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ZMARŁ ROBERT TIRCZAKOWSKI ( 1967 – 2012 ) 

Poznałem   Go  dzięki  chor.  Piotrowi  Ochocińskiemu 
z  Torunia.  Przyjechał  do  Drawna  z  grupą  toruńskich 
pasjonatów,  gdyż  chcieli  zapoznać  się  z  eksponatami 
fortyfikacyjnymi Sali  Tradycji  7OSSI i  MW. Trudno mi 
powiedzieć,  czy  to  co  zobaczyli,  zostało  spożytkowane 
w powstającym wówczas  toruńskim Muzeum Fortyfikacji 
Pancernej.  Jednak  dzięki  zawartej  znajomości  mogłem 
śledzić  Jego  i  Jego  kolegów  dokonania.  Był  członkiem, 
a  później  wiceprezesem  Toruńskiego  Oddziału 
Towarzystwa  Przyjaciół  Fortyfikacji.  Później  został 

pierwszym  prezesem  Toruńskiego  Towarzystwa  Fortyfikacyjnego.  Widziałem,  jak  powstawała 
wykonywana przez Niego replika polskiego samochodu pancernego Wz 34, która to jak, mnie pamięć nie  
myli,  przedefilowała  przed  Prezydentem  RP   i  wzbudzała  sensację  podczas  wielu  inscenizacji.  Był 
założycielem Fundacji Polskiej Broni Pancernej. Podczas inscenizacji szarży pod Korojantami w 2010 r. 
wykonane przez niego dwie repliki czołgów FT-17 po raz pierwszy w historii pokazów słynnej szarży 
przyćmiły konie. Wtedy widziałem Go ostatni raz. Zmagał się ze straszną chorobą, którą raz udało mu 
się  pokonać.  Miał  wyciętą krtań,  ja jako typowy „głuchy saper”,  nie  zawsze  rozumiałem, co  mówił. 
Myślę,  że mi zostanie to wybaczone, nie przyznawałem się do tego i  udawałem,że komunikujemy się 
dobrze. Mimo intensywnych działań medycznych, drugiej batalii z chorobą nie udało się wygrać. Był  
jednym z tych ludzi, których darzę głębokim szacunkiem i zawsze będę podziwiał. Dzięki takim jak On 
tradycja  polska  wciąż  trwa. 
„Śpij  Kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”.  

                                                                                 „major z Drawna” Andrzej Szutowicz  
KULT HOSTII I ŚW.OTTON W PEŁCZYCACH

Rozdział „Opactwo Pełczyckich Cysterek”  książki dr Brzustowicza  „Pełczyce –Bernstein Z dziejów Ziemi 
Pełczyckiej”  przedstawia  genezę  powstania  kultu  Hostii  w  Pełczycach.   Z  danych  przytoczonych 
przez autora wynika, że arcybiskup magdeburski Eryk, biskup brandenburski Heindenrich i biskup hobolinski 
Henryk  w  swoich  listach  pasterskich  z  1290  r.  niejako  potwierdzali  niezwykłość  Pełczyc  jako  miejsca 
kultowego. Nakazali miejscowy, nowo wybudowany kościół Cysterek, „ze względu na cuda, jakie Bóg tam 
czyni” odwiedzać i czynić dlań nadania w zamian za 40 dni odpustu. Biskupi wymieniają cuda przemienienia 
Chrystusa w Ciało zachodzące w dni Ciała Chrystusowego ( Wielkanoc, Zielone Święta, Wniebowstąpienie, 
Boże Narodzenie, Boże Ciało święto Świętego Krzyża. Do decyzji wspomnianych biskupów dołączyli w tym 
samym roku biskup lubuski Konrad i biskup kamieński Jaromar a 25.06.1296 r. biskup warmiński Henryk. 
Nie ulega wątpliwości, że cuda te związane były z kultem Hostii. 
Uroczystość Bożego Ciała została w kościele katolickim wprowadzona w 1246 roku przez biskupa Roberta 
de Thourotte  ( zmarł w tym samym roku) w belgijskiej diecezji Liege. Impulsem były objawienia jakie miała 
w 1209 r. przeorysza klasztoru Augustynek w Mont Cornillon święta Julianna (1193-1258), zgodnie z którymi 
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w 1245 r.  Chrystus miał wyrazić wolę, by ustanowić  święto ku czci 
Najświętszej Eucharystii,   wyznaczając czwartek po niedzieli  Świętej 
Trójcy  jako  dzień  uroczystości  Bożego  Ciała.  Niestety,  gdy  biskup 
Robert  zmarł,  uznano  jego  decyzję  za  przedwczesną  i  zakazano 
obchodów  święta,  a  siostrę  Juliannę  oskarżono   o  herezję  i  karnie 
przeniesiono  na  prowincję  w  1247  r.  Cztery  lata  później  w  1251 
archidiakon Jakub  reaktywował w Liege  uroczystości Bożego Ciała. 
W roku  1264  święto  zostało  rozszerzone  na  cały  Kościół  Katolicki 
przez  papieża  Urbana IV -wcześniej  był  on  archidiakonem Jakubem 
z Liege.  Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta Bożego Ciała 
miał  być  cud,  jaki  wydarzył  się  w Bolsena.  Gdy miejscowy kapłan 
odprawiał  Mszę  świętą,  po  Przeistoczeniu  kielich  nieopatrznie 
przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście kropel krwi 
Chrystusa ( wina) na korporał ( liturgiczny obrus symbolizujący całun ). 
Przerażony kapłan ujrzał, że krople wina zmieniły się w krople krwi. 
Korporał  ten znajduje się obecnie w relikwiarzu w katedrze Orvieto. 
Dotąd  widać  na  nim  plamy.  Po  śmierci  Urbana  IV  święto  zaczęło 
zanikać,  odnowił  je  Klemens  V  ok.  1314  r.  Dziś  jest  to  jedno 
z  najważniejszych  świąt  Kościoła  Katolickiego.  Uważa  się, 
że w Pełczycach ok. 1290 r. istniała  kaplica Bożego Ciała. Czas jej 
powstania  nie  jest  jednoznacznie  przedstawiany.  Jednak  wydaje  się, 

że  było  to  przedsięwzięcie   niezależne  od  procesu usadawiania  się  zakonu Cysterek  ,  co  wynikało  raczej 
z  potrzeby  polityczno  -  ekonomicznej  niż  z   duchowej.  Klasztor  w  Pełczycach  był  pod  wezwaniem 
Błogosławionej Dziewicy Marii, stąd sugestie, że w kościele klasztornym był cudowny obraz Matki Bożej i to 
on miał  być  powodem pielgrzymek.  Trudno znaleźć  jednoznaczne potwierdzenie  cudowności  tego obrazu. 
I raczej nie obraz a owy odpust dany przez biskupów był ich powodem, a odpust ten dotyczył cudu Hostii,  
dlatego nie dziwi, że biskup kamieński Henryk powierzył w 1314 r. kaplicę Bożego Ciała opiece zakonnic. 
Przyjęcie św. Franciszka za patrona gminy w 2004 r. na pewno nie ma nic wspólnego z kultem maryjnym. 
Przyjaciółka Świętego, św. Klara z Asyżu, w ikonografii  najczęściej przedstawiana  jest z monstrancją w ręku. 
Podanie  o  Niej  głosi,  że  w czasie  najazdu  Saracenów na  Asyż  Klara  miała  ich  odstraszyć  Najświętszym 
Sakramentem,  który  wyniosła  z  kościoła.  Blask  idący  z  Hostii  miał  jakoby  porazić  wroga  i  zmusić  go 
do ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego nabożeństwa, jakie miała św. Klara do Eucharystii. 
Św. Klara założyła zakon Klarysek, dla którego przyjęła formułę życia św. Franciszka.
Istnienie  w  1290  r.  kultu  Hostii  w  Pełczycach,  prof.  Edward  Rymar  podaje  obok  niemieckich  nazw 
miejscowości Boguszowy ( niem. Gottberg – Boża Góra ) i Przekolno ( niem. Ehrenberg – Góra Czci ) jako 
jeden  z  argumentów  na  poparcie  tezy,  iż  przez  Pełczyce  wiodła  droga  św.  Ottona-  biskupa  z  Bambergu 
zmierzającego  w  1124  z  misją  rechrystianizacyjną  na  Pomorze.  Prawdopodobnie  nazwy  te  nawiązywały 
do  miejsc  dawnych  kultów  pogańskich  albo  do  faktu  przebywania  w  okolicy  misji  św.  Ottona.  Nie  bez 
znaczenia  jest  również to ,  że  między m. Boguszowy a Przekolno planowano ulokować po 1250 r.  zakon 
Wiktorynów.  Czyli  możliwe,  że  nadając ten  teren  dla  zakonu,  kierowano się  wydarzeniem z  przeszłości.  
Ostatecznie nie Wiktoryni a Cysterki trafiły na Ziemię Pełczycką. Argumentem koronnym na poparcie tezy 
o  św.  Ottonie  w  okolicach  Pełczyc  jest  to,  że  z  danych  przekazanych  przez   Ebo  (  mnich  z  klasztoru 
w Bambergu, nie brał udziału w misji ) autora żywota św. Ottona, wynika, iż pierwszych Pomorzan ochrzczono 
koło wielkiego jeziora.  „Wielkie   jezioro” znajduje się tak koło Barlinka,  jak i  koło Pełczyc  - Panieńskie, 
dlatego prof. Rymar uważa, że orszak misyjny Świętego po opuszczeniu Santoka  skierował się na jedną z tych 
miejscowości, a ponieważ tylko w Pełczycach, jak wspomniano powyżej, rozwinął się  kult Hostii  i zachowały  
się nazwy o podłożu religijnym, wskazał na nie jako na miasto leżące na szlaku „Apostoła Pomorza”. Otton 
z Bambergu miał przebywać tu 01 lub  02 lub 03.06.1224 r. Według innych teorii wyprawa ominęła całkowicie 
Santok  lub  z  Santoka  poszła  inną  trasą…  Cóż,  wiara  jest  potęgą  ,więc  nie  będzie  to  także  w  naszym 
przekonaniu  iż  św.  Otton  pierwszych  Pomorzan  ochrzcił  pod  Pełczycami. 
Opracował: Andrzej Szutowicz
*Św.  Otton  ur.  1060  w  Frankonii,  zm.  30.06.1139  roku  w  Bambergu. W  młodym  wieku  był  kapelanem 
na  dworze  księcia  polskiego  Władysława  Hermana.  Po  powrocie  do  Niemiec  został  kanclerzem  cesarza  
Henryka IV, a później  Biskupem Bambergu. W roku 1124 na prośbę księcia Bolesława Krzywoustego stał  
na czele misji chrystianizacyjnej na Pomorze.  W misji uczestniczyło  60  polskich zbrojnych przydzielonych  
przez  Bolesława  Krzywoustego  oraz  500  wojów  pomorskich  przysłanych  przez  księcia  pomorskiego  
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Warcisława I. W orszaku znajdował się także polski kapelan Wojciech, od 1140 r. pierwszy biskup pomorski.  
Drugą misję  św. Otto zorganizował w 1128 r. Po jej  zakończeniu osiadł w Bambergu, gdzie zmarł, dożywszy  
niemal  80  lat.  Pół  wieku  po  śmierci  10.08.1189  r.  został  kanonizowany  przez  papieża  Klemensa  III.  
Powszechnie zwany jest „Apostołem Pomorza”. Wspomnienie św. Ottona przypada na dzień 1-go lipca.
Źródła
G.J. Brzustowicz  „Pełczyce –Bernstein Z dziejów Ziemi Pełczyckiej”  Wyd.ASz 2004.s.25-38
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KALISZ  POMORSKI.  ZGINĄŁ  ZABYTEK.   ŻYDOWSKA  MACEWA  UKRADZIONA 
10 kwietnia 2010 r. po wielu miesiącach poszukiwań członkom Stowarzyszenia Bastion Tradycji  udało się 
odnaleźć materialne ślady po dawnym cmentarzu żydowskim w Kaliszu Pomorskim. Obok porozbijanych płyt 
nagrobnych znaleziono pięknie zachowaną kamienną macewę ze stosownymi napisami hebrajskimi. Macewa 
do czasu podjęcia decyzji  o sposobie jej  usytuowania pozostała  w miejscu,  gdzie  została  odkryta.  Ponadto 
stanowiła pamiątkę historyczną, której raczej nie można było zabezpieczyć na prywatnej posesji bez narażenia 
się na plotki i pomówienia o przywłaszczenie.  Pragnieniem „Bastionu Tradycji” było to ,by funkcjonowała 
w  mieście  jako  swoisty  pomnik,  a  jednocześnie,  aby  była  elementem  pamięci  o  dawnych  żydowskich 
mieszkańcach miasta i ich tragicznym losie. Historia cmentarza żydowskiego w Kaliszu opisana jest piórem 
p. Małgorzaty Grzenda na stronie „Wirtualny Sztetl”. Cmentarz ten „ został założony około 1817 r. na działce 
położonej  na  północ  od  jeziora  Bobrowo  Małe,  powyżej  Viktoriastraße  (dziś  ulica  Toruńska),  pomiędzy 
Dramburger Straße (ulica Drawska) a uliczką Köppelberg (dziś ulica Grunwaldzka)”. Pochowano na nim blisko 
200 osób ( od 1819 r.). Najstarszy z zachowanych nagrobków był z 1834 roku. W czasie remontu synagogi 
przewodniczący gminy żydowskiej zawiadomił Pruski Związek Gmin Żydowskich, że starsza część cmentarza 
wciąż  jeszcze  nie  została  zaksięgowana  (w  przeciwieństwie  do  istniejącej  części  nowej),  przez  co  miasto 
kwestionuje  teren  jako  własność   gminy  .  W  1861  r.  całość  (  obie  części)  nekropolii  została  otoczona 
murowanym ogrodzeniem. Cmentarz przetrwał okres nazizmu, jego kres nastąpił w 1965 r., kiedy to  usunięto 
wszystkie nagrobki, gro z nich, bo te najcenniejsze- rozkradziono. Jak widać, tradycja trwa nadal.  Wiele 
macew zostało  roztrzaskanych,  ich  fragmenty  można  znaleźć  do  dnia  dzisiejszego.  Resztę  zakryła  ziemia. 
Niestety wydaje się, że macewa zniknęła bezpowrotnie, z drugiej strony, jej zniknięcie jest efektem długiego 
czekania na proste decyzje

                                                                                                                                           Andrzej Szutowicz   . 
Źródła: 
Małgorzata  Grzenda.  Cmentarz  żydowski  w  Kaliszu  Pomorskim.   http://www.sztetl.org.pl/pl/article/kalisz-
pomorski/12,cmentarze/6341,cmentarz-zydowski-w-kaliszu-pomorskim/ 
Andrzej  Szutowicz  Żydzi  w Kaliszu Pomorskim  http://www.choszczno.info.pl/2010/06/14/zydzi-w-kaliszu-
pomorskim.html

DWAJ   ARTYŚCI 
Matthäus Merian Starszy ( der Ältere ) (ur. 22 września 1593 w Bazylei, 
zm.  19  czerwca  1650  w  Bad  Schwalbach  k.  Wiesbaden),  rytownik 
pochodzenia  szwajcarskiego,  działający  głównie  w  Niemczech.  Sztuki 
rytowniczej uczył się  w Zurychu, później pracował i uczył się w Strasburgu, 
Nancy i Paryżu, po czym w 1615 powrócił do Bazylei. Następnie znalazł się 
we Frankfurcie nad Menem,  tam w 1617 r. ożenił się z Marią Magdaleną de 
Bry,  córką  księgarza  Johanna  Theodora  de  Bry,   dla  którego  pracował. 
Ponownie w Bazylei znalazł się w 1620 r., jednak już w 1623 r. powrócił do 
Frankfurtu,  by  po  śmierci  teścia  przejąć  wspólnie  z  rodziną  żony 
prowadzenie wydawnictwa. W 1626 r. otrzymał obywatelstwo frankfurckie. 
Usamodzielnił się także jako wydawca. Większość swego twórczego życia 
spędził we Frankfurcie. Już w młodości stworzył szczegółowe plany miasta 
w  charakterystycznym  dla  siebie  stylu.  W  1630  r.  wykonał  miedzioryt 
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„Wielka  klęska  chrześcijan  pobitych  przez  Tatarów”,  który  przedstawia  bitwę  pod  Legnicą  z  1241  r.  Z 
niemieckim geografem Martinem Zeillerem (1589-1661) wykonał wielotomową „ Topographia Germaniae”, 
zawierającą  dużą  liczbę  (ponad  2000)  planów  i  widoków miast  Niemiec  w tym  Drawna,  Kalisza  Pom., 
Pełczyc. „Topographia” była kilkakrotnie wznawiana w XVII i XVIII w.  Ostatnie wznowienie ukazało się w 
połowie XX w. (w trzechsetlecie pierwodruku). Wykonał także ilustracje do Pisma Świętego oraz do Theatrum 
Europaeum , które ukończył najstarszy syn rytownika  Matthäus Merian Młodszy (  1621 – 1687 );  był  on 
portrecistą  i malarzem historycznym, pracował w całej Europie. Jego sztandarowym dziełem jest „Męczeństwo 
Świętego Wawrzyńca” (katedra, Bamberg) oraz portret siostry Marii Sybillii Merian  ( 1647 -1717 ), która była 
znaną malarką i rysowniczką, specjalizowała się w rysunkach przyrodniczych. Inny syn Meriana Starszego, 
Caspar Merian ( 1627 - 1686 ), był także popularnym rytownikiem epoki baroku.

Rys. Matthäus Merian. Panorama Drawna 

Daniel Petzold urodził się w Zgorzelcu w 1686 r. Data jego śmierci pozostaje nieznana. Był synem kupca 
spod Rawicza. Studiował matematykę na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą.  Dał się jednak poznać jako 
wybitnie utalentowany rysownik, kształcił swoje umiejętności po okiem znanych ówcześnie mistrzów. 

W  latach  1710-1715  odbył  podróż 
po  Brandenburgii  i  Pomorzu,  czego  efektem 
było  89   rysunków   miast  i  majątków 
ziemskich  w  tym  Drawna,  Pełczyc,  Kalisza 
Pomorskiego.  Niestety,  prace  te  nie  zostały 
opublikowane  i  spoczywały  w  archiwum 
berlińskim  przez  blisko  200  lat.  Dopiero 
w  roku  1913,  wykorzystując   uroczystości 
25-lecia  panowania  Wilhelma  II  ,  miejscowy 
wydawca  Heinrich  Meisner  opublikował  je 
w  formie  światłodruków.  Zawarto  je  w  tece 
dedykowanej  samemu  cesarzowi  Wilhelmowi 
II. Było to, niestety, jedyne wydanie, a nakład 
tej publikacji wynosił  tylko 300 egzemplarzy, 
stąd   miedzioryty  Petzolda  są   rarytasem  , 
na  rynku  antykwarycznym  są  praktycznie 
nieobecne.  Ich  cena  znacznie  przewyższa 
starsze,  choć  bardziej  popularne  i  łatwiejsze 
do kupienia  miedzioryty  Meriana.  W Polsce 

znajdują się jedynie pojedyncze egzemplarze, które można przysłowiowo policzyć na palcach jednej ręki.
 wybrał: Andrzej Szutowicz 
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 Rys .D. Petzold. Zamek w Pełczycach. Fragment panoramy 
z ok. 1710 r.
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Z DZIEJÓW KIEŁPINA

Do  1350 r.  Kiełpino  było  własnością  pomorskiego  rodu  Liebenow  z  Lubieniowa  (Liebenow), 
którzy posiadali także pobliski Kraśnik (Kratznick).  Gdy w 1350 r. zmarł Otto von Liebenow, wsie Kraśnik, 

Lubieniów i Kiełpino przeszły jako lenno do rodziny von Güntersberg. 
Kolejnymi  właścicielami  Kiełpina  byli  członkowie   rodu 

von Wreech z Buszewa ( Büssow) i  Krzęcina (Kranzin).  Wiadomo, 
że  w  1657 r.  mieszkańcami  wsi  byli  także  młynarz  Hanß  Jerzy 
Lemmicke (Lemke), Markus Pennow (Penn) i Jerzy Schultze. 
Po śmierci Kaspara von Wreech  ( 1580 – 1643 ) , zmarł w Kiełpinie 
lub w Buszewie (  żoną jego była Agnesa von  Vorhauer ur.1587 r. ), 
wieś otrzymał w lenno Joachim von Wreech ( 1605 – 1666 ); był on 
dwukrotnie żonaty. Z drugą żoną, poślubioną 24.12.1648 r.  Katarzyną 
von  Brand  (  ur.w  1630  r.  w  Chomętowie  k.  Dobiegniewa   niem. 
Hermsdorf,  Kreis  Friedeberg  ),    mieli  czworo  dzieci,  trzy  córki   
i jednego syna. Był nim ur. w 1650 r. w Buszewie   Joachim Friedrich   
von Wreech,  późniejszy  generał  pruski. Od  1668 r.  trwała   kłótnia 
Wreechów z  Wedlami  o  prawo wypasu  na  pobliskich  pastwiskach. 
Spór  ten  szczególnie  zaostrzył  się  między  Moritzem  Heinrichem 
von Wedel a wspomnianym Joachimem F. von Wreech. Zakończyli go 
dopiero  spadkobiercy  obu  skłóconych  panów  w  1733 r.  Z  powodu 

długów wywołanych m.in. wojnami von Wreech  w 1673 r. został zmuszony do oddania Kiełpina w zastaw 
Kasprowi von Lucke,  niestety w 1693 r.  majątek padł ofiarą pożaru.  W 1696 r.  generał  Joachim Friedrich 
von Wreech za sumę 3000 talarów ponownie przejął Kiełpino. Nie na długo jednak, gdyż już w 1702 r. oddał 
go ponownie w zastaw na 20 lat pułkownikowi von Haacke. Po czternastu latach i po śmierci von Haacke, 
wdowa  po  nim,  Magdalena  Augusta  zwróciła  generałowi  Kiełpino  (25.06.1716 r.)  za  6 000  talarów. 
Dodatkowo wydał on jeszcze 1000 talarów na remont i inne niezbędne prace.  Generał był postacią ciekawą 
i  zasługuje na przypomnienie.  Należały  do niego nie  tylko  Buszewo i  Kiełpino,  ale  także   wsie  Krzynki,  
Lubieniów i  Kraśnik. Służąc  w armii Wielkiego Elektora Fryderyka  Wilhelma  Hohenzollerna,  brał  udział 
w kampaniach w Alzacji i na Pomorzu; będąc  kornetem, walczył  w bitwie pod Fehrbellin ( 28.06.1675 r.). 
W 1682 r. ożenił się  z Katherine  Amalie  von Weyher, córką duńskiego feldmarszałka Adama von Weyhera.  
Jako podwładny   hrabiego gen.Dietricha von Dohna był wśród brandenburskich żołnierzy podczas oblężenia 
Budy (1684 - 1686). W 1686 r. został podpułkownikiem i dowódcą pułku dragonów ( później pułk kirasjerów 
nr  4).  8 grudnia  1688 awansowano  go  do stopnia  pułkownika, a 6 kwietnia  1695 roku został generałem 
majorem  kawalerii.  W 1701  r.  razem z    10-12  szwadronami kawalerii przybył  do Kleve i tam został 
podporządkowany baronowi gen. Johannowi S. von Heiden ( 1641 -1724 ). W dniu 5 stycznia 1704 roku został 
gubernatorem  Geldern .10-tego lutego 1704 r. awansował na generała porucznika. 25 września 1704 r. został 
starostą  domen  państwowych  w  Karsku  i  Mironicach. 23 maja 1715 r.  otrzymał  nominację  na  generała 
kawalerii. Zmarł  9 kwietnia 1724 r. w swoim majątku Krzynki  ( Kriening )  powiat  Myślibórz  (  Lankreis 
Soldin)  .  Dziś  Gmina  Pełczyce.  W  tym  samym  majątku   14.09.1689  r.  zmarła  jego  matka  Katarzyna 
von Wreech. Miał kilkoro dzieci, wśród nich jedynego syna  Adama Fryderyka (ur. 28 maja 1689 ) . Córka 
Maria Ludwika von  Wreech ( ur. 06 czerwca 1685 w Buszewie; zm. 2 listopada 1720 )  poślubiła 11 marca  
1703  saskiego  generała  porucznika  hrabiego  Bogislawa  Bodo  von  Flemming  (ur.  24  kwietnia  1671 
w Stargardzie Szcz., zm  14 października 1732 w Świerzynie). Ślub odbył się w Krzynkach. Brat generała, 
Jakub Henryk, był dowódcą wojsk saskich w Polsce, on sam służył od  1699 r. w Dreźnie jako oficer polskiego 
króla  i elektora saskiego Augusta II Mocnego.
W 1718 r. w Kiełpinie odnotowano tylko dwa gospodarstwa chłopskie, należały do Hansa Böhmcke i Martina 
Stehlcke.  Zajmowały  one  4  włóki  (5,5  włóki  było  szlacheckie).
Po śmierci w 1724 r. gen. Joachima F. von Wreech jego następcą został  syn, ówczesny ppłk Adam Friedrich 
von Wreech. Rok wcześniej 25 maja 1723 r. ożenił się on z dziedziczką zamku Tamsel- 
16–letnią  Luisą  Eleonorą  von Schöning (  ur.  02.02.1708 r.  w Dąbroszynie  niem.  Tamsel),  córką  Johanna 
Ludwiga  von  Schöning  (1675-1713)  i  hrabiny  Juliane  Charlotte  von  Doenhoff.  Jej  dziadkiem  był  saski 
feldmarszałek Hans Adam von Schöning. Słynęła  z nieprzeciętnej urody i odegrała pewną rolę w życiu samego 
króla Fryderyka  Wielkiego.  Fryderyk  Wielki,  będąc młodym księciem Fryderykiem i następcą tronu  Prus 
( kronprinz ),  w proteście przeciw despotyzmowi ojca podjął udaremnioną u zarania próbę ucieczki do Anglii. 
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Za karę został uwięziony w twierdzy Kostrzyn , gdzie przebywał pod kluczem przez ponad pół roku  Jego 
powiernika , przyjaciela i współorganizatora ucieczki  por. Hansa Hermanna von Katte z rozkazu ojca – króla 
ścięto na oczach uwięzionego Fryderyka..  Gdy kronprinz wyszedł  z celi,  musiał  przez jakiś czas pozostać 
w  mieście  i  od  sierpnia  1731  do  lutego  1732  r.  uczył  się  spraw  administracyjnych.   Szukając  ukojenia 
dla swojej humanistycznej duszy, trafił do Dąbroszyna, w którym przebywała 24 –letnia pani na zamku Luisa 
Eleonora von Wreech, żona Adama. Uchodziła nie tylko za piękność, ale znana była jako kobieta dowcipna 

i wykształcona. Niewątpliwą ciekawostką jest to, że od 1716 
r. do 1739 r. widnieje jako mieszkanka kamienicy przy Rynku 
Starego Miasta nr  116 Kostrzynie.  Między nią a 19- letnim 
Fryderykiem wywiązała się nić sympatii i wielkiej przyjaźni 
opartej  na  przeżywaniu  piękna.  W obie  strony  kursowały 
na pół romantyczne listy. I zdaje się, że na pięknych słowach 
się kończyło; nie ma w tym nic śmiesznego, gdyż Fryderyk, 
mimo  że  został  wielkim,  z  kobietami  utrzymywał  jedynie 
kontakt  bratersko  -  intelektualny.  Po  opuszczeniu 
przez niego Kostrzyna w 1732 r. przyjaźń tej pary przygasła. 
  W  tym  też  roku  1732 r.  Adam  Friedrich  von  Wreech 
wyjednał  królewski  przywilej  na  zaopatrywanie  karczm 
w  napoje  alkoholowe  typu:  piwo,  winiak  .  Musiał  za  to 
płacić  6  talarów podatku oraz  dodatkowo 1  talar  do  kasy 
miejskiej  Drawna.  Zobowiązanie  to  zmieniono  w  1818 r. 
na  opłatę  23  talarów.  Adam Friedrich  von  Wreech  zmarł 
27.08.1746 r., w chwili śmierci był generałem porucznikiem. 
Urodził  się  w  Bad  Freienwalde  nad  Odrą.  Był  rycerzem 
orderu  Orła Czarnego i Zakonu Joannitów, starostą domen 
państwowych w Karsku i Mironicach. Posiadał m.in. majątki 

w Buszowie , Gralewie,  Kiełpinie,  Jaworzu, Kraśniku, Gilenicach.   Jako dobrze wykształcony młodzieniec 
został dworskim kamerjunkrem. Jednak ta kariera go nie interesowała. Wybrał armię, 11.07.1708 r. brał udział 
w bitwie pod Oudenaarde. Był adiutantem gen.  Dubislava Gneomara von   Natzmer, którego  pierwszą żoną 
była   Sophie  Tugendreich  von  Wreech (1650-1688), rodzona  siostra  ojca  Adama, gen.  Joachima  F. 
von Wreech. W 1713 r.  został   kapitanem. Brał udział w kampanii pomorskiej 1715/1716, w której  walczył 
przeciw Szwedom.  W 1717 r. awansował na majora. 18 października 1719 dostał awans na  podpułkownika 
i  został  dowódcą  pułku jazdy. Zaraz po tym był  kolejny awans na pułkownika i  objął  dowodzenie pułku 
następcy tronu. W 1736 roku został dowódcą pułku Leibkürassier. W 1741 r. otrzymał nominację na generała 
brygady i trafił pod rozkazy Leopolda von Anhalt-Dessau. W czasie II wojny śląskiej wyróżnił się 15 grudnia 
1745 r  .w bitwie  Kesselsdorf ( Kotliskami)  W 1746 poprosił o zwolnienie z wojska, zmarł   w Schönebeck 
27 sierpnia 1746 r. w dniu dostarczenia zgody na odejście.  Osierocił siedem córek i pięciu synów. Rok po jego 
śmierci  11.08.1747 r.  majątek  przeszedł  na  wdowę  Luisę  Eleonorę  von  Wreech,  która  przekazała  go 
we władanie  dzierżawcom;  w latach  1747–1754 za  380 talarów rocznie  Samuelowi  Westphal,  a  w latach 
1754–1756 - Karlowi Nitschke. Reprezentująca swoje dzieci Luisa Eleonora von Wreech 2 września 1756 r. 
sprzedała Kiełpino za 10 300 talarów pani Dorocie Sabinie von Mühlheim (z d. Sydow) z Wardynia (Wardin).
Dwa lata po tym a 7 dni po bitwie pod Sarbinowem ( Zorndorf 1758 ) Fryderyk przybył do dobrze znanego 
sobie Dąbroszyna, który był znacznie zniszczony. Wdowa  Luisą Eleonora von Wreech  za zniszczenia jakie 
spadły na posiadłość  miała   pretensje  także  do króla,  co wypomniała  w wysłanym do niego  liście.  Król 
odpowiedział także listownie, przeprosił i wypłacił odszkodowanie, które pomogło w rozpoczęciu odbudowy 
posiadłości.  Pani  von  Wreech  próbowała  później  uzyskać  więcej  pieniędzy  dla  miejscowych  rolników. 
Korespondencja  nabrała  rzeczowego  tonu  bez  dawnej  romantycznej  atmosfery.   Dzięki  przyjaźni 
z Fryderykiem II Luisa von Wreech często nazywana jest  najsłynniejszą damą Nowej Marchii  XVIII wieku. 
Zmarła w Berlinie 12 października 1784 roku. 2 października 1787 r. jeden z jej synów, Ludwig Aleksander 
von Wreech ( ur.1734 ), został hrabią. Na ten tytuł musiał czekać aż Fryderyk Wielki umrze, gdyż związany był  
z bratem królewskim księciem Henrykiem Pruskim. Podobnie jak ojciec był rycerzem Joannitów, jego starszy 
brat baron Friedricha Wilhelma Theodora ( ur.1733 r.) zmarł rok po matce w 1785 r. W 1779 Louis sprzedał 
majątek rodowy w  Buszowie   Georgowi Friedrichowi von Wulffen. 

W 1781 r. Kiełpino objął we władanie  Friedrich Franz von Mühlheim i wydzierżawił go niejakiemu 
Seypold . Siostra Friedricha, Dorota Wilhelmina Szarlota von Mühlheim, poślubiła w 1777 r. Karla Johanna 
Christopha von Dietherdt, który od szwagra kupił Kiełpino, stało się to 05.11.1782 r. W 1795 r. zmarł Ludwig 
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Aleksander  hr.  von  Wreech,  był  ostatnim  przedstawicielem  swego  rodu.  Wraz  z  jego śmiercią pozostały 
majątek  rodu  von  Wrech  już  bez  Buszowa  i  Kiełpina  przeszedł  na  syna jego  siostry Sophie Friederike 
( 1730 - 1784), Bogislawa hr. Doenhoff .  Luisą Eleonora spoczęła wraz z synami w kościele w Dąbroszynie. 
Po von Dietherdt władzę nad Kiełpinem od 1811 r. sprawowała do 1945 r. rodzina von den Marwitz. 
                                                                                                                                             Andrzej Szutowicz
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STUDNIE ARTEZYJSKIE W DRAWNIE 

Atrakcją  Drawna  są  studnie  artezyjskie.  Wprawdzie  wspomina  o  nich  strona  www.drawno.pl,  jednak 
informacja  tam zawarta  jest  zdawkowa i  mało  precyzyjna.  Nazwa „artezyjska”  pochodzi  od krainy Artois 
we Francji,  gdzie studnia tego typu powstała w 1126 r. Czy zatem Francji należy się pierwszeństwo w tej 
dziedzinie ? Wydaje się, że nie, ponieważ z wód artezyjskich korzystano już w starożytnej Syrii i  Egipcie.  
Zasada  działania  jest  prosta.  Studzienny otwór  sięga  do warstwy wodonośnej,  która  położona jest  między 
warstwami  nieprzepuszczalnymi.  Ponieważ  działa  tu  zasada  naczyń  połączonych,  to  woda  w   warstwie 
wodonośnej  wskutek  naporu  wód  z  poziomu  wyższego   jest  pod pewnym ciśnieniem,  stąd  samoczynnie 
wypływa przez odwiert ( otwór ). 
W obszarze wyznaczonym przez wioski Prostynia, Żółwino, Święciechów  Barnimie, Konotop znajduje się 
morenowa „wyspa” o długości ok. 20 km i szerokości od ok. 4 do ok. 2 km. Jak widać z układu położenia 
wymienionych  miejscowości,  morena  ciągnie  się   z  kierunku  północno  –  wschodniego  na  południowo 
zachodni.  Dzieli  ona  teren  na  dwie  części.  Pierwsza  znajdująca  się  na  północ  od  Drawna,  położona  jest 
na średniej  wysokości ok. 100 m npm. Najwyższy jej  punkt to Góra Szpaka ( niem.  Silberberg ),  czyli  ta 
z wieżą obserwacyjną Nadleśnictwa Drawno wznosząca się na ok. 122 m. npm. Miejsce, gdzie Drawa wpływa 
do  Jeziora  Adamowo,  znajduje  się  na  wysokości  ok.  77,3  m  npm.  Teren  miedzy  obszarem  położonym 
na  północy  a   Drawnem został  ukształtowany  w czasie  epoki  lodowcowej  od  20 000  do  10 000  lat  pne, 
znajdują  się  w  nim   warstwy  gliny  o  grubości  ok.  25  m,  gromadzą  się  tam  wody  deszczowe, 
które poprzez naturalny stok ku południowi wciśnięte są w warstwy żwirowe. Reszta to już prawa fizyki.
Poddrawieńskie  wzgórza 
Powyższy schemat najlepiej pasuje do ukształtowania terenu wokół Drawna. Na starych mapach niemieckich 
gro  wzgórz  otaczających  miasto  ma  swoje  nazwy.  Był  to  sympatyczny  obyczaj  utrwalania 
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poprzez nazewnictwo ludzi, zwierząt, zdarzeń, obiektów, czynności. O nazwach osad, wsi, kolonii i ich genezie 
wspominano już nieraz. Podobnie nazwy wzgórz otaczających Drawno też potrafią odnosić się do dawnych, 
dziś już zapomnianych faktów.  
I tak położona przy skrzyżowaniu ulicy Chomentowskiej ze Słoneczną, z lewej strony w kierunku na Barnimie 
góra o dawnej niemieckiej nazwie  Weinberg (Winna Góra) ma  wysokość bezwzględną prawie 104 m npm 
( na niem. mapie 106,3). Nazwa jej nawiązuje do faktu podjęcia w przeszłości próby uprawy na jej zboczach 
winorośli. Niestety następujące po sobie zimne lata doprowadziły eksperyment do niepowodzenia i do pomysłu 
nigdy nie powrócono. Lecz wspomnienie o tym zostało w nazwie Winna. Zapewnie kolejna uwidoczniona 
na mapie góra Kalkenberg (Wapienna Góra ) o wysokości bezwzględnej 102 m npm  ( niem. 103 m ) może 
sugerować  o występowaniu w  jej pobliżu złóż wapiennych Wzgórze to wznosi się na prawym brzegu jeziora 
Grażyna,  z prawej  strony drogi  na tzw. „Drewniany Most"( zwyczajowo zwany „Saperskim”).  Obecna jej 
nazwa to Rudna. Górująca nad miastem Góra Szpaka to dawna Srebrna Góra ( niem. Silberberg ), wys. 122 
( niem.121,6 ) m. n.p.m. Wznosi się w widłach dróg do Święciechowa i Rościna. Jak już wspomniano, znajduje 
się na niej wieża obserwacyjna Nadleśnictwa Drawno. Przy bardzo dobrej widoczności można z niej dostrzec 
Choszczno. Nim powstała,  obserwację lasów prowadziła Wojskowa Straż Pożarna 7OSSIiMW w Drawnie. 
Nazwa  góry  odnosi  się  do  wsi  Silberberg, zwanej  dziś  Święciechowem.
Schlossberg (Zamkowa Góra) to najbardziej odwiedzane wzgórze Drawna, najprawdopodobniej w tym miejscu 
mieściło się dawne słowiańskie grodzisko. Wznosi się przy ul. Kościelnej nad zachodnim brzegiem  jeziora 
Grażyna.   W końcu XIII w. ród von Wedel  wzniósł tu  swój zamek ,który po przebudowach przetrwał  do 
połowy XVIII w. Pozostałym po nim ruinom i wzgórzu nadano na początku XIX w. tzw wygląd romantyczny i 
po części w tej roli wzgórze funkcjonuje do dziś. Innym wzniesieniem charakterystycznym Drawna , które 
powinno być  znane a faktycznie mało kto o nim wie jest  Rauenberge  ( o wys.  95,2 m ) czyli  Wzgórza 
Szorstkie. Miejsce to jest usytuowane przy plaży na południe od Jeziora Adamowo. Widnieje na wielu starych 
widokówkach, także stąd wykonywano zdjęcia panoram Drawna. Z legendą a nie z wyrobem cegły, co sugeruje 
nazwa, związana jest  Ceglana Góra (  niem  Ziegelberg  ) –  znajduje się po lewej  stronie drogi z Drawna 
do  Chomętowa  lub  po  prawej  stronie  ul.  Kaliskiej  w  kierunku  na  Kalisz  Pomorski.  Jest  to  wzniesienie 
rozłożyste, w których dwa najwyższe punkty mają 93,7 m i 97,7 m. Możliwe, że jest to owa  Gliniana Góra 
o której swego czasu odnotowano ; „W miejscu gdzie rozwidla się szosa pomiędzy Drawnem a Dobiegniewem 
wznosi  się  Gliniana  Góra  ze  stromo  opadającym  zboczem.  Na  jej  szczycie  znajduje  się  kamienny  krzyż 
wielkości  dorosłego  człowieka.  Na  kamieniu  wyryty  jest  wizerunek  ukrzyżowanego  i  napis:  PAMIĘCI 
HASSONA VON WEDEL. Ów Wedel, z powodu nieszczęśliwej miłości, rzucił się konno ze szczytu i złamał 
sobie kark. Ludzie opowiadają, że cień zmarłego jeszcze dzisiaj ukazuje się w miejscu tego wypadku”.
Z uprawą buraka ma być związane wzniesienie  Rübenberge ( Góry Buraczane  ). Wysokość prawie 110 m 
npm. Znajduje się w pasie pól między Podegrodziem a Chomętowem. Pierwotną nazwę zawdzięcza ponoć 
uprawie  buraków.  W  czasie  ostatniej  wojny  było  tu  stanowisko  artyleryjskie.  Obecna  nazwa to Góra 
Chomętowska . W okolicy Drawna jest kilka Lisich Gór (  Fuchsberg ). Jedna z nich położona jest na zachód 
od drogi z Drawna do Święciechowa, za Kolonią Ostrożyce.  Wysokość jej to 108 ( niem.107,9 ) m n.p.m. 
Druga,  Fuchsberg ( 95,1 m n.p.m.), znajduje się na południowy wschód  od Podlesia w kierunku wschodnim. 
Trzecia, Lisia Góra, leży jako niemal przedłużenie Góry Chomętowskiej z prawej strony drogi Dominikowo –
Barnimie. Na obrzeżach Gminy Drawno odnotować można  Kahleberg  ( Łysa Góra) . Z lewej strony drogi 
Święciechów  –Żółwino(  wys. 107,8  m  n.p.m.)  oraz  Gatzberg (  wys.97,0  m.n.p.m.)  z  lewej  strony drogi 
Brzeziny – Wygon 
Studnie artezyjski i pompy. Rozmieszczenie
Jak widać z układu wzniesień, otaczają one niejako Drawno ze wszystkich stron, co niewątpliwie ma wpływ 
na wydajność miejscowych studni artezyjskich.
Drawieńskie studnie artezyjskie powstały w XVII i XIX w., nie wiadomo, ile ich było. Obecnie znajdują się 
one przy :  ul.  Szkolnej, ul.  Ogrodowej 1, ul.  Ogrodowej 2, ul.  Plac Zgody 1,ul. Plac Zgody 2, ul.  Tylnej,  
ul.   Kolejowej  23.  Wiadomo,  że słynna firma produkująca krasnale  ogrodowe miała  swoją własną studnię 
artezyjską, która w pełni zabezpieczała jej potrzeby, a także potrzeby mieszkańców i parku. Ponadto w mieście 
funkcjonuje pięć studni na pompy, są one na  ulicach :  Kaliskiej 1,  Kaliskiej 2, Choszczeńskiej 12, Osiedle ,  
ul. Słonecznej, róg  ul. Kościuszki z Pomorską. Ich ujęcia są powszechnie dostępne i znajdują się pod stałym 
monitoringiem sanitarnym. Według ostatnich badań wszystkie studnie artezyjskie spełniają wymogi sanitarno – 
epidemiologiczne. 
                                                                                                                                          Andrzej Szutowicz
Literatura
Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Choszczeńskiego za 2010 r.Choszczno 15.02.2010 r. s.16 ,17.
http://www.liga-geograficzna.yoyo.pl/hydro/j.html
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GENERAŁ KURT GOTTLOB HEINRICH TODLEBEN I JEGO PEŁCZYCKI EPIZOD.

 Awanturnik i rosyjski generał, zdrajca i bohater. Niemiec z Turyngii , który w 1760 r. zdobył Berlin.  
Ta niezwykła postać wpisana została w historię Pełczyc . Kurt Gottlob Heinrich Graf von Tottleben, 
bo o nim mowa  ( ur. 21.12.1715 w Tottleben ; zm.  20.03.1773  w Warszawie ), nim dotarł do Pełczyc, 
zdobył   już  znaczny  rozgłos  i  sławę.  W  Pełczycach  30.06.1761  r.  miało  miejsce  wydarzenie, 
po którym wydawało się, że od hańby i potępienia już nic go nie uratuje. 

Pochodzenie  i  młodość 
Według oficjalnej  wersji  Tottleben pochodził  z  rodziny ziemiańskiej  i  arystokratycznej,  miał  być  starszym 
synem Karla  Adolfa   i   Elizy Zofii  baronostwa   von Tottleben. Natomiast  według reprezentujacego nieco 
odmienny pogląd ( z 1962 ) badacza niemieckiego, Arno Trübenbacha,  jego  rodzicami byli  Kurt Heinrich 
Tottleben i Johanna Sidonia von Eberstädt.  Przyszły generał miał siedmioro rodzeństwa.  Karierę rozpoczął 
jako paź na  dworze  elektora saskiego i króla Polski Augusta Mocnego w Dreźnie. Potem był kamerjunkrem 
( młody dworzanin), a w 1742 został  członkiem rządu  w Dreźnie.  W 1743 r. zmarła mu  pierwsza żona 
Johannette  Zofia von Kropff . Osierociła  trójkę dzieci-  syna   i dwie córki . Wieku dorosłrgo dożyła tylko 
najstasza córka  Charlotte Wilhelmina Johanna (1738 - 66)  po mężu  baronowa von Mirbach w Kurlandii .W 

dniu 14.09.1745 r. Tottleben otrzymał tytuł saskiego hrabiego. 
W tym też  roku ożenił się               z  baronową Christiane 
Elisabeth von  Seifertitz , włścicielką majątku  Weistropp koło 
Drezna.   Z  tego  małżeństwa  miał  syna,   późniejszego 
podpułkownika  pruskiego  Carla  Adolfa  Gottfrieda  hr.  von 
Tottleben. 
Żołnierz   i  skandalista 
Oskarżony  o  korupcję  ,  nie  czekając  na  wyniki  śledztwa, 
pośpiesznie  uciekł  z  Saksonii.   Po nieudanych  próbach 
podjęcia  służby  w Bawarii Tottleben udał  się  do Holandii, 
tam w 1747  kupił patent pułkownika z prawem sformowania 
pułku  piechoty  i  wyznaczania  na  jego  etaty  oficerskie. 
Podczas 2-giej  wojny śląskiej  był  w tylnej  straży,  zajmował 
stanowiska  koło   Bredy i  w  walkach  nie  brał  udziału. 
Po  wojnie pułk przeniesiono  do Shteenbergen,  gdzie  pełnił 
funkcje garnizonowe, wkrótce po tym został rozwiązany a płk 
hr.  von Tottleben otrzymał  emeryturę pułkownika.  Brak 
wojskowego sukcesu Tottleben nadrabiał  miłosnymi 
podbojami. Na tym polu zdobył sławę europejską. Otóż uwiódł 
i  porwał  15-  letnią  spadkobierczynię  milionowej  fortuny  w 
Amsterdamie  Marię Petronelę Gratenn Victor. Ścigany listem 
gończym musiał uciekać  z Holandii; by zmylić pogoń, cztery 

razy przekraczał Ren  z jednego brzegu do drugi. 01.05.  1751 r. otrzymał zewolenie na pobyt w Prusach. Po 
śmierci  drugiej  żony poślubił   Marię  Victor.  Mając  tytuł  i  pieniadze  żony,  bywał  w najlepszych  pruskich 
kręgach, lecz szybko się nią znudził.   W  1755 r. w sposób skandaliczny rozwiódł się. Z rozwodu uczynił 
spektakl publiczny. Obraził sąd. Interweniował sam król Fryderyk II. Tottleben otrzymał zakaz wstępu na dwór 
oraz rozkaz opuszczenia Berlina.  Obrażony na Prusaków  zaoferował swoje usługi Austriakom. Otrzymał od 
nich zgodę na utworzenie pułku, jednak  ze wzgledu na brak pieniędzy udało mu się zwerbować tylko 70 
piechurów.                        

W  rosyjskiej  służbie.  Zdobywca  Berlina 
Wrócił  do  Holandii,  gdzie  skontaktował  się  z  rosyjskim ambasadorem.  Otrzymał  propozycję  sformowania 
oddziału ochotników do służby rosyjskiej. Następnie opuścił Holandię i udał się do Sankt Peresburga. Stracił 
emeryturę pułkownika, a  jego posiadłości w Turyngii i na Dolnym Śląsku zostały zablokowane.  Wojna stała 
się  dla  niego  żywiołem,  okazał  się  zdolnym  dowódcą  kawalerii.  Był  dwukrotnie  ranny.  Otrzymał  order 
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św.  Anny  a  w  1759  r.  stopień  generała  majora.  Potem,  27  sierpnia  1760,  odznaczony  został   Orderem 
Aleksandra  Newskiego  za   zwycięską  bitwę  z  tylną  strażą  księcia  Henryka  Pruskiego.  Zdobył  sławę 
jako  "śmiały  saksończyk  w  rosyjskiej  służbie“.  03  października   (22  września)  jego  Kozacy  pojawili  się 
pod murami Berlina. Próbował wziąć miasto szturmem, ale bez powodzenia. Zajął pozycje koło miasteczka 
Köpenick (obecnie dzielnica Berlina), gdzie czekał na korpusy generała-porucznika hr. Zahara Czernyszewa 
i austriackiego korpusu hr. Lacy. W siódmym dniu oblężenia Tottleben otrzymał z Berlina propozycję poddania 
jemu miasta. Było to zagranie formalne, gdyż liczono na jego wyrozumiałość, wszak był kiedyś  berlińczykiem. 
Tottleben podpisał kapitulację we własnym imieniu. Doszło do nieporozumień z przełożonymi, nie otrzymał 
spodziewanego awansu i orderu. Bez wiedzy dowództwa armii rosyjskiej opublikował                              w  
Warszawie  meldunek   o  zdobyciu  przez  niego  Berlina.  Wywołało  on  gniew  Petersburga  i  nakazano  mu 
przeprosić konkurentów w tym Czernyszewa . W odpowiedzi  podał się do dymisji, ale dymisja nie została 
przyjęta. 
Domniemany  zdrajca 
Wykorzystując  dane  mu pełnomocnictwa  do prowadzenia  negocjacji  z  wrogiem,  nawiązał  korespondencję 
z  Księciem Henrykiem Pruskim oraz  z  królem Fryderykiem Wielkim. Jedno z  jego zaszyfrowanych  pism 
do króla pruskiego zostało przez Rosjan przechwycone. Kurierem był płk Teodor Ash. W liście były szczegóły 
dotyczące  tras  przemieszczania  się  armii  rosyjskiej.  30.06.  1761  r.  niczego  niespodzewajacy  się  gen. 
Tottleben przebywał  w Pełczycach. Wtem do jego kwatery weszli oficerowie z rozkazem carycy Elżbiety 
aresztowania  generała  pod  zarzutem  zdrady.  Jeszcze  tego  samego  dnia  został  wywieziony  do  Rosji. 
Podczas dochodzenia Tottleben przyznał się do korespondencji, jednocześnie wyjaśniał,  że czynił  to w celu 
zmylenia  króla  i  ostecznego  osaczenia  go.  Nim  śledztwo  ukończono,  doszło  do  dwóch  zmian  na  tronie 
rosyjskich carów. Proces odbył się przed sądem wojennym w 1763 r., który skazał go na karę smierci. Wyroku  
jednak nie wykonano. 22.04. 1763 r. ułaskawiła go caryca Katarzyna II i wydaliła z Rosji. Granicę przeszedł 
24.05.1763 r.  Jednak po sześciu latach  wrócił  (według innych danych było to w 1768 r.). Przywrócono mu 
rangę generała, w wojnie z Turcją dowodził korpusem. Walczył na terenie Gruzji,  zaangażował się w spory 
z gruzińskimi przywódcami, co spowodowało, że powrócił do Petersburga. Dekretem z 10.09. 1771r. otrzymał  
Order Aleksandra Newskiego i awans na generała porucznika. Z końcem 1772 r. został przeniesiony do Polski 
jako dowódca dywizji.   Tutaj rozchorował się i zmarł w  Warszawie. Pochowany został z pełnymi honorami 
i mimo że był ewangelikiem, spoczął w kaplicy prawosłwnej w Warszawie. Kurier, który pogrążył Tottlebena, 
płk Teodor Ash został aresztowany w 1777 roku, spędził 19 lat w twierdzy, a w 1797 roku został umieszczony 
do  końca  życia  w   klasztorze,  gdzie  rząd  rosyjski  przetrzymywał  chorych  psychicznie  przestępców.  Dziś 
wiadomo, że naiwne tłumaczenia gen. Tottlebena były prawdą i niemal jest pewne , że Rosji zdradzić nie 
zmierzał. 

                                                                                                  Pracował: Andrzej Szutowicz 
Żródło :

http://de.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Heinrich_von_Tottleben 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
Rys. http://www.kau.su/ru/calendar/77/

DZWONY Z  PEŁCZYC
Podczas wielkiego pożaru, który wybuchł na starym mieście w 1727 lub 1728, ogień strawił nie tylko budynki 
mieszkalne, ale także przeniósł się na kościół i wieżę, niszcząc je zupełnie  Niestety także dzwony padły ofiarą 
płomieni,  runęły  wraz  z  wieżą  i  roztopiły  się.  Już  w  1729  r.  za  sprawą  Johannesa  Heinricha  Schmidt 
ze  Szczecina  dźwięk  dzwonu  rozległ  się  po  mieście.  Wiadomo,  że  w  Pełczycach  przed  pierwszą  wojną 
światową były w kościele trzy spiżowe dzwony. Na największym z nich można było odczytać napis „ Mich 
groβ Anno Christi 1729 Johannes Heinrich Schmidt in Stettin. Der groβe Brand, der alles hat verheert, hat uns 
durch seine Glut auch mitversehrt.  Nun aber Gott sei Dank, wir können wieder klingen und manches fromme 
Herz  zu  seiner  Andacht  bringen”.  co  w  wolnym  tłumaczeniu  oznacza  "  Ja  w  roku  Chrystusowym  1729 
Johannes Heinrich Schmidt z  Szczecina( dotyczy fendatora ). Wielki ogień, który zniszczył wszystko, poraził 
nas swoim blaskiem i okaleczył. Ale dzięki Bogu, możemy brzmieć ponownie i dla wielu nabożnych serc nieść 
ukojenie ". Natomiast na dzwonie drugim  napisano „ Un stürzt  des Unglücksfall, das Feuer lieβ uns fallen, bis 
uns des Meisters Hand wieder lieβ erschallen. Drum heben wir nun an zu preisen überall, den Herrn Zebaoth 
mit  unserem  Klang  und  Schall”.( Zniszczone  przez  ogień  dzięki  rękom  mistrza  rozbrzmiewają.  Dlatego 
jesteśmy tu, by naszym brzmieniem i dźwiękiem  chwalić wszędzie Pana Zastępów ).
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Ostatni,  trzeci  dzwon,  był  mały ,  miał   swoje specyficzne  przeznaczenie,  dzwonił   niemal  codziennie  np. 
przypominając , że  dzieci muszą iść do szkoły. Oprócz nazwy ludwisarni 
nie  było  na  nim  charakterystycznych  napisów.
Niestety  w  czasie  pierwszej  wojny  światowej  dzwony  oddano  do 
przetopienia  „na  armaty”.  Była  to  akcja  ogólnopaństwowa,  zniszczono 
wówczas  tysiące  starych  dzwonów  zebranych   w  całych  Niemczech. 
Często pochodzących ze starych renomowanych ludwisarni , mających w 
sobie duży potencjał emocjonalny fundatorów, nierzadko były to dzwony 
o dużej wartości artystycznej. Po zakończeniu I wojny światowej zaczęto 
w Pełczycach rozpatrywać możliwość zakupu nowych dzwonów. W roku 
1921 zamówiono dwa,                 lecz nie spiżowe a  stalowe. 19 stycznia 
1922  r.  podczas uroczystego  nabożeństwie ich  dźwięk  rozbrzmiał  w 
Pełczycach... Na większym dzwonie umieszczono inskrypcję :  „ O Land, 
Land, Land höre des Herrn Wort”. (  O ziemio, ziemio, ziemio, wsłuchuj 
się w słowa Pana " ) i inne : „ Es ist keinem anderen das Heil” ( "Nie ma 
innego zbawienia " ).  Są to dzwony, które  dzwonią na Bożą chwałę do 
naszych  czasów.  (Aus  dem  Soldiner  Heimatblatt  des  Kreises 
Soldin/Neumark )

PEŁCZYCCY PASTORZY 1645 - 1948
Dimari Gilbert - 1645; Havenstein Christof Daniel - 1681; Wegener Ernst Gottlieb -  1709 ( ?);
Grattenauer Johann Friedrich -  1778 ; Leistiko Michael Friedrich Ludolf - 1813;
Grundmann Peter - 1843 ; Czilsky Carl Johann Stanislaus - 1860; Ideler Albert Gottlieb - 1870 ; dr Boelicke 
Martin - Pełczyce –  1894; Schoppentau Karl - 1899; Augustat Fritz -1904; Sieg Helmut - 1909;
Kleist Erich – Myslibórz – 1916; Urban Max ( 1875 – 1962 )
                                                                                              
                                                                                                                  Gerald Sopiński, Andrzej Szutowicz

Źródła
Aus dem Soldiner Heimatblatt des Kreises Soldin/Neumark ;0
Nr. 48 von 1948 bis 2004/Nr. 67  
http://wiki-de.genealogy.net/Bernstein/Pastoren_1645-1948

„Szarzy ludzie i bogowie na Olimpie mają 
tę wspólną cechę, że pochodzenie ich jest tak
 samo zakryte zasłoną mitu” ( wg L.Bazylow )

TAJEMNICZA IMPERATOROWA
Latem  1712   Piotr  I  wyruszył   na  Pomorze,  by  obserwować 
manewry  duńskiej  floty.  31 lipca  1712 r.  orszak carski  był   w 
Drawsku, stąd ruszył do  Stargardu, potem skręcił  na  Recz, gdzie 
car zjadł posiłek. Po posiłku udał się  w kierunku Choszczna, które 
minął,   kierując  się  drogą    przez  Pełczyce  do  Barlinka.  Jest 
możliwe,  że  w  Barlinku  spędził  noc.  Następnie  orszak  carski 
wykonał kolejną zmianę kierunku, tym razem na wschód  i ruszył 
na Klasztorne,  gdzie   na krótko zorganizowano postój  i  stąd car 
ruszy  do   Gorzowa  Wlkp.  ,  do  którego  dotarł  1  sierpnia  1712 
wieczorem.  W  mieście  tym  gościł  pięć  dni,  tu  spotkał  się  z 
Augustem II Mocnym,  królem Polski.  Podróż ta od Drawska do 
Gorzowa  została  stosunkowo  dokładnie  opisana.  Niestety  dla 
Rosjan  negatywnie,  czasem komicznie.  Poszło  o  Gorzów,  gdzie 
zginęła  skradziona przez carskiego dworzanina uprząż dla koni i 
jedna świnia oraz fakt niedokonania przez cara opłat za pobyt ( 41 
talary ), konie, furmanów itp. Te pojedyncze incydenty podane w 
liczbie mnogiej robią wrażenie. Z drugiej strony zachodzi pytanie, 
dlaczego to car miał za swój pobyt płacić ? Nie dość, że zmienił 
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trasę podróży na prośbę króla polskiego,  który chciał  się z nim pilnie  spotkać,  to jeszcze wyprzedzały go 
urzędowe  pisma nakazujące goszczenie cara Rosji tak jak goszczono by  króla Prus. Dopiero w 1714 r., z 
polecenia Wilhelma Fryderyka, rząd pruski pokrył koszty pobytu cara w mieście. Podobnie zakpiono sobie, 
opisując orszak carski, który w środku lata miał być odziany w długie futra ,obite futrem surduty,  do tego 
jeszcze  obszyte  złotem   kamizelki.  O  nakryciach  głów  nie  wspomnę.  Nawet  wnikliwy  badacz  takich 
dziwolągów w ikonografii carskiego uniformu z tego okresu nie znajdzie. Tym bardziej brodatych łysych głów, 
gdyż jak wiemy, zatwardziałe brodate głowy m.in. car osobiście z Mienszykowem pościnali. Ale jeśli elementy 
opisanego odzienia  rozdzieli  się  na  poszczególne  osoby,  to  łatwo  dostrzec  można  coś   z  umundurowania 
huzarów, kozaków, armii nowoczesnej, która cztery lata wcześniej  pobiła jednego z najsłynniejszych wodzów 
w dziejach Europy, a rok wcześniej uniknęła całkowitego rozbicia w wojnie z Turcją. W wyprawie cara na 
Pomorze i Nową Marchię brała udział także jego żona Katarzyna. Oj w relacjach pań szlachetnie urodzonych ( i 
nie  tylko  )  dostało  się  przyszłej  imperatorowej.  Była  niskiego  wzrostu,  gruba  i  czarna,  ubierała  się 
kontrowersyjne i kiczowato , strój często  ozdobiony był srebrem i cekinami oraz medalikami z wizerunkiem 
Piotra I.  Szydzono, że ubierała się w straganie na rynku. No i oczywiście, że jako Rosjanka często zaglądała do 
kieliszka. Pikantnymi dodatkami były informacje , że nie umiała czytać ani pisać. Dla podniesienia stopnia 
pogardy do dziś nazywana bywa panią Mienszykow. Taki wizerunek cieszy szczególnie tych, którym wszelkie 
negatywy  o  Rosjanach  sprawiają  szczególną  radość.  I  tu  nastąpi  rozczarowanie-  Katarzyna  nie  była 
analfabetką, nie nosiła nazwiska Mienszykow i nie była Rosjanką. Kim zatem była ? Oto odpowiedź.
Katarzyna  I  Aleksiejewna, ros. Екатерина  I  Алексеевна właściwie  Marta  Helena  Skowrońska 
(ur.  15 kwietnia 1683 lub  1684 r. w  Jēkabpils ( Jakobstadt ,Jakubowo) w  Inflantach, zm.  17 maja 1727 w 
Petersburgu) – cesarzowa Rosji w latach 1725 - 1727, żona Piotra I Wielkiego (1672-1725).
Rodowód, czyli nic pewnego
Jej  pochodzenie  nie  jest  dokładnie  znane,  gdyż  jak  była  Martą  „mało  się  tym  zajmowano;  gdy  została 
Katarzyną,  nie  można  było  dowiedzieć  się  nic  wiarygodnego  ,bo  starano się  o  to  aż  nadto  intensywnie”.  
Wiadomo na pewno, że wywodziła  z rodziny wieśniaczej, możliwe, że pańszczyźnianej. Urodziła się w 1683 
lub 1684 r. Ze względu na Inflanty jako miejsce urodzenia przypisuje się jej narodowość łotewską, litewską, 
polską, białoruską. Faktem jest, że rodzina wywodziła się w Wielkiego Księstwa Litewskiego .Ojcem jej był 
Samuel  Skawronski,  choć  spotyka  się  opinie,  że  był  nim  Szwed  Johann  Rab,  który  w wielu  biografiach 
występuje jako mąż Marty. Matka jest na ogół niewymieniana, lecz czasami w niektórych biografiach  podaje 
się,  że  była  nią   Elżbieta  zd.  Moritz   lub  Dorota  Hann.  Także  pewności  co  do  najczęściej  używanego 
w stosunku do niej  nazwiska   Skawronski  również  nie  ma,  mogło  ono brzmieć  Skawroński,  Skowroński, 
Wesołowski, Wasilewski. Ojciec Marty z rodziną miał z nieznanego powodu uciec lub przenieść się z Litwy 
do Inflant . Ostatnio pojawiła się teoria, że Samuel Skawronski był poddanym Jana Kazimierza ks. Sapiehy, 
mieszkał w Mińsku skąd uciekł w Inflanty . 
Jak by tu  nie  spekulować,  to  w  historii  Rosji  przyszła  caryca  występuje jako Marta  Helena Skawronska, 
a  w literaturze  polskiej  najczęściej  jako  Marta  Helena  Skawrońska   lub  Skowrońska.  Ochrzczona  została 
w kościele  katolickim. 
W służbie u pastora
Kolejne lata nadal pozostają niewiadomą. Ponoć będąc dzieckiem, została w skutek zarazy dżumy  w 1684 r. 
całkowicie osierocona, zaopiekować się nią miał zakrystian protestanckiego kościoła. Gdy miała już 17 lat, 
oddał dziewczynę  na służbę do luterańskiego pastora Johanna Ernsta Glücka, który był kapłanem w będącym 
w rękach szwedzkich inflanckim Marienburgu (obecnie Alūksne ). Inna wersja mówi , że oddała ją owdowiała 
matka a jeszcze inna , że do 12-go roku życia była u ciotki Anny Marii Wesołowskiej i to ona oddała krewną 
na  służbę  do  pastora.  Zięć  pastora, admirał  w  służbie  rosyjskiej,  Francuz    Francis Villebois w  swoich 
wspomnieniach podał, że pastor  przygarnął ją jako dziewczynę samotną, żyjącą bez rodziny. Jedno jest pewne, 
Marta Skawrońska  została służącą u Glücka. Był on synem pastora spod Halle, w wieku 21 lat ukończył studia 
teologiczne i  przeniósł się na Łotwę. W 1690 r.  przetłumaczył  na język łotewski całą  Biblię,  a w 1699 r. 
ukończył jej tłumaczenie na język rosyjski. Jej relacje z pastorem też nie są w pełni znane, mówi się nawet , 
że została przez niego adoptowana i zmieniła wyznanie na protestanckie. W tym czasie Skowrońska  miała 
poznać młodego  szwedzkiego  dragona, zubożałego szlachcica  Johanna Rabe, za którego ponoć w 1700 r. 
wyszła  za  mąż  i  po  dwóch  latach  rozstała  się  z  nim  lub  rozdzieliła  ich  wojna.  Według  Wacława 
Gąsiorowskiego Marcie miał spodobać się młody Tyzenhauz, który brał u pastora lekcję łaciny, ponoć Glück 
obawiając  się  skandalu,  doprowadził  do  ślubu  z  dragonem Rabe.  Są  plotki  twierdzące,  iż  była  szwedzką 
markietanką, dzieląc z mężem trudy życia obozowego. Jednak najprawdopodobniej nie Rabe a Johann Cruse 
był tym, który poślubił Martę. I to nie on jej się spodobał, lecz ona jemu i to on poprosił pastora o zgodę 
na ślub, co też się stało. Dwa dni po ślubie pan młody pomaszerował ze swoim pułkiem i ślad po nim zaginął.
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Od Szeremietiewa do Mienszykowa
Według różnych przekazów, po zdobyciu miasta  przez Rosjan,  Marta została wraz z pastorem zatrzymana 
i pracowała jako praczka w rosyjskiej pułkowej pralni.( Wg Gąsiorowskiego trafiła na rosyjskiego oficera, a ten 
gdy się nią nacieszył, sprezentował ją gen. Braunowi. ) Następnie jako wojenna branka miała trafić na służbę 
do starego marszałka  Borysa Szeremietiewa ( wygrał ją w kości od Brauna ? ), gdzie spotkał ją  Aleksander 
Mienszykow, spodobała mu się, to ją sobie wykupił  i w 1702 r. wywiózł do Moskwy. Mogło też być tak, jak 
podał wspomniany admirał zięć pastora, że po wkroczeniu Rosjan pastor przyszedł w towarzystwie służby 
do  Szeremietiewa  w  sprawie  losu  mieszkańców.  Ten  zauważył  Martę,  zostawił  ją  sobie  jako  kochankę. 
Szeremietiew  miał  wysłać  wszystkich  mieszkańców  Marienburgu  do  Moskwy.  Inną  mniej  sensacyjną, 
lecz najbardziej prawdopodobną wersję  podaje Szkot Peter Henryk Bruce, który w swych pamiętnikach podał,  
iż Martę pojmał płk dragonów Baur, późniejszy generał. Zatrudnił ją jako swoją pokojówkę i- jak twierdził- 
nigdy nie miał tak wysprzątanego domu. Bruce był w bliskich kontaktach z Mienszykowem, ten odwiedził 
pułkownika i zwrócił  uwagę na Martę.  Ponieważ pilnie  potrzebował służącej, Bruce namówił  Skawrońską, 
by przeszła do Mienszykowa na służbę. Mienszykow był carskim powiernikiem nijakiego pochodzenia. Młody 
carewicz  Piotr  poznał  go  jako  niepiśmiennego  sprzedawcę  bułek  i  pierogów,  potem  był  Piotrowym 
towarzyszem zabaw , adiutantem sierżantem, kapitanem, pułkownikiem, generałem, marszałkiem itd. Faktem 
jest,  że  doszło do rozstania  Marty z  rodziną  pastora  i  chyba   wersja,  która  mówi,  że Skawrońska została  
wywieziona  do Rosji  razem z nimi,  jest  całkowicie  błędna.  Na pewno była  z  Glückami bardzo związana. 
Rodzina ta trafiła do Moskwy, gdzie pastor kontynuował swoją działalność  jako nauczyciel i biblista. Po jego 
śmierci w 1705 r. wdowa otrzymała od cara Piotra I 300 rubli renty i wieś. 
Kochanka cara
Jesienią 1703 r. car Piotr I jadąc do Inflant, zatrzymał się u Mienszykowa, tam wśród stojących przy stole sług 
zauważył Martę. Car stwierdziwszy , że jest pojętna , zasugerował to, co stało się potem. Następnego dnia rano 
udał się w dalszą podróż. Na pożegnanie zostawił 10 franków. Łowcy sensacji twierdzą jakoby  Mienszykow, 
pewnego razu miał sie zwierzyć się Piotrowi , że jest w Skawrońskiej bardzo zakochany. To wystarczyło, car 
zainteresował  się  tym,  a  ujrzawszy ją,  zażądał   dla   siebie.  Rad nie  rad,  w jednym i  drugim przypadku, 
Mienszykow spełnił carską wolę. Car zakochał się. Marta stała się carską własnością, ale nim trafiła na dwór, 
to w 1705 roku Piotr wysłał ją do swojej siostry Natalii Aleksiejewnej, gdzie pani Wasilewska ( tak  nazywał 
Martę ) musiała uczyć się czytać i pisać po rosyjsku. Jednocześnie nadal pozostawała w kontaktach z rodziną 
Mienszykow. W tym czasie miała już dwóch synów- Piotra ur.1704 r i Pawła ur. 1705 , którzy młodo zmarli, 
najprawdopodobniej ojcem ich był  Mienszykow. W 1707 r. lub w 1708 r. Skawrońska przeszła na prawosławie 
i przyjęła  imię - Katarzyna Aleksiejewna Michajłowna.  Jej  ojcem chrzestnym był  carski syn Aleksy,  stąd 
Aleksejewna,  natomiast  nazwiska  Michajłow  używał  incognito  sam  Piotr.  W  styczniu  1710  roku  Piotr 
poprowadził  ulicami  Moskwy wziętych  do niewoli  pod Połtawą Szwedów .Wśród jeńców znalazł  się mąż 
Marty – Katarzyny  Franz Johann Cruse. Johann, chcąc polepszyć swój los, zwierzył się komendantowi straży 
z kim jest żonaty. Kosztowało go to Syberię, gdzie zmarł w 1721 r. Natomiast według dokumentów Księstwa 
Oldenburg dragon Cruse zginął w 1705 r. Należy pamiętać, że ta wersja była korzystna ze względu na przyszły 
los i status dzieci Piotra i Katarzyny, czyli dokumenty mogły być spreparowane.
Żona cara
W 1711 r. car ogłosił Skawrońską swoją żoną,  mieli  już troje dzieci,  nieżyjącą wówczas Katarzynę,  Annę 
i Elżbietę, lecz formalnie ślub odbył się rok później. Było już po wyprawie na Turków, na którą car wybrał się 
z  Katarzyną  do Mołdawii.  W bitwie nad Prutem poniósł  klęskę,  przyparty do rzeki,  otoczony,  był  o  krok 
od  tragedii.  Uratowały  go  pieniądze  i  wszystkie  kosztowności  Katarzyny  dane  przekupnemu  Wielkiemu 
Wezyrowi. Za niewielkie odstępstwa terytorialne zawarto pokój. W lutym 1712 r. odbył się w nowej stolicy 
w  Petersburgu  carski  ślub,  wesele  trwało  osiem  dni.  Było  jak  na  warunki  rosyjskie  nietypowe, 
gdyż po ceremoniach tradycyjnych  zmieniono obyczaj i mężczyźni  oraz kobiety bawili  się razem. W tym 
czasie w dalekim klasztorze zamknięta była mniszka Helena, czyli Eudoksja Łopuchina, Piotrowa legalna żona 
i caryca. Po ślubie z Skawrońską Piotr I stał się bigamistą, ale to on stanowił prawo. Zresztą z Martą było  
podobnie, gdyż na Syberii żył jej legalny mąż – dragon ( trębacz) Cruse. 24.11.1714 r. Piotr pierwszy ustanowił 
na jej cześć Order św. Katarzyny Męczennicy.  Mijały lata. Żyła w cieniu, pozostając nadal prostą kobietą, 
ale w tej prostocie tkwiła jej siła, która objawiła się popularnością wśród żołnierzy i ludu. Urodziła Piotrowi 
kolejne dzieci, jednak tylko dwie córki dożyły dorosłego wieku. 26.05.1724 r. „za jej trudy pełne męstwa” 
w Soborze Uspieńskim w Moskwie odbyła się oficjalna koronacja Katarzyny,  została współrządzącą Rosją. 
Jesienią  tego  roku caryca  posądzona  została  o  romans  z  młodszym  od niej  o  5  lat  szambelanem Willem 
Iwanowiczem Mons., bratem  Anny,  kochanki Piotra z czasów pierwszego małżeństwa i Matryony Balk, żony 
Theodora  von Balk. Car  wpadł  w szał  ,  porwał  testament  i  w pierwszym odruchu chciał  pozabijać  córki. 
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Ochłonął jednak , potencjalnego kochanka skrócił o głowę, jednak nie za romans, a za korupcję, w którą była 
zamieszana cała rodzina. Matryona Balk otrzymała zasądzone knuty i wylądowała na Syberii. Caryca została 
przez sąd uniewinniona, lecz Piotr nie odzywał się do niej. Dopiero na gorącą prośbę córki Elżbiety zgodził się 
na  wyjątek  i  raz  zjadł  z  carycą  obiad.  Car  chorował,  pojawił  się  problem sukcesji  i  kontynuacji  reform. 
Tuż przed śmiercią pogodził się z żoną. Katarzyna była przy nim do samego końca. Piotr I 08.02.1725 r. zmarł 
na jej rękach. Rozpacz, co podkreślają współcześni, była autentyczna.  Przyczyną śmierci nie było otrucie tylko 
zapalenie układu moczowego. 
Imperatorowa Rosji
Gdy przyszło  do  rozpatrywania  spraw sukcesji,  Katarzyna  rozegrała  typowo  kobiecą  scenę-  zalewając  się 
łzami,  zwróciła się do zgromadzonego dworu i notabli  o wsparcie „biednej sieroty”.  Zza okna rozległo się 
potężne  „uuraaa”  zgromadzonych  tam  pułków  gwardyjskich  (  którym  obiecała  wypłacić  żołd  z  góry 
za piętnaście miesięcy ). To przeważyło , została Imperatorową Rosji Katarzyną I. Jako swój organ doradczy 
utworzyła   6-osobową  Najwyższą Tajną Radę, w skład której  weszli  przedstawiciele  reformatorów i starej 
arystokracji, podporządkowane jej były instytucje rządowe i kościelne, Senat i Synod. Radzie przewodniczył 
Aleksander Mienszykow. Władza Rady była duża, gdyż nawet carskie dekrety,  bez akceptacji jej członków 
nie mogły być wprowadzane w życie. Katarzyna panowała, a rządził Mienszykow. Trwało to dwa lata. W tym 
czasie  caryca  założyła  Rosyjską  Akademię  Nauk,  patronowała  wyprawie  Duńczyka  Vitusa  Beringa, 
która doprowadziła do odkrycia cieśniny dzielącej Azję i Amerykę. Złagodziła niektóre podatki i wydała dekret 
zabraniający  bójek  ulicznych  bez  wcześniejszego  zezwolenia  policji.  Katarzyna  w  wielu  dziedzinach  nie 
potrafiła zachować osiągnięć męża, wielu planów nie zrealizowała, mimo że chciała, nie ulżyła chłopskiej doli. 
Jak przystało na  żonę Piotra I lubiła alkohol. Po śmierci cara szybko traciła dawną urodę, roztyła się, brzydła,  
stając się  „podstarzałą  jędzowatą babą”,  wkrótce ciężko zachorowała.  Na swego następcę,  co było  zgodne 
z ustanowionym przez Piotra I w 1722 r. prawem , wyznaczyła  Piotra II Aleksiejewicza, wnuka Piotra I. Ta 
decyzja świadczy o niej jako człowieku. Ojciec Piotra II ,carewicz Aleksy, w wyniku konfliktu ze swoim ojcem 
carem Piotrem I ( podejrzewał go o spiskowanie z osadzoną w klasztorze matką Eudoksją Łopuchiną), uciekł 
do  Austrii,  został  przez  cara  podstępnie  zwabiony do Rosji,  osądzony i  skazany na  śmierć.  Zmarł  ponoć 
w  wyniku  zakatowania  knutem.  Katarzyna,  co  było  już  naruszeniem  dekretu  poprzednika  w  przypadku 
bezpotomnej śmierci Piotra II, wyznaczyła kolejnych kandydatów do władzy,  miały to być : Anna, bratanica 
Piotra  i  Elżbieta,  córka  jej  i  Piotra  I.  Druga ich  córka,  Anna,  wyszła  za  mąż  za  Karla  Friedricha  księcia 
Holstein-Gottorp i  była  matką późniejszego cara  Piotra III i  protoplastką odłamu Romanowów rządzących 
Rosją do 1917 r. W dniu jej ślubu 26 maja 1725 Katarzyna I nadała pierwszy raz ustanowiony przez cara Piotra 
I  Order Świętego Aleksandra Newskiego 
Odnalezieni krewni
Nie wiadomo, w jakim to było czasie i na ile prawdziwe. Pewnego wieczoru jadący z Moskwy do Drezna 
polski poseł zatrzymał się w przydrożnej karczmie. Spożywając posiłek, wsłuchiwał się w głośną rozmowę 
dwóch pijanych wieśniaków, z których jeden zachowywał się butnie bełkocząc, coś o swojej znaczącej siostrze. 
Poseł spytał, kim on jest. Okazało się, że był to  Karol Skawroński. Poseł napisał meldunek, który trafił w ręce  
cara. Ten nakazał ks. Repninowi, by dopadł wieśniaka. Tak się stało, chłopem zainteresował się osobiście car. 
Potem doszło  do  konfrontacji  z  domniemaną  siostrą,  ta  miała  poznać  w  nim brata.  Tą  siostrą  miała  być 
Katarzyna.
Po śmierci Piotra I okazało się, że Katarzyna miała mieć jeszcze dwie siostry - Annę i Krystynę oraz drugiego  
brata -  Fryderyka. Ich rodziny w 1726 r. sprowadziła do Petersburga. Karol Skawroński przybył wcześniej. 
Krystyna  i  jej  mąż  uchodzili  za  głupkowatych  pijaków.  W styczniu  1727  Katarzyna  I  nadała   Karolowi 
i Fryderykowi   hrabiowskie tytuły, jednak w swoim dekrecie nie wspomniała o nich jako o braciach. Córka 
Katarzyny  Imperatorowa  Elżbieta,  po  wstąpienia  na  tron,  w  1741  r.  nadała  tytuły  hrabiowskie  dzieciom 
Krystyny  i  Anny.  Ponieważ   car   Piotr  nie  używał  wobec  Marty  –Katarzyny  nazwiska   Skawronska,  
lecz Weselewską  lub  Wasilewska, dlatego są zwolennicy tezy, iż Skawrońscy byli kuzynami carycy. 
                                                                                                                                                  Andrzej Szutowicz
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PISARZ Z DRAWNA 
 Ludwig  Blümcke  (  ur.  03.  03.  1877  r.  w  Mirosławcu  niem. Märkisch  Friedland,  zm.16.  05.  1951 
Rendsburg ), niemiecki pisarz, który od 1905 r. żył i tworzył w Drawnie, gdzie był starszym aptekarzem oraz w 
Bleszkowicach.  Potem przeniół się do  Hanerau-Hademarschen ( miejscowość  i gmina w Niemczech, w kraju 

związkowym  Szlezwik-Holsztyn  w  powiecie 
Rendsburg-Eckernförde  ),  a  od  ok.  1943  r. 
zamieszkał  w  Rendesburgu.   Pisał  także  pod 
pseudonimami Conrad ( Konrad ) Henkendorf  oraz 
Heinz  Falkenburg,  pierwszy  z  nich zapewne 
pochodzi od miejscowości Hanki ( niem. Henkendorf 
)  gm.  Mirosławiec;  drugi  to  nazwa  Złocieńca.  W 
Polsce  jest  nieznany. Pisał głównie dla młodzieży. 
Z  jego  kikudziesięciu  wydanych  pozycji 
książkowych  na  uwagę  zasługują  :  "Und  dennoch 
ward es Morgen" (  „A jednak poranek“ ),  nowela, 
wyd.  1912  r.;  "Als  die  Russen  kamen",  (  „Gdy 
przyszli  Rosjanie“),  narracja,  wyd.  1916;  oraz 
powieści  ,"Aus  Trümmern  und Asche"  (  „Z ruin  i 
zgliszcz“)  wyd.  1920,  i   "Um  Liebe  und  Perlen" 
(  „Kochać  perły“  )  z  1932  r.  Książki  Blümcke 
dostępne są w antykwariatach,  gdzie  osiągają  ceny 
od  kilku  do  kilkudziesięciu  euro.  Wśród  nich 
najczęściej spotyka sie tytuły :
Vater  Linders  Vermächtins    (   “Testament  ojca   
Lindnera”.    Wyd Wandsbeker zeszyt Nr. 247B lipiec   
1934), 
Ein  Falsches  Glück   (  „Fałszywe  szczęście”.    Wyd.   
Wandsbeker zeszyt Nr. 199A lipiec 1930) , 
An  des  Todes  Pforte.  Novelle. (  “  Przy  bramie 
śmierci” wyd. 1910 ) ,
 Der Segensweg des Harald Treuburg : Erzählung - 
(,Błogosławonia  droga  Heralda  Trauburg”  wyd. 
1938).
 Nach  dunklen  Stunden  („  Po  mrocznych 
godzinach”. Wyd. 1930 ) 

Des Buchhalters Sühne. ( „Pokuta księgowego” -historia z czasu oblężenia Kołobrzegu w 1807 ),
 In des Herzogs Jagdgründen - Der Zigeunergraf.(„ Na polowaniu księcia”. 
 Cygański hrabia “wyd. 1910 ).                                                                                                                            
Schloß Greifental. Eine Erzählung aus bewegter Zeit. ( „Zamek Greifental.  Opowieść o burzliwych czasach” 
wyd. 1920 ),
Freunde in Freud und Leid (  „Przyjaciele w radosci i smutku” wyd. serii „Jugendglocken“ Nr. 8 ) ,
Dem Feinde Trotz. Karl Ulrichs Kriegserlebnisse in Ost und West. ( „W obliczu wroga. Przeżycia wojenne 
Karla  Urlicha  na  Wschodzie  i  na  Zachodzie.”  wyd.  1930  ),
Der Schatz im Finkenbusch ( „ Skarb w Finkenbusch - Ziębowym Krzewie” , wyd.1910 ),
 Die  Leute  vom  Unglückshaus(  „  Ludzie  z  rozbitego  domu  ”wyd.  1910  )
Überwundene Feinde („ Zwyciężony wróg” ). 
 Ein falscher Freund  („ Fałszywy przyjaciel” )
 Des Waldmüllers Söhne („ Synowie Waldmüllera” wyd.1912 ),
 Aus dem Leben erzählt („ Opowiadanie o życiu” )
 Heimat Adlergebirge,(„ Ojczyzna Orlich Gór” )
 Gebrochene Brücken („ Zerwane mosty” )
 Meister Petersens Söhne (  „Synowie mistrz Peretsa” wyd. 1912 ).
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SAPERSKA HAŃBA                                                

1. PROFESOR  ŚMIERĆ  Niedawno, gdy   honorowy obywatel Gdańska, w połowie Kaszuba,  Günter 
Wilhelm Grass opublikował wierszyk, w którym zarzucił Izraelowi, że jest większym zagrożeniem dla 
pokoju na świecie niż Iran, odezwały się głosy potępiające najsłynniejszego dziś byłego SS-mana z 10 
Dywizji Pancernej  SS "Frundsberg". Niektóre z nich żądały,  by Grassowi odebrać literacką Nagrodę 
Nobla.  Niewiedza tych osób wywołała  demona przeszłości innego  noblistę Fritza Habera .  Bo cóż 
znaczy  wierszyk  byłego  SS  –mana  wobec  zbrodniczych  dokonań  poważnego  profesora?  Notka 
encyklopedyczna Fritz Haber ( ur. 09.12.1868 r. we Wrocławiu , zm. 29 .01.1934 w Bazylei ) - chemik 
niemiecki , laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1918 roku za syntezę amoniaku z azotu i 
wodoru. Rodzina  i osiągnięcia W wieku 30 lat został profesorem chemii w Karslruhe,  jednak zasłynął 
jako profesor Instytutu Chemii Fizycznej im. Cesarza Wilhelma w Berlinie (dziś Instytut im. Habera), w 

którym pracował przez blisko 20 lat  od 
1911  -1933  r.  Pochodził  z  rodziny 
żydowskiej,  jego  pradziadek  i  dziadek 
byli  znanymi  wrocławskimi  kupcami  i 
członkami  gminy  żydowskiej,  a  ojciec 
przez  12  lat  był  radnym  miejskim.  W 
1901  r.  poślubił  dr  chemii  Clarę 
Immerwahr,  córkę  chemika   Philipa  i 
wnuczkę  wrocławskiego  kupca  Dawida. 
Clara  urodziła  się  w  1870  r.  w 
podwrocławskich  Wojczycach  ( 
Polkendorf   ) i  jest  pierwszą kobietą  w 
historii  Uniwersytetu  Wrocławskiego, 
która  uzyskała  tytuł  doktora   (  22.12. 
1900 r.  ).  Haber w 1893 r.  wyrzekł  się 
swojej  wiary  i  przeszedł  na 
protestantyzm.  Niektóre  źródła  podają  , 
że było to w 1902 r. Także Clara zmieniła 
dla  niego wyznanie. Jej mąż całą duszą i 
umysłem  służył  Niemcom.  Nie 
spodziewał się wówczas ,że efektem jego 
pracy  będzie  narzędzie,  które  w 
konsekwencji  dopomoże w mordowaniu 
narodu,  z  którego  oboje  się  wywodzili. 
Ale nim to nastąpiło, Clara i Fritz Haber 
już  nie  żyli.  Tymczasem  był 
dobrodziejem  ludzkości,  gdyż   dzięki 

jego badaniom możliwe stało się produkowanie amoniaku metodą przemysłową. Dziś zgodnie z metodą 
Habera powstaje kilkaset tysięcy ton nawozów azotowych. Wojna i odpowiedzialność Gdy wybuchła I 
woja światowa zmieniła się jego historyczna rola, zaangażował się w pracę na rzecz wojska. W końcu 
1914 r. stworzył zespół składający się z 150 naukowców i 1300 osób personelu, mających za zadanie 
przygotowanie  bojowych  środków  trujących  oraz  metod  zabezpieczających  przed  skutkami  ich 
działania.  Jeden  z  nich,  Ferdinand  Flury,  odpowiedzialny  za  badania  nad  toksycznością  substancji 
trujących i za eksperymenty na zwierzętach, opracował tzw. proces cyklonowy. Efekty pracy zespołu 
Habera były tak obiecujące, że mógł on zaproponować gen. Falkenheynowi wykonanie ataku chlorem 
na pozycje nieprzyjacielskie, co zaakceptowano. Uczestniczył w procesie organizacyjnym i formowania 
przeznaczonych do działań chemicznych 35 i 36 pułków pionierów. Obserwował ich szkolenie. Będąc 
pomysłodawcą użycia chloru jako środka bojowego, stworzył cały system od służb zabezpieczenia po 
techniczną organizację uderzenia gazowego.  Pomału przeistaczał się z człowieka nauki w pruskiego 
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żołdaka - zbrodniarza. Zbrodniarza, bo całą swoją wiedzę poświęcił, by stworzyć broń do masowego 
mordowania.  Jako neofita był bezmyślnie oddany państwu niemieckiemu, bezkrytycznie przyjmował 
wszelką nacjonalistyczną propagandę. Opatrzność swoją mocą próbowała jakby powstrzymać Habera. 
Pierwszym ostrzeżeniem był  wypadek  w podległym mu  laboratorium Instytutu  Fizykochemicznego 
17.12.1914 r., zginął wtedy jego współpracownik i kolega żony                ze studiów- Otto Sackur .  
Drugie  ostrzeżenie  nastąpiło  na  poligonie  Beverlo,  gdy  w  ramach  eksperymentu  wytruwano  stado 
zwierząt,  Haber  nieopatrznie  z  jednym z  oficerów wszedł  w gazowy obłok i  uległ  zatruciu,     co 
skończyło się dłuższą rekonwalescencją. Trzecie ostrzeżenie miało mieisce już po Ypres. Dokonany tam 
atak gazowy, mimo że taktycznie niewykorzystany, uznany został za wielki sukces, a cesarz Wihelm II 
awansował profesora na kapitana ( w rezerwie był kapralem artylerii) . Tylko przerażona żona, wiedząc 
do czego doprowadza działalność  męża,  błagała go, by się opamiętał,  ostrzegając,  że jeśli tego nie 
uczyni, zabije się. W nocy z 1 na 2 05.1915 r., w przededniu wyjazdu męża na „kolejne gazowanie”, 
strzeliła sobie            w serce z jego pistoletu. Dwa lata potem ożenił się z Charlotte Nathan  ( zdjęcie  
powyżej z 1917 r.) i już nikt go nie ostrzegał. Bo i po co, alianci już też gazowali i dwa razy podtruli  
niepozornego  gefreitera   Adolfa  Hitlera. 
W  rodzinie  zbrodniarzy 
Haber  nie był zwykłym  tępym żołdakiem . Doskonale wiedział, co robi, jakie będą tego skutki i- co 
najważniejsze-  osobiście  nadzorował  ataki  gazowe.  W  porównaniu  do  wierchuszki  zbrodniarzy 
wojennych Haber góruje nad nimi nie tylko wiedzą, ale umiejętnościami praktycznymi zabijania ludzi. 
Himmler,  gdy  mu  pół-Polak,  co  czuł  się  Niemcem,  Żelewski  zwany  Erichem  von  dem  Bachem 
zorganizował w Mińsku 15 sierpnia 1941 r. pokaz egzekucji jeńców radzieckich ( partyzantów ) zasłabł. 
Haber po puszczeniu gazu                       pod Bolimowem  12.06.1915 r., patrząc na przerażające sceny 
efektu  realizacji  swego  pomysłu,  szedł  miedzy  trupami  i  umierającymi  w  strasznych  męczarniach, 
prowadząc  bezduszny  medyczno  –  polityczny  monolog.  Ofiary  z  Mińska  i  ofiary  spod  Bolimowa 
mówiły tym samym rosyjskim językiem. Haber wyjechał na front wschodni pod Bolimów po pogrzebie 
żony. Udział jego w tym ataku został  udokumentowany                                    we  wspomnieniach 
oficera wywiadu Maksa Wilda,  który odpowiadał  za bezpieczeństwo profesora.  Opisał  on to,  co w 
Bolimowie wówczas widział : "Po zajęciu wygodnej pozycji do obserwacji ataku, zapytałem profesora,  
czy  nie  uważa,  że  atakowanie  ludzi  w  ten  sposób  jest  głęboko  niehumanitarne?  Na  to  profesor  
odpowiedział mi w poważnym, ale lekko pobłażliwym dla mnie tonie: - Ma pan rację ze swego punktu  
widzenia.  Ale w tej  wojnie,  którą toczy cały  świat,  skrupuły moralne nie liczą się.  My nie możemy  
postępować inaczej, jeśli chcemy uratować naszych ludzi". Po przejściu chmury gazowej przez rosyjskie 
pozycje ruszyła piechota niemiecka.        Za żołnierzami w drugiej linii szli Haber i odpowiedzialny za  
niego  Wild.  
"...To, co zobaczyłem idąc - napisał Wild - to była suma grozy, która urągała ludzkiej fantazji. Ludzie  
zmagający się w śmiertelnej walce wlekli się na czworaka i jak w obłąkaniu rwali na ciele odzież. Jeden  
leżał wczepiwszy palce w ziemię, drugi obok z szeroko rozwartymi źrenicami. W oczach jego tkwiło  
przerażenie   przez  niepojętem  (  pis.  z  oryginału  tłum). Świszczące,  zatrute  oddechy  mówiły  o  
niezmiernej  męce  konających.  (...)  W  dalszej  drodze  widzieliśmy  grozę  śmierci  gazowej  w  jeszcze  
straszliwszej postaci. Nigdzie tchnienia życia. Martwi oficerowie, martwi żołnierze leżeli skuleni jeden  
obok drugiego.  W twarzach ich  zastygła  męka cierpienia.  Śmierć  zaskoczyła  jednych czuwających,  
innych  we  śnie". Widok  wstrząsnął  niemieckimi  żołnierzami,  którzy  zamiast  iść  naprzód,  zaczęli 
pomagać  Rosjanom ,  wynosili  zatrutych  z  pola  walki  i  odnosili  na  tyły.  "To  nie  było  natarcie - 
wspomina Wild - ale współczucie i pomoc dla haniebnie potraktowanego przeciwnika, dla umęczonego  
człowieka. Te akty litości były jedyną rzeczą, która im w tym dniu nie pozwoliła zwątpić w ludzkość"…  
Na Haberze śmierć Rosjan nie zrobiła wrażenia  - „Tu, patrz pan, ma zaniebieszczone białko oczu!  
Typowe  ciężkie  zatrucie  .Niestety  nie  do  uratowania.”-   stwierdził. 
26  lat  później  przed  wspomnianą  egzekucją  w  Mińsku  Himmler  podszedł  do  błękitnookiego  20- 
letniego skazańca o blond włosach i spytał: - Jesteś Żydem ?

–Tak. – Czy Twoi rodzice są Żydami? - Tak. – Czy masz jakichś przodków, którzy nie byli Żydami? – 
Nie. 
– No to nawet ja nie mogę Ci pomóc – powiedział Himmler i chłopca rozstrzelano razem z setką 
nieszczęśników.
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Czyż atmosfera tej sceny nie jest podobna do tej z udziałem Habera ? Po tej z 1941 r. egzekucji, by  
uniknąć załamań psychicznych związanych z rozstrzeliwaniem, zapadła decyzja o mordowaniu Żydów 
poprzez  gazowanie  .  
W 1916 roku Haber był szefem Wydziału Chemicznego A10 Ministerstwa Wojny. W 1918 r. otrzymał 
Nagrodę Nobla. W 1919 r. zaangażowany został w tajny projekt rozwoju badań nad bronią chemiczną. 
W tym samym roku w Instytucie Cesarza Wilhelma opracowany został pod jego kierunkiem „Cyklon 
A”.  W 1920  r.  inny  zespół  w  zorganizowanym  przez  niego  laboratorium  opracował  „Cyklon  B”. 
Specyfik ten stosowany był do odwszawiania ubrań. Szybko okazało się, że cyklon szybciej działał na 
ludzi  niż  na  owady.                        Niepotrzebny 
W 1933 r.  Haber  jako Żyd,  który  nie  chciał  być  Żydem,  nie  był  już  potrzebny nowym  władzom 
Niemiec,  został  zwolniony z Instytutu.  Wyemigrował  do Anglii,  znalazł  się  w Cambridge,   jednak 
traktowano go tam z należną  mu pogardą, a Noblista Ernest Rutherford nie podawał mu ręki. Pomoc 
zaoferował  Cheim Weizman,                       który zaproponował Haberowi posadę profesorską na 
tworzonym Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Haber przyjął propozycję, lecz nim trafił na bliski 
Wschód, zmarł na zawał serca w Szwajcarii, gdzie zamierzał podkurować zdrowie. Po latach Weizman, 
też  chemik,  został  pierwszym  prezydentem  Izraela.  Syn  Fritza  Habera  z  pierwszego  małżeństwa, 
Hermann Haber ( ur.1902 r. ), został chemikiem. Pomagał ojcu, potem razem z nim wyjechał z Niemiec, 
pracował w Bazylei.  Po II wojnie światowej w 1946 r. popełnił  samobójstwo. Dziećmi  z drugiego 
małżeństwa byli córka  Charlotta Ewa Haber ( ur.1918 ) i syn  Ludwig Fritz Haber  ( 1921 – 2004 ), 
który został historykiem chemii. Ich matka, Charlotta Haber, rozwiodła się mężem w 1927 r., zmarła w 
Bazylei 06 grudnia 1978 r.

Hitler 
Powszechnie  uważa się,  że  Niemcy nie  użyli  w czasie  II  wojny światowej  gazów bojowych,  gdyż 
obawiali się skutecznego gazowego odwetu. Argumentacja ta jest naiwna. Zdecydowano się na masowe 
bombardowania  obiektów  cywilnych  i  mimo  kontrreakcji  proceder  kontynuowano.  Tysiącami 
mordowano ludzi                                     i mimo że groziła taka sama reakcja i rozliczenie za zbrodnie,  
robiono to do ostatniego dnia wojny. Przyczyny,  dla której jednak gazów bojowych nie użyto, trzeba 
szukać w przeżyciach samego Hitlera, gdyż skutki działania tej broni odczuł na sobie. Hitler wiedział,  
że jest to broń niedoskonała i może zadziałać w drugą stronę. Ponadto likwidacja jej skutków wymagała 
czasu, a chodziło o przestrzenie życiowe. Największym grzechem Habera jest to , że odebrał Panu Bogu 
prawo noszenia na wojnie kul. Gazy przyćmiły wojenną chwałę, zabrudziły ją, nad zagazowanymi się 
litowano, ale nie gloryfikowano jako bohaterów wojennych. Wobec skutecznego ataku tym środkiem na 
nic zdawała się odwaga , wiedza, zmysł taktycznych. Gazowa chmura, nim wymyślono środki ochrony 
przed nią, była demokratyczna, pokrywała wszystkich.                             Nasuwający się wniosek jest 
taki,  że Hitler  gardził  tą bronią,  gardził  jako jej  ofiara i  gardził  jako produktem „żydowskiej  myśli 
wojennej”, bo mimo że przed Ypres były mniej lub bardziej udane próby użycia gazów                 w  
walce, to za twórcę tej broni uchodzi prof. Haber. Dlatego Hitler popierał prace nad cudowną niemiecką 
bronią, a o „żydowskiej” ani myślał. Także ze względów psychologicznych nie jest pozbawione sensu 
domniemanie,  że użycie do zagłady „ Cyklonu B” było swoistą zemstą za cierpienia zagazowanego 
swego  czasu  człowieka. 
Haber umarł, lecz dzieło jego w postaci „Cyklonu B” do dziś wzbudza trwogę na świecie.”Cyklon B” 
uśmiercił miliony ludzi, w zdecydowanej większości ofiarami byli Żydzi, wśród nich także członkowie 
rodziny profesora.  Lecz nim to nastąpiło,  skuteczność cyklonu testowano w Oświęcimiu na jeńcach 
wojennych.  Nie trudno się  domyślić,  że gdy żyli,  mówili  po rosyjsku,  a sceny jakie zobaczono po 
użyciu cyklonu, nie odbiegały od tych spod Bolimowa. Niestety były to już inne Niemcy i nie było już 
„współczucia i pomocy dla haniebnie potraktowanego przeciwnika,  dla umęczonego człowieka”, jak 
wspominając  Bolimów  z  1915  r.,  napisał  Wild. 
Epilog 
Do pułków pionierów za namową Habera trafili  także  naukowcy tacy jak Walter Nerst ( Niemiec, 
Nobel                              w 1920 z chemii; podobnie jak Haber, pracował nad udoskonaleniem 
technologii zabijania gazami bojowymi; uznany za  zbrodniarza wojennego, ma tablicę pamiątkową w 
Wąbrzeźnie zrobioną przez Polaków ) ,Otto Hahn ( fizykochemik, Nobel w 1944 r.) , James Franck 
( Nobel z fizyki w 1925 r.),Wihelm Westwall ( fizyk ), Gustaw Herz    ( Nobel z fizyki 1925 r.) Hans  
Geiger ( twórca licznika radioaktywności),  Erwin Madelung                   ( twórca numerycznej prognozy 
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pogody ). Z tej plejady Gustaw Herz jako żołnierz 36 pułku saperów został zatruty pod Bolimowem i 
przeleżał kilka miesięcy w szpitalu, jego towarzyszem broni był pionier Arnold Behnke z m. Letnin 
gmina Pyrzyce,  miał mniej  szczęścia,  zginął 6 lipca 1915 r. Wyrzuty sumienia miał natomiast  Otto 
Hahn,  po ataku pod Bolimowem 12 czerwca próbował ratować umierających Rosjan swoim aparatem 
tlenowym. Pozostali naukowcy z zespołu Habera mają raczej przemilczany w życiorysach swój wkład 
nad  tworzeniem  i zastosowaniem środków trujących. Jak widać, przed decyzją o  z zabraniu Nagrody 
Nobla                   Grassowi,  trzeba  mieć  także  i  ich  na  uwadze. 
W czasie  Wielkiej  Wojny  475.340 żołnierzy  zostało  zagazowanych z  czego  56.000 śmiertelnie. 
Andre Malraux napisał w „Łazarzu”: „…gazowy atak niemiecki należy do tych wstrząsających 
wydarzeń,   które  zaliczają  się  do  szczytów  szaleństwa  historii(…)  Po  tym  ataku  na  froncie 
wschodnim nadeszło Verdun, iperyt we Flandrii, Hitler i obozy zagłady”. 

II. 35  i  36  PUŁK  PIONIERÓW  W  1910  r.  powstał  w  Berlinie  Instytut  Chemii  Fizycznej  i 
Elektrotechnicznej  im.  cesarza  Wilhelma  (Kaiser-Wilhelm  Instytut  für  physikalische  Chemie  und 
Elektrochemie z siedzibą w Berlinie-Dahlem ). Jego pracami kierował od 1911 r. prof. Fritz Haber, 

który  w  ramach  instytutu 
powołał wydział badawczy 
mający  zająć  się 
opracowaniem  możliwie 
najskuteczniejszej  broni 
gazowej.  W styczniu 1915 
r.  wysłano  z  Berlina   na 
poligon Wahn pod Kolonią 
dwa  pociągi  z  butlami  z 
chlorem  jako  gazem 
bojowym  ,  który 
konspiracyjnie  nazwano 
"środkiem 
dezynsekcyjnym". Butle te 
przeznaczone  były  do 
wykonania  testu mającego 
zadecydować  o 
praktycznym zastosowaniu 
tego środka na polu walki. 

Wyniki  eksperymentu  musiały  być  obiecujące,  gdyż  25  stycznia  1915  r.  w  niemieckiej  Kwaterze 
Głównej  na  miejsce  przyszłego  ataku  chlorem  wybrano  Ypres  .  Rozpoczęły  się  gorączkowe 
przygotowania logistyczne i organizacyjne. Dla prowadzenia walki gazowej zdecydowano się powołać 
nowe jednostki wojskowe o strukturze pułku. Początkowo jednostka ta liczyła 500 rezerwistów, nadano 
jej  status  jednostki dezynfekcyjnej  i  nazwę Pioneer Komando Petersena lub oddział  dezynfekcyjny 
(Disinfectionstruppe  )  Petersona,  Gasregiment  Peterson.   Nazwisko  Peterson  wiąże  się  z  tym,  że 
odpowiedzialność  za  formowanie  jednostki,  organizację  szkolenia  i  jego  przebieg  powierzono 
chemikowi płk inż. Otto Petesonowi .   Rekrutacją żołnierzy zajął się mjr Max Bauer. Na stanowiska 
oficerskie kierowano zawodowych chemików,  a na podoficerów- robotników i majstrów wywodzących 
się  z  przemysłu  chemicznego.  Udało  się  także  pozyskać  kilku  wybitnych  naukowców.   Żołnierzy 
szkolono głównie w instalacji i obsłudze butli gazowych, zużywaniu aparatów tlenowych i tamponów 
ochronnych. Butle dla zwiększenia stężenia gazu były łączone po 6 – 15 szt. w baterie, stąd pojawiła się 
nazwa Flaschen Batterien (  F- Batterie  ).  W  kwietniu 1915 r.  stan jednostki  wynosił  blisko 1600 
żołnierzy,  wcześniej, bo 29 marca1915 r. zostali oni zorganizowani  w 35 pułk pionierów ( Pioneer 
Regiment  Nr  35  .),  którego  dowódcą  został  płk  Otto  Peterson.  W  literaturze  za  datę  oficjalnego 
powstania pułku podaje się także dzień 12.04.1915 r. W skład pułku weszły dwa bataliony po trzy 
kompanie każdy,  kompania techniczna ( transportu ciężkiego ), sekcja  telefoniczna i polowa stacja 
meteo .  Próba generalna sprawności jednostki oraz skuteczności  nowej broni nastąpiła  w obecności 
wyższych  niemieckich  oficerów  dn.  02.04.1915  roku  na  poligonie  w  Beverlo  w  Holandii.   Rolę 
przeciwnika spełniało stado owiec. Wykonano pokaz ataku chlorowego, po czym wyciągnięto wnioski 
wynikające głównie z wpływu na skuteczność ataku warunków pogodowych szczególnie roli wiatru. 05 
kwietnia rozpoczęto na odcinku 4 Armii niemieckiej pod Ypres wkopywanie 6000 ( 1600 dużych i 4130 
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mniejszych)  butli  z  gazem.10  (11)  kwietnia  1935 r.  płk  Petersen  jako dowódca 35 pułku  saperów 
zameldował o zakończeniu prac związanych z instalowaniem butli . Zbiorniki z gazem zostały otwarte o 
18.00.  Pomimo  rozejścia  się  części  gazu  w  powietrzu,  utworzyła  się  chmura  chloru,  którą  wiatr 
zepchnął  w  stronę  nieprzyjaciela.  O  18.15,  posuwając  się  za  chmurą  gazową,  do  natarcia  ruszyła 
niemiecka piechota..  Niemal równolegle z 35 pułkiem saperów powstała druga jednostka tego typu, 
czyli 36 pułk saperów. Jego struktura organizacyjna była identyczna jak pułku bliźniaczego. Pułki te 
otrzymały popularne miano śmierdzących saperów ( Stinkpioniere ).  W kwietniu 1915 r. 36 pułk sap. 
przeszedł podobne jak 35 pułk sap. przeszkolenie na poligonie w Beverloo. Jego dowódcą  został płk 
von Goslich. Na przełomie kwietnia i maja pułk przerzucony został na front karpacki. Jednak na tym 
odcinku ze względu na ukształtowanie terenu zrezygnowano z jego użycia i został przemieszczony do 
dyspozycji 9Armii Niemieckiej nad Rawkę i Bzurę. Na miejsce dotarł 14 maja 1915 r., od 18 -22 maja 
brał udział w rozmieszczaniu ok. 12 000 butli z chlorem.             31 maja o godz.2.45 pionierzy 
otworzyli zawory butli…

Dalsze losy

  
W grudniu 1916 r. obydwa niemieckie pułki chemiczne otrzymały Inspektora Pułków Chemicznych 
(Inspekteur der Gasregimenter) przy Dowódcy Pionierów (General der Pioniere) w Wielkiej Kwaterze 
Głównej  (Große  Hauptquartier). 
Dnia 23 VIII 1917 r. zmieniono stanowisko Inspektora Pułków Chemicznych na Dowódcę Oddziałów 
Chemicznych (Kommandeur der Gastruppen). W tym samym czasie rozwiązano oba pułki, na ich bazie 
powstały oznaczone jako 35-38 bataliony pionierów. Do każdego przydzielono kompanię moździerzy 
(Minenwerferkompagnie)  i  jedną  Frontową Chemiczną  Wartę  Pogodową (Gas-Frontwetterwarte).  Z 
dwóch kompanii  technicznych rozwiązanych pułków 01.09. 1917 r.  utworzono jedną dla oddziałów 
chemicznych,  która  nazywała  się  Parkkompagnie  der  Gastruppen.  01.02.1918  r.  (1  XII  1917  ?) 
utworzono  39  batalion  pionierów a  22  VI  1918  r.  94  i   95  bataliony  pionierów oraz  96  batalion 
pionierów, który powstał  01 09. 1918 r. Do tych batalionów przydzielono Frontowe Chemiczne Warty 
Pogodowe nr  408-410  i  419.  Reforma  oddziałów chemicznych  z  23  VIII  1917  r.  utworzyła  także 
stanowisko Oficera Sztabowego ds. Broni Chemicznej (Stogas.; Stabsoffizier vom Gasdienst). Każda 
dywizja  posiadała  swojego  Oficera  Broni  Chemicznej  (Gasoffizier).  Także  do  każdego  batalionu 
przydzielono  Oficera  Broni  Chemicznej,  a  do  każdej  kompanii  Podoficera  Broni  Chemicznej 
(Gasunteroffizier). Oficer Sztabowy ds. Broni Chemicznej podlegał taktycznie Szefowi Sztabu swojej 
armii, a technicznie Ministerstwu Wojny. Jego zadaniem było szkolenie               w używaniu nowych 
środków chemicznych, a także wyposażenie oddziałów w sprzęt ochronny. W 1917 r. Otto Peterson 
został generałem porucznikiem, lecz nie odegrał żadnej roli operacyjnej. 

Opracował : Andrzej Szutowicz                                
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