
liczył zaledwie 18 członków. Obecnie zaś liczy już
około 2000 członków z filjami Grudziądz, Toruń,
Starogard, Chojnice, Chełmno, Tczew, Nowemiasto,
Świiecie i Wejherowo, z oddziałami Chełmża, Wą
brzeźno, Brodnica, Lidzbark, Lubawa i Tuchola.
Na pierwszem walnem zebraniu szoferów w dniu
10 listopada 1923 r. w Grudziądzu przy udziale około
18 osób ukonstytuował się zarząd Klubu, do którego
weszli: kol. Balon Feliks jako prezes, kol. Bossard
Fr. jako skarbnik i kol. Felski Leon jako sekretarz.
Zaraz po ukonstytuowaniu Zarząd objął inten
sywną pracę nad zorganizowaniem również Klubu
Szoferów w Toruniu. Ponieważ toruńscy koledzy
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z zamiarem założienia Klubu nosili się od dość da
wna, przeto Zarząd grudziądzki znalazł całkowicie
przygotowaną glebę, do zrealizowania powziętego
planu.

w następującym składzie: Oliwkowski Józef jako
prezes, kol. Serkowski jako skarbnik, kol. Górny Jan
jako sekretarz, zastępcą prezesa kol. Borcon z Gru
dziądza.
W dniu 8 maja 1927 r. została założona fil ja
w Wejherowie, później w Chojnicach i w Gdyni.
W roku 1929 w dniu 5 maja na zjeździe delegatów
Klubu, uchwalono z dniem 1 czierwca wstawić płat
nego sekretarza, do czego wybrano kol. Kozłowskie
go Fr. z Torunia, jako prezesa wybrano kol. Oliwkowskiego, na skarbnika kol. Iwańskiego — wszyst
kich z Torunia, uzupełniono kasę pośmiertną. —

W dniu ii grudnia 1923 r. kol. z Torunia zwo
łali walne zebranie, na które stawiło się około 20
osób i postanowiono jednogłośnie plan kol. Balona
bezzwłocznie wprowadzić w czyn i nadać mu realne
kształty zawiązując Klub w Toruniu. Do Zarządu
wybrano: kol. Iwański Józief jako prezes, kol. Stachowski jako skarbnik i kol. Kozłowski Fr. jako
sekretarz.
Hasło kol. Balona, nie
pozostaje bez echa, bo zaledwie
upłynęły trzy dni od czasu zorzorjentowania się Klubu w To
runiu, kiedy Starogard w dniu
14 grudnia 1923 r. przystę
puje do zorganizowania zebra
nia i jednogłośnie postanawia
na wzór Torunia i Grudziądza,
założyć Klub Szoferów w Sta
rogardzie. Do Zarządu weszli:
kol. Flicikowski Bolesław jako
prezes, Redliński Jan jako skarbbnik i kol. Kozłowski, jako
sekretarz.
W dniu 25 marca 1925 r.
w Grudziądzu na Zjeździe przed
stawicieli poszczególnych Klu
bów Szoferów uchwalono je
dnogłośnie wybrać Główny Za
Zjazd Klubu Szoferów (14. II. 1926 r.).
rząd Klubu, w którego skład
weszli kol. Balon jako prezes,
kol. Cieślewicz jako skarbnik i kol. Gardzielewski
W dniu 15 czerwca 1929 r. zostaje założona fil ja
jako sekjetarz.
w Chełmnije, 21 czerwca 1929 r. w Nowemmieście,.
20 lipca 1929 r. w Tczewie i 5 września 1929 r.
Główny zarząd od chwili ukonstytuowania się
w Świeciu.
zupełnie dokładnie zdawał sobie sprawę z naglącej
konieczności posiadania własnego sztandaru. I tak
W dniu 2 lutego 1930 r. odbyto w Grudziądzu
po przezwyciężeniu trudności finansowych, przystę Zjazd delegatów Klubu Szoferów, na którem wy
puje Zarząd Główny z Grudziądza jako pierwszy brano ponownie już istniejący Zarząd Główny, podo zrealizowania swiego planu i w dniu 18 maja 1924 zatem ustalono obronę prawną dla członków Klubu
roku poświęca swój sztandar, która to uroczystość
i unormowano kasę pośmiertną, z której członek
odbyła się w kościele parafialnym (Farnym), aktu
w razie śmierci, lub śmierci żony, pobiera do
poświęcenia dokonał przewielebny ksiądz wikary 450 złotych.
Pastwa.
W marcu b. r. poczyniono kroki porozumie
Poświęcenie sztandaru Klubu. Szoferów w To wawcze . z^ bratniemi Związkami ziem zachodnich
runiu nastąpiło zaś w dniu 1 czerwca 1924 przez Rzeczypospolitej Polskiej, celem cientralizacji, która
przewielebnego księdza wikarego Wendę. Zaś po na odbytym zjeździe w dniu 13 kwietnia w Inowro
cławiu została uskuteczniona, pod nazwą Zrzeszenie
święcenie sztandaru w Starogardzie dokonano w dniu
27 lipca 1924 r. w kościele parafjalnym. Aktu po Związków Zawodowych Automobilistów ziem zacho
święcenia zaś dokonał przewielebny ksiądz wikary
dnich Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą centrali
jest Poznań.
Grzemski.
Na zjeździe delegatów Klubu Szof. w Chełm
Sekretarjat Zarządu Głównego Klubu Szoferów
ży w dniu 18 kwietnia 1926 r. postanowiono Zarząd na Pomorze znajduje się w Toruniu, szosa Cheł
Główny przenieść do Torunia, i wybrano Zarząd mińska Nr. 52.

518

Rzut historyczny na Teatr Polski w Bydgoszczy.
Stałego teatru polskiego w czasach dawniej
szych a potem i zaborczych miasto nasze nie miało.
Do roku jednak 1898 zjeżdżały do miasta, szczegól
niej w porze letniej, różne imprezy a najczęściej ze
spół Teatru Polskiego z Poznania. Kres temu po
łożył w porze wyżej wspomnianej rząd pruski, wy
dając kategoryczny zakaz grania na prowincji i prze
strzegając zakazu tego pod grozą zamknięcia teatru
poznańskiego.
Wysiłki dążące do złamania tiego zakazu na
drodze legalnej, podejmowane były stale i uporczy-

entużjastycznie przez publiczność przyjmowane
„Betlejem Polskie“ Rydla.
Pomimo szykan, trudności a nawet napadów ze
strony niemieckiej, śp. dyr. Dybizbański z garstką
aktorów polskich, z których do tej pory w zespole
bydgoskim są: obecny dyrektor Stoma, 'Antonina
Podgórska-Dybizbańska, Roman i Józef Andrzejew
scy, Helena Czechowska (Stomowa), Natalja Morozowiczowa, Tadeusz Morozowicz i dekorator art.
mal. St. Bogusławski, sieje ziarna polskie na Po
morzu.

Gmach Teatru Miejskiego w Bydgoszczy.

wie przez wiele osób, aż wreszcie pod koniec roku
1918 udało się śp. Ludwikowi Dybizbańskiemu uzy
skać koncesję. Wkrótce też potem, bo już w po
czątkach roku 1919, widzimy teatr śp. L- Dybizbańskiegołw Bydgoszczy grający szereg przedstawień
w salach Sikorskiego i Patzera, m. i. Rydla „Na
zawsze“. ■
Pd krótkiej przerwie; w której ś. p. dyrektor
Dybizbański 'zespół swój wzmocnił, wraca teatr
w grudniu'* tiego samego roku, jeszcze za czasów
grenzsćhutżu do Bydgoszczy i tii ną sali „Patzera“
gra kilka.przedstawień a w pierwsze święto gwiazd
kowe na sali „Concordia“: (teraz „Resursa Kupiecka“)

29 stycznia 1920 r. odbyło się po raz pierwszy
na deskach Teatru Miejskiego, dla uczczenia wkra
czających Wojsk Polskich,'uroczyste' przedstawienie,
na którem poza reprezentacją władz cywilnych
i wojskowych były tłumy rozentuzjazmowanej pu
bliczności. Po szeregu przemówień odegrano frag
ment z „Dziadów“ i „Warszawiankę“. Przedstawie
nie to było zarazem inauguracją pierwszego polskie
go Teatru Miejskiego w naszem mieście.
Zespół kierowany przez śp. Ludwika Dybizbańskiego utrzymuje się tutaj do sierpnia 1920 r.,
poczem Teatr Bydgoski obejmuje jedna z najwy
bitniejszych sił artystycznych w Polsce, p. Wanda
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Siemaszkowa. Na siezon 1922/23 Magistrat wydzier
żawił teatr p. Józefowi Karbowskiemu. W sezonie
tym wystawiono 31 sztuk, przeplatając przedsta
wienia dramatyczne i komedjowe występami operietkowemi Teatru Nowości pod dyrekcją Pilarskie
go. Sezon znowu zakończyła opera poznańska.

stosowaniem wszystkich najnowszych środków tech
nicznych w dziedzinie teatralnej, uzupełniono rekwi
zytornią, dekoratornię i zaopatrzono kostjumernię
tak bogato, że dziś zaliczyć ją można do najwzorowiej zaopatrzonych w całej Polsce.
Teatr Miejski w Bydgoszczy subwencjonowa
ny przez Miasto pozostaje pod naczelnym kierownic
twem dyr. Władysława Stomy, który jest równo
cześnie samodzielnym dzierżawca teatru od gminy.
Głównym reżyserem jiest p. Kazimierz Korecki.
W Teatrze Bydgoskim zespół teatralny składa się
z 150 osób, licząc w tern zespół artystyczny, balet,
chór, orkiestrę i personel techniczny. Teatr prowa
dzi dwa działy: dramat i operetkę. Repertuar oparty
jest w większej części na twórczości rodzimej, naj
większą frekwencją cieszą się przedstawienia wiel
kiego repertuaru. Z większych sztuk wystawiono
w okresie Wł. Stomy następujące: Lilia. Wieneda,
Marja Stauart, Bolesław Śmiały, Zemsta za mur gra
niczny, Dożywocie, Wielki człowiek do małych inte
resów, Królewski jedynak, Złote więzy, Plamlet, Turandot, Krakowiacy i Górale i w. i.

Fot. St. Brzozowski- Warszawa

Władysław Stoma,
dyrektor teatru w Bydgoszczy.

W r. 1924/25 teatr pozostawał nadal pod dy
rekcją p. Karbowskiego. Słowackiego „Balladyną“
rozpoczęto sezon 1925/26 pod dyrekcji Karola Ben
dy. Sezon ten był nieszczęśliwy dla teatru bydgo
skiego, gdyż wciągnięto go w konstelację zjednoczo
nych teatrów miejskich Bydgoszcz — Toruń — Gru
dziądz, przyczem z powodu ciągłych przejazdów
z miasta do miasta rujnowało się kostjumernię i de
koracje teatru bydgoskiego. Na sezon 1926/27 po
wierzono teatr śp. dyr. Ludwikowi Dybizbańskiemu,
który z wielką energją zabrał się do pracy i potra
fił podrujnowany teatr podnieść do wysokiego po
ziomu. „Liljami“ Morstina rozpoczęto ten sezon.
W ciągu dyrekcji śp. Dybizbańskiego zobaczyła pu
bliczność bydgoska ,,Don Juana“ i „Farysa“ z gościnnemi występami Józefa Węgrzyna.
Po śmierci śp. Ludwika Dybizbańskiego dy
rekcję Teatru Bydgoskiego na zaproszenie Magistra
tu m. Bydgoszczy objął artysta Teatru Narodowego
p. Władysław Stoma. Sezon 1927/28 zainaugurowa
no „Lilią Wenedą“. Na początku sezonu za dyrekcji
Władysława Stomy poczyniono w Teatrze Miejskim
wielkie inwestycje. Sprawiono kosztowną pluszową
kurtynę, przebudowano instalację elektryczną z za

Kazimierz Korecki,
główny reżyser teatru w Bydgoszczy.

Dyrekcja oddaje przedstawienia po bardzo zni
żonych cenach całemu szeregowi związków i stowa
rzyszeń. Przedstawienia te cieszą się olbrzymiem
powodzeniem tak, że nieraz jedno stowarzyszenie
zakupuje sztukę po kilka razy. Poza tern Teatr Byd
goski w)'jeżdżą od czasu do czasu na prowincję do
miast nie posiadających teatru i w ten sposób prę-

mieniuję na całą dzielnicę zachodnią Rzeczypospoli
tej.
W ostatnich latach teatr rozwinął się wybitnie
pod względem artystycznym i dzisiaj zalicza się do

najlepszych teatrów na
niając umiejętną misję
ło można twierdzić, że
guje się społeczeństwu

prowincji, równocześnie speł
kulturalną na kresach. Śmia
teatr bydgoski dobrze zasłu
i narodowi.

Domeny Pomorskie Sp. Akc.
Toruń, Szczytna 2
Telefony 133 i 165

— Adres telegr. „Domeny"

Spółka założona została i. lipca 1924 r. z ini
cjatywy członków Związku Zawodowego Dzierżawców
Rolnych Chrześcijan na Pomorzu. Sądowe zareje
strowanie firmy nastąpiło 15. 2. 1925 r. w Sądzie
Powiatowym w Toruniu.
Jako cel wytknęli sobie założyciele zaopatrywa
nie rolnictwa w artykuły do gospodarstwa potrzebne,
jak nawozy sztuczne, węgiel, drzewo, maszyny, pasze
treściwe, siewy, z drugiej strony zakup i pośrednictwo
w sprzedaży zbóż, kartofli, wełny, głomy itp.
Pierwotny kapitał akcyjny,-wynoszący zł. 100.000,
na skutek rozwoju spółki i potrzeby większego kapi
tału uchwałą Walnego Zebrania z dnia 28. 2. 29
podwyższony został do zł. 200.000, które do 25. 11. 29
wpłacono. Zarazem, wobec zlikwidowania przez par
celację większej części domen państwowych, spółka
rozszerzyła swą działalność wśród większej własności
rolnej jak również wśród kółek rolniczych, pozyskując
szereg nowych klientów.
Rezerwy nagromadzone wynoszą zł. 72.000.
Zaskarbiwszy sobie zaufanie coraz szerszych
zastępów klienteli i ciesząc się jej poparciem, spółka
dostarczyła rolnictwu:

około 2000 wagonów nawozów sztucznych
przeszło 2000 wagonów węgla
około 500 wagonów paszy,
a odebrała rolnictwu
około 5000 wagonów ziemiopłodów,
biorąc poza tern poważny udział w zasilaniu rolnictwa
pomorskiego kredytem, którego udzielono przeszło
zł. 12,000.000.
Corocznie wypłacana dywidenda obracała się
w ramach ó—12° ().
W skład Rady Nadzorczej wchodzą pp.: Andrzej
Rzyski, prezes, z Pustej Dąbrówki, Jan Cienciała
z Pogódek, Józef Czajkowski z Płochocina, Teofil
Mueller z Linówca, Władysław Waligóra z Papowa
Biskupiego, Wiktor Zipser z Żarnowca.
W skład Zarządu wchodzą pp: Stanisław Haertlc
z Upienek, Tadeusz Pankowski z Frydrychowa,
Stefan Sowiński z Mszana, Wacław Wojczyński
z Torunia, Kazimierz Lewandowski z Torunia.

Pomorskie Towarzystwo Hodowców Bydła
nizinnego czarno-białego
w Toruniu.
Jedną z niezwykle pożytecznych i niemniej
zasłużonych instytucyj rolniczych na Pomorzu jest
,,Pomorskie Towarzystwo Hodowców Bydła nizin
nego czarno-białego“, którego siedziba znajduje się
w Toruniu przy placu św. Katarzyn)' nr. 1.
Towarzystwo to zostało zorganizowane w 1920
r., po przyłączeniu Pomorza do Macierzy, z pozo
stałej części członków dawniejszego ZacliodnioPruskiego Towarzystwa Plodowców Bydła (Westpreussische Herdbuchgesellschaft).
Na początku swej działalności To w. to posia
dało członków, których obory były zarejestrowane
w Tow., ogółem 207, a w tern zaledwie 4 Polaków.

i

Później jednakże, aczkolwiek ogólna liczba człon
ków Towarzystwa uległa nieznacznemu zmniejsze
niu, wzamian za to żywioł polski niepomiernie
w niem wzrósł na siłach. Potwierdzają to dwa ze
stawienia stanu członków, z których wynika, że już
1 stycznia 1923 r. na ogólną liczbę 181 członków
było-102 Polaków, ostatnio zaś a mianowicie 1 sty
cznia 1929 r. liczba powyższa osiągnęła dalsze po
większenie do 110 Polaków' na ogólną ilość 171
członków Towarzystwa.
Nieznaczne to zmniej szynie się członków To
warzystwa nie znamionuje bynajmniej zaniku jego
działalności. Przeciw nie Tow- to rozwijało'się nie
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zwykle pomyślnie, obejmując swoją działalnością
coraz to szersze kręgi, wymownym wyrazem cziego
jest szybki wzrost liczby, zarejestrowanych w księ
dze rodowodowej, sztuk bydła. Oto, gdy w 1921 r.
w księdze tej było zapisanych 2120 krów i buhajów,
to na 1 stycznia 1923 r. liczba ta wzrosła już do

sław Mania z Rajków, Jan Hasse z Pomyj i Józef
Hasse z Nowej Cerkwi, — właściciele młodych obór,
którzy wiarą swą w lepszą przyszłość hodowTf po
morskiej i celowość wskazań kierownictwa Tow,,
świecili drugim dobrym przykładem, dochodząc
szybko do wybitnych wyników w swoich oborach.
Z obór starszych, o dawnej tradycji, najszybciej zdo
łał uporządkować swoją oborę p. Hering z Mirowa,
przywracając jej ten wysoki poziom hodowlany, któ
ry naturalnym biegiem wypadku sprawił, że obora
ta zaczęła wywierać najsilniejszy wpływ na hodowlę
bydła pomorskiego.
Celem zapewnienia jak najszybszego postępu
hodowlanego, Tow. zaprowadziło specjalną Komisję,
premjującą i dyskwalifikującą wyprodukowane roz
płodniki. Zadaniem tej Komisji było premjowanie
tylko bezwzględnie dobrych buhajów, a równocze
śnie — usuwanie tych, któne nie dawały gwarancji,
że przyczynią się do postępu hodowli.
W r. T922 odbyło się pierwsze premjowanie
w Grudziądzu, gdzie wystawiono 9 buhajów z po-

Józef Hasse,
prezes Pom. Tow. Hod. Bydła.

3636 sztuk, aby następnie na dzień 1 stycznia 1929
roku wynosić 5470 sztuk bydła, a w tern 166 buha
jów zarodowych, 2709 krów zarodowych i 2505
krów wstępnych, przyczem wszystkie okazy są o du
żej wydajności mlieka.
Działalność Tow. w pierwszych latach jego
istnienia napotykała na duże trudności w postaci
zdekompletowania obór i zdrobniałych, conajmniej
źle wychowanych okazów. Największe jednak tru
dności w osiągnięciu postępu w hodowli sprawiał
dobór odpowiednich buhajów- W okresie wojny
światowej sprowadzono wprawdzie do licznych obór
buhaje o dowodach wybitnego pochodzenia, ale ty
pem zupełnie nieodpowiadające pogłowiu żeńskiemu
danej obory. Trzeba je było zatem zastąpić matter ją
łem odpowiedniejszym, a równocześnie należało cho
wać dużo, żywić intensywnie, wcześnie dopuszczać
do buhaja, ażeby możliwie szybko zapełnić obory,
usuwając z nich nienależycie wychowany wojenny
przychówek. Praca powyższa musiała być prowa
dzona systematycznie w tempie szybkiem, a przytem w wysoce nieprzyjaznych warunkach, był to
bowiem okres niskich cen na mleko, a wysokich —
za karmy treściwe.
W powyższej pracy największe ponieśli zasłu
gi dla pomorskiej hodowli bydła pp. śp. poseł Broni
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Dr. Strusiewicz,
dyrektor Pom. Tow. Hod. Bydła.

toinstwem, 28 buhajków młodych oraz 1 grupę ja
łowic. Okazy powyższe uzyskały 22 nagrody, a mia
nowicie: 1 medal złoty, 2 medale srebrne dużie, 3
medale srebrne małe, 5 medali bronzowych dużych,
5 medali bronzowych małych i 6 listów pochwal
nych.
Usilna praca w kierunku doboru buhajów roz
płodowych, należytego i intensywnego wychowu

młodzieży, oraz szybkiego podniesienia mleczności, lepszym dowodem tego, oprócz Wystawy w Gru
umożliwiła już w r. 1925 zorganizowanie I-ej Wy dziądzu, a także — pokaźnych rezultatów działal
stawy bydła nizinnego czarno-białego w Grudziądzu. ności Kółek Kontroli Obór, są odbywające się dwa
Na Wystawie tej zastosowano regulamin, ustano razy do roku przetargi bydła zarodowego w Gru
wiony przez Ministerstwo Rolnictwa, a więc surowy dziądzu.
Pomorski Związek Kółek Kontroli Obór, istnie
i trudny w zastosowaniu do hodowli dopiero się organizująciej. Mimo to jednak Wystawa w pełni wy jący przy Pomorskiem Tow. Hodowców Bydła, pro
kazała, co można zdziałać nawet w tak krótkim okre wadzi za pośrednictwem samych Kółek Kontroli
sie, przy usilnej współpracy hodowców z kierownic Obór, jako też specjalnych asystentów kontroli, ak
twem Tow. Świadczy o tern wymownie ilość od cję racjonalnego żywienia bydła. Akcja ta daje zna
znaczeń, przyznanych przez Komisję Sędziów, komite wyniki, w związku z czem wybitnie wzrasta
a przedewszystkiem końcowa część jej protokułu, u hodowlanych okazów wydajność mleka. O roz
która głosi: ,,Komitet Sędziów zaznacza, że matierjał woju wspomnianego Związku Kółek Kontroli Obór
znajdujący się na Wystawie był jakości pierwszo najlepiej świadczy fakt, że kiedy 1. VII. 1922 r. po
siadał on zaledwie 3 Kółka, obejmujące 19 obór, to
rzędnej, tak, że nagrodzono tylko sztuki doskonałe,
według
ziestawienia sporządzonego 1. VII. 1929 r.
więcej nagród za sztuki, które zasługiwały na wy
liczył
on
już 27 Kółek, zrzeszających 287 obór.
różnienie, nie można było udzielić tylko z powodu
Trzecie premjowanic, jakie odbyło się w 1929
ograniczonej ilości samych nagród“.
Na Wystawie w Grudziądzu wystawiono: 14 r. na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu,
wykazało dalsze świetne postępy w pomorskiej ho
buhajów z potomstwem, T9 buhajków młodych, 8
krów z potomstwiem, 133 krów indywidualnych i 160 dowli bydła, uzyskanie głównie dzięki celowym wy
jałowic indywidualnych. Okazy powyższe uzyskały siłkom Tow. Na Powszechnej Wystawie Krajowej
ogółem 89 nagród, a w tern: 1 dyplom uznania pań wystawiono: 9 buhajów indywidualnych, 37 krów
indywidualnych, 43 jałowice indywidualne, 1 buhaja
stwowy, t dyplom uznania Pom. Izby Rolniczej, 1
z potomstwem, 10 grup potomstwa po buhajach i 1
dyplom uznania Komitetu Wystawy, 1 złoty medal
duży państwowy, 1 złoty medal duży Pom. Izby grupę hodowlaną. Powyższe okazy zdobyły ogółem
Rolniczej, 1 złoty medal duży Komitetu Wystawy. 72 nagrody, a mianowicie: 1 Grand Prix (państwo
4 srebrne medale duże państwowe, 6 srebrnych me wa), 5 złotych medali dużych (w tern 4 państwowe),
13 złotych medali małych, 22 srebrne nnedale duże
dali dużych Pom. Izby Rolniczej, 4 srebrne medale
(w tern 9 państwowych), 10 srebrnych medali ma
duże Komitetu Wystawy, 8 srebrnych medali małych
Komitetu Wystawy, 6 srebrnych medali małych pań łych, 20 bronzowych medali (w tern 9 państwowych)
i 1 państwowy list pochwalny.
stwowych, 32 bronzowe medale Pom. Izby Rolniczej,
Pomorskie Tow. Hodowców Bydła wytrwale
5 bronzowych medali Komitetu Wystawy, 6 bronzowych medali małych państwowych, 4 listy po dąży w kierunku wprowadzenia do hodowli wyłącz
chwalne państwowe i 8 listów pochwalnych Pom. nie bydła czarno-białego, typu wschodnio-fryzyjskieIzby Rolniczej. Wśród odzaczonych okazów nagro go, niezwykle odpornego, wcześniej dojrzewającego,
dzono 18 krów za wysoką mleczność, najwyższe zaś 0 normalnej, silnej budowie, wysokiej szlachetności
odznaczenie otrzymała obora p. Heringa z Mirowa, 1 dużej dzielności użytkowej. Od czterech lat Tow.
prowadzi ponadto usilną pracę nad podniesieniem
a to dzięki sw/ej wzorowej pracy hodowlanej, oraz
procentu
tłuszczu w mleku i w tym c/elu sprowadza
wspaniałemu buhajowi zarodowemu ,,Block“.
z
Frvzji
Wschodniej li tylko wybitne buhajki po
Usiłowania Tow. częściowo zostały unicestwio
ne wskutek zarazy pyska i racic, która w latach 1926 matkach o wyjątkowo wysokim procencie tłuszczu
i 1927 w bardzo ostrej formie, rozszerzając się od przy równolegle wysokiej mleczności.
Na czele tej ze wszechmiar pożyteczniej insty
granic W. M. Gdańska w pow. tczewskim i, od gra
tucji
stoi
p. Józef Hasse ziemianin z Nowej Cerkwi
nic Prus Wschodnich, w pow. działdowskim, zdzie
siątkowała niektóre obory, a w większości obór co- — zasłużony Pręzes Towarzystwa, dyrektorem nato
miast jego jest bez przerwy od r. 1921 p. dr. Bole
najmniej powstrzymała dalszy rozwój mleczności.
Mimo znacznych trudności, na które, jak wi sław Strusiewicz, któremu też głównie Tow. zaw
dzimy, napotykała praca, zmierzająca ku podniesie dzięcza -swój wspaniały rozwój, a pomorska hodowla
niu poziomu hodowlanego w oborach, podlegających bydła — naprawdę wysoki obecnie poziom, zarówno
opiece Tow., postęp w dzielności użytkowej mater- co do doboru hodowlanych okazów jak i ich dużej
jału zarodowego, oraz w kierunku wyrównania ca dzielności użytkowej, oraz nieprzeciętnej wydajności
łego pogłowia zarysował się bardzo wyraźnie. Naj mleka o wysokim procencie tłuszczu.
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Okręgowa elektrownia pow. kartuskiego „Rutki".
Powyższa elektrownia jest jedną z najstarszych
elektrowni wodnych na Pomorzu, o sile 1220 KM.
Posiada ona tamę piętrzącą wodę na wysokość
12 mtr. Budynek elektrowni jest jednopiętrowy, na
dole w hallu znajduje się maszynownia, w której
ustawione są dwie turbiny wodne bliźniacze Yoigta
syst. Francisa 360 PS każda, umieszczone w oddziel
nych komorach, współpracujące z 2-ma prądnicami
synchronicznemu 280 kW 8000 Y, 500kl*. sek. i prąd
nicą 315 kW 8000 Y zapędzaną przez motor spali
nowy (Diesel) 500 kM fy. „Ursus“ Warszawa. Zare
zerwowane jest jeszcze miejsce dla 3-ej turbiny wo
dnej, o sile 800 kw. Dwa transformatory o mocy

300 i 500 KWA 8000/15000 V są ustawione
obok maszynowni.
Produkcja roczna 3 miljony
kWh.
Na pierwszem piętrze elektrowni umieszczono
rozdzielnię — szyny zbiorcze i rozdzielcze 8000 i 15000
v wyłączniki automatyczne olejowe, urządzenia przeciw-przepięciowe i t. p. Całe urządzenie jest wyko
nane według najnowszych wymagań w celkach z płytek f,Duro“.
Rutki dostarczają prąd 6-ma linjami wysokonapięciowemi 8 i 15 kY na przestrzeni 170 km do
miasta i stacji kolejowej w Gdyni, powiatu kartus
kiego, części pow. morskiego i miasta Kartuz.

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu brodnickiego w Brodnicy.
Kasa założona została w r. 1857 przez Zwią
zek Komunalny powiatu brodnickiego. Zadaniem
Kasy jest ułatwiać gromadzenie oszczędności i ich
oprocentowanie oraz uprzystępniać ludności tani kre
dyt. Najwięcej uwagi poświęca Kasa Oszczędności
podstawowemu działowi instytucji, którym są wkłady
oszczędnościowe — bo od jego organizacji i rezul
tatów, jakie przynosi, zależy cała dalsza działalność
Kasy.
W r. 1924miała Kasa złożom oszczędn. zł 259.489,60
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Wkłady oszczędnościowe w Kasie wzrastają stale,
ponieważ Kasa płaci wysokie odsetki i jest instytucją
użyteczności publicznej o pupilarnej pewności, za
której wszelkie zobowiązania odpowiada powiat bro
dnicki'całym swoim majątkiem i siłą podatkową.
Wkłady oszczędnościowe złożone w Komunal
nej Kasie Oszczędności powiatu brodnickiege podle
gają. tajemnicy urzędowej.

j

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu chojnickiego w Chojnicach.
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu choj
nickiego uruchomiona została w r. 1882 pod nazwą
„Powiatowa Kasa Oszczędności w Chojnicach“. Zgod
nie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 12. kwietnia 1927 r. przyjęła instytucja nasza
nazwę „Komunalna Kasa Oszczędności powiatu choj
nickiego w Chojnicach“.
Uprzywilejowanie wkładów oszczęclnościowych,
zapewnione rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo
spolitej a przedewszystkiem najważniejszy czynnik
w oszczędności, bezgraniczne zaufanie ludności do te]
instytucji kredytowej o charakterze zakładu użyte
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czności publicznej, wypływające z całkowitej gwaran
cji jej zabowiązań przez powiat, stanowią podstawę
jej istnienia.
Czasy powojenne, a głównie inflacyjne odebra
ły Kasie Oszczędności ten wysoce utylitarny charak
ter.
Wartość pieniędzy topniała z dnia na dzień
i każd} o tem tylko myślał, jakby się przed dewalu
acją zabezpieczyć. Skupowano towary lub zagrani
czne walut}, natomiast do Kasy, oszczędności nikt
nie znosił.
Kasa nie mogła udzielić długoterminowych kre
dytów, bo pieniądz niszczał i dłużnik spłacał swe

zabowiązania przedwojenne bezwartościową walutą
(jak pożyczki hipoteczne, wekslowe i t. p.). Z tego
błędnego koła wywiodło nas dopiero zaprowadzenie
złotego, a przedewszystkiem jego ostatnia stabilizacja.
Idea oszczędzania odżyła. Do Kasy poczęły
znów napływać wkładki, od r. 1925 rozwinęła się
Kasa mimo uciążliwych warunków pomyślnie.
Gotówka została w szybkiem tempie rozloko
wana w formie kredytów, udzielonych rolnictwu,
handlowi i przemysłowi, przyczem należy zaznaczyć,
że Kasa dysponowała bardzo oględnie, ażeby być

mierze rolnictwo, rzemiosło, handel i przemysł, dając
temsamem możność zarobkowania szerokim warstwom
ludności powiatu.
Kasa, jako instytucja dająca pupilarne bezpie
czeństwo, przyjmuje do eskontu tylko pierwszorzędny
materjał wekslowy.
Kasa nie ma na celu zbijania zysków, ale ma
przez ściągnięcie wkładów oszczędnościowych i dobre
ich oprocentowanie, szerzyć wśród społeczeństwa zmysł
oszczędnościowy, dalej zaś, przez jak najczęstsze
puszczanie zgromadzonych kapitałów w obieg, przy-

Biura Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu chojnickiego w Chojnicach.

w możności wypłacania na każde zawołanie uloko
wanych kapitałów.
Temu zadaniu sprostała Kasa w całej pełni tak,
że narzekań ze strony depozytarjuszów nie było.
Utrzymanie płynności było pierwszem zadaniem Kasy
ażeby przyciągnąć kapitały i pobudzić na nowo zmysł
oszczędności.
Gdy Kasa była już niedaleko wytkniętego celu,
załamał się w lipcu 1925 r. kurs złotego, co pocią
gnęło za sobą wobec wielkiego zdenerwowania pu
bliczności wielki odpływ kapitałów tak, że dla Kasy
nastało bardzo krytyczne położenie, pomimo to ze
swych zobowiązań Kasa wywiązała się należycie.
Z pożyczek wekslowych korzysta w pierwszej

chodzić licznym warsztatom pracy z odpowiednią po
mocą finansową. Wspieranie wszelkiej zdrowej inic
jatywy gospodarczej wśród Polaków, oto właściwy
cel Kasy.
Kasa w miarę możności dążyła do zaspokajania
potrzeb kredytowych przeważnie drobnych rolników
powiatu, na cele gospodarcze a później w miarę środ
ków obrotowych do udzielenia krótkoterminowych
kredytów kupcom, przemysłowcom i rzemieślnikom.
Prowadząc propagandę oszczędności, udzielając
pomocy kredytowej rolnictwu, kupiectwu i rzemiosłu,
Kasa stała się poważnym czynnikiem gospodarczym,
odgrywając niemałą rolę w dziedzinie gospodarczej
i odbudowie kraju.

525

Kredyty udzielane są jedynie na cele gospodar
cze, przyczem wychodzi się z założenia, że tylko te
pożyczki spełniają swe zadanie i o wiele są łatwiej
sze do ściągnięcia, aniżeli konsumpcyjne. Wysokość
pożyczek jednakże nie przekracza możności płatniczej
dłużnika.
Komunalna Kasa Oszczędności jest obecnie
najpoważniejszą instytucją kredytową polską w po
wiecie chojnickim, która przez intensywną swą pracę
wybiła się pod względem ekonomicznym i finanso
wym ponad zwykły poziom - tak, ■ że dzisiaj zajmuje
pod tym względem pierwsze miejsce w powiecie choj
nickim. Kasa cieszy się w powiecie największem
zaufaniem, to też lokuje w niej na rachunki czekowe
i depozytowe duża część rolników, kupców rzemieśl
ników i t. d.
Stan książeczek i wkładów oszczędnościowych;
w roku 1924 p. 31/12 szt. 4007 na sumę zł. 413.480.32
4046 „
„ zł. 528.380.14
*925
1926
4040 „
„ zł. 560.693.45
1927
4002 „
„ zł. 1.051.039.56
4023 ,,
,, zł. 1.241.191.11
1928
3888
„
„ zł. 1.370.655.54
T929
Celem przyciągnięcia wkładów rozpoczęła Kasa
akcję oszczędnościową specjalnie w szkołach. Akcja
ta rozwija się bardzo pomyślnie, wskutek czego na
pływa spora ilość depozytarjuszów z drobnemi wkład
kami. Znaczków Kasa wydała dla szkół w r. 1929
w wysokości 2.929.— zł. Szkolnych kas założono 68.
Kasa wydaje na życzenie bezpłatnie stalowe skar
bonki domowe i znaczki oszczędnościowe do dalszej
sprzedaży.

Oceniając skuteczność systematycznej propagandy,
Kasa rozwija intensywną działalność w kierunku pla
nowego krzewienia zmysłu oszczędności' przedewszystkiem na terenie szkół.
Kilkakrotne' umieszczanie w' miejscowej prasie
ogłoszeń haseł i sentencyj oszczędnościowych, arty
kułów propagandowych, rozlepianie w miejscach pu
blicznych ‘ plakatów, rozdawanie broszur i odzew,
a wreszcie' bezpłatne rozdawanie wśród młodzieży
'szkolnej książeczek wkładowych z drobnemi kwotami
i nagradzanie najlepszych wypracowań szkolnych na
temat oszczędności, opłaciło się- sowicie.
Żywiołowy wzrost Kasy pozwala przypuszczać,
że instytucja ta w niedalekiej przyszłości skoncentruje
u siebie interesy finansowe drobnego i średniego
przemysłu i handlu, zaś przedewszystkiem drobnego
rolnictwa całego powiatu i będzie poważnym zbiorni
kiem drobnych oszczędności powiatu chojnickiego,
które stanowią podstawowy czynnik odbudowy kapi
tału narodowego.
Jeżeli przez z całą intensywnością prowadzoną
w ostatnich latach propagandę zmysłu oszczędności
w najszerszych warstwach społeczeństwa, potrafiliśmy
choć w drobnej mierze dojść do podniesienia się przez
umiejętne i rozumne dysponowanie swym dochodem,
to jako instytucja społeczna, która ma służyć idei pod
niesienia dobrobytu ludności naszego powiatu, możemy
być zadowoleni z rezultatów moralnych naszej pracy.
A w zadowoleniu tern i w cyfrach wzrostu
naszych obrotów, cyfrach, które są nieodpartym materjalnym dowodem skuteczności naszych wysiłków,
znajdujemy najlepszą zachętę do dalszej pracy.

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu chełmińskiego w Chełmnie.

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu chełmińskiego,
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Przy objęciu Pomorza przez władze polskie, po
morskie Kasy Oszczędności, którycn pasywa przez
lata wojny wyczerpały subskrypcje pożyczek wojen
nych, wykazały znaczny odpływ kapitałów obrotowych.
Ludność niemiecka wycofała w momencie gros wkła
dów — a bieg interesów spadł do minimum konieczcznych transakcyj. Lata inflacji sproszkowały drobne
już i tak aktywa — oszczędności znikły zupełnie
— a dopiero zaprowadzonie złotego otworzyło dla
Kas podwoje wielkiej ich pracy społecznej.
W zrozumieniu potrzeb ludności powiatu —
przyznał Związek Komunalny Kasie kapitał obro
towy w kwocie zł 700 000, —zł i kapitał rezer
wowy 100000, — zł. Wkłady pod koniec r. 1929
przekroczyły miljon złotych. W r. 1929 utwo
rzone zostały w wszystkich szkołach powiatu i mia
sta szkolne kasy oszczędności, które dzięki pomocy
pp. nauczycieli prosperują dobrze. Kasa ma własny

gmach bankowy z nowoczesnym tresorem pancer
nym.
Dla wygody ludności uzyskała Komunalna Kasa
Oszczędności sprawowanie agend zastępstwa Ban
ku Polskiego w Chełmnie. Kasa zatrudnia 12 urzę
dników.
Do Rady Nadzorczej należą następ, pp.: prezes
Paweł Hądzlik, Chełmno, zast. prezesa Jan Patuła
Kiełp, Antoni Kampert, Kornatowo, Jan Śląski Trzebcz-

szlachecki. Piotr Hojak Chełmno, Zdzisław Daszewski
Chełmno, Eryk Kauffmann Szymborno. Do Zarządu
należą: starosta pow. Leon Ossowski naczelnik Za
rządu, inżynier Alfred Dziedziul Chełmno, dyrektor
Kasy Mieczysław Moczyński. Do Komisji Rewizyj
nej należą; Józef Koschany przewodniczący Chełmno,
Władysław Piekarski Chełmno, Władysław Cichockj
Borówno.

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu działdowskiego
(dawniej Powiatowa Kasa Oszczędności w Działdowie).
W dniu 3 lipca 1924 r. uchwalił Sejmik Powia
towy w Działdowie utworzyć Powiatową Kasę
Oszczędności i po zatwierdzeniu statutu przez p. wo
jewodę pomorskiego, uruchomiono Kasę z dniem
25 kwietnia 1925 r. Pierwszy Zarząd Kasy tworzyli:
pp. ś. p. starosta Jan Pawlica, jako przewodniczący
Zarządu, Alfred Wellenger — zastępca przewodni
czącego, oraz członkowie dr. Tadeusz Michejda, Jan
Skąpski z W. Łęcka i Franciszek Nowak z Iłowa.
Organizację i kierownictwo Kasy powierzył Wy
dział Powiatowy nendantowi Pow. Kasy Komunal
nej, p. Feliksowi Piskorskiemu.
Instytucja rozwijała się pomyślnie, lecz właści
wy rozwój Kasy datuje się dopiero od początku
1929 r., gdy po zreorganizowaniu w myśl odnoś
nego rozporządzenia Prezydenta R. P., otrzymała
nowy statut z obecną nazwą ,,Komunalna Kasa Osz
czędności powiatu działdowskiego“, przyczem wy
odrębniono Kasę z ogólnej administracji powiatowiej,
oraz wyposażono we własny lokal i fachowy aparat
urzędniczy. Obecnie instytucja opiera się na moc
nych fundamentach i posiada wszelkie warunki dal
szego rozwoju.
Kapitały obrotowe Kasy składają się w pierw
szym rzędzie, poza kapitałem zakładowym, z wkła
dów oszczędnościowych oraz kredytów z Banków
Państwowych i Komunalnych, ponadto zaś Kasa
pośredniczy w rozprowadzaniu kredytów państwo
wych dla życia gospodarczego powiatu oraz pro
wadzi agendy zastępstwa Banku Polskiego w Dział
dowie. Obroty Kasy stale wzrastają i gdy w r. 1925
wyniosły zł. 511.782,17, w r. 1926 zł. 2.495.339,12,
to w r. 1927 i do 31 marca 1928 r. obrót wyniósł
już zł. 12.349.637,32, w roku następnym około zł.
12 miljonów, a w r. 1929 zł. 19.752.437,16.
Również ilość i suma wkładów oszczędnościo
wych powiększa się w bardzo szybkiem tempie,
a mianowicie: wkłady osób fizycznych i firm pry
watnych wy nosiły w r. 1925 zł. 3.315,57, w r. 1926
zł. 5.321,82, w r. 1927 zł. 87.348,—, w r. 1928

zł. 127.488,04, a na dzień 31 grudnia 1929 r. na
319 kontach było wkładów zł. 328.298,34.
Wszystkich wkładów -oszczędnościowych- na
dzień 31 grudnia 1929 r. posiadała Kasa na 331 kon
tach zł. 500.833,53, przyczem najwięcej Wkładów po
chodziło ze sfer rolniczych, następnie od urzędników
i młodzieży szkolnej.
Ostatnio Zarząd Kasy zorganizował w szerokim
zakresie akcję oszczędnościową na terenie szkół przy
pomocy specjalnych znaczków oszczędnościowych
jak też na terenie ogólniejszym — przy pomocy
skarbonek oszczędnościowych.
Przypływ wkładów jest stosunkowo nikły, cho
ciaż stan ten w roku bieżącym znacznie się poprawił,
nie bacząc na ogromny kryzys w rolnictwie, będącem podstawą życia gospodarczego powiatu, co przy
pisać należy zaufaniu szerokich warstw ludności do
Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu działdow
skiego i sprawnej administracji instytucji.
Akcja pożyczkowa z każdym rokiem rozszerza
się, jednakże Kasa za małe posiada środki własny
i zbyt szczupłemi dysponuje kredytami, aby należy
cie obsłużyć mieszkańców powiatu, szczególnie
w okresie przeżywanego przez najliczniejszą klasę
ludności, t. j. rolników, kryzysu gospodarczego.
W przeciągu 5 lat swej działalności udzieliła
Kasa ca. zł. 8.200.000,— pożyczek, w czem około,
zł. 5.900.000,— pożyczek wekslowych.
Władze Kasy stanowią: Rada, Zarząd i Ko
misja Rewizyjna.
Rada Kasy składa się z pp.: A. Kamińskiego
z W. Turzy, — prziewodn. F. Nowaka z Iłowa, —
zastępcy przewodniczącego oraz członków: Gusta
wa Kasprzyka z Iłowa, Ottona Thiela z Działdowa
i Felicjana Janowskiego z Narzymia,
Naczelnikiem Zarządu Kasy jest p. starosta
powiatowy Jan Plackowski, zastępcą naczelnika p.
Alfred Wellenger, drogerzysta z Działdowa, a dy
rektorem Kasy (członkiem Zarządu) jest od chwili
założenia jej p. Feliks Piskorski.
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Do Komisji Rewizyjnej wchodzą: pp. adwo
kat i notarjusz Jan Wyrwie» jako prezes, Włodzi
mierz Pankowski ze Szczuplin i Ludwik Mordawski z Iłowa.

Biura Kasy miieszczą się w gmachu, będący ni
własnością Działdowskiego Powiatowego Związku
Komunalnego, przy ul. Dworcowej w Działdowie.

Komunalna Kasa Oszczędności m. Gdyni.
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Gdyni
w Gdyni uruchomiona została i. maja 1926 r. na
mocy statutu, zatwierdzonego reskryptem p. wojewo
dy pomorskiego z dnia 15. czerwca 1926 r. (L. dz.
IV. 4106/26 — pod firmą „Miejska Kasa Oszczę
dności“, a w roku 1929 firma została zmieniona na
brzmienie obecne, mając za podstawę nowy rozsze
rzony statut, na mocy którego korzysta z uprawnień

Jednocześnie propaganda oszczędności prowa
dzona przez Kasę wśród tutejszego społeczeństwa
dała w r. 1929 bardzo dobre wyniki, powodując sta
ły wzrost kont oszczędnościowych — a mianowicie:
w styczniu
1929 r.
257 kont
w lutym
,,
278 ,,
w marcu
,,
292 ,,
w kwietniu
,,
316 ,,

Komunalna Kasa miasta Gdyni.

przyznanych Komunalnym Kasom Oszczędności roz
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13.
kwietnia 1927 r. o Komunalnych Kasach Oszczę
dności (Dz. Ust. R. P. nr. 38 poz. 339). Jak tego
rodzaju Instytucja była potrzebną na terenie miasta
Gdyni i powiatu, dowodzi wzrost obrotów w Kasie
za ubiegłe lata, które wyrażają się w następujących
cyfrach:
w roku 1926
6.838.385.34 zł.
42.220.472.83
„
»
r9 27
82.091. [79.97 „
,,
1928
100.188.755.62 „
»
*929
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„Foto-Elite".Gdynia.

326
W maju
T929 rw czerwcu
„
325
w lipcu
„
363
„
w sierpniu
383
w wrześniu
,,
387
w październiku
„
527
w listopadzie
,,
652
,,
w grudniu
785
K. K. O. w miarę możności dążyła do zaspa
kajania potrzeb kredytowych przeważnie na cele go
spodarcze, a później w miarę zwiększenia środków
obrotowych, do udzielania krótkoterminowych kre-

dytów kupcom, przemysłowcom i rzemieślnikom oraz
do popierania budownictwa na terenie miasta Gdyni,
przyczyniając się temsamem do rozwoju polskiego
handlu i przemysłu, który tak ciężko walczy z obcym
nam elementem napływowym.
Prowadząc propagandę oszczędności, udzielając
pomocy kredytowej kupiectwu i rzemiosłu, K. K. O.
stała się poważnym czynnikiem gospodarczym na te
renie budującego się portowego miasta Gdyni, od
grywając niemałą rolę w jej gospodarczej rozbudo
wie, zdobywając jednocześnie zaufanie do swej dzia
łalności Banków Państwowych oraz Komunalnych,
jak również Banków zagranicznych, które powierzają
Kasie poważne operacje inkasowe.

Kierownictwo K. K. Ö. spoczywä w rękach
Zarządu, w skład którego w chodzą pp. adwokat
Hilary Ewert-Krzemieniewski, jako naczelnik Zarzą
du, Franciszek Linke jego zastępca, a jednocześnie
dyrektor Kasy, oraz Władysław Gawiński.
Poza tern organem K. K. O., posiadającym
prawo stanowienia o sprawach Kasy, jest Rada Ka
sy, w skład której wchodzą pp.: dyrektor Włodzi
mierz Pietruszewicz jako prezes Rady, kupiec
Józef Skwiercz jako zastępca prezesa oraz członko
wie: radca finansowy Magistratu Aleksander Porzeziński, aptekarz Antoni Małecki, adwokat Wiktor
Roszczynialski i obywatel Augustyn Plichta.

Owocna działalność

Komunalnej Kasy Oszczędności
powiatu grudziądzkiego
w Grudziądzu
wzbudza coraz większe zaufanie społeczeństwa.
Dowodem tego jest liczba uczestników 16.500 i stan wkładów około 3 miljonów złotych:
Okres wojenny i powojenny wywołał szereg
trudności w normalnem prosperowaniu Powiatowych
Kas Oszczędności, szczególnie w okresie po prze
jęciu ich przez władze polskie, a to z powodu dwu
krotnej dewaluacji.
Trudności te zostały jednak pokonane tak, że
Kasy Oszczędności odzyskują znów zwolna nadwy
rężone mocno zaufanie społeczeństwa.
Kasa Oszczędności powiatu grudziądzkiego za
łożona została w r. 1846 pod firmą pierwotną Po
wiatowa Kasa Oszczędności z kapitałem zakłado
wym w wysokości 3000 marek niem.
Pod względem organizacji prawnej była Kasa
wówczas przedsiębiorstwem komunalnem bez wła
snej osobowości prawnej, zarządzana i gwarantowana
przez Związek Komunalny, a wyposażona w przy
wilej pupilarnej pewności wkładów oszczędnościo
wych ku zachęcaniu publiczności do korzystania
z jej urządzeń.
Dzięki powyżej wspomnianym warunkom, roz
wijała się bardzo pomyślnie, o czem świadczy fakt
gromadzenia w niej oszczędności, które wynosiły
według istniejących dowodów w r. 1900 = 6 miljo
nów, w r. 1924 — 13 miljonów, w r. 1917 — 17 mil
jonów marek niemieckich z liczbą uczestników 23 ty
sięcy, a obroty osiągnięte przekraczały sumę 50 milj.
rocznie.
Z cyfr tych stwierdzić można, jak wielkiem za
ufaniem obdarzało społeczeństwo powiatu grudziądz
kiego swą instytucję.
34. Dziesięciolecie Pomorza.

W r. 1928 uległy wszystkie Kasy Powiatowe
na terenie Rzeczypospolitej według rozporządzenia

Komunalna Kasa Oszczędności w Grudziądzu.
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p. Prezydenta znacznej zmianie, nabywając temsamem odrębną osobowość prawną i możność rozsze
rzenia koła dozwolonych operacyj.
Tak też i Kasa powiatu grudziądzkiego, która
wejdzie niezadługo w drugi wiek swego istnienia,
przystąpić musiała z dniem i kwietnia 1928 r. do
reorganizacji, połączając się jednocześnie z byłym
Komunalnym Bankiem Powiatowym w jedną całość
pod firmą Komunalna Kasa Oszczędności powiatu
grudziądzkiego z siedzibą we własnym gmachu przy
ulicy Wybickiego nr. 39 w Grudziądzu.
Na zabezpieczenie wkładów oszczędnościowych
jako i wszelkich innych jej operacyj otrzymała Kasa
od Związku Komunalnego powiatu grudziądzkiego
około 1 miljona zł. w postaci dwóch poważnych real

ności, kapitału zakładowego i funduszu rezerwowe
go. Ponadto prziejął Związek Komunalny powiatu
grudziądzkiego całkowitą odpowiedzialność za jej
zobowiązania.
Od chwili przeprowadzenia wspomnianej reor
ganizacji zauważa się stały rozwój Kasy i nadzwy
czaj ruchliwą działalność, którą tłumaczyć należy sil
nym wzrostem nowych wkładów oszczędnościowych
jakoteż powracającem zaufaniem szerokich rzesz
ludności do stałości naszej waluty.
Wyrazem tiego jest obecny stan wkładów oszczę
dnościowych, wynoszący około 3 mil jonów złotych,
w której to sumie bierze udział przeszło 16.500
uczestników.

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu kartuskiego w Kartuzach.
Rozwój Kasy jod cza
su zaprowadzenia zło
tego był następujący:
Wkłady wynosiły na
końcu roku
1924 zł 122.715,—
1925
„ 219.757,—
1926

„

1927

„ 242.876,—

[45.537,—

1928

„ 371.740,—

1929

„ 459.967,—

na końcu marca
1930 1638.185,—
Salda kredytowe na
rachunkach bieżących
wynosiły:
na końcu roku
1924 zł 47.890,—
1925
„ 161.118,—
1926
,, 147-543 —
1927
., 192.276,—
334.700,—
1928
i929
- 109.121,—
Salda debetowe
nosiły:
na końcu roku

1924

„
„

T925
1926.

»
p

»
„

Komunalna Kasa Oszczędności w Kartuzachbieżących wy
zł

29.493,—
93-505,—
193-979,—
217-555,—
535-797 —
427-837.—

yj
u
it
^9 27
„
„
„
1928
>,
>,
,,
1929
Kasa zdyskontowała weksli:
W roku 1924 zł 77.323,„
„ 1925 „ 138.034,„
„ 1926 „ 286.034,-
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W roku
1927 ,, 409.004,—
„
1928 ,, 730.100,—
„
„
1929 „ 482.209,—
Ogólne obroty Kasy wynosiły:
W roku 1924 zł 2.212.914,—
4.468.468,—
1925
1926
5-398-411,—
IO.l:65.67I,—
1927
12.957.358,—
1928
1928
21.889.975,—
Kasa ma zastępstwo Banku Polskiego i jest
uprawniona do kupna i sprzedaży obcych walut.

Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności

w Starogardzie.
Kasa założona została w 1846 r. Z akt wynika,
że cieszyła się zaufaniem społeczeństwa i rozwijała
nadzwyczaj pomyślnie. Wkłady oszczędnościowe
w 1918 r. osiągały sumę 13 miljonów marek; czyżby
już na początku 1919 r. było zaborcom wiadomo,
że Starogard będzie należał do Polski, — gdyż wyco
fywano wkłady oszczędnościowe do tego stopnia, że
pozostało na tym rachunku tylko około 5 miljonów
marek, i to już zdeprecjonowanych.
27 grudnia 1919 r. na powiat starogardzki gene
ralnym komisarzem do obj*ęcia wszelkich urzędów
od władz niemieckich mianowano znanego i powa-

Obroty są początkowo coprawda nieznaczne, lecz
widocznem się staje, że kasę czeka wielka praca
społeczna.
Stan wkładów oszczędnościowych:
w roku 1924
»

»

1925

„

„

1926

zł. 26.000,—
,, 228,000,—
„ 414.000,—

„
„

„
„

i927
1928

>> 54°>°oo,
,, 899.000,—

a r. 1929, ciężki pod względem gospodarczym wy
kazał, żie Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności

Komunalna Kasa Oszczędności w Starogardzie.

żanego kupca i przemysłowca, p. Czesława Nagór
skiego. W miesiąc później temuż p. Nagórskiemu
już jako staroście przypadło w udziale przejęcie akt
Komunalnej Kasy Oszczędności. Nie posiadała ona
wtedy osobowości prawnej, była częścią składową
administracji powiatu, zakres jej działalności był
również ograniczony. W 1920 r. bilans wykazuje
straty w sumie mk. 66.000. W tymże roku nabyto
pierwsze pożyczki polskie, a mianowicie mk. 100.950
pożyczki premjowej i mk. 6.648.638 pożyczki odro
dzenia.
Trudno mówić o wzroście wkładów, lub o roz
woju operacyj czynnych, ponieważ ich wartość z po
wodu inflacji w tych latach stale się zmieniała. Do
piero od 1924 r. po przejściu od marki do złotego
sytuacja się wyjaśnia i pierwszy bilans #w złotych
zaczyna nam przedstawiać faktyczny stan Kasy.

w Starogardzie cieszy się bezwzględnem zaufaniem,
bowiem wkłady oszczędnościowe nie uległy znacz
nym zmianom. Powyższe liczby mówią o imponu
jącym rozwoju instytucji. Rozwijanie zmysłu oszczę
dnościowego, będącego podstawą zamożności społe
czeństwa, stanowi jedno z najważniejszych zadań
Kasy. W związku ze wzrostem wkładów rozwijały
się i coraz szerszy kręg obejmowały i inne czynności
Kasy. Udzielano w szerszych rozmiarach pożyczki
hipoteczne wekslowe, pod różne zastawy — w każ
dej dziedzinie, gdzie trzeba było umocnić funda
menty polskiego rolnictwa, handlu i przemysłu; na
leży zauważyć, że Starogard należy do miast posia
dających rozwinięty różnorodny przemysł.
Od 1923 r., kiedy to starostą był p. dr. Dominik
Bogocz a następnie do czerwca 1929 r. dr. Stanisław
Chmielecki, z pomocy Kasy zaczyna korzystać przeU
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Bilans Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Pucka w Pucku nad Bałtykiem.
Stan czynny

3
4
5

6

7

8
9

Kasa (gotówka).....................................................................1
Rachunki w bankach i w innych ins ty t. kredytowych:
a) w Banku Polskim.....................................5.353,24
b) w Bankach Państwowych
.... 4.640,—
c) w instyt. kredytowych komunalnych . 623,27
d) w Pocztowej Kasie Oszczędności . . 169,96
Papierv wartościowe (własne)..............................................
Weksle zdyskontowane ..... • .....
. .
Pożyczki terminowe na zastaw papierów wartościo
wych i ruchomości.......................
...................
Pożyczki na rachunkach bieżących na zastaw:
a) papierów wartościowych.................. 76.712,03
b) listów hipotecznych ................................
204,42
Pożyczki komunalne udzielone gminom miejskim . .
Ruchomości..................................................................................
Różne ...
..................
..............................................

i
2
3

22.307,38

4
10.786,47
4-018,33
230.547,75
596,55

5
6

!I

76.916,45
10.989,74
3.532,24
120,86

7

8

9

359-815,77
Straty

I
2

3
4

R A G H U N E K

Procenty i prowizje (zapłacone i dopisane)...................
Koszty administracyjne:
a) osobowe.................................................. 6.941,14
b) rzeczowe.................................................. 4.824,64
Podatki i opłaty skarbowe..................................................
Czysty zysk ....
............................
..................

S T

i
1

10

359-8l5,77

RAT

24-935,83

Stan bierny
j
5.000,—
Kapitał zakładowy..................
.........................................
10.752,38
Fundusz zasobowy .......
................................
Wkłady instytucyj państwowych, samorządowych
36.000,—
i innych prawno-publicznych: terminowe ....
Wkłady osób fizycznych i firm prywatnych:
a) bezterminowe......................................... 61.562,41
b) terminowe do 3 miesięcy . .
. . 15.439,79 j
cj termin, ponad 3 mieś. i warunkowe 10.089,82 1
89.092,02
d) terminowe do 3 miesięcy dolarowe . 2.000,— |
Salda kredytowe r-ków bieżących instytucyj państwo
3.147,18
wych, samorządowych i innych prawno-publiczn.
Salda kredytowe r-ków bieżących osób fizycznych
35.164,02
i firm prywatnych...........................................................
114,659,27
Redyskont weksli....................................................................
Kredyty udzielone kasie:
a) przez instytucję centralną (Komunalny
Bank Kredytowy w Poznaniu) . . 33.801.80 1
b) przez instyt. kredytowe komunalne . 20.539,90
54341,70
Różne...........................................................................................
4-7I5,!2
6.944,77
Czvstv zysk..............................................................................

1
2

I

ZYSK O W

Zyski

Procenty i prowizje (otrzymane).........................................
Inne ...
.........................................................................

42.774,26
940,68

n.765,78
69,21
6.944,12
437T4>94

43714*94

Stwierdzono zgodność wszystkich pozycyj z księgami i inwentarzami.
Puck, dnia 18 lutego 1930 r.

Komisja Rewizyjna Kasy:
(—) Bilot Franciszek.
(—) Pliński August.

(—) Murszewski Leon.

532

I
2

na dzień 31-go grudnia 1930 roku

mysł drzewny, rozwój któnego dla Pomorza posiada
doniosłe znaczenie.
Z rozpoczęciem działalności Państwowego Ban
ku Rolnego i Banku Gospodarstwa Krajowego Kasa
przyjmuje udział w repartycji kredytów rolnych
i rzemieślniczych. Udziela pomocy finansowej osa
dnikom. Wykup około 160 majątków ziemskich
większych i mniejszych z rąk niemieckich w powie
cie starogardzkim nie obszedł się bez udziału Kasy.
Pomoc dla polskich nabywców była wydatna;
udzielano pożyczek na ten cel z funduszów własnych
lub też w drodze poręki wobec banków państwowych.
Nie tylko do gospodarczego rozwoju powiatu
przyczynia się Kasa swojemi zasobami; również in
stytucje o charakterze społeczno-filantropijnym znaj

dują w niej współpracownika, zasilającego je
w znacznej mierze finansowo, o ile tego wymagają
okoliczności i dobro Państwa.
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności
w Starogardzie narowili z innemi na Pomorzu może
się poszczycić, że będąc na rubieży granic Rzeczy
pospolitej, stoi bacznie na straży interesów pol
skich.
Od czasu założenia Kasa jest instytucją prawa
publicznego i w myśl nowego statutu z r. 1928 za
wszelkie jej zobowiązania odpowiada powiat staro
gardzki całym swoim majątkiem.
Przewodniczącym związku poręczającego w obec
nej wzniosłej i historycznej dla Pomorza chwili jest
p. starosta Zygmunt Kalkstein.

Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Pucka.
Komunalną Kasa Oszczędności m. Pucka w Pu
cku nad Bałtykiem powołana została do życia przez
Organa miejskie z dniem 1 lipca 1926 r. Z roku na
rok, wskutek rozwoju stosunków gospodarczych, zau
ważyć można znaczny wzrost jej operacyj czynnych
i biernych. Świadczą o tern nieprzerwanie powię
kszające się sumy bilansowe, które zamykały się za
r. 1926 kwotą zł 55.592,38, za r. 1927 zł 157.292,47,
za r. 1928 zł 338.021,80.
Wkłady oszczędnościowe przedstawiają się —
z pominięciem sald kredytowych na rachunkach bie
żących — za lata: 1926 zł 36.484,96 na 33 ksią
żeczkach oszczędnościowych, 1927 zł 116.990,94 na
85 ks. oszczędnJ 1928 zł 125.873,61 na 105 ksią
żeczkach oszczędnościowych. Ilość książeczek oszczę
dnościowych na dzień 31 XII 1929 r. wynosi 131.
W dziedzinie kredytowej Kasa udzielała jedynie
kredytów krótkoterminowych. Do stosowania tej
zasady skłaniała Kasę ta okoliczność, że w przeciw
nym wypadku odczułaby brak płynnego kapitału.
Pożyczek udzielono w r. 1926 w 136 wypadkach na
sumę zł 278.195,66, 1927 w 187 wypadkach na zł
323.706,99, 1928 w 455 wypadkach na zł 691.184,20,
1929 w 911 wypadkach na zł 1.016.881,36. Z kre
dytów tych korzystało w 5o°/0 kupiectwo, 40% prze
mysł i rzemiosło a io°/0 rolnictwo.
W skład Organów Kasy z końcem 1929 roku
wchodzili: a) do Rady Kasy: Kopicki Konrad prze
wodniczący, Gierszewski Józef zastępca przewodni

czącego, dr. Zieleziński Ludwik, Busch Karol, Pliński
Józef; b) do Zarządu Kasy: Krause Czesław, na-

Luliński Wojciech, kierownik Kasy Oszczędności m. Pucka.

czelnik Zarządu, Karnski Stanisław, burmistrz, Luliński Wojciech, kierownik kasy.

Komunalna Kasa Oszczędności
m. Wąbrzeźna.
Opierając się na regulaminie pruskim z dnia
12. 12. 1838 r. ówczesny Magistrat miasta Wąbrzeźna na czele z Polakiem burmistrzem Gawin-Go-

stomskim jako inicjatorem, uruchomił z dniem i-go
października 1884 r. Miejską Kasę Oszczędności,
przeznaczoną przedewszystkiem dla sfer niezamo-

533

\

żnych, ażeby im umożliwić składanie i najdrobniej
szych oszczędności, by tym sposobem odwieść je od
niepotrzebnych wydatków. Pewność wkładu zabez
pieczyć miały przepisy co do ostrożnego pupilarnie
pewnego lokowania kapitałów Kasy, co do tworze
nia funduszów rezerwowych, a nadewszystko pełna
odpowiedzialność miasta, które poręczało całym swo
im majątkiem.
Pierwszy statut Kasy uchwalony przez korpo
racje miejskie 22. 4. 1884 r. zatwierdzony został
przez nadprezydenta rejencji Prus Zachodnich res
kryptem z dnia 17. 6. 1884 r. Na naczelnika Kasy
Oszczędności wybrany został burmistrz Gostomski
a na jego zastępcę także Polak, kupiec Marcin Sass;
poza tern z Polaków wszedł jako członek kuratcrjum
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stwa Polskiego wyprowadziła się znaczna ilość mie
szkańców Wąbrzeźna. Późniejsza dewaluacja pie
niądza spowodowała nie tylko zastój i niechęć do
oszczędzania, lecz przyczyniła się także do podejmo
wania wkładów. Po ustabilizowaniu się waluty pol
skiej na podstawie rozporządzenia Prez. Rz. P.
z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań
prywatno-prawnych, przeliczone zostały wkłady
oszczędnościowe nie w wysokości proponowanej
przez Komisarza Rządu na 8,2% lecz po 10%, na
łączną sumę zł. 126.302,09. Hipoteki zabezpiecza
jące wierzytelności z pożyczek na nieruchomościach
zwaloryzowano po 15% na razem zł. 78.323,79,
z których przypada na nieruchomości miejskie
zł. 62.191,24, na nieruchomości wiejskie zł. 16.132,55.

Wewnętrzne urządzenie A.

kasy nauczyciel śp. Jan Kandulski. Na wkłady usta
lono oprocentowanie w wysokości 4%, zaś na udzie
lane pożyczki 6% w stosunku rocznym.
Rozwój Kasy Oszczędności był nadspodziewa
ny. W rok po założeniu przy liczbie mieszkańców
4.654 czynnych było 208 książeczek oszczędnościo
wych na sumę mkn. 101.596,19, zaś po 20-letniem
istnieniu przy 7*529 mieszkańców liczba wkładów
wzrosła do cyfry 1.808 na ogólną kwotę mkn.
1.409.322,93. Fundusz rezerwowy wynosił wtenczas
159.102,20 mkn. czyli przteszło 10% wkładów. Od
r. 1902 Kasa przystąpiła do związku komunalnych
kas oszczędnościowych na prowincje wschodnie.
Stopniowemu rozwojowi kasy położyła kres
wojna światowa, po której nastąpił znaczn)^ odpływ
kapitału do Niemiec, dokąd z chwilą powstania Pań-
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a.

, .

U. w Wąbrzeźnie.

Fot. Ziółkowska-Wąbrzeźno.

Aczkolwiek wkłady w stosunku do czasu przed
wojennego znacznie zmalały, to jednak do r. 1929
zauważyć można wzrost oszczędności, co ilustruje
nast. statystyka kasy:

wkłady oszczędnościowe przy liczbie mieszkańców
9.770 wynosiły:
z końcem r. 1924
„
„
„ 1925

„
„
„

„
„
„

= zł. 150.287,36
= „ 161.869,36

1926 = „ 177.455,94
„ 1927 = „ 189.477,80
„ 1928 = „ 239.961,10

Obecny fundusz rezerwowy w wysokości
zł. 54.486,65 stanowi przeto przeszło 22% wkładów.
Pożyczek udzielono w r. 1928 zł. 221.809,94, w tern
pożyczek długoterminowych zł. 130.430,19, a korzy

stało z nich obywatelstwo miasta i okolicy Wąbrze
źna a w szczególności drobny handel i rzemiosło
oraz wolne zawody.
Majątek kasy — poza funduszem rezerwowym
— składa się z realności położonej przy głównej uli
cy miasta, ulicy Kolejowej, a przedstawiający war
tość około ioo.ooo,— zł.; ponadto posiada Kasa no
wocześnie opancerzony skarbiec z szafami i skryt
kami dla depozytarjuszy, oraz lokatę w papierach
wartościowych, przedstawiającą wartość kursową
przeszło 100.000 zł.
Na mocy rozporządzenia Prez. Rz. P. z dnia 13.
4. 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności otrzy
mała kasa nazwę „Komunalna Kasa Oszczędności
miasta Wąbrzeźna“ i opartą została na statucie,
uchwalonym przez korporacje miejskie dnia 28. 6.
1928 r. a zatwierdzonym prziez p. wojewody pornos

skiego reskr. z dnia 31. 8. 28 r. 1. dz. III. F. 5726/28.
Na podstawie wspomnianego statutu wybrano na
członków Rady Kasy: kupca i Avłaściciela nierucho
mości Kazimierza Głowackiego, jako przewodniczą
cego, Aleksandra Lontkowskiego, właść. nieruchom.,
Konrada Ledwochowskiego rolnika, i Konstantego
Candra, właść. nieruch. W skład zarządu weszli:
burmistrz Leon Schwarz w charakterze naczelnika
zarządu kasy, Bolesław Szczuka, redaktor i właść.
drukarni i nieruchomości, jako zastępca naczelnika,
i Zygmunt Cichon, urzędnik kasy, jako członek za
rządu. Na kierownika K. K. O. powołano dotychcza
sowego naczelnika Kasy Skarbowej w Toruniu, Sta
nisława Czerniaka.
Kasa Oszczędności mieści się w parterowym lo
kalu ratusza przy ulicy Wolności.

Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu tczewskiego.
Powiat tczewski, utworzony w r. 1899 z części
powiatów starogardzkiego i gdańskiego, założył własną

kasę oszczędnościową dopiero w r. 1926. Zasila ona
kredytami krótko - terminowemi przeważnie drobnych
rolników i licznych w tym powiecie osadników, którzy
biorą do 80% wypożyczalnych pieniędzy.
Naczelnikiem jedno-osobowego Zarządu jest p. Wa
cław Dytkiewicz, starosta powiatowy wstanie spoczynku.

Ob r 0 1 y
Winien

Starosta Dytkiewicz,
naczelnik Komunalnej Kasy Oszczędności
pow. tczewskiego w^Tczewie

Bk.
,,
,,
,,
,,
„
,,
„
,,
,,
,,
„
„
,,
„

Ma

Saldo
Winien

kasy .... 2.030,274.49 2.008.341.30 21-933-'9
88.185.20
wkł. oszcz. . .
133>9I9-27
975.098.bieżący . . .
/63-522-57 211-575-43
weksli . . . 1.319.831.62 1.087.321.62 232.510. 810.518 70 969-338-17
banków .
56.168.40
56.168.40
% i prowizje .
redyskontu., .
435-5^-l5 492.8n.15
inkaso . \ .
45-50
45-5°
124.880.02
126.418.75
sum.przechd. .
i-538-73
23.509.kosz. handl. .
23-509. I I.IOO.--11.100. pap. wartość. .
27.072.22 122.072.22
poż. udziel, kas.
28.638.7i
23.257.10
zyski i straty .
III.IOO.—
kap. i zakład. .
5.322.20
fund. zasób. .
5.926.990.13 I5.926.990.13 1478.657.35l

Ma'

45-734-07

158.819.47
57.300.—

45.000.—
5.381.61
1 II.100.—
5.322.20
478-657-35
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Komunalna Kasa Oszczędności
powiatu kościerskiego w Kościerzynie.
Telefon Nr. 76 i 121.

Instytucja bankowa prawa publicznego o pupilarnej pewności,
gwarantowana całym majątkiem i siłą podatkową powiatu kościerskiego
załóż, w roku 1856.

Gmacb Kasy.

Biura Kasy.

>

Miejska Komunalna Kasa Oszczędności
m. Skarszew.
Kasa Oszczędności m. Skarszew, działająca na
zasadzie statutu zatwierdzonego przez wojewodę
pomorskiego, powstała w sierpniu r. 1925.
Celowość tej instytucji przejawia się wyraźnie
w ciągłym wzroście wkładów oszczędnościowych.
I tak w dniu 31 grudnia 1926 r. na 19 książeczkach
oszczędnościowych było 11.531,22 zł. wkładów; ko
niec r. 1929 wykazuje 86 kont, na sumę 28.377,92 zł.
Rozwój Kasy uwydatnia się najlepiej w coraz wzma
gającej się ilości zaksięgOAvanych pozycyj. Zesta
wienie porównawcze wykazuje: w rj 1926 — 955 za
księgowanych pozycyj, w r. 1927 — 1482, w r. 1928
1551, zaś w r. 1929 — 2814 pozycyj.

Jedną z ważniejszych pod względem ideowym
i społecznym czynności Kasy Oszczędności jest bez
sprzecznie zorganizowanie oszczędności wśród dzia
twy szkolnej.. Jeszcze pod koniec r, 1926 nie było
ani jednej książeczki oszczędnościowej uczni szkol
nych, w roku sprawozdawczym 1929 młodzież szkol
na posiadała w M. K. K. O. już 40 kont.
Szybki i wszechstronny rozwój Kasy Oszczę
dności świadczy o jej popularności i zaufaniu do
niej skarszewian, oraz rokuje nadzieję, że wkrótce
Kasę będzie można wyodrębnić z Kasy Komunalnej
i przenieść do własnego lokalu.

Pomorski Bank Rolniczy S. A. w Toruniu.
Adres telegraficzny: Pombank.
Pomorski Bank Rolniczy S, A. powstał w marcu niczej w Toruniu, wiceprezes dr. Leon Janta-Poł1924 r. Obecny kapitał zakładowy wynosi złotych czyński, Minister Rolnictwa, wiceprezes Józef Żych1.500.000. Akcje są w posiadaniu akcjonarjuszy za liński, prezydent Pozn. Ziemstwa Kredytowego,
łożycieli, którymi są: Pomorska Spółka Okowiciana, prezes Rady Nadzorczej Banku Cukrownictwa w Po
Zakłady Przemysłowe Winkelhausen w Starogar znaniu, Stefan Suryn, prezes Pomorskiej Spółki Okodzie, Bank Cukrownictwa w Poznaniu i Bank Po wicianej, Bolesław Strachanowski, dziierżaAvca dóbr
państwowych z Czernik, Kazimierz Różycki, oby
znańskiego Ziiemstwa Kredytowego.
Pomorski Bank Rolniczy został powołany do watel ziemski, Jan Donimirski, prezes Pomorskiego
spełnienia roli instytucji finansowej pomorskiej Towarzystwa Rolniczego, Leon Brzeski, dyrektor
o szerszym zakresie, której celem jest w głównej Banku Cukrownictwa av Poznaniu, Ignacy hr. Mielmierze skoncentrowanie i wzięcie w opiekę intere żyński, obywatel ziemski, Gabrjiel Jeżewski, obywa
sów finansowych rolnictwa pomorskiego i złączo tel ziemski, Jerzy JaAvorski, obyAvatel ziemski, Fran
nego z nim handlu i przemysłu. Bank, którego cen ciszek Würtz, obyAvatel ziemski, Marceli Scheffs,
trala mieści się w Toruniu w gmachu własnym, po dyrektor Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowiego.
siada Oddziały w Starogardzie i w Tczewie.
KieroAvnictAvo banku spoczywa av rękach pp.
Nad biegiem interesów banku czuwa Rada Nad
zorcza, w skład której wchodzą: Prezes dr. Kazi ■ Ludomiła Centnera i Józefa TAvardzickiego, którzy
mierz Ksden-Tempski, prezes Pomorskiej Izby Rol stanowią Zarząd.

Bank Spółdzielczy Związku Towarzystw
Kupieckich na Pomorzu.
RÓAvnocześnie praAvie z zrzeszeniem się z ini
cjatywy p. Tadeusza MarchleAvskiego, kupiectAva
pomorskiego av ZAviązku ToAvarzystw Kupieckich na
Pomorzu, powstała myśl stworzenia Avlasnej placoAvki kredytoAvej av postaci toAvarzystwa akcyjnego,
któreby miało za zadanie umocnić kupiectwo finan7
sowo przez dostępną pomoc kredytoAva. Niestety

av pienvszych latach powrotu Ojczyzny naszej do
Niepodległości, wszelkie zamiary i dobne chęci po
szczególnych jednostek ze Avzględu na ogólną sytua
cję gospodarczą kraju, pozostawały w sferze projektÓAv i dopiero na czAvartym dorocznym zjeidzie ogól
nym kupiectwa pomorskiego av Grudziądzu, w dniu
21. X. 1923 r. poAVi'ocono do tiej sprawy i postano

5Ö7

wiono ostatecznie założyć Bank Związku Towa
rzystw Kupieckich na Pomorzu, oparty na zasadach
spółdzielczości.
Dnia 25 listopada tegoż roku odbyło się pierw
sze walne zebranie organizacyjne, na które przybyło
32 członków. Na zebraniu tem przyjęto przedłożo
ny projekt statutu banku i powołano pierwszą Radę
Nadzorczą w osobach pp.: posła L- Krzywińskiego,
Alfreda Moddelsee, Damazego Klimka; Sylwestra

współdziałanie organizacji zawodowej. Tak ukon
stytuowana Rada wspólnie z pierwszym Zarządem
Banku, zabrała się do zbożnego dzieła i już w dniu
1 marca 1924 r. ks. wikary Brejski poświęcił lokal
bankowy, mieszczący się wówczas przy ulicy Sta
rej 10.
Stworzona i oparta na zdrowych zasadach
spółdzielczych, placówka przetrwała najgorsze okre
sy dewaluacji marki i złotego i dzięki psilnej pracy

Bank Związku Tow. Kupieckich.

Pardona, Maksymiljana Domachowskiego, Kazimie
rza Wysockiego, wszystkich z Grudziądza, Włady
sława ‘ Maciejewskiego z Tczewa, Władysława
Schreibera z Chojnic, Józefa Śliwy ze Świecia, Jó
zefa Chmurzyńskiego z Chełmna, Bronisława Michal
skiego z Wejherowa, Feliksa Miłowskiego z Toru
nia i Stanisława Odyi ze Starogardu. Do Prezydjum
Rady powołano p. posła L* Krzywińskiego jako prze
wodniczącego, p. Damazego Klimka jako zastępcę
i p. M. Domachowskiego w roli sekretarza. Patro
nem banku wybrano Prezesa Z. T. K., p. Tadeusza
Marchlewskiego, i w ten sposób zostało zapewnione
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Rady Nadzorczej i Zarządów Banku, choć powoli
lecz stale utrwala swój byt, pamiętając o tem, że
służyć ma do popierania kupiectwa polskiego na
kresach północno-zachodnich. Dzięki stałej współ
pracy Komisji Rewizyjnej, na czele której od same
go założenia Banku stoi p. Tadeusz Marchlewski,
instytucja przez pierwsze pięciolecie istnienia nie
przyniosła znaczniejszych strat, czy to przez zdewaluowanie się waluty, czy też przez nieoględne udzie
lanie kredytów, a stale wzrastająca ilość członków
— udziałowców, daje pewne podstawy do sądzenia,
że placówka ta była i jest potrzebną.

jeżeli chodzi o cyfry poszczególnych operacyj
— to skierowujemy interesowanych do rocznych bi
lansów. Tutaj tylko chcemy nadmienić, że obrot\
banku dosięgają 25 miljonów rocznie.
Skład Rady Nadzorczej.
1. Przewodniczący: dyr. L-Krzywiński, Grudziądz,
2. Wiceprzewodniczący i prezes Komisji Rewi
zyjnej p. Tadeusz Marchlewski, Grudziądz.
Członkowie :
3. Bronikowski Stanisław, Grudziądz,
4. Brzeski, Toruń,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chmurzyński Józef, Chełmno,
Gęstwicki Bonifacy, Nowemiasto,
Janeczkowski Stanisław, Tuchola,
Jankowski Franciszek, Lubawa,
Klimek Damazy, Grudziądz,
Kokoszyński Antoni, Jabłonowo,
Mazur Józef, Grudziądz,
Pardon Sylwester, Grudziądz,
Wawrzyniak Stefan, Grudziądz,
Wysocki Kazimierz, Grudziądz.
Dyrektorem Banku jest p. Mieczysław Mikla

szewski.

Organizacja i działalność

Państwowego Przedsiębiorstwa
„Żegluga Polska" w Gdyni.
„Żegluga Polska“ została uruchomiona w po
czątku r. 1927 na mocy statutu, opartego o ustawę
o skomercjalizowanych przedsiębiorstwach Państwo
wych,

Władzami Przedsiębiorstwa są: Minister Prze
mysłu i Handlu, który w ogólnej strukturze przedsię
biorstwa zajmuje miejsce jakgdyby Walnego Zebrania
Akcjonarjuszy. W tym charakterze Minister mianuje
Radę Administracyjną, która wybiera Dyrektora Za
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rządzającego.
„Żegluga Polska“ przyjmuje swojemi kapitałami
udział (75%) w Polsko-Bry ty jskiem Towarzystwie
Okręt o wem.
Łączność między tern i dwoma przedsiębiorstwa
mi polega na tern, że Dyrektor Zarządzający „Że
glugi Polskiej“ jest Prezesem Rady Polsko-Brytyj
skiego T-wa i oprócz tego do składu Rady Nadzor
czej tego Towarzystwa wchodzą i inni członkowie
Rady P. P. „Żegluga Polska“.
Flota Przedsiębiorstwa składa się z 9 okrętów
towarowych i 5 pasażerskich, a mianowicie:
5020
s. s. „Wisła“
5020
s. s. „Niemen“
4200
s. s. „Warta“
2850
s. s, „Wilno“
2850
s. s. „Kraków“
2850
s. s. „Poznań“
2850
s. s. „Katowice“
2850
s. s. „Toruń“
2850
s. s. „Tczew“
29540
Ogółem

t. DWT.
11
11
11
jf
jy
y*
jj
yy
>>
yy
ty
yy
tt
yy
yt
t. DWT.

Dyrektor Zarządzający Żeglugi Polskiej.

W związku z tein całość Żeglugi Polskiej na
leży do Państwa, jednak przedsiębiorstwo prowadzi
się na zasadach ściśle handlowych i jest całkowicie

autonomicznem.

pasażerskie s. s. „Gdynia“
662 tonu brutto
s. s. „Gdańsk“ 585
s. s. „Jadwiga“ 270 „
„
s. s. „Wanda“
270 „
„
s. s. „Hanka“
92 ,,
„
Ogółem
1879 tonn brutto
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Dyrektor Franciszek Linke,

Foto-EIite- Gdynia.

Członek Zarządu Władysław Gawiński.

Fot. Elżanowski-Gdynia.

Gmach P. P. „Żegluga Polska“ w Gdyni.
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Statki towarowe przedsiębiorstwa przewiozły:
w r. 1927 wr. 1928 wr. 1929
tonn
tonn
tonn
a)

W wywozie z Polski

węgla...........................
153478 245-979 274.862,7
i-3i6-7
drzewa.......................
58-175 20.570
1.808,2
8.526
—
różne ...........................
b) W przewozie pomiędzy portami zagranicznemi
węgla............................
rudy .......
tomasówki..................
koksu ............................
różnych .......................
c)

46.219
5-3^6
—
—
—

11.750
' 2.880
I.IOO
6-355

3.870

5-2354.

—
—
I7-874.7
1-353-2

W przywozie clo Polski

tomasówki . .
. .
fosfatów.......................
różnych (tyt., trawy
morskiej i t. d.) . .
złomu żel......................
rudy............................
węgla............................

I3-I74
9.500

29.150

595

5-387
14-715

8.897
8.243
—

35-53°

43-054

2.403

31,282,8
36.850,
9-505,5
14.098,7
75.786,1
—

303-647 431.269 469.974

skie, w 1928 r. odwiedziły 155 razy porty polskie
(Gdynię—Gdańsk), 209 porty cudzoziemskie, w tem
39 razy porty Morza Śródziemnego. W 1929 r.
statki odwiedziły 147 razy porty polskie, a 216 razy
porty cudzoziemskie, w tem 45 razy porty M. Śród
ziemnego.
Z dniem 1. kwietnia 1930 r. uruchomia P. P.
9,Żegluga Polska“ linję regularną 2 statkami „Tczew“
(1000 t.) i „Chorzów“ (1400) z Gdyni do portów
wschodniego wybrzeża Bałtyku.
W szczególności
zawijać będą statki te stale do Rygi, Rewia (Tallin u)
i Helsingforsu oraz, w razie potrzeby, do jednego
z mniejszych portów łotewskich (Libawa i Windawa)
lub finlandzkich (Kotka i Abo). Statki odchodzić
będą regularnie i-go i 15-go każdego miesiąca z Gdyni.
Linja ta, jak zresztą każde regularne połącze
nie okrętowe, ma bardzo wielkie znaczenie dla eks
portu polskiego do Łotwy, Estonji i Finlandji oraz
dla rozwoju kupiectwa polskiego w Gdyni i należy
przypuszczać, że odda wielkie usługi przemysłowi
i handlowi polskiemu.
Statki pasażerskie przedsiębiorstwa utrzymują
regularną komunikację pomiędzy Gdańskiem, Gdynią,
Sopotem, Orłowem, Helem i Jastarnią, przyczem

Foto- Elite-Gdynia.

S/S. „Niemen" podczas ładunku węgla w Gdyni.

W ciągu r. 1927 odbyto podróży 117, zrobiono
mil 68,578, w ciągu r. 1928 odbyto podróży 144
i zrobiono z ładunkiem 156.800 mil. W r. 1929 od
byto podróży 181, zrobiono z ładunkiem 150.398 mil.
Zmniejszenie się ilości mil przebytych z ładunkiem
w r. 1929 powstało wskutek zamknięcia nawigacji
na Bałtyku z powodu lodów w ciągu 2 miesięcy.
Statki przedsiębiorstwa odwiedziły w 1927 r.
100 razy porty polskie, 148 razy porty ćudzoziem-

komunikacja pomiędzy Gdynią a Helem odbywa się
w ciągu całej zimy. S S „Gdynia“, a częściowo s.
s. „Gdańsk“ chodziły z wycieczkami do Danji, Szwe
cji, Norwegji, Finlandji, Estonji i Łotwy.
Przewieziono
pasażerów

w r. 1927 wr. 1928 wr. 1929

a) linjami przybrzeżnemi 76.000
b) w podróżach zagra
292
nicznych ....

101.000 «5I-522
1.016

887
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Ś/Ś „Gdynia“ zrobiła w r. 1928 około 10,000
mil, zaś s. s. „Gdańsk“ (nie licząc linij przybrze
żnych) zrobił 2.104 mile. Na linjach przybrzeżnych
ten statek zrobił 4.341 mil. W r. 1929 s. s. „Gdy
nia“ zrobiła 8.703 mil, zaś s. s. „Gdańsk“ na linjach

W llpcu T930 r. s. s. „Gdynia“ rozpocznie swój
czwarty sezon wycieczkowy. Program sezonu 1930 r.
uwzględnia specjalnie miasto Stockholm, gdzie od maja
do września odbywać się będzie Wystawa szwedz
kiego budownictwa mieszkaniowego w połączeniu

S/S. „Jadwiga“.

Przystań pasażerska „Żeglugi Polskie]“ w Gdyni.

przybrzeżnych 4, 773 mil, poza tern 1908 mil w po
dróżach zagranicznych.
S/S „Wanda“ zrobiła w r. 1928 7.834 mil,
w r. 1929 13.898 mil. S/S „Jadwiga“ 6,637 mil.
w 1928, w 1929 13.087 mil. S/S „Hanka“ w 1928
mil 7,100, co stanowi odległość większą niż z Gdy
ni do Bombay, zaś w r. 1929 4.260.
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(Po lewe] s/s. „Gdańsk“).

z wystawą przemysłu artystycznego, rękodzielnictwa
i sztuki ludowej.
Niezależnie od wycieczek do Stockholmu odbę
dzie się kilka wycieczek na Bornholm i do Kopen
hagi.

Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe S. A.
Polish-British Steamship Company Ltd.
Gdynia.

tS S. „Premjer".
Jednem z najważniejszych poczynań Rządu Pol
skiego w kierunku rozwinięcia handlu zamorskiego
i ułatwienia polskiemu eksportowi zdobycia rynków
zagranicznych było otwarcie polskiej linji okrętowej,
bezpośrednio łączącej polskie porty z najważniejszemi
ośrodkami Wielkiej Brytanji, mianowicie Londynem
i Hullem.
Z inicjatywy Rządu powstało z końcem 1928 r.
Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe, VS. A.
w Gdyni, w którem Państwowe Przedsiębiorstwo
,Żegluga Polska“ posiada 75% udziałów, a firma
Lllerman‘s Wilson Line, Ltd. w Hull 25%.
Celem Towarzystwa jest utrzymanie regularnej
tygodniowej komunikacji statkami pasażersko-towarowemi pomiędzy Gdynią-Gdańskiem a Londynem
i Hullem.
Flota Towarzystwa składa się z 4 statków
z wygodnemi pomieszczeniami dla pasażerów I i II
klasy i specjalnemi urządzeniami w III klasie dla
przewozu emigrantów, dostosowanemi do wymagań

ustaw angielskich. Statki posiadają prócz normalnych
ładowni specjalne ładownie-chłodnie dla przewozu
artykułów żywnościowych, jak mięsa, bekonów, jaj
i masła.
Statki Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrę
towego są następujące:
S/S „Premjer“
3540 B. T.
S/S „Warszawa“ 2487*6. T.
S/S „Łódź“
2450 B. T.
S/S „Rewa“
2376 B. T.
Załoga jest wyłącznie polska.
Na każd} ni
statku znajduje się lekarz i wykwalifikowana pielę
gniarka.
Towary eksportowe obejmują przeważnie masło,
bekony, jaja, dykty, parafinę, drzewo (różnych ga
tunków), zboże, ryż, cukier i konie.
Import obejmuje maszyny, wyroby włókiennicze,
przędzę wełny, drobnicę, towary kolonjalne, moto
cykle i tytoń.
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Öd początku eksploatacji statków do końca
1929 r. przewieziono 34849 tonn towarów eksporto
wych z Polski i 14412 tonn towarów importowych
z Anglji. Pasażerów przewieziono około 12000.
Nabycie tych statków jest znacznym i ważnym
przyrostem naszej marynarki handlowej, a otwarcie
stałej komunikacji polskiemi statkami do portów an
gielskich, skąd nasze towary eksportowe z łatwością
znajdują dalszą drogę do wszystkich portów świata,
przyczyni się niezawodnie do zacieśnienia stosunków
handlowych z Anglją, a za jej pośrednictwem z ca
łym światem zamorskim. — P. Witkowski, Dyr. Za
rządzający Tow., wykupił w r. 1916 z rąk nie
mieckich największą placówkę spedycyjną na Pomo
rzu i energją swą, przedsiębiorczością nie tylko umiał
utrzymać firmę na poziomie współczesnych wymagań
handlowych, ale zdołał przedsiębiorstwo znacznie
rozszerzyć, czem dał dowód, że Polacy posiadają
zmysł organizacyjno-kupiecki, rozwinięty nie w mniej
szym stopniu, niż inne narodowości.
Firma załatwia na szeroką skalę formalności
celne, przeprowadzki, urzędową ekspedycję kolejową.
Zaopatrzona w własne obszerne magazyny. Zatru
dnia około 100 osób. Można śmiało powiedzieć, że
stara ta firma spedycyjna jest jedną z najpopularniej
szych nie tylko w kraju, ale i zagranicą.
Poza swą pracą zawodową p. Witkowski czyn
nie udziela się w różnych organizacjach i instytu

cjach społecznych, jest radcą magistratu, kierująć
odpowiedzialnym decernatem, jak elektrownią, tram
wajami miejskiemi, wodociągami.

P. Witkowski, Dyr. Zarządzający
Polsko-Brytyjskiego Tow. Okrętowego.

Browar Pomorski
Józefa Chronowskiego

Podgórz - Toruń
Telefon 195.
Obecny właściciel: Józef Chronowski, Polak,
patrjota, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, po
ukończeniu wojny światowej jako jeden z pierw
szych przyjiechał do Polski, aby tu na naszej ziemi
uczynić to, co zdaniem jego okazało się koniecznem,
t. zn. przyczynić się do spolszczenia przedsiębiorstw
przemysłowych. W 1922 r. nabył p. Chronowski Bro
war Pomorski od właściciela, p. E- Thomsa, natych
miast biorąc się energicznie do pracy nad ulepsze
niami, zastosowując wszelkie możliwe nowie urzą
dzenia. Prawie w każdym roku od czasu objęcia
browaru buduje p. Chronowski, starając się zawsze
o powiększenie i sprawne funkcjonowanie swego
przedsiębiorstwa, mając zaś kilkunastoletnie do
świadczenie w tej gałęzi przemysłu, cennemi swemi
uwagami i radami wprowadza w zachwyT swoich
pracowników.
Kupiec i przemysłowiec w każdym calu, nie
szczędzi trudów ni mozołów, sam doglądające wszel
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kich prac, sam będąc wszędzie, gdzie tylko zachodzi
potrzeba światłych jego rad i instrukcyj. Tak więc
po przejęciu odremontował wszystkie piwnice, za
prowadził sztuczną chłodnię tychże piwnic, nie ża
łując dużiego nakładu na izolację ścian it.p., wystawił
olbrzymi co do rozmiarów garaż, pobudował rozlew
nię na wielką skalę, wogóle na każdym kroku za
prowadzając ulepszenia, i wprowadzając najnowsze
zdobycze techniki, aby tylko przedsiębiorstwo pod
nieść i doprowadzić do rozmiarów wielkich, europej
skich tego rodzaju. To też nic dziwnego, żie i towar
produkowany w temże przedsiębiorstwie staje się
coraz lepszy, piwo pod nazwą Śmietanka Po
morska ma już ustaloną opinję, każdy, kto miał
możność przekonać się o energicznej i pełnej po
święcenia pracy p. Chronowskiego, z zadowoleniem
konstatuje fakt poprawy smaku i gustu piwa, a licz
na klientela tak w byłym zaborze pruskim, jak też
na terenie b. Kongresówki daje rękojmię, że przy wy-

Dyrektor i właściciel Browaru Pomorskiego
Józef Cfrronowski.

Browar Pomorski w Podgórzu pod Toruniem.

35.

Dziesięciolecie Pomorza,
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tęźonej dalszej pracy, przedsiębiorstwo ćoraz to da
lej i lepiej rozwijać się będzie i przyczyni się do dal
szego dodatniego rozwoju naszych czysto-polskich
placówek na terenie naszego polskiego Pomorza.
Browar produkował w pierwszym roku istnie
nia zaledwie iooo htlr. piwa, co rok zaś produkcja
się wzmagała, tak iż obecnie sięga 10000 hltr. Robo

tnicy browaru bez wyjątku pracują chętnie i dają
wyraz swemu zadowoleniu; browar urządza od cza
su do czasu dla swych pracowników wycieczki, za
opatrując ich we wszystko, co tylko przy takiej
okazji okazuje się koniecznością; popiera czynnie
dużo filantropijnych instytucyj, i da Bóg, pomyślnie
będzie się rozwijał dla dobra całego naszego narodu.

B. Hozakowski, Toruń
Specjalny Skład i Hodowla Nasion — Zakłady Ogrodnicze.
Chlubną tradycję dawnego kupiectwa toruńskie
go, prowadzącego niegdyś rozległy handel ziemio
płodami, kontynuuje nałożona w r. 1885 przez śp.
Bolesława Hozakowskiego firma B. Hozakowski

dującymi się w naszych pobliskich i dalszych woje
wództwach, zawieranie umów na hodowlę nasion,
pozostających pod stałą i ścisłą kontrolą firmy a ma
jących zbyt w kraju względnie zagranicą.

*
Bronisław Hozakowski, wiceprezes
Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu.

w Toruniu, specjalny skład i hodowla nasion oraz
zakłady ogrodniczce.
Założyciel firmy zmarł w r. 1919, przekazując
prowadzenie interesów najstarszemu synowi, p. Bro
nisławowi Hozakowskiemu, którego to fotografię
umieściliśmy powyżej.
Następca, w sile wieku, wielce doświadczony
fachowiec w branż)" nasiennej, zabrał się z całym
zapałem do produktywnej pracy, by powetować
skutki długotrwałej wojny.
Zasadniczem dążeniem firmy jest nawiązanie
najszerszych stosunków z plantatorami nasion, znaj-
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Ekspedycja nasion

.

Należy jeszcze nadmienić, że firma posiada laboratorjum dla badania siły kiełkowania nasion, oraz
ich wartości użytkowych. Głównym kierunkiem
pracy firmy B. Hozakowski jest samowystarczalność
nasienna i ogrodnicza. Propaguje w znacznej mierze
krajową hodowlę nasion polnych i warzywnych. Nie

zależnie ocl działu nasiennego, udoskonaliła firma
ostatnio w znacznej mierzie dział narzędzi i przyborów ogrodniczych, który zaopatrzony jest w naj
nowsze przyrządy, zastosowane do ostatnich zdoby
byczy techniki |w tym kierunku.
W ostatnich latach brała firma udział w różnych
wystawach ogrodniczych i nasiennych. W dowód
uznania działalności na polu nasiennem i ogrodniczem, otrzymała firma szereg cennych nagród, a m.
in.: Wielki Złoty Medal Ministerstwa Rolnictwa,

Wielki Złoty Medal Komitetu Wystawy, Złoty Me
dal Pomorskiej Izby Rolniczej, Srebrne Medale,
Bronzowe, Dyplomy uznania i nagrody pochwalne.
Dodać jeszcze należy, że firma eksportuje do Fran
cji, Niemiec, Czechosłowacji, Danji, Skandynawii.
Anglji i t. p., częściowo nawet do Ameryki.
Na zakończenie musimy nadmienić, że p. Broni
sław Hozakowski jest honorowym Agentem Konsu
larnym Rzeczypospolitej Francuskiej i urząd ten
sprawuje od dnia 26 października 1922 r.

Firma W. Korzeniewski
Towarzystwo Akcyjne
Rynek 22/24
W październiku r.
1920 utworzyli obecni
właściciele, pp. Wacław
i Adam Korzeniewscy,
razem z trzema wspól
nikami: Bankiem Zwią
zku Spółek Zarobko
wych w Grudziądzu oraz
pp. Walentym Danielewiczem i Janem Pływaczykiem z Poznania To
warzystwo Akcyjne z
kapitałem zakładowym
mkp. 6.000.000.
iiir
Wykupiono równo- jj|j|

w Grudziądzu

cześnie z rąk żydow
skich najładniejszy i
największy na Pomo
rzu dom handlowy,
pięciopiętrowy, budo-

Rynek 22/24.
wany z żelbetonu, w
modnym stylu domów
towarowych,
W monumentalnym
gmachu, który jest
prawdziwą ozdobą m.
Grudziądza, założono
magazyn
bławatów,
jedwabi,
konfekcji,
bielizn} , trykotaży, ga
lanter j i, fi ran i dywa
nów.
Okres od czasu za
łożenia do roku obec
nego był czasokresem
intensywnej i żmudnej
pracy, któiiej rezultaty
mogłyby być znacz
niejsze,
gdyby
nie
dwukrotna inflacja i

Gmach handlowy firmy
W. Korzeniewski Tow. Akc, w Grudziądzu.

Wacław Korzeniewski,
założyciel i współwłaściciel
firmy W- Korzeniewski,

dewaluacja monetarna, połączona ze zna-.
cznemi stratami, zadanemi życiu gospodar
czemu w Polsqe.
Dzięki niestrudzonej pracy dzielnych fa
chowców, pp. Wacława i Adama Korze
niewskich, jest wynik pracy firmy i tak
dość znaczny. Przedsiębiorstwo jest dzisiaj
tak pod względem obrotów jak i bogatego
wyboru największym domem towarowym
na Pomorzu, temsamem więc ważną pla
cówką gospodarczą w Polsce. Firma zatru
dnia przeszło 100 osób personelu.
Jedynymi właścicielami są obecnie pp.
Wacław i Adam Korzeniewscy.

Adam Korzeniewski,
założyciel i współwłaściciel
firmy W. Korzeniewski.
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Parter:

^

Lustracją ,Domu towarowego wykazuje następujące oddziały :
II piętro:

Dział bławatów, z wełnami, płótnami i mater-,
jałami bawełnianemi,
Dział artykułów męskich,
Dział bielizny,
Dział trykotaży,
Dział pończoch,
Dział pierza,
Dział przyborów krawieckich i drobnych to
warów,
Dział galanterji.
Olbrzymi dział nowości w jedwabiach

Dział konfekcji męskiej i dla chłopców,
Dział futer męskich,
Dział firan, koMer, chodników i materjalów mo
dnych dekoracyjnych.

III piętro:
Dział dywanów w}rrobu krajowego, czeskiego
i smyrneńskiego,
Dział kalkulacji,
Dział zapasów towarowych.

IV piętro:
Biura,

I piętro:
Dział konfekcji damskiej i dla dzieci,
Dział futer damskich, skórek i błamów,
Dział matierjałów męskich i podszewek.

Pracownie.

Majętność Kolibki
pow. morski.
Kolibki — majętność w powiecie morskim —
ciągnie się nad brzegiem Bałtyku od granicy So
potu w W. M. Gdańsku w kierunku do Gdyni.
Nazwę Kolibki spotyka się w kronikach już od
XIII wieku a w historji są znane Kolibki jako ma
jątek należąc}' do króla Jana Sobieskiego, po któ
rego zgonie znajdowały się w posiadaniu rodziny
hr. Przebendowskich do r. 1791- Rodzina Przebendowskich ufundowała kaplicę, która dotychczas do
brze utrzymana zawiera cenne zabytki.
W parku kolibskim znajduje się aleja grabino
wa o kilkusetletnich drzewach oraz nad morzem
z rozległym widokiem na całą zatokę gdańską grota
znana pod nazwą „Groty Marysieńki“, ulubione
miejsce odpoczynku królowej Marysieńki podczas
letniego pobytu nad Bałtykiem.
Kolibki wykupił w r. 1919 konsul Witold Kukowski z rąk niemieckich i stary dwór kolibski do
czekał tej chwili radosnej, że zaraz po objęciu wy
brzeża przez Rzeczypospolitę Polską gościł Wojsko
Polskie.
Dnia 12 lutego 1920 r. wkroczył do Kolibek
2 pułk szwoleżerów z pułkownikiem Orzechowskim
na czele, a dzielnych oficerów i żołnierzy witał
i przyjmował właściciel Kolibek, jako prezes Powia
towej Rady Ludowej.
Wielkim nakładem doprowadził pierwszy od
stukilkudziesięciu lat polski właściciel Kolibek ma
jętność tę do dawniejszego rozkwitu po zniszczeniu
podczas wojny, założył oborę zarodową i zaprowadził
ogrodnictwo na wielką skalę dla zaopatrywania są
siednich kąpielisk w nabiał, rychłe warzywa i owoce-

Poza tern właściciel Kolibek przystąpił do zor
ganizowania kąpieliska morskiego Orłowo i dzieło to
postępuje szybko naprzód.

Konsul Witold Kukowski z Kolibek
Prezes Powiatowej Rady Ludowej na powiat wejfrerowski
(dziś morski).

Orłowo Morskie, leżące na terytorjum Kolibek,
pdznącza się bez wątpienia najpiękniejszem położę-

Obora w Kolibkacb«

Fot, Ulatęwęki- Poznań.
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niem ze wszystkich miejscowości letniskowych nad
polskiem morzem. Zasłonięte od zimnych północnych
wiatrów górami porośniętemi gęstym lasem, docho
dzącym aż do brzegu morza, posiada klimat równy
i ciepły. Jako miejscowość wysunięta najdalej na
południe z pośród innych miejsc nad zatoką i niezasłonięta przez półwysep Hel od Wielkiego Morza
posiada najbardziej słoną wodę w zatoce i najwięcej
odczuwa wpływ otwartego morza.
Wzgórza Redłowskie, jedne z najważniejszych
nad brzegiem, wrzynające się przy Orłowie głęboko
w morze cyplem skalistym, znanym pod nazwą „Hak
Kacewski“, ciągną się od Orłowa ku Gdyni i po

kryte są lasem o charakterystycznym niezwykłem
zadrzewieniu i cudownych polankach, pokrytych
bujnemi kwiatami. Las ten jest cienistem miejscem
spacerów dla letników i celem wycieczek dla tury
stów chcących poznać piękności polskiego wybrze
ża, i predestynowany jest na ,,Polski Park Naro
dowy“.
Kolibki — Orłowo przez swe niezwykle piękne
położenie nad morzem między Sopotem a Gdynią
stanowią jedyny tego rodzaju zakątek w Polsce
i przy poparciu władz i społeczeństwa polskiego po
winny z czasem dorównać Sopotowi i stać się wielkiem polskiem kąpieliskiem morskiem.

Fot.-Ulatowski, Poznań.

Widok na Kolibki oraz Kąpielisko Morskie Orłowo.
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