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snej Europy - liczy³ ponad 40 000 mieszkañców? Jego szczególn¹ rolê jako

przedstawiciela strefy nadba³tyckiej w gospodarce œwiatowej uwidacznia list
królowej Anglii, El¿biety Wielkiej do Gdañszczan z 1598 roku, w którym
czytamy" chocia¿ bowiem rozkazaliœmy opuœciæ granice naszego pañstwa
hanzeatom, którzy tak Ÿle siê nam odwdziêczyli, nie odebraliœmy poprzednich
swobód poddanym polskim, po których lepszych rzeczy siê spodziewamy[...} "8.
Symbolem Gdañska z tego okresu pozosta³a Wyspa Spichrzów oraz Wielki
¯uraw.

Poza handlem Ÿród³em dochodów kupców by³o udzielanie kredytów.
Pocz¹tków operacji kredytowych w miastach hanzeatyckich nale¿y do-

szukiwaæ siê w XIII wieku w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przekazywania pieniê-
dzy z miejsca na miejsce. Bankierzy wystawiali wówczas dokument, w któ-
rym przyrzekali wp³acaj¹cemu dokonaæ wyp³aty w wyznaczonym czasie
i miejscu. Z tego dokumentu rozwin¹³ siê naj prostszy weksel w³asny, którego
istot¹ by³o zobowi¹zanie w³asne wystawcy do zap³acenia okreœlonej sumy
w okreœlonym miejscu i czasie. Ju¿ w XIV w. stosowano przy tym tzw. awizo,
czyli zawiadomienie osoby maj¹cej wyp³aciæ dan¹ sumê o powstaniu zobo-
wi¹zania. W XIV w. w pañstwach hanzeatyckich pojawia siê weksel z indo-
sem (¿yrem) oraz czek. Weksel z indosem by³o to pokwitowanie na odwrocie
weksla po³¹czone z jednorazowym ustanowieniem pe³nomocnika do odbioru
sumy wekslowej. W nastêpstwie pe³nomocnik by³ traktowany jako samodzielny
wierzyciel, który mia³ mo¿liwoœæ dowolnego rozporz¹dzania wekslem. We-
ksel mo¿na te¿ by³o przekazywaæ tytu³em zap³aty. D³u¿nik zobowi¹zany by³
wyp³aciæ odpowiedni¹ sumê wobec ka¿dorazowego posiadacza weksla. Ten
ostatni, puszczaj¹c dalej weksel w obieg, stawa³ siê razem z wystawc¹ weksla
i innymi indosentami wspó³odpowiedzialny za zap³atê sumy wekslowej9.

Rozwój stosunków finansowo-kredytowych utrudniony by³ z jednej stro-
ny doœæ prymitywnymi formami dzia³ania kupców i bankierów, a z drugiej -

skomplikowanymi stosunkami monetarnymi. Przy istnieniu monety obrachun-
kowej - grzywny i z³otego, kursowa³y monety realne - grosze i pó³grosze.
Pañstwowe mennice bi³y monety o ró¿nym stopie, a ponadto dzia³a³y jeszcze
mennice miejskie - taka istnia³a tak¿e w Gdañsku. Pomimo tych trudnoœci

7 H. Samsonowicz, Historia Polski do 17951:, Warszawa 1976, s. 86-87.
8 Gdañsk, jego dzieje i kultura, Warszawa 1969, s. 41.
9 H. Samsonowicz, Badanie nad kapita³em mieszczañskim Gdañska w II po³owie XV

wieku- War!\zawa 1 Q()O " ()Q
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handel zbo¿em w XVI wieku by³ oparty na rozwiniêtej gospodarce kredyto-

wejlo.
•ród³em dochodów kupców by³y równie¿ po¿yczki. Gdañscy kupcy po-

¿yczali swoje pieni¹dze rozmaitym d³u¿nikom - na czele listy sta³ sam król.

Wszyscy panuj¹cy w Polsce, od Kazimierza Jagielloñczyka pocz¹wszy, ucie-
kali siê w krytycznych momentach do pomocy gdañskich finansistów. Do naj-
bardziej zad³u¿onych monarchów nale¿a³ Zygmunt August, którego bankie-
rem by³ szesnastowieczny burmistrz gdañski, Konstanty Ferber. Zygmunt
August do koñca ¿ycia nie zdo³a³ sp³aciæ po¿yczonych od niego sum.

Bior¹c przyk³ad z króla, po¿yczali pieni¹dze dostojnicy królestwa i ma-
gnaci; obok feuda³ów na liœcie d³u¿ników znajdowali siê kupcy z innych miast
Polski, bior¹cy w Gdañsku towary na kredyt, œrednie i ubogie mieszczañstwo,
a nawet okoliczni ch³opi I!.

Powstanie i rozwój ksiêgowoœci na Pomorzu Gdañskim s¹ œciœle zwi¹za-
ne z sytuacj¹ gospodarcz¹ i polityczn¹ tego regionu, g³ównie z rozwojem han-

dlu i miast.
Koniecznoœæ notowania operacji gospodarczych oraz przychodów i roz-

chodów gotówkowych sprawi³y, ¿e zarówno przedsiêbiorstwa kupieckie, jak
i jednostki w³adzy pañstwowej oraz w³adz miejskich przystêpowa³y do spo-
rz¹dzania spisów maj¹tkowych (inwentarzy) oraz prowadzenia ksi¹g rachunko-
wych. Ksi¹¿eczki handlowe-rachunki by³y spisywane przez kupców dokonu-
j¹cych ró¿nych transakcji. Uk³ad takich rachunków by³ prosty i w zasadzie
jednolity dla ca³ego rejonu Hanzy. Stanowi³y go zapiski, w których wystêpo-
wa³o imiê, nazwisko, iloœæ pieniêdzy lub towaru, niekiedy dodatkowe wiado-
moœci, np. dotycz¹ce form sp³aty czy przelewu d³ugu, ró¿nych handlowych
powi¹zañ miêdzy wystêpuj¹cymi osobami, zasiêgu transakcji itp. By³a to ra-
chunkowoœæ prymitywna, istniej¹ca w okresie przed rozdzieleniem papierów
prywatnych od papierów przedsiêbiorstwa. Z niej rozwinê³y siê wy¿sze formy
powstaj¹ce ju¿ wówczas na po³udniu i zachodzie Europy. Praktyka prowadzi-
³a do stopniowego rozbijania prowadzonej ksiêgi kupieckiej na coraz liczniej-

sze czêœci 12.

lOR. Samsonowicz, Historia Polski..., s. 148.
11 M. Bogucka, op. cit., s. 108.
12 R. Samsonowicz, Badanie nad kapita³em..., s. 9.
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2. Gdañskie podrêczniki ksiêgowoœci

Dynamiczny rozwój handlu oraz wzrost liczby operacji finansowo-kre-
dytowych spowodowa³y wzmo¿one zapotrzebowanie na wykszta³conych ksiê-
gowych, których w œredniowiecznym Gdañsku uczono z nowoczesnych jak
na tamte czasy podrêczników.

Do dnia dzisiejszego zachowa³y siê nastêpuj¹ce prace:
1. Erhart von Ellenbogen, Buchhalten auft Preusische Muntze und Ge-

wich te (wydana w 1538 r.).
2. Erhart von Ellenbogen, Fiir Junckfrawen und Frauen Buchhalten (wy-

dana w 1540 r.).
3. Sebastian Gamersfelder, Buchhalten durch zwey Biicher nach ltaliani-

scherArt Und Weise (wydana w 1570 r.).
4. Wolfgang Sartorius de Sade, Buchhalten mit zwey Biichern nach Preus-

sischerMiintze, Mass und Gewichte (wydana w 1592 r.)

Podrêczniki Erharta von Ellenbogena

Najstarszymi z zachowanych gdañskich publikacji z zakresu nauki ksiê-
gowoœci s¹ prace autorstwa gdañskiego rachmistrza Erharta von Ellenbogena
z 1538 i 1540 roku. Pomimo i¿ obie te prace wydano w Gdañsku, posiada je
tylko Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu.

Praca Buchhalten auft Preusische Muntze und Gewichte ma format kie-
szonkowy i zawiera jedynie 24 strony. Zapisy ksiêgowe autor rozpoczyna od
dziennika Teglich Buch, z którego poszczególne operacje zostaj¹ przeniesio-
ne do ksiêgi g³ównej. Ksiêga g³ówna sk³ada siê z dwóch czêœci: z ksiêgi towa-
rów - Gutterbuch, czyli Capis, oraz ksiêgi d³u¿niczej - Schultbuch. Wszyst-

kie operacje wyceniane s¹ w grzywnach (markach). Podrêcznik ten nie posiada
wiêkszej wartoœci dydaktycznej. Przy pomocy zapisów ujêtych na kilku kon-
tach, przedstawiono w nim podstawowe zasady podwójnego zapisu, nie wspo-
minaj¹c o bilansowaniu obrotów i sald, a zamkniêcia kont nie s¹ przeprowa-
dzane systematycznie. Brak jest "Rachunku zysków i strat".

Karta tytu³owa podrêcznika Erharta von Ellenbogena wydanego w 1538 roku
(t³umaczenie w³asne):
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KSIÊGA RACHUNKOWA NA
PRUSK¥ MONETÊ, MIARÊ, WAGÊ

na liniach i piórkiem bardzo dogodna do pospolitego handlowania i krótkiego ra-
chunku

przygotowana przez
CANON,ECHO,CONVERSUS
ANTIPEDES, FALSUS
CECUS
KSIÊGOWOŒÆ
tak¿e na inn¹ obiegow¹ monetê
na sposób spó³ki

zupe³nie jasno i pokrótce wy³o¿ona.

Drugie dzie³o, licz¹ce 32 strony, jest przeznaczone dla kobiet. Jedynie 10
ostatnich stron poœwiêconych jest pobie¿nemu wyk³adowi z zakresu ksiêgo-
woœci. Dla potrzeb zapisów rachunkowych autor wyodrêbnia: Dziennik, Ksiê-
gê Towarow¹, Ksiêgê D³ugów i konto Kasa13.

W Dzienniku ka¿da strona obejmuje jeden miesi¹c, a w nim 3-4 operacje.
Na marginesie ka¿dej operacji znajduj¹ siê cyfry wskazuj¹ce strony ksiêgi
g³ównej, na których dokonano zapisów wynikaj¹cych z operacji ujêtych
w Dzienniku. W przypadku operacji wi¹zanej, dotycz¹cej trzech kont, s¹ trzy
cyfry, natomiast przy operacji prostej, powoduj¹cej zmiany na dwóch kon-
tach, trzecia cyfra zastêpowana jest zerem.

Ksiêga Towarowa ma uk³ad typu "folio". Po lewej stronie rejestrowane s¹
towary zakupione, po prawej zaœ odpowiadaj¹ce im towary sprzedane. Obli-
czenia dotycz¹ce zysku lub straty umieszczono po prawej stronie. Na zakoñ-
czenie Ksiêgi Towarowej nastêpuje oryginalne wyliczenie, zastêpuj¹ce "Ra-
chunek zysków i strat", w wyniku którego zostaje ustalony zysk.

Ksiêga D³ugów ma równie¿ uk³ad typu "folio"; lewa strona nosi nazwê
"Winien mnie", a prawa "Winien ja".

Trzeci¹ czêœæ ksiêgi g³ównej stanowi konto Kasa. Lewa strona konta nosi
podtytu³ "Przyjêto", a prawa "Wydano"14. Koszty, do których zaliczano kosz-
ty utrzymania domu, p³acê ksiêgowego i drobne wydatki, Ellenbogen zaleca
notowaæ w specjalnym brulionie, zwanym Haderbuchlein, i o ich ogóln¹ sumê
zmniejsza zysk.

13 E. Wojciechowski, Materia³y archiwalne, "Rocznik Gdañski" 1958, t. 15/16, s. 11.
14 J. Sunna, A. Grodek, Z historii rachunkowoœci w Polsce i w Gdañsku w wieku

XVI, Gdañsk 1959. s. 27.
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W przyk³adzie podanym przez Ellenbogena spó³ka przyjmuje wk³ady od
trzech wspólników jako wk³ady pieniê¿ne i w naturze. Ksiêgowanie wk³adów
kapita³owych jest nastêpuj¹ce: w ciê¿ar konta Kasa i Towary oraz w dobro
konta w Ksiêdze D³ugów. Wspólnicy s¹ potraktowani jak wierzyciele i dla
ka¿dego z nich otwarte jest osobne konto. Konto Kasa nie jest podliczane,
saldo tego konta jest ustalane pozaksiêgowol5.

Pierwsza strona podrêcznika Erharta von Ellenbogena wydanego w 1540 r.
(t³umaczenie w³asne):

KSIÊGOWOŒÆ
ró¿na bywa /poniewa¿ ró¿norodna jest dzia³alnoœæ kupiectwa/ i równie¿ ró¿nora-

kie osobliwe s¹ g³owy na œwiecie /których ró¿norak¹ (ksiêgowoœæ) /wszystkich

znamienitych rachmistrzów ja znam / i aby daæ œwiadectwo prawdzie/ z ich ksiê-

gowoœci /nazwiska kupców/ siedziby /i furmanów wzi¹³em/ i w mojej znacznie wiêk-

szej ksiêgowoœci zamieœci³em /i przez druk wyda³em/ a wiêc przez ksi¹¿ki Dzien-

nik albo ¯urnal/Ksiêgê Towarow¹! albo Capis /Ksiêgê D³ugów i Konto Kasy Ido

tego kilka ksiêgowoœci wyda³em zawartych w mniejszej iloœci ksi¹g i opisów/

i w umiarkowanym czasie bardzo wielu czeladników liczyæ i ksiêgowaæ nauczy-

³em /jak wtedy przekona³em siê/ i w moich lekcjach /uda³o mi siê pojêtnego/ w 3 al-

bo 4 godziny ksiêgowoœci nauczyæ.

Podrêcznik Sebastiana Gamersfeldera

Wiêksz¹ wartoœæ dydaktyczn¹ ma praca gdañskiego mieszczanina i na-
uczyciela, Sebastiana Gamersfeldera, pt. Buchhalten durch zwey Biicher nach
lta lian isch er Art Und Weise (Ksiêgowoœæ prowadzona przy pomocy dwóch
ksi¹g metod¹ w³osk¹) wydana w 1570 roku. Dzie³o jego, przechowywane
w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdañsku, zawiera 90 stron
formatu quatro (19 cm x 27 cm). Zarówno forma zewnêtrzna jak i zawartoœæ
wskazuj¹ na wysoki, jak na owe czasy, poziom opracowania.

Swoj¹ pracê Gamersfelder dedykowa³ burmistrzowi i radzie miejskiej
Gdañska. Autor uzasadnia równie¿ napisanie i wydanie tej pozycji, stwier-
dzaj¹c, i¿ ksiêgowoœæ kupców gdañskich wykazuje braki, w zwi¹zku z czym
postanowi³ napisaæ podrêcznik o ksiêgowoœci prowadzonej sposobem w³o-

15 Tam¿e- ~ 3R



skim. W dziele daje nastêpuj¹ce wprowadzenie: "Chcesz rozpocz¹æ handel,
dokonaj inwentaryzacji, umieœæ w niej wszystko, co ci w handlu potrzebne,
porz¹dnie, kolejno. Najpierw gotówka, ile jest jej, twoje towary, które posia-
dasz, ile ka¿dy towar kosztuje, twoi d³u¿nicy ka¿dego z osobna i ile jest ci
winien i ile ka¿dy winien sp³aciæ. Ale wpisz i twoich wierzycieli, którym ty
jesteœ d³u¿ny. To bêdzie twój maj¹tek g³ówny - lub kapita³ ".

Ksi¹¿kê rozpoczyna rozdzia³ wprowadzaj¹cy (licz¹cy 5 kart), w którym
napisano, jak nale¿y prowadziæ ksiêgowoœæ podwójn¹ oraz Dziennik. Przed-
stawienie zasad podwójnej ksiêgowoœci Gamersfelder koñczy trzema regu³a-
mi, które ustalaj¹ kryteria wydzielenia aktywów i pasywów. Nastêpnie podaje
spis 145 operacji, które wyst¹pi¹ w dalszej czêœci pracy.

Operacje te zostaj¹ wniesione do Dziennika licz¹cego 22 strony i posia-
daj¹cego ozdobn¹ kartê tytu³ow¹. Zapisy rozpoczynaj¹ siê I kwietnia 1569 r.,
a koñcz¹ 30 grudnia tego samego roku. Dotycz¹ one dzia³alnoœci kupca gdañ-
skiego, Krzysztofa Unverdorbensa. Pozycje w Dzienniku u³o¿one s¹ w przej-
rzysty, tabelaryczny sposób. Ka¿da strona Dziennika zawiera zwrot "Laus Deo"
(Chwa³a Bogu), rok, nazwê miejscowoœci, dzieñ i miesi¹c (zmiany daty sy-
gnalizowane s¹ przez specjalny zapis). Strony s¹ liniowane. Pierwsza rubryka
zawiera kolejny numer operacji oraz numery kart ksiêgi g³ównej (kont), na
których operacje zaksiêgowano. Numery te s¹ podane jeden nad drugim i prze-
dziela je pozioma kreska (jak w u³amku zwyk³ym). Druga rubryka - najbar-
dziej obszerna - zawiera treœæ operacji. Wymieniono tu nazwê konta, które

nale¿y obci¹¿yæ, nastêpnie umieszczono dwie pionowe równoleg³e kreski II,
po których wymienione jest konto, które nale¿y uznaæ. Trzy nastêpne kolum-
ny s³u¿¹ do wpisywania kwoty operacji - pierwsza floreny - fl. (z³ote - z³),

druga grosze (gr.), trzecia denary (d.). Poszczególne operacje oddzielono po-
ziom¹ kresk¹. Kwoty na poszczególnych stronach nie s¹ sumowane i nie s¹
uzgadniane z obrotami ksiêgi g³ównej.

Z treœci pierwszych pozycji Dziennika wynika, ¿e Krzysztof Unverdor-
bens rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ handlow¹ w dniu 1 kwietnia 1569 r. w Gdañ-
sku. Zarejestrowana dzia³alnoœæ kupca i operacje s¹ prawdopodobnie przy-
k³adowe.

Pocz¹tkowe aktywa kupca Unverdorbensa by³y nastêpuj¹ce:
Gotówka f1. 3360 g.-d.~
Sukno wiejskie f1.1072g.15.d.-
¯yto fi. 594 g.-d.-
Sól fi. 544 g.-d.-
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D³u¿ni~v
Hans Hofer
Christoff Schonawer
Heinrich Lufft

fi. 498 g.-d.-
fi. 388 g.-d.-
fi. 370 g.22.d.9

Wierzyciele
Heinrich Soffer fi. 419 g.-d.-
Nicolaus Streyl fi. 400 g.- d.-
Lucas Strobel fi. 315 g.25.d.-

W szystkie sk³adniki aktywów oraz pasywów wpisano do Dziennika, z któ-
rego poszczególne pozycje aktywów zosta³y przeniesione na stronê debetow¹
w³aœciwych kont ksiêgi g³ównej oraz stronê kredytow¹ konta Kapita³. Pozy-
cje pasywów ujêto na stronie kredytowej w³aœciwych kont ksiêgi g³ównej oraz
na stronie debetowej konta Kapita³. Konta otwarto wiêc przy pomocy konta
Kapita³, które spe³nia³o rolê "bilansu otwarcia", którego Gamersfelder nie
wykona³. Po prezentacji Dziennika nastêpuje opis uk³adu i sposobu dokony-
wania zapisów w ksiêdze g³ównej.

Ksiêga g³ówna ma ok³adkê z krzy¿em oraz napis: "Hauptbuch bezeichnet
mid dem Danzigk Anno 1569" (ksiêga g³ówna oznaczona krzy¿em Gdañsk
rok 1569). Konta ksiêgi g³ównej poprzedza rejestr alfabetyczny kont z poda-
niem numeru strony, na której dane konto jest umieszczone. Kont jest 78
(46 osobowych, 19 towarowych i 13 innych). W rejestrze wszystkie konta s¹
ze sob¹ pomieszane, chocia¿ konta osobowe u³o¿one s¹ alfabetycznie (we-
d³ug pierwszej litery imienia, a nie nazwiska).

Konta ksiêgi g³ównej ujête s¹ na 37 stronach. Dla ka¿dego rodzaju towa-
ru, dla ka¿dego d³u¿nika i wierzyciela jest prowadzone osobne konto. Ponie-
wa¿ konto Kasa zajmuje dwie strony, wyst¹pi³a koniecznoœæ przeniesienia
jego zapisów na inn¹ stronê. Gamersfelder przeniós³ konto Kasa ze strony l
na stronê 17; dokona³ tego w sposób zalecany przez Lucê Pacioliego. Na koñ-
cu strony l wyprowadzi³ saldo konta w kwocie 307 fi. 25 gr. 15 d. Konto
zosta³o zbilansowane i przeniesione na stronê 17, gdzie jest wniesiony jedy-
nie zapis salda debetowego w kwocie ze strony l (nie przeniesiono obrotów
poszczególnych stron konta).

Gdy konta zawiera³y mniejsz¹ iloœæ zapisów, na jednej dwustronicy Ga-
mersfelder umieszcza³ czasami kilka kont oddzielonych od siebie niewielki-
mi odstêpami lub poziomymi kreskami.

O treœci ka¿dego konta informuje pierwszy zapis po stronie debetowej i kre-
dytowej. Nag³ówek konta- zapis "Laus Deo 1569 w Gdañsku" umieszczono na
górze ka¿dej strony. W treœci operacji zawarto datê oraz nazwê konta, gdzie
dokonano zapisu przeciwstawnego. Dalej nastêpuj¹ cztery rubryki: pierwsza
z nich to numer strony w ksiêdze g³ównej, na której znajduje siê konto przeciw-



stawne, nastêpne to kwoty operacji - z³, gr., d. Kwoty pieniê¿ne ksiêgowane po

obydwu stronach konta s¹ ze sob¹ dodawane i bilansowane. Zbilansowane sumy
zapisów umieszczano po ostatnim ksiêgowaniu z adnotacj¹ "Suma z³, gr. d.".

Gamersfelder w swym podrêczniku wyró¿nia dwa rodzaje kosztów (któ-
re dzisiaj moglibyœmy nazwaæ kosztami bezpoœrednimi i poœrednimi), jed-
nak¿e funkcjonuje u niego jedno konto Unkost (Koszty). Na koncie tym s¹
zaksiêgowane po stronie debetowej dwie zasadnicze pozycje:

1. Koszty zwi¹zane z handlem 83 fi., 15 gr., 9 d.
2. Koszty utrzymania rodziny 315 fi., 20 gr., 12 d.
Koszty te nie s¹ nanoszone ka¿dorazowo w chwili ich przeniesienia, ale

okresowo, sumami miesiêcznymi. Kontem przeciwstawnym do konta Kosz-
tów jest konto Kasa. Koszty utrzymania rodziny przenoszono na stronê debe-
tow¹ konta Zysków i Strat, zmniejszaj¹c kwotê czystego zysku. Natomiast
koszty bezpoœrednie, zwi¹zane z zakupem towarów, ksiêgowano na stronie

debetowej towarów, których dotycz¹.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje konto Gliickund Ungliick(szczêœcie i nie-

szczêœcie). Konto to s³u¿y³o do ksiêgowania operacji zwi¹zanych z uzyska-
niemjakiegoœ nadzwyczajnego wyniku - zysku lub straty. Miêdzy innymi ksiê-

gowano tu wyniki loterii oraz transakcji zwi¹zanych z pewnym ryzykieml6.
Saldo tego konta w formie zysku lub straty by³o przenoszone na konto Zyski
i Straty. Po zamkniêciu tego konta Gamersfelder otrzymywa³ wynik, który by³
ksiêgowany na stronie kredytowej konta Kapita³. Salda wszystkich kont prze-
noszono na konto Zamkniêcie ksiêgi, które spe³nia³o rolê bilansu zamkniêcia.
Konta d³u¿ników i wierzycieli nie by³y wnoszone ka¿dorazowo, lecz w akty-
wach zawierano ogóln¹ sumê sald d³u¿ników, a w pasywach - wierzycieli.

W celu obliczenia sumy sald kont wierzycieli i d³u¿ników otwierano konto
D³u¿nicy. Na konto to przenoszono salda d³u¿ników i wierzycieli, a nastêpnie
obliczano salda wszystkich kont wierzycieli i d³u¿ników.

W nastêpnej czêœci podrêcznika zawarto rozdzia³ pt. Nauka, jak nale¿y
otworzyæ now¹ ksiêgê, w którym Gamersfelder podaje sposób otwierania konta
na pocz¹tku nastêpnego okresu. Jako przyk³ad pos³u¿y³o otwarcie kilku kont,
na które naniesiono w³aœciwe salda pocz¹tkowe - debetowe lub kredytowe.

16 Przyk³adowo, kupiec gdañski zawar³

towary zap³aci podwójn¹ sumê, pod warunki
14 dni. Je¿eli w oznaczonym terminie kupi
towary bez obowi¹zku zap³aty za nie.

umowê z kupcem z Narwy, ¿e za zakupione
em, ¿e kupiec ów przybêdzie do Gdañska za
ec nie przybêdzie, kupiec gdañski zajmuje
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Dla kont d³u¿ników i wierzycieli otwierano od razu konta szczegó³owe; wzo-
rem W³ochów u¿ywano s³owa "ditto", które zastêpuje powtarzaj¹ce siê s³owo
(w tym przypadku jest to miesi¹c).

Podrêcznik Gamersfeldera jest najlepszym podrêcznikiem ksiêgowoœci
kupieckiej napisanym na obszarze Polski a¿ do koñca XVIII wieku!? Opisany
w podrêczniku sposób zamykania i otwierania kont niewiele ró¿ni siê od sto-
sowanych wspó³czeœnie. Autor nie wyró¿nia jedynie kont syntetycznych i ana-
litycznych, chocia¿ stosuje imienne konta d³u¿ników i wierzycieli. Zapisy
w Dzienniku dokonywane s¹ na podstawie umów pisemnych.

Podrêcznik Wolfganga Sartoriusa

Ostatnim podrêcznikiem ksiêgowoœci wydanym do koñca XVI wieku, prze-
znaczonym g³ównie dla m³odzie¿y, jest praca gdañskiego notariusza i nauczycie-

la, Wolfganga Sartoriusa, pt.: Buchhalten mit zwey Biichern nach Preussischer
Miintze, Mass und Gewichte (Ksiêgowoœæ prowadzona przy pomocy dwóch ksi¹g
w oparciu o pruskie monety, miary i wagi),wydana w Gdañsku w 1592 roku.

Praca Sartoriusa ma format kieszonkowy 9,5 cm x 14,5 cm, a ksiêgowoœæ
podwójn¹ autor opisa³ na szeœciu stronach za pomoc¹ zasad w formie wiersza.
W dalszej czêœci podrêcznika autor podaje przyk³ady zapisów w Dzienniku.

Dziennik, licz¹cy 22 karty, poprzedza krótki wierszyk, w którym wyjaœniono

sposób jego prowadzenia. Konta poprzedza rejestr nazwisk i towarów. Opera-
cje nie s¹ numerowane i nie s¹ oddzielone od siebie lini¹.

Podrêcznik Sartoriusa jest bardzo podobny do podrêcznika Gamersfelde-
ra. Podobnie jak u Gamersfeldera na kartach Dziennika jest piêæ rubryk, z któ-

rych pierwsza przeznaczona jest do wpisywania numerów kart ksiêgi g³ów-
nej, na których operacja zosta³a zaksiêgowana, druga zawiera treœæ operacji,
pozosta³e trzy - kwotê operacji. Data operacji podawana jest w treœci. Nazwy

miesiêcy s¹ umieszczone w nag³ówkach stron, a przy zmianie miesi¹ca - na

œrodku drugiej rubryki. Operacje zostaj¹ naniesione na konta ksiêgi g³ównej.
Ksiêgê g³ówn¹ równie¿ poprzedza krótki wierszyk, zalecaj¹cy przenie-

sienie wszystkich operacji z Dziennika.
Ujête w rejestrze konta osobowe, tak jak u Gamersfeldera, mo¿na znaleŸæ

pod pierwsz¹ liter¹ imienia. Konta nie s¹ grupowane alfabetycznie, lecz otwie-

17 E. Wojciechowski, Zarys rozwoju rachunkowoœci w dawnej Polsce, Warszawa

1964. s. 119.



rane kolejno w zale¿noœci od tego, czy wystêpuj¹ przy ksiêgowaniu danej
operacji. Pierwsza rubryka konta przeznaczona jest na numer strony Dzienni-
ka, na której operacja siê znajduje. W treœci podany jest numer karty konta
przeciwstawnego. Otwarcie kont nast¹pi³o 4 stycznia 1591 r. Sposób ksiêgo-
wania i otwierania kont nie ró¿ni siê niczym od sposobu opisanego przez Ga-
mersfeldera. Istotne natomiast jest to, i¿ u Sartoriusa po raz pierwszy pojawia
siê nazwa "bilans" - Bilanze. Na konto to przenoszone s¹ salda wszystkich

kont, równie¿ wszystkich wierzycieli i d³u¿ników. Jest to bilans zamkniêcia.
Podrêcznik Sartoriusa ma du¿¹ wartoœæ dydaktyczn¹, ustêpuje jednak

podrêcznikowi Gamersfeldera.
Wraz z tym podrêcznikiem oprawiony jest drugi - podrêcznik do arytme-

tyki handlowej. Omówiono w nim miêdzy innymi obliczenia procentowe pro-
.. . ..

porcJI oraz zamIanê wag l mIar.

Karta tytu³owa podrêcznika Wolfganga Sartoriusa

(t³umaczenie w³asne):

KSIÊGOWOŒÆ

z dwiema Ksiêgami /wed³ug pruskich monet - œrodków p³atniczych, miar i wag,

przez
Wolfganga Sartoriusa, notariusza i rachmistrza rachunkowoœci
w Gdañsku obecnie mieszkaj¹cego przy ulicy

Beutler Gasse z pilnoœci¹ i dok³adnoœci¹ opisana
i do druku przygotowana
Kup i przeczytaj to z zaciekawieniem

Twój pieni¹dz nie bêdzie stracony
Choæ teraz jest go ma³o

Za niewielkie pieni¹dze du¿o korzyœci mo¿esz uzyskaæ,
Zw³aszcza za te, które s¹ w magazynach.

Tê ksi¹¿eczkê nale¿y upowszechniæ
Poniewa¿ pokazuje i wyjaœnia w pe³ni, jak

nale¿y prawdziwie ksiêgowaæ.
Anno 1592
Cum Gratia Privilegio, S.R.M.
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3. Ksiêgi handlowe kupców gdañskich

Naj dawniej sza gdañska ksiêga handlowa, jednoczeœnie naj starsza ksiêga
rachunkowa w Polsce, która przetrwa³a do dnia dzisiejszego, pochodzi z lat
1421-1454. Jest to ksiêga kupca Jana Pisa, której tekst napisano trudnym do
odczytania jêzykiem staroniemieckim, a zapisy dokonano atramentem. Z tej
przyczyny w 1928 roku pracownik ówczesnego Archiwum Gdañskiego, Jan
Papritz, zakwestionowa³ brzmienie nazwiska Pisa, stwierdzaj¹c, i¿ nazwisko
to powinno byæ odczytywane jako Pij lub te¿ Pir. Jednak¿e w³aœciwe nazwi-
sko w³aœciciela ksiêgi ustaliæ mo¿na z w³o¿onej miêdzy strony luŸnej kartki
papieru, zawieraj¹cej pisemne zobowi¹zanie z 1453 roku o nastêpuj¹cej tre-
œci: "Ja Hinrik van Staden oœwiadczam, ¿e ja d³u¿nym jestem temu chwaleb-
nemu panu Johanowi Pisowi, przedstawiam, ¿e ja z pe³n¹ odpowiedzialno-
œci¹ otrzyma³em 500 marek. Wiêkszoœæ tych pieniêdzy wkrótce na Wielkanoc
zap³acê, niezw³ocznie (nie zwlekaj¹c), to poœwiadczam w³asn¹ pieczêci¹ (sy-
gnetem), podbijam to dla bli¿szej pewnoœci. Data - 53 rok 9 dzieñ na nasz

kochany, radosny dzieñ Wniebowst¹pienia Pañskiego ".
Himik van Staden jest wymieniany w tej ksiêdze (na stronie 51) jako

d³u¿nik kwoty 500 marek. Zawarty tam zapis jest nastêpuj¹cy:
- "Roku Pañskiego 53 naszego radosnego dnia. I tymja z Hinrikiem van

Staden wszystkie rzeczy [..j, a wiêc, ¿e on mi pozostaje winnym i ¿e na Wiel-
kanoc zap³aci z 500 marek, czêœæ pieniêdzy ".

Ksiêga obejmuje 3 czêœci. Pierwsza z nich dotyczy operacji komisowych
i dzia³alnoœci Pisa - zawieranych umów (spó³ek), druga sprzeda¿y towarów,

a trzecia zakupu towarów. Pierwsza czêœæ zajmuje 30 stron, druga znajduje
siê na stronach 43-62, a trzecia to strony 66-114. Zapiski, prowadzone syste-
mem rachunkowoœci pojedynczej, dokonywane s¹ chronologicznie, chocia¿
nieregulamie. Dla partnerów w interesach, z którymi Pis utrzymywa³ przez
d³u¿szy czas stosunki handlowe, otwiera³ on specjalne konta, przy których
czêsto umieszcza³ znak handlowy. Ten sam znak, o ile siê powtarza³, oznacza³
tê sam¹ osobê. Daty oraz kwoty operacji zapisywa³ przy u¿yciu cyfr rzym-
skich. Po zrealizowaniu operacji Pis przekreœla³ je. Skreœlenie zapisu ozna-
cza³o zakoñczenie operacji. ,

Godnym uwagi jest fakt, ¿e w ksiêdze tej nie ma zapisów o prywatnej treœci.
W Archiwum Gdañskim przechowywane s¹ tak¿e ksiêgi handlowe Han-

sa Loitza. Jest to 14 ksi¹g kasowych z lat 1566-1570. Zapisy w tych ksiêgach
by³y dokonane przez £ukasza Kleigenna, który by³ ksiêgowym Loitza. £u-
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kasz Kleigenn podpisa³ siê na tytu³owej stronie. Przedmiotem handlu przed-
siêbiorstwa Loitzów by³o zbo¿e i sól. Centrala tego przedsiêbiorstwa znajdo-
wa³a siê w Szczecinie.

Ksiêgi obejmuj¹ trzymiesiêczne lub czteromiesiêczne okresy. Ujmowane
w nich sumy by³y olbrzymie - wielkoœæ przychodów w okresie 5 lat (1566-

1570) wynosi³a oko³o 1 300 000 guldenów, rozchody zaœ oko³o 1 100 000
guldenów. W ksiêgach tych na ka¿dej karcie u góry jest zaznaczony miesi¹c,
którego przychody i rozchody dotycz¹. K1eigenn u¿ywa s³owa "ditto" dla ozna-
czenia "tego samego dnia". Ka¿da strona jest sumowana, równie¿ sumowany
jest ka¿dy rok (po okreœleniu przychodów i rozchodów grudnia).

W Archiwum Gdañskim przechowywane s¹ tak¿e 2 ksiêgi kasowe Zere-
wiñskiego z lat 1577 - 1580. Dotycz¹ one przychodów i rozchodów gospo-

darstwa prywatnego.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ w Archiwum Gdañskim, obok wspomnianych

ksi¹g kasowych Loitzów, przechowywano jeszcze 32 zeszyty (dalsze ksiêgi
i rachunki handlowe Loitzów). Wœród tych zeszytów znajdowa³y siê dwa za-
wieraj¹ce rozrachunki z amsterdamskim faktorem. Jan Papritz, opisuj¹c te
zeszyty, nazwa³je klejnotami archiwalnymi, prowadzonymi wzorowo wed³ug
zasad ksiêgowoœci podwójnej. Niestety, wszystkie wy¿ej wymienione zeszyty
zaginê³y w trakcie dzia³añ II wojny œwiatowej.

Do wybuchu II wojny œwiatowej w Archiwum Gdañskim znajdowa³a siê
ksiêga handlowa kupca gdañskiego Bernarda von Eyten z lat 1516-1526. Ksi¹¿-
ka ta, o wymiarach 20 x 25 cm, zawiera³a 53 karty zapisane i pewn¹ iloœæ kart
niezapisanych. Bernard von Eyten zajmowa³ siê handlem woskiem, mas³em,
m¹k¹ itp. W ksi¹¿ce tej znajdowa³a siê informacja, ¿e towary Bernarda von
Eytena by³y kontrolowane przez burmistrza Filipa Bischofa, wykonuj¹cego
polecenie rady miej skiej. Istnia³o prawdopodobieñstwo bankructwa, w zwi¹zku
z czym ksiêga handlowa zosta³a zatrzymana przez w³adze miejskie. Zapisy
w ksiêdze by³y prowadzone niestarannie.

Nastêpn¹ pozycj¹, która znajdowa³a siê w Archiwum w Gdañsku do mo-
mentu wybuchu II wojny œwiatowej, by³a ksiêga handlowa i dokumenty kup-
ców gdañskich - Henryka i Wilhelma Rhesenów. Ksiêga i dokumenty pocho-

dzi³y z po³owy XVI wieku. Ksiêga ta liczy³a ok. 100 stron i zawiera³a operacje
handlowe dokonane w ci¹gu 6 lat. Okres ten by³ zakoñczony bankructwem
w 1532 roku. Wraz z ksiêg¹ by³y przechowywane listy handlowe, inwentarzo-
we i inne dokumenty.

Pozycje te równie¿ zaginê³y w czasie dzia³añ wojennych.
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4. Wnioski

Powstanie i rozwój rachunkowoœci na Pomorzu Gdañskim wi¹¿e siê nie-
rozerwalnie z ogólnym rozwojem gospodarczym, a przede wszystkim z roz-
kwitem handlu i miast oraz tworzeniem siê kapita³u handlowego. Te same
okolicznoœci, które pozwoli³y na powstanie i rozwój ksiêgowoœci przedsiê-
biorstw kupieckich w Wenecji i Genui, wp³ynê³y na rozpowszechnienie siê
ksiêgowoœci i rozwój literatury fachowej z tego w³aœnie zakresu w Gdañsku.
Wœród tych czynników wymieniæ przede wszystkim nale¿y o¿ywiony handel
zagraniczny, ró¿norodnoœæ dokonywanych transakcji i warunków zawieranych
umów, operacje kredytowe i komisowe, dzia³ania podejmowane przez trwa³e
i przejœciowe spó³ki kupieckie itp. oraz koniecznoœæ notowania tych operacji.

Stan ksiêgowoœci kupców gdañskich pocz¹wszy od XVI w. ulega³ syste-
matycznej poprawie. Prawdziwoœæ tego potwierdza wysoki poziom kilku z za-
chowanych gdañskich podrêczników ksiêgowoœci z XVI wieku. Dzie³a te
œwiadcz¹ zarówno o relatywnie dobrym poziomie teorii, jak i praktyki ksiêgo-
wej, a liczba tych opracowañ jest wyrazem du¿ego zapotrzebowania na litera-

turê fachow¹.
Jeden z zaprezentowanych podrêczników Sebastiana Gamersfeldera

(z 1570 r.) jest najlepsz¹ tego rodzaju publikacj¹ na obszarze pañstwa pol-
skiego a¿ do po³owy XVIII wieku i jednym z najlepszych podrêczników eu-
ropejskich w tym okresie. Wysoki poziom opracowañ gdañskich, wykazuj¹-
cych zreszt¹ du¿o cech wspólnych i œwiadcz¹cych o wykorzystywaniu przez
ówczesn¹ praktykê dawnych form, uk³adu i sposobów prowadzenia ksi¹g,
upowa¿niaj¹ do traktowania gdañskiego oœrodka ksiêgowoœci w wiekach XV
i XVI jako pewnego rodzaju gdañskiej szko³y ksiêgowoœci, daj¹cej siê po-
równaæ nawet ze szko³¹ w³osk¹ £ukasza Pacioli i jego nastêpców. Opracowa-
nia gdañskie powsta³y pod du¿ym wp³ywem rozwi¹zañ niemieckich. Podsta-
wê ewidencji stanowi³ Dziennik, w którym zapisów dokonywano w uk³adzie
chronologicznym. Z Dziennika operacje przenoszono zapisem podwójnym do
ksiêgi g³ównej, gdzie dominowa³y konta: towarowe, wierzycieli i d³u¿ników
oraz konto Kasa. Odrêbnej ewidencji podlega³y koszty prowadzonej dzia³al-
noœci. Otwarcia kont dokonywano poprzez konto Kapita³, natomiast do za-
mkniêæ rocznych wykorzystywano konto Zyski i straty oraz Zamkniêcie ksiê-
gi. Zysk, bêd¹cy saldem koñcowym konta Zyski i straty, z koñcem roku zasila³
kapita³. W tym okresie nie wyró¿nia³o siê jeszcze kont syntetycznych i anali-
tycznych, jednak stosowano ju¿ w owych czasach imienne konta d³u¿ników
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i wierzycieli. Ju¿ pobie¿na analiza zasad XVI-wiecznej ksiêgowoœci kupców
gdañskich wskazuje, jak wiele z jej elementów zachowa³o siê do dnia dzisiej-

szego.



Leon Lubecki

Bestialstwo i okrucieñstwo a patriotyzm i bezsi³a
pomorskiego ruchu oporu w latach 1939-1945

WSTÊP

Rozwa¿ania moje dziel¹ siê na dwie zasadnicze czêœci. Czêœæ I pt. Bezna-
dzieja organizowania ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim w czasie okupacji
hitlerowskiej jest prób¹ zilustrowania faktami niewiarygodnie trudnych i skom-
plikowanych warunków egzystencji ludnoœci kaszubsko-pomorskiej od pierw-
szego dnia inwazji: od zaplanowanych i nieplanowanych masowych mordów
do ca³kowitej inwigilacji ka¿dego cz³owieka nie bêd¹cego Niemcem.

W lawinie przytoczonych wydarzeñ i liczb nie sposób daæ przekonuj¹c¹
odpowiedŸ na pytanie: jak mog³a wegetowaæ ludnoœæ polsko-kaszubska na
Pomorzu Gdañskim wœród straszliwego terroru, bestialstwa, okrucieñstwa
i eksterminacji we wszystkich trudno wyobra¿alnych postaciach, w warunkach
nie spotykanych w ¿adnej innej dzielnicy Polski ani w ¿adn~ kraju europej-
skim? Jak mog³y rodziæ siê tu organizacje konspiracyjne, dzia³aæ, walczyæ
i osi¹gaæ niekiedy zamierzone efekty? Czy heroiczne wysi³ki bohaterskich
konspiratorów musia³y w niektórych wypadkach koñczyæ siê tragicznie?

Czêœæ II zatytu³owana jest Refleksje o tragicznych dzie³ach Tajnej Orga-
nizacji Wojskowej " Gryf Pomorski ". W rozwa¿aniach zawartych w tym roz-
dziale nie pomijam niektórych pozornie ma³o wa¿nych wydarzeñ w historii
tej najwiêkszej pod wzglêdem iloœci cz³onków organizacji konspiracyjnej na
Pomorzu Gdañskim.
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Sk¹d wziê³o siê s³owo "Gryf' przy nadawaniu nazwy tajnej organizacji
zak³adanej w warunkach okupacji hitlerowskiej na prze³omie 1939/l940? Gryf
to twór fantastyczny w postaci uskrzydlonego lwa o g³owie i skrzyd³ach or³a.

Znak ten wystêpowa³ ju¿ w religiach staro¿ytnego Wschodu, by³ motywem
sztuki egipskiej i egejskiej, sk¹d przeszed³ do tradycji greckiej, a nastêpnie

rzymskiej.
W œredniowieczu gryf wystêpuje w heraldyce, a od Renesansu równie¿

w ornamentach nawi¹zuj¹cych do form antycznych. Symbol gryfa znalaz³ siê
w Polsce wraz z nap³ywem kultury Greków i Rzymian. Polskie rody szlachec-
kie Gryfitów osiad³e w Ma³opolsce i na Œl¹sku pochodz¹ ju¿ z XII w., a naj-
dawniejsza pieczêæ z 1369 r. Herbem "Gryf' pieczêtowa³o siê oko³o 120 ro-

dzin polskich, m.in. B¹kowscy, Braniccy, Bykowscy, Konarscy, Roznowie,
Ujejscy i inni. Trudno ustaliæ, co by³o faktyczn¹ przyczyn¹ tego, ¿e znak gryfa
sta³ siê tak popularny na Pomorzu, a zw³aszcza na Kaszubach. Dzia³acze ru-
chu m³odo kaszubskiego (na prze³omie XIX i XX wieku - A. Majkowski, ks.

Leon Heyke, Fr. Sêdzicki, Fr. Krêcki) nadali nazwê "Gryf' miesiêcznikowi
literacko-artystycznemu, który stanowi³ organ tego ruchu. Odegra³ on znacz-
n¹ rolê w zachowaniu polskoœci Kaszubów w okresie zaboru pruskiego. W cza-
sie prac nad granicami Polski, jeszcze przed podpisaniem traktatu wersalskie-
go, miesiêcznik ten zosta³ przedstawiony przez delegacjê kaszubsk¹ jako
dokument œwiadcz¹cy o polskoœci Kaszubów.

W okresie miêdzywojennym stacjonowa³ w Che³mie 66 Pu³k Piechoty
Kaszubskiej, którego ¿o³nierze nosili na pagonach i na ko³nierzu znak "Gry-
fa". Niejako prawem dziedziczenia przeszed³ on na ¿o³nierzy podziemia
w okresie okupacji hitlerowskiej. To odziedziczony po przodkach impuls po-
dzia³a³ na mnie w paŸdzierniku 1939 roku, gdy jeszcze nie s³ysza³em o Tajnej
Organizacji "Gryf Kaszubski" czy "Pomorski", a na przysiêdze ¿o³nierskiej,
wstêpuj¹c do konspiracyjnej placówki "S³u¿by Zwyciêstwu Polski" w Prze-

myœlu, przyj¹³em pseudonim "Gryf'.
Podczas dzia³alnoœci konspiracyjnej i wspó³pracy ze zgrupowaniem "Za-

marstynów" we Lwowie w 1942 roku zetkn¹³em siê równie¿ z dowódc¹ ob-

wodu AK o tym pseudonimie.
¯o³nierzy tych, nosz¹cych nazwê "Gryf', spotkaæ te¿ mo¿na by³o w Po-

wstaniu Warszawskim (np. plut. pchor. Janusz Brochwicz-Lewiñski). W TOW
"Gryf Pomorski" nazywali siê tak m.in. Czes³aw Depka, dowódca grupy party-
zanckiej w rejonie Skórcza ko³o Starogardu, Brunon Bigus, komendant powiatu
kartuskiego, Jan Rompski, komendant TOW GP miasta Wejherowo i inni.
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Trudno dzisiaj ustaliæ, czym powodowali siê twórcy kaszubskiej organi-
zacji konspiracyjnej z Józefem Dambkiem na czele, nadaj¹c jej nazwê Tajna
Organizacja Wojskowa "Gryf Kaszubski" (póŸniejszy "Gryf Pomorski"). Za-

dzia³a³y niew¹tpliwie wzglêdy historyczno-patriotyczne.
Dzieje TOW GP by³y nad wyraz tragiczne, jednak trzeba stwierdziæ, ¿e

ten wypadek nie jest unikatowy w dziejach pomorskiego ruchu oporu w la-
tach 1939-1945. Œwiadczy o tym chronologia zaciek³ych poczynañ agentury
gestapowskiej wœród polskich organizacji konspiracyjnych. Do tragedii TOW
GP przyczyni³y siê równie¿ inne wydarzenia, nie dopuszczalne w konspiracji.

CZÊŒÆ!
Beznadzieja organizowania ruchu oporu na Pomorzu Gdañskim

w czasie okupacji hitlerowskiej

1. Kilka s³ów prawdy historycznej

Pomorze Gdañskie jest jedyn¹ dzielnic¹ Polski, która trzykrotnie zmu-
szona by³a znosiæ d³ugoletnie jarzmo niewoli krzy¿acko-prusko-hitlerowskiej.
Ponad 300 lat okrutny ciemiêzca nie ustawa³ w wysi³kach w kierunku zd³a-

wienia ducha polskoœci celem przekszta³cenia tej ziemi w potuln¹ niemieck¹
prowincjê. Nie uda³o siê zaborcom. G³êbokie przywi¹zanie do swojej Ojczy-
zny - Polski, do swojej ziemi, do zagród wiejskich, do miast i miasteczek

pozwoli³o ludnoœci Pomorza Gdañskiego zachowaæ przez trzy wieki niewoli
swoj¹ to¿samoœæ narodow¹. Uparci Kaszubi, Kociewiacy i mieszkañcy po³u-

dniowych powiatów nie dali siê zastraszyæ knutem, szubienicami, szykanami,
torturami, ani nawet nie ludzk¹ eksterminacj¹ hitlerowsk¹.

Pierwszy okres 1 54-letniego wpajania Pomorzanom germañskiej kultury

rozpocz¹³ siê podstêpnym opanowaniem przez Krzy¿aków Gdañska i bestial-
skim wymordowaniem 14 XI 1308 r. za³ogi królewskiej oraz wielu tysiêcy

gdañszczan. Jak wiadomo, krzy¿ackie panowanie na Pomorzu Gdañskim skoñ-
czy³o siê w 1466 roku.

Drugi okres niewoli trwa³ od pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. przez
147 lat do traktatu wersalskiego. Skoñczy³ siê w 1919 r. dziêki klêsce Nie-
miec kaizerowskich.

Trzeci, najkrótszy, ale najokrutniejszy i najciê¿szy, to piêæ i pó³ roku trwaj¹ca
ponura noc jarzma hitlerowskiego - od wrzeœnia 1939 do I kwarta³u 1945 r. Zakoñ-
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czy³a siê ca³kowit¹ klêsk¹ Niemiec hitlerowskich. Ogó³em ponad 300 lat ludnoœæ

Pomorza Gdañskiego w niezwykle trudnych warunkach broni³a swojej to¿samoœci.
Jak widaæ, ka¿da klêska niemieckiego ciemiêzcy by³a wybawieniem dla Pomorzan.

Zaporê w po³¹czeniu siê z Prusami Wschodnimi w okresie miêdzywojen-
nym stanowi³ dla Niemców "pomorski korytarz", bêd¹cy dla Polski jedynym

oknem na œwiat Jak wiadomo, re¿im hitlerowski od chwili objêcia w³adzy

uparcie d¹¿y³ do poszerzenia niemieckiego "Lebensraumu" przede wszyst-
kim przez skuteczn¹ realizacjê odwiecznego pruskiego has³a "Drang nach

Osten". Dostrzegaj¹c powa¿n¹ przeszkodê w patriotyzmie miejscowej ludno-

œci, najeŸdŸcy postanowili tym razem zastosowaæ skuteczne i trwa³e metody

utrwalenia niemczyzny na Pomorzu Gdañskim.
W tym miejscu nasuwa siê pytanie retoryczne: kto z kogo bra³ przyk³ad?

Przywódcy Kremla z Berlina czy hitlerowcy z moskiewskich komunistów?
Wydaje siê, i¿ jedni i drudzy d¹¿yli do tego samego celu i stosowali takie
same metody z drobn¹ ró¿nic¹: komuniœci torturuj¹c, morduj¹c i wywo¿¹c na

Sybir polskich patriotów pchali siê na zachód, a faszyœci hitlerowscy osadza-
j¹c Polaków w wiêzieniach, torturuj¹c, rozstrzeliwuj¹c, ciemiê¿¹c i morduj¹c

w obozach koncentracyjnych, torowali sobie drogê na wschód. Taka sytuacja
zaistnia³a zw³aszcza na terenach w³¹czonych do Rzeszy: na Pomorzu Gdañ-
skim, w Wielkopolsce i na Œl¹sku, ze szczególnym impetem i za¿artoœci¹ na

by³ym korytarzu polskim. Te wrogie zamierzenia w stosunku do miejscowej
ludnoœci przygotowywane by³y w perfidny sposób przez polityków hitlerow-

skich ju¿ na kilka lat przed wybuchem II wojny œwiatowej.
Pomorze Gdañskie mia³o szczególne znaczenie w dalekosiê¿nych planach

utwierdzania niemczyzny na wschodzie. W okresie miêdzywojennym zaist-

nia³y tu wyj¹tkowo korzystne warunki dla przysz³ych zdobywców: ludnoœæ
niemiecka stanowi³a prawie 10% mieszkañców, przy czym ziemi Niemcy

posiadali 37%. Dodajmy do tego, ¿e by³a to ziemia najlepsza. Nieustanne

i przemyœlane impulsy z Rzeszy doprowadzi³y do wspania³ego zorganizowania
rzekomo ciemiê¿onej przez Polaków ludnoœci niemieckiej, któr¹ cechowa³a

wyj¹tkowa prê¯noœæ. Ju¿ w 1936 r. na stan 201 spó³dzielni rolniczych i rolni-
czo-handlowych a¿ 122 (60,7%) znajdowa³y siê w rêkach Niemców, a tylko

w 79 dominowali Polacy. Je¿eli jeszcze uwzglêdnimy fakt, ¿e np. w powiecie
koœcierskim w rêkach niemieckich by³o 90% handlu rolniczego, a w pozosta-

³ych powiatach od 70-80%, to otrzymamy wyraŸny obraz sytuacji materialnej
tych rzekomo ciemiê¿onych przybyszów, którzy korzystali z szerokich upraw-

nieñ Dolitvcznvch jako niemiecka mniejszoœæ narodowa.
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Rozsadnikiem niemczyzny, a zw³aszcza w latach. 1930 dodatkowo hitle-
ryzmu, sta³o siê bardzo szybko Wolne Miasto Gdañsk. Z wyj¹tkiem poczty,
kolei, c³a i malutkiej enklawy wojskowej - Westerplatte wszystkie urzêdy

i instytucje opanowali Niemcy, zdominowani przez hitlerowców, cz³onków
NSDAP i organizacje policyjne.

M³odzie¿ niemiecka bez przeszkód wyje¿d¿a³a na przeszkolenia polityczne
do Rzeszy. Zasobne pa³ace i folwarki bogatych ziemian pruskich stopniowo

stawa³y siê bazami szkoleniowymi (koszarami) dla obywateli polskich, ale

poborowych Wehrmachtu i bojówek SS. Tu organizowa³ siê os³awiony Selbst-
schutz. Dodajmy do tego, ¿e bardzo liczne, wieloosobowe wycieczki m³o-
dzie¿y niemieckiej z Niemiec i z Prus Wschodnich przyje¿d¿a³y do Wolnego
Miasta Gdañska, sk¹d rozlewa³y siê po ca³ym Pomorzu Gdañskim jako za-
konspirowani instruktorzy i agitatorzy NSDAP oraz funkcjonariusze gestapo,

którzy organizowali tzw. V kolumnê w Polsce.
Przygotowania ze strony Niemców do przysz³ej napaœci na Polskê rozpoczê³y

siê wkrótce po zakoñczeniu I wojny œwiatowej, gdy tylko nacjonaliœci usadowili
siê i zorganizowali swoje placówki w Gdañsku. Na Targu Wêglowym 14-16

otworzy³a przedstawicielstwo F orda spó³ka "Ludolf von Alvensleben i Aleksan-
der Thiel", a przy ulicy El¿bietañskiej 8 niemiecka fim1a samochodowa "Kannen-
berg - Automobile GmBH", przedstawicielstwo Opla. Zmienne stany finansowe

obydwóch firm wywo³ywa³y zdumienie miejscowych kupców. Po 1930 r. von
Alvensleben znik³ z Gdañska. Jak siê okaza³o, znalaz³ siê w najbli¿szym otoczeniu

Himmlera, a¿eby pojawiæ siê na rok przed wybuchem II wojny œwiatowej na
po³udniowym Pomorzu jako organizator hitlerowskiej V kolumny i dowódca

os³awionego Selbstschutzu. Jednoczeœnie w najbli¿szym s¹siedztwie Kannenber-
ga na ul. El¿bietañskiej otworzy³a swoje agendy inna firma samochodowa, o na-
zwie "Automobil Import GmbH". Przedstawiciele firmy Kannenberg jeŸdzili

po ca³ym terenie Polski zachodniej oraz Prus Wschodnich pod pretekstem sprze-
da¿y samochodów i motocykli. Rzekomymi ajentami handlowymi byli oficero-
wie Wehrmachtu i gestapo. Ajenci wyje¿d¿ali do Rzeszy i do Prus Wschodnich

starymi samochodami ciê¿arowymi, a wracali nowymi, pomalowanymi "na stare"
oraz has³ami reklamowymi, w których zamaskowany baga¿ stanowi³y mundu-

ry, pistolety, karabiny, amunicja, a tu¿ przed wojn¹ rozmontowane dzia³a, kara-
biny maszynowe i broñ przeciwlotnicza. Magazyny dla sZIl1uglowanej do Gdañ-
ska broni znajdowa³y siê w prezydium policji i w koszarach wojskowych!.

A. Mêc1ewski, Neugarten 27. Z dziejów gdañsk¿ego }?;estapo, Warszawa 1974, s. 46-47
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Do wykonania zadañ antypolskich hitlerowcy przygotowali liczne zastê-

py funkcjonariuszy tajnej policji pañstwowej, czyli gestapo, s³u¿by bezpie-
czeñstwa oraz zwerbowanych tajnych agentów - wywiadowców. Bazê perso-

naln¹ stanowi³y placówki gestapo we Wroc³awiu, Opolu, Legnicy, Frankfurcie

nad Odr¹, w Szczecinie, Królewcu, i oczywiœcie w Gdañsku. Podstawowym

zadaniem tych placówek by³o sporz¹dzanie list proskrypcyjnych polskich pa-
triotów, którzy ze wzglêdu na wykszta³cenie, pozycjê, zawód i dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ i polityczn¹ mogli wywieraæ wp³yw na stosunek Polaków do Niem-

ców. Miejscowe wykazy niewygodnych Polaków sporz¹dzali lokalni agenci,
rekrutuj¹cy siê spoœród Niemców i skaperowanych donosicieli innych naro-

dowoœci, w tym niestety i Polaków.
Wszystkie te wykazy stanowi³y tworzywo do opracowania "Sonderfahndungs-

buch Polen". Znalaz³y siê w niej nazwiska 11 000 polskich patriotów przewidzia-

nych do aresztowania, czyli stracenia. By³a to niejako pierwsza przymiarka "ksiê-
gi poszukiwanych Polaków" w porównaniu z faktyczn¹ liczb¹ aresztowanych
i zamordowanych przez oprawców hitlerowskich w latach 1939-1945. "Sonder-
fahndungsbuch" by³ wielokrotnie i na poczekaniu uzupe³niany i poszerzany we
wszystkich miejscowoœciach, ma³ych i du¿ych, wed³ug uznania miejscowych or-

ganów gestapo i policji, a nawet indywidualnych nacjonalistów hitlerowskich,
którzy w ten sposób za³atwiali osobiste porachunki z okresu miêdzywojennego
z Polakami. Natychmiast po wybuchu i w miarê opanowywania terytorium Po-

morza Gdañskiego i innych czêœci Polski w œlad za formacjami Wehrmachtu po-
suwa³y siê zespo³y gestapo z "Einsatzgruppe V". Zespo³y te niejako wstêpnie

robi³y "asekuracyjny porz¹dek" z ludnoœci¹ polsk¹ w oparciu o posiadany "Deut-
sches Sonderfahndungsbuch Polen" oraz wed³ug bie¿¹cych meldunków agentów

niemieckiej V kolumny. Np. w dniu 3 wrzeœnia 1939 r. po zajêciu Pelplina przez
wojsko u ³o¿a ciê¿ko chorego biskupa sufragana Dominika zjawili siê oficerowie

Einsatzkommando i za¿¹dali wys³ania listu pasterskiego do ludnoœci (biskup or-

dynariusz Okoniewski wyjecha³ z Polski), w którym wzywa³by on wszystkich

wiernych do zachowania ca³kowitego spokoju, zaprzestania jakichkolwiek pro-
wokacji i krytyki w³adz hitlerowskich. List ten zosta³ napisany pod dyktando ge-
stapowców, ale biskup Dominik doda³: "Nowe w³adze zapewni³y, ¿e ludnoœci cy-

wilnej nie stanie siê ¿adna krzywda, jeœli bêdzie zachowywa³a siê spokojnie
i lojalnie"2. Jak najeŸdŸcy dotrzyn1ali tej obietnicy, zarówno biskup, ksiê¿a jak
i ludnoœæ mieli siê wkrótce przekonaæ...

2 Tam¿e, s. 98
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Efektem takiej praktyki by³o natychmiastowe po wkroczeniu wojsk hitle-
rowskich zwielokrotnienie wykazów z "Fahndungsbuchu". I tak przyk³adowo
w pierwszych dniach wrzeœnia aresztowano w Gdañsku oko³o 7 000 Polaków
"poszukiwanych" (wg planu by³o 290), w Bydgoszczy oko³o 20 000 patrio-
tów polskich (przewidywano 272 osoby). Hitlerowski specjalista, dr Roeder,
przeprowadzi³ "ekspertyzê", w której wyniku radzi³ zlikwidowaæ w Bydgosz-
czy w pierwszej kolejnoœci inteligencjê (tak¹ zasadê stosowano na ca³ym Po-
morzu), gdy¿ "z przyczyn techniczno-organizacyjnych mo¿na bêdzie zlikwi-
dowaæ jedynie 20% Polaków, mieszkañców Bydgoszczy, czyli oko³o 20 000
osób". I tyle faktycznie wynios³a tam liczba ofiar nazistowskiej eksterminacji3.

Niemieckie w³adze polityczne i policyjne pod naczelnym dowództwem
Heinricha Himmlera przygotowywa³y siê starannie i d³ugo przed wybuchem
II wojny œwiatowej do wykonania swojego "szczytnego" zadania. 6 czerwca
1939 r. odby³a siê w prezydium policji w Gdañsku odprawa instrukta¿owa,
której przewodniczy³ Obersturmbahnmhrer SS Rudolf Troeger. Alojzy Mêc-
lewski w swej ksi¹¿ce pt. Neugarten 27 - z dziejów gdañskiego gestapo tak

przedstawia zasadnicz¹ treœæ wypowiedzi Troegera: "Instrukcja omawia³a ko-
niecznoœæ i metody wyniszczenia polskiej warstwy inteligenckiej i przywód-
czej, która tyle szkód wyrz¹dzi³a Niemcom w okresie pruskich zaborów i w cza-
sie dwudziestoletniego istnienia pañstwa polskiego, a po okupowaniu ziem
polskich mog³a stanowiæ zal¹¿ek polskiego ruchu oporu. Ludzie ci mieli byæ
aresztowani wed³ug list ju¿ opracowanych w Gdañsku oraz na podstawie do-
datkowych informacji uzyskiwanych po wkroczeniu Niemców na ziemie polskie.
Po przes³uchaniu ludzie ci mieli zostaæ zlikwidowani... "4. Troeger wyznaczy³
osoby, które mia³y kierowaæ terenowymi placówkami gestapo przy realizowa-
niu "Akcji Tannenberg", taki bowiem kryptonim akcja ta otrzyma³a w Berlinie.

2. Gestapowskie metody eksterminacji ludnoœci polskiej na Pomo-
rzu Gdañskim

Ka¿dorazowe aresztowanie, skazanie i rozstrzelanie po³¹czone by³o
z okrutnym maltretowaniem, bestialskimi torturami i doprowadzaniem pra-
wie wszystkich nieszczêsnych ofiar do ca³kowitego za³amania fizycznego i psy-
chicznego. Nierzadkie by³y wypadki rozstrzeliwania ojców razem z synami,

3 Tam¿e, s. 131
4 T",.,,7P " 1;')
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rodziców razem z dzieæmi, mê¿ów z ¿onami czy innych cz³onków rodziny
jednoczeœnie. Przes³uchanie i "rozprawa s¹dowa" polega³y na akceptowaniu
przez miejscowego szefa gestapo sporz¹dzonej listy. Najwy¿szy Trybuna³
Narodowy w sprawie kata pomorskiego Forstera zarzuci³ mu: wymordowa-
nie, zes³anie do obozów koncentracyjnych, osadzenie w wiêzieniach, wywie-
zienie do Niemiec na roboty przymusowe oraz do Generalnej Guberni w su-
mie ponad 361 000 osób5. Analiza materia³ów zawartych w Przewodniku po
upamiêtnionych miejscach walk i mêczeñstwa -lata wojny 1939-1945 wyka-
zuje, ¿e na Pomorzu Gdañskim w okresie okupacji hitlerowskiej w 806 miej-
scach dokonano zbrodni na 228 458 obywatelach upamiêtniaj¹cych miejsca
masowych mordów, gdzie u¿yto takich okreœleñ, j ak: wielu, kilkunastu, wiêk-
sze grupy, kilkuset, kilka tysiêcy, kilkudziesiêciu, masa, masowe groby, du¿e
do³y, grupa z czterech wsi, ca³y samochód, grupa harcerzy, wszyscy, rodzina,
zbiorowe mogi³y itp. Ju¿ nigdy nie dadz¹ siê rozszyfrowaæ ani nie pozwol¹
ustaliæ nawet w przybli¿eniu liczby straconych, gdy¿ zbrodniarze hitlerowscy
w obawie przed zbli¿aj¹cym siê frontem wschodnim zlikwidowali œlady swo-
jego bestialstwa6. Poniewa¿ przewa¿aj¹ca liczba aresztowanych b¹dŸ zes³a-
nych do obozów koncentracyjnych by³a likwidowana, mo¿na uznaæ, ¿e liczby
eksterminowanych przez F orstera mieszkañców Pomorza Gdañskiego s¹ zbie¿-
ne z ogóln¹ sum¹ liczb wykazanych w Przewodniku Rady Ochrony Pomni-
ków Walki i Mêczeñstwa w 891 upamiêtnionych miejscach bestialstwa tej
nieszczêsnej ziemi. Je¿eli przyj¹æ, ¿e liczba Polaków, ̄ydów i innych narodo-
woœci poza Niemcami przed 1 wrzeœnia 1939 r. wynosi³a na Pomorzu Gdañ-
skim oko³o 970 000, bez wielkiej przesady i pomy³ki mo¿na stwierdziæ, ¿e
eksterminacj¹ zosta³o objêtych oko³o 40% ludnoœci niemieckiej, jakkolwiek
zdarza³y siê wypadki, ¿e i rodowici Niemcy znaleŸli siê wiêzieniach i obo-
zach koncentracyjnych.

Jak wiadomo, ca³y obszar okrêgu Gdañsk - Prusy Zachodnie zosta³ przez

okupantów hitlerowskich podzielony na trzy regencje: gdañsk¹, bydgosk¹
i kwidzyñsk¹. Gdañsk by³ siedzib¹ gauleitera, w³adz politycznych, policyj-

5 L. S³awomirski, Niektóre aspekty ideowo-polityczne ruchu oporu na Pomorzu

Gdañskim, Gdañsk 1963, s. 10.
6 Rada Ochrony Pomników Walki i Mêczeñstwa, Przewodnik po upamiêtnionych

miejscach walk i mêczeñstwa -lata wojny 1939-1945 - materia³y dot. województw byd-
goskiego, gdañskiego, toruñskiego, elbl¹skiego i w³oc³awskiego (w czêœci w³¹czonej do

regencji kwidzyñskiej).
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nych i administracyjnych. Z zestawieñ miejsc straceñ wynika, ¿e najwiêksze
nasilenie eksterminacji ludnoœci mia³o miejsce w regencji gdañskiej i bydgo-

skiej.
Jedn¹ z form planowanej eksterminacji ludnoœci polskiej by³o wywo¿e-

nie na roboty przymusowe do Niemiec oraz plan przesiedlenia oko³o 400 000
Polaków i ¯ydów do Generalnej Guberni. Dodajmy w tym miejscu, ¿e "Cen-
tralny plan wschodu" opracowany przez Hirnmlera w 1941 r. i zaakceptowa-
ny przez Hitlera przewidywa³ przesiedlenie 80-85% Polaków na Syberiê. By³
to wyraŸny wp³yw emocji z powodu pocz¹tkowo odniesionych przez Wehr-

macht sukcesów w wojnie z ZSRR.
Odpowiedzialny za przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ zbrodni w Bydgoszczy do-

wódca "Einsatzkornmando 16" (tzw. EK 16) SS-Obersturmbahnfiihrer dr Loel-

1gen w raporcie z dnia 14 paŸdziernika 1939 r. pisze: "Przez wytêpienie rady-
kalniejszych ksiê¿y Polaków uniemo¿liwiono tworzenie siê ruchu oporu[..j.
Z 280 cz³onków Zwi¹zku Zachodniego przychwycono 91 osób, w tym 21 ko-

biet. Rezultat tej akcji nale¿y uwa¿aæ za bardzo korzystny, poniewa¿ wiêk-
szoœæ cz³onków Zwi¹zku Zachodniego uciek³a lub ju¿ zosta³a rozstrzelana.
Akcja przeciwko nauczycielom tak¿e zosta³a uwieñczona wielkim sukcesem.

W samym mieœcie Bydgoszcz przytrzymano 185 polskich nauczycieli [..j.
Wszystkie zamierzone kroki, podobnie jak wszystkie dokonane przez gestapo,
znalaz³y pe³ne uznanie u dowódcy Rzeszy SS, któremu 20 paŸdziernika wie-
czorem w "Dworze Gdañskim" osobiœcie zda³em raport. Przy tej okazji Reichs-
fiihrer SS zarz¹dzi³, ¿e w Bydgoszczy wysiedlaæ nale¿y do nieba "7. I pomy-
œleæ, ¿e wielu wysiedlanych pociesza³o siê, ¿e dziêki przesiedleniu ratuje

przynajmniej swoje ¿ycie!
Hitlerowcy zabezpieczali sobie pe³n¹ eksterminacjê proskrybowanych,

"przechowuj¹c" ich przez jakiœ czas w obozach koncentracyjnych, których
w czasie okupacji na Pomorzu Gdañskim w ró¿nych okresach funkcjonowa³o
oko³o 1 00. Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e du¿o z nich by³o fabryk¹ œmierci, a w naj-
lepszym razie przedsionkiem do Stutthofu, Oœwiêcimia czy innych obozów

powszechnie znanych Polakom.
W œlad za aresztowaniem, rozstrzelaniem czy osadzeniem w obozie kon-

centracyjnym bieg³a konfiskata maj¹tku. Oczyszczone z "nieporz¹dnych"
Polaków zak³ady pracy, zak³ady handlowe, gospodarstwa rolne natychmiast

-
7 Mêclewski, Op. cit., s. 133-134.
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przejmowali Niemcy, a gdy ich nie wystarcza³o, tak zwani "eindeutschowa-
ni", których mianowano "Treuhanderami".

Ju¿ na miesi¹c przed 1 wrzeœnia 1939 r. wszystkie wiêzienia w Wolnym
Mieœcie Gdañsku zosta³y opró¿nione dla przysz³ych wiêŸniów Polaków, a jed-
noczeœnie zorganizowano obóz koncentracyjny Stutthof oraz jego przysz³e
filie Viktoria, w Nowym Porcie i we wsi Graniczna. Akcja" Tannenberg" uzgod-
niona by³a z dowództwem wojsk l¹dowych Wehrmachtu. Przyk³adem
bestialstwa niech bêdzie metoda stosowana w Gdañsku, rozpowszechniona
po ca³ym terenie: ka¿dy Polak przyjmowany do "Victoria Schu1e" musia³ prze-
chodziæ przez szpaler SS- i SA-manów, którzy nie szczêdzili pa³ek i grubych

gum, bij¹c nieszczêsnego, gdzie popad³o. S³aniaj¹cym siê podk³adali nogi,
le¿¹cych kopali i t³ukli, dopóki nie dowlekli siê do koñca szpaleru. Do szpaleru
zapêdzono równie¿ grupê dzieci z polskiej szko³y, które straszliiwie przera¿o-
ne chamstwem SS-manów, wœród p³aczu i krzyku tratowa³y siê wzajemnie.
Oczywiœcie czeka³ je taki sam los jak ich rodziców, ojców i doros³ych braci.

W ci¹gu kilku dni po wkroczeniu Wehrmachtu wszystkie wiêzienia zo-
sta³y zape³nione po brzegi. Np. w Gdyni po wkroczeniu Wehrmachtu gestapo
aresztowa³o wszystkich ksiê¿y, których uda³o siê przychwyciæ. Poniewa¿
w wiêzieniach zabrak³o miejsc, zgromadzono ichjako zak³adników w kawiarni
- restauracji "Tangrat" przy Skwerze Koœciuszki. 24 paŸdziernika zostali wy-

wiezieni na Westerplatte, a nastêpnie do Stutthofu. 111istopada 1939 r. prawie
wszyscy zostali rozstrzelani w Piaœnicy. Stosowano zasadê, ¿e najpierw aresz-
towano wszystkich cywilów m³odszych wiekiem, a przede wszystkim bêd¹-
cych w wieku poborowym. Na Grabówku do czterech wielkich budynków
zapêdzono oko³o 5 000 osób. Wiêkszoœæ zosta³a rozstrzelana w Piaœnicy, reszta
zes³ana do Stutthofu, gdzie spotka³ ich ten sam los.

W Pelplinie, w siedzibie kurii biskupiej, wymordowano wszystkich ksiê-
¿y. Pozosta³ tylko ob³o¿nie chory biskup Dominik, którego przeniesiono do
szpitala w Gdañsku, gdzie do œmierci pozostawa³ pod nadzorem gestapo. Ogól-
nie straszliw¹ œmieræ ponios³o ponad 1 000 ksiê¿y i prawie wszyscy nauczy-
ciele. Wystarczy powiedzieæ, ¿e za samo u¿ywanie jêzyka polskiego zginê³o
1 O 19 nauczycieli oraz 1 617 nieletnich uczniów8.

8 S³awomirski, Op. cit., s. 2)
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3. Próby samoobrony - pocz¹tki ruchu oporu

Zestawienie podane w za³¹czniku 1 w pe³ni ilustruje bezmiar bestialstwa
hitlerowskiego na terenie Pomorza Gdañskiego, a liczby ilustruj¹ ogromne
straty poniesione przez spo³eczeñstwo pomorskie, szczególnie wœród warstw
najbardziej uœwiadomionych, tzw. warstw "przywódczych", jak ich Niemcy
okreœlali. Stosowana masowa eksterminacja w wiêkszych i mniejszych mia-
stach, we wszystkich wsiach i przysió³kach mia³a na celu ca³kowite sparali¿o-
wanie jakiegokolwiek odruchu sprzeciwu, zrobienie ze spo³ecznoœci polskiej
setek stad zastraszonych, bezwolnych zwierz¹tek.

Zdawa³oby siê, ¿e w opisanych wy¿ej szkicowo warunkach nadzoru poli-
cyjnego jakikolwiek odruch samoobrony, a tym bardziej ruchu oporu na Po-
morzu Gdañskim by³ absolutnie niemo¿liwy. Tymczasem ogromne przywi¹-
zanie do polskoœci, g³êboka wiara w ostateczne zwyciêstwo nad niezwykle
drapie¿nym przeciwnikiem spod znaku swastyki ju¿ od pierwszych dni trage-
dii wrzeœniowej podsuwa³y patriotom coraz doskonalsze formy walki przede
wszystkim o przetrwanie okresu okupacji, a w drugiej fazie o w³¹czenie siê do
czynnej walki o pokonanie znienawidzonego odwiecznego wroga. Wobec
ogromnej militarnej przewagi napastników du¿e masy ludnoœci wykorzysta³y
od wieków stosowan¹ w takich warunkach metodê: maskowanie siê i ukry-
wanie w najbardziej niedostêpnych miejscach, w lasach pomorskich. Tam
znalaz³a schronienie bardziej uœwiadomiona warstwa ludnoœci wiejskiej i nie-
wielkie iloœci ludnoœci miejskiej. By³ to zal¹¿ek organizowania siê grup kon-
spiracyjnych. Trzeba tu podkreœliæ, ¿e ukrywanie siê w gêstych kniejach la-
sów kaszubskich i borów tucholskich, w dobrze zamaskowanych bunkrach
w lasach oraz wœród zabudowañ wiej skich, nawet je¿eli nie by³o to po³¹czone
z przynale¿noœci¹ do jakiejœ grupy konspiracyjnej, uwa¿ane by³o za czyn pa-
triotyczny; traktowane by³o przez patriotyczne spo³eczeñstwo polskie jako
obrona przed mia¿d¿¹c¹ przewag¹ policyjn¹ i militarn¹ wroga. Wiêkszoœæ nie
by³a w ogóle uzbrojona.

Gdy na prze³omie 1945/46 r. po raz pierwszy po zakoñczeniu dzia³añ bojo-
wych przyjecha³em w mundurze oficera WP do Koœcierzyny, na dworcu kolejo-
wym spotka³em swojego katechetê z czasów gimnazjalnych, ksiêdza Józefa Gro-
chockiego. Pierwsze jego s³owa po radosnym przywitaniu siê by³y: "Prze¿y³em,
gdy¿ przez ca³¹ wojnê ukrywa³em siê w Mirachowie". Oczywiœcie nie musia³
dodawaæ, ¿e schronienia udzieli³a mu rodzina Wardynów, których synowie Jan
i Alfons byli moimi kolegami szkolnymi w gimnazjum w Koœcierzynie.
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Na Pomorzu Gdañskim bardzo trudno by³o znaleŸæ wœród spo³eczeñstwa
polskiego rodzinê, która w okresie 5 lat i 4 miesiêcy ponurej nocy okupacyj-
nej nie straci³aby co najmniej jednej osoby zamordowanej przez zbirów hitle-
rowskich lub wskutek innego rodzaju eksterminacji. Oczywiœcie, by³y te¿ ro-
dziny, które straci³y kilka, kilkanaœcie osób lub zlikwidowane zosta³y
w komplecie - dziadkowie, rodzice i dzieci. Nie znajdzie siê natomiast pra-

wie ¿adnej rodziny, która w jakiœ sposób nie by³aby szykanowana. Znamien-
nym dowodem mog¹ byæ trzy przyk³ady:

l. Z mojej najbli¿szej rodziny straci³em obydwoje rodziców, dwóch bra-
ci, piêciu kuzynów, dwóch wujów i dwóch stryjów. Najstarszego brata roz-
strzelali Niemcy w pierwszych dniach paŸdziernika 1939 r. w Chojnicach (by³
powstañcem wielkopolskim i prezesem zwi¹zku podoficerów rezerwy). Wu-
jek, brat matki, zosta³ rozstrzelany 16 paŸdziernika 1939 r. wraz z grup¹ in-
nych w Lipuszu; trzech kuzynów z Wdzydz we wrzeœniu 1939 r. zes³ano do
Stutthofu, gdzie zginêli. Czwarty kuzyn, nie chc¹c zgodziæ siê na wcielenie
go do organizacji TODT, zrani³ sobie nogê. Zosta³ skazany na karê œmierci
przez powieszenie. Drugi wuj zgin¹³ ju¿ w ostatnich dniach panowania faszy-
stów hitlerowskich w Toruniu w bli¿ej nieustalónych okolicznoœciach. Za
odmowê przyjêcia III grupy ca³a moja rodzina zosta³a zes³ana do Potulic.

2. Wspomniana ju¿ wy¿ej rodzina Wardynów mia³a du¿e gospodarstwo
rolne w Mirachowie ko³o Kartuz. Syn Jan ukoñczy³ studia prawnicze, a we
wrzeœniu 1939 r. znalaz³ siê w domu. Bojówkarze Selbstschutzu wraz z ¿an-
darmami niemieckimi wpadli do domu, zmaltretowali nieludzko ca³¹ rodzi-
nê, a m³odego Jana zabrali ze sob¹. W siedzibie gestapowcy zmasakrowali go
w nieludzki sposób. Pewni, ¿e ofiara nie ¿yje, wyrzucili go na gnojowisko.
Jednak odzyska³ on przytomnoœæ i dowlók³ siê do domu, gdzie zmar³. Rodzi-
na nagabywana przez hitlerowskich naganiaczy i przeœladowana przez miej-
scowe w³adze odmówi³a przyjêcia III grupy.

3. Józef Kukliñski, "Sêp", "M³ot", cz³onek Rady Naczelnej TOW GP,
mieszka³ wraz z szeœcioosobow¹ rodzin¹ we Wielu. Aresztowany w 1944 r.,
zosta³ zamordowany w Stutthofie, a rodzice wraz z jego ¿on¹ i dzieæmi roz-
strzelani na miejscu.

4. Agentura gestapo i niemiecka lista narodowoœciowa

Pod kierownictwem dr. Rudolpha Troegera organizowa³a siê w Gdañsku
centrala gestapo, tzw. "Einsatzkommando 16", której podlegaæ mia³o ca³e
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Pomorze Gdañskie. Jednoczeœnie zgodnie z instrukcj¹ gauleitera prowincji
Gdañsk - Prusy Zachodnie, Alberta Forstera, sporz¹dzono kartotekê ca³ej lud-

noœci. Mieszkañców podzielono na cztery grupy:
l) osoby narodowoœci niemieckiej,
2) warstwy poœrednie - "Zwischenschicht",
3) "Nationalpolen" - polscy nacjonaliœci stanowi¹cy niebezpieczeñstwo

dla Rzeszy,
4) osoby do likwidacji - nale¿eli do niej ¯ydzi, przestêpcy, duchowni,

nauczyciele, kupcy i wszystkie osoby z wy¿szym wykszta³ceniem.
7 listopada 1939 r. zarz¹dzeniem Hirnrnlera zosta³a oficjalnie powo³ana

w Gdañsku tzw. placówka kierownicza gestapo - "Staatspolizei Leitstelle" -

pod dowództwem Sturmbahnfiihrera, radcy rz¹dowego, dr. Helmuta
Tanzmanna. Grupa Tanzmanna liczy³a oko³o 200 osób, doœwiadczonych, okrut-
nych funkcjonariuszy. Nale¿a³ do nich Hans Kassner, znany jako Jan Kaszu-
bowski, w³adaj¹cy œwietnie jêzykiem polskim i kaszubskim. Jan Kaszubow-
ski vel Hans Kassner, przysz³y fanatyczny tropiciel i pogromca TOW GP,
morderca Józefa Dambka, urodzi³ siê w Niegociu pow. Koœcierzyna. Ojciec
jego by³ ogrodnikiem u zaciek³ego hakatysty Modrowa. O¿eni³ siê z Polk¹,
z któr¹ mia³ dwoje dzieci9. Tanzmannowi podlega³y wszystkie placówki tere-
nowe, w tym równie¿ ekspozytura - "Teilkornrnando EK 16" - w Bydgosz-

czy, na której czele sta³ Loellgen.
Ustaw¹ z dnia 4 marca 1941 r. w³adze niemieckie wprowadzi³y na tere-

nach przy³¹czonych do III Rzeszy (Pomorze Gdañskie, Œl¹sk i Poznañskie)
tzw. niemieck¹ listê narodowoœciow¹. Zawiera³a ona nieco inne zasady w po-
równaniu z podzia³em ludnoœci Pomorza Gdañskiego zastosowanym w karto-
tekach zgodnie z instrukcj¹ gauleitera Forstera z 1939 r. Nowa niemiecka lista
narodowoœciowa, zgodnie z tajnym zarz¹dzeniem ministra spraw wewnêtrz-
nych Rzeszy z dnia 13 marca 1941 r., ustala³a cztery grupy ludnoœci1o:

- grupa I obejmowa³a Niemców, którzy przed 1 wrzeœnia brali czynny

udzia³ w ¿yciu polityczno-spo³ecznym po stronie niemieckiej i u¿ywali pu-
blicznie stale jêzyka niemieckiego;

- grupa II obejmowa³a tych ludzi pochodzenia niemieckiego, którzy do

1 wrzeœnia 1939 r. nie wystêpowali aktywnie po stronie niemieckiej, ale za-

9 Mêclewski, Op. cit., s. 149.
10 K. Ciechanowski, Ruch oporu na Pomorzu Gdañskim w latach 1939-1945, War.

szawa 1972. s. 44.
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chowali swoje poczucie narodowoœciowe; do tej grupy zaliczano tak¿e rene-
gatów narodowoœci polskiej, którzy jednak w podaniach o przyznanie II gru-
py musieli udowodniæ swoj¹ lojalnoœæ wobec okupanta;

- grupa III, do której zarz¹dzenie nakazywa³o zaliczyæ:
a) osoby pochodzenia niemieckiego, które siê spolonizowa³y, ale daj¹

gwarancjê ze wzglêdu na swoje zachowanie, ¿e bêd¹ znów pe³nowartoœcio-
wymi cz³onkami niemieckiej wspólnoty narodowej;

b) osoby, które ¿yj¹ w mieszanym ma³¿eñstwie z osob¹ niemieckiego
pochodzenia, maj¹c¹ w tym ma³¿eñstwie decyduj¹cy wp³yw na drugiego ma³-

¿onka;
c) osoby nale¿¹ce do niewyjaœnionych pod wzglêdem plemiennym grup

ludnoœci, sk³aniaj¹ce siê jednak ku niemczyŸnie na zasadzie zwi¹zków kultu-
ry i krwi mimo s³owiañskiego jêzyka i nieprzyznawania siê przed 1 wrzeœnia
1939 r. do niemieckoœci; na Pomorzu Gdañskim przepisy zalicza³y do tej gru-
py ludnoœæ kaszubsk¹ (Niemcy fa³szywie g³osili, ¿e Kaszubi, polska auto-
chtoniczna ludnoœæ Pomorza Gdañskiego, jest pochodzenia niemieckiego);

- grupa IV, do której rozporz¹dzenie zalicza³o osoby pochodzenia nie-

mieckiego, które politycznie przesz³y na stronê polsk¹.

5. "Trzecia grupa" -" walenrodyzm" - "koñ trojañski"

Szczególnie podstêpny zamiar by³ ukryty w przyznawaniu III grupy, czyli
tzw. powszechnie "Eindeutschung". Do lutego 1942 r. przyjmowanie tej gru-
py by³o rzekomo dobrowolne. Eindeutschowani w zasadzie nie nabywali ¿ad-
nych dodatkowych praw, co najwa¿niejsze, mieli obowi¹zek s³u¿by wojsko-
wej. Od samego pocz¹tku tej akcji nie widaæ by³o entuzjazmu ze strony polskiej,
a raczej zarysowa³ siê wyraŸny opór. W zwi¹zku z tym gauleiter Albert For-
ster 22 lutego 1942 r. og³osi³ wezwanie do mieszkañców prowincji Gdañsk-
Prusy Zachodnie w sprawie obowi¹zku sk³adania podañ o przyznanie III gru-
py niemieckiej listy narodowoœciowej w terminie do 31 marca 1942 r. Apel
zawiera³ groŸbê, ¿e ci, którzy nie z³o¿¹ podania, traktowani bêd¹ jako naj-
wiêksi wrogowie narodu niemieckiego. Poniewa¿ ani groŸba Forstera, ani
naj rozmaitsze formy ucisku - od perswazji do brutalnych metod ze strony

pojedynczych Niemców, w³adz administracyjnych i policyjnych nie odnosi³y
po¿¹danego skutku, rozpoczê³a siê ogólna bezpardonowa akcja zmuszania
szczególnie ludnoœci kaszubskiej do przyjmowania III grupy. Ekipy policyjne
zastosowa³y w³asne formy terroru: po prostu wpada³y do mieszkañ, do gospo-
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darstw na wsi, dawa³y kilka lub kilkanaœcie minut na zabranie niezbêdnych
rzeczy i odrobiny ¿ywnoœci, po czym wywo¿ono ca³e rodziny do obozów kon-
centracyjnych w Stutthofie lub Potulicach. Taki los spotka³ ca³¹ moj¹ rodzinê
(ojciec skoñczy³ 72 lata, a matka 65) oraz wielu s¹siadów za odmowê przyjê-
cia III grupy. Oczywiœcie wywo¿enie poprzedzane by³o wzywaniem przed ob-

licze "wysokiej" komisji hitlerowskiej. Ka¿demu zadawano pytanie: "Chcesz
byæ Niemcem, czy Polakiem?" Czêsto s³owo Polak ozdobione by³o przydom-
kiem "œwinia". Gdy ojciec mój, matka, brat i trzy siostry zgodnie oddzielnie
odpowiadali: "By³em Polakiem i chcê pozostaæ Polakiem" nastêpowa³a seria
silnych ciosów wymierzanych w policzek, kopniaków, a¿ wreszcie ulga, bo

wyrzucanie za drzwi... Po kilku dniach zjawiali siê w domu "egzekutorzy"
hitlerowscy. Zabierali swoje ofiary na samochód ciê¿arowy i wywozili w nie-

znane: Stutthof lub Potulice. Te dwa miejsca nie bardzo ró¿ni³y siê miêdzy
sob¹. By³a tylko ta ró¿nica, ¿e Potulice by³y fili¹ Stutthofu, a nie odwrotnie.

Mieszkanie, gospodarstwo, wyposa¿enie i rzeczy osobiste deportowanych
przechodzi³y do dyspozycji ekip policyjnych i hitlerowskich w³adz admini-
stracyjnych. Poza tym prawie natychmiast zjawiali siê Niemcy jako nowi w³a-
œciciele lub "eindeutschowani" jako treuhanderiy. (Polacy nawet posiadaj¹cy
III grupê nie mogli byæ w³aœcicielami nieruchomoœci). I jedni i drudzy mieli
dostateczn¹ iloœæ czasu i mo¿liwoœæ, a¿eby do koñca okupacji zd¹¿yæ ca³ko-
wicie rozszabrowaæ i zniszczyæ zdobyty tym ³atwym sposobem maj¹tek Pola-

ków.Wed³ug sprawozdañ niemieckich na ca³ym okrêgu Gdañsk - Prusy Za-

chodnie w styczniu 1944 r. do III grupy niemieckiej listy narodowoœciowej
nale¿a³o 725 000 osób. Wydaje siê, ¿e liczba ta jest mocno przesadzona i nosi

wyraŸne cechy propagandowe, tym bardziej, ¿e statystyka równoczeœnie wy-
kazywa³a ponad 600 000 Polaków. Wed³ug danych statystycznych na terenie

Pomorza Gdañskiego by³o w 1939 r. 964 400 osób bêd¹cych Polakami, czyli
twierdzenie, ¿e by³o 75% eindeutschowanych, by³o ewidentn¹ fikcj¹. Faktem
jest, ¿e od pocz¹tku okupacji do 1944 r. dziesi¹tki tysiêcy Polaków uleg³o
terrorowi hitlerowskiemu i pod wp³ywem strachu o ¿ycie w³asne i swoich
najbli¿szych formalnie przyjê³o III grupê, ale te¿ dziesi¹tki tysiêcy znalaz³o
siê w Stutthofie i Potulicach, w wiêzieniach i w innych miejscach odosobnie-
nia gestapowskiego za wypowiedzenie krótkiego i pe³nego patriotyzmu i bo-
haterstwa stwierdzenia: "By³em Polakiem i chcê pozostaæ Polakiem". Warto
te¿ podkreœliæ, ¿e znakomita wiêkszoœæ eindeutschowanych udziela³a pomo-
cy i schronienia opornym i twardym Polakom i cz³onkom ruchu oporu.
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W pocz¹tkach okupacji w³adze hitlerowskie w nadziei, ¿e Kaszubów da
siê szybko "zniemczyæ", nakazywa³y ujmowaæ ich w ewidencji oddzielnie,
a oddzielnie Polaków nap³ywowych. Jednak¿e ju¿ w 1942 r. Forster, rozwœcie-
czony patriotyczn¹ postaw¹ Kaszubów, nakaza³ zaliczaæ ich do ludnoœci pol-
skiej jako jedn¹ grupê A wiêc nie uda³o siê stworzenie Kaschubenvolku. Twar-
dzi Kaszubi byli i chcieli pozostaæ Polakami. Jeœli wiêc przyjmiemy liczbê
oko³o 360 000 osób eksterminowanych na Pomorzu Gdañskim jako udowod-
nion¹, to bezwzglêdnie trzeba podwa¿yæ liczbê 725 000 eindeutschowanych.
Trzeba te¿ uznaæ, ¿e zmuszanie do masowego przyjmowania III grupy nie-
mieckiej listy narodowoœciowej by³o ewidentnym rodzajem eksterminacji lud-

noœci polskiej.
Zmuszanie do podpisywania III grupy mia³o przede wszystkim na celu:
l) zrealizowaæ dyrektywê Hitlera i Himmlera, a¿eby "pojêcie Kaszubów

w ci¹gu 4 - 5 lat sta³o siê zupe³nie nieznane, poniewa¿ narodu kaszubskiego
ju¿ nie bêdzie, a po 5 latach nie us³yszy siê ani jednego polskiego s³owa w pro-
wincji Gdañsk - Prusy Zachodnie";

2) zabezpieczyæ siê na tym wa¿nym zapleczu przed powstawaniem ruchu

oporu;
3) pozyskaæ tysi¹ce mê¿czyzn zdolnych do s³u¿by wojskowej na uzupe³-

nienie Wehrmachtu;
4) wydaliæ b¹dŸ zlikwidowaæ wszystkich nie nadaj¹cych siê do zniem-

czenia, tzw. "obcoplemiennych";
5) stworzyæ mo¿liwoœci osiedlenia na tym terenie Niemców ewakuowa-

nych z przeludnionych Niemiec centralnych oraz z terenów wschodnich, tzw.
"Wolgadeutschów", i z pañstw ba³tyckich: Litwy, £otwy i Estonii, tzw. "Bal-

tendeutschów".
Wkrótce historia udowodni³a, ¿e ¿aden z zaplanowanych przez okrutne-

go okupanta celów nie zosta³ osi¹gniêty, poniewa¿:
1. Pomimo straszliwych szykan ze strony gestapo, pomimo zastosowania

najostrzejszych kar, zw³aszcza w stosunku do nauczycieli za u¿ywanie jêzyka
polskiego do kary œmierci w³¹cznie, ludnoœæ pomorska nie przesta³a przyzna-
waæ siê do swojej narodowoœci i mowy ojczystej. Wyw³óczano Polaków z do-
mów i mordowano w lasach, strzelano do nich jak do zajêcy, mordowano
w ciemnych lochach dlatego tylko, ¿e byli Polakami... A¿ dziw, ¿e Pomorza-
nie prze¿yli okrutnych najeŸdŸców. Twardy to lud, duchy przodków zaharto-
wane w ponad trzywiekowej niewoli krzy¿acko-pruskiej pomog³y przezwy-
ciê¿yæ zaciek³oœæ hitlerowsk¹.
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2. ̄ adna si³a nie by³a w stanie powstrzymaæ ogólnonarodowego pêdu do
konspiracji przeciwko œmiertelnemu wrogowi. Tylko przy pomocy takiej tak-
tyki mo¿na siê by³o zmierzyæ z potê¿n¹ machin¹ hitlerowsk¹. Nie zabi³y du-
cha, nie wypleni³y patriotyzmu drakoñskie metody stosowane przez gestapo
w wypadku chocia¿by cienia podejrzenia o wspó³udzia³ w ruchu oporu. Na
sam¹ wzmiankê o gestapo krew siê mrozi³a w ¿y³ach ka¿dego Polaka, a bied-
ni byli ci rodzice, których syn lub córka dostali siê w macki tego polipa!!.
Pomimo tak ponurej wizji nierzadkie by³y wypadki, ¿e gdy jedna konspiracyj-
na organizacja zosta³a ca³kowicie rozbita, na jej miejsce powstawa³a taka sama
od nowa lub rodzi³a siê inna.

3. Wielu m³odych Pomorzan zmuszonych do w³o¿enia munduru wroga
znalaz³o siê w pierwszej linii walk na ró¿nych frontach Wehrmachtu, ale te¿
znakomita ich wiêkszoœæ skorzysta³a z pierwszej okazji, a¿eby przejœæ na stronê
wojsk ZSRR na wschodnim froncie, do Amerykanów czy Anglików we W³o-
szech i na zachodzie Europy, a nawet do francuskiego ruchu oporu. Tak¹ me-
todê postêpowania nazywano wœród zaufanych patriotów walenrodyzmem,
a w³¹czane ca³e grupy eindeutschowanych do niemieckich jednostek fronto-
wych - koniem trojañskim.

4. Efekt deportacji b¹dŸ likwidacji wszystkich "obcoplemiennych" grup
ludnoœci wykaza³a statystyka niemiecka z 1944 r. Pomimo eksterminacji po-
nad 360 000 osób, pozosta³o na Pomorzu oko³o 600 000 Polaków.

S.Hitlerowcy nie mieli mo¿liwoœci ani nie zd¹¿yli zasiedliæ opuszczonej
ziemi, ani te¿ uzupe³niæ braków si³y roboczej swoimi ludŸmi po masowych
deportacjach Polaków do Generalnej Guberni, na roboty przymusowe do Rze-
szy, do obozów koncentracyjnych, do wiêzieñ gestapowskich. W wiêkszoœci
wypadków powsta³e luki si³y roboczej wype³niali wiêŸniowie z kommand
roboczych obozów koncentracyjnych.

Cena, jak¹ zap³acili pomorscy Polacy za swoj¹ patriotyczn¹ postawê i za

skuteczny opór przeciwko hitlerowskiej germanizacji, by³a niezwykle wyso-
ka, nie mia³a sobie równej w ¿adnej innej czêœci Polski!z. Najwiêksze nasile-
nie eksterminacji trwa³o od wrzeœnia 1939 do po³owy 1942 r., jednak wysie-
dlanie Polaków, którzy odmówili podpisania III grupy, trwa³o do jesieni 1944 r.

II W. Dreas, Powiat bydgoski oskar¿a, Bydgoszcz 1946, s. 23
12 Mê-clewski, op. cit., s. 138.
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6. Organizacja agentury gestapowskiej

Z up³ywem ponurych dni okupacji hitlerowskiej ka¿dy Polak na Pomorzu
Gdañskim by³ coraz dok³adniej inwigilowany, nieustannie obserwowany. Sys-
tematycznie analizowany by³ tryb ¿ycia poszczególnych cz³onków rodzin, ich
otoczenia i odwiedzaj¹cych ich ludzi obcych. Centrala gestapo w Gdañsku
by³a na bie¿¹co informowana o wszystkim, co siê dzieje. Do tych celów do-
stosowana by³a organizacja i agentury wywiadu. Rozró¿niæ tu mo¿na kilka
szczebli z punktu widzenia ich wa¿noœci i zadañ, jakie mia³y do spe³nienia.
A. Mêclewski tak przedstawia hierarchiczny uk³ad organizacji s³u¿by bezpie-
czeñstwa na Pomorzu Gdañskiml3:

"Grupa pierwsza rekrutowa³a siê z cz³onków s³u¿by bezpieczeñstwa (SD)
i nie nale¿a³a do sieci szpiclowskiej we w³aœciwym tego s³owa znaczeniu. Byli

to etatowi i nieetatowi cz³onkowie SD i tzw. ludzie kontaktowi, maj¹cy prawo
noszenia munduru SS ze znaczkiem SD na rêkawie. Cz³onkowie tej grupy byli

zwykle kierownikami delegatur terenowych SD lub pracownikami delegatul;
pe³ni¹cymi funkcjê referentów (Sachbearbeiter). Drug¹ grupê stanowili tzw.
mê¿owie zaufania (Vertrauensmiinner) i agenci tworz¹cy pierwszy i najwa¿-
niejszy szczebel w³aœciwej sieci agenturalnej. M¹¿ zaufania w zasadzie mu-
sia³ byæ cz³onkiem NSDAP lub jednej z jej organizacji. Mê¿owie zaufania na-

le¿eli do grona osób najœciœlej zakonspirowanych, nie ujawniaj¹cych na

zewn¹trz swych kontaktów ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa, z której przedstawicie-
lami stykali siêjedynie w okreœlonych, zakonspirowanych punktach kontakto-

wych. M¹¿ zaufania by³ zwykle kierownikiem lub ³¹cznikiem wobec okreœlo-
nej grupy szpicli trzeciego stopnia, tzw. donosicieli (Zubringer) i porêczycieli
(Gewiihrsmiinner), rekrutuj¹cych siê z krêgów sympatyzuj¹cych z ruchem hi-

tlerowskim. Obowi¹zkiem donosiciela by³o systematyczne dostarczanie infor-
macji z okreœlonego krêgu ludzi, podczas gdy Gewiihrsmann robi³ to okazyj-

nie. Wszystkie osoby nale¿¹ce do jednej z tych trzech grup by³y ujête

w kartotekach, mê¿owie zaufania zaœ i Gewiihrsmani podpisywali odpowied-
nie zobowi¹zanie i otrzymywali pseudonimy. Odrêbn¹, wcale niebagateln¹
rolê w systemie inwigilacji spo³eczeñstwa spe³nili blokleiterzy NSDAP; obser-

wuj¹cy mieszkañców podleg³ego sobie bloku i stanowi¹cy najni¿szy szczebel

w siecie informacyjnej SD i gestapo [..J".

13 Tam¿e. s. 172-173
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Kandydatów na V -manów lub zubringerów pozyskiwano przede wszyst-
kim spoœród ludnoœci niemieckiej, a tak¿e w nielicznych wypadkach spoœród
Polaków w³adaj¹cych dobrze jêzykiem niemieckim. Metody pozyskiwania
upatrzonych konfidentów do wspó³pracy by³y niekiedy perfidne: od chciwo-
œci i ambicji do poddawania delikwenta ohydnym torturom b¹dŸ te¿ zadawa-
nia bólu w jego obecnoœci najbli¿szym. Tote¿ niektórzy za³amywali siê i spe³-
niali ¿¹dania katów nawet dla chwilowej ulgi b¹dŸ te¿ dla ratowania
ukochanych osób. By³o szereg wypadków, ¿e zwerbowani informowali kole-

gówo swojej sytuacji, ukrywali siê lub te¿ przy³¹czali do grup partyzanckich.
Czêsto te¿ musieli zap³aciæ gestapowcom ¿yciem za uchylanie siê od wyko-

nywania zleconych zadañ. Jeœli do tego dobranego towarzystwa szpiclowego
dodamy jeszcze wszystkie, nawet naj ni¿sze szczeble administracji gmin i wsi
oraz s³u¿bê leœn¹ (leœniczymi byli Niemcy, a ich pomocnikami eindeutscho-
wani dotychczasowi leœniczowie Polacy), to bez przesady mo¿na stwierdziæ,
¿e aparat policyjny stale jak na d³oni mia³ obraz tego, co siê dzieje wœród
Polaków. Donosiciele dostrzegali przede wszystkim ka¿dego obcego, kontak-
tuj¹cego siê ze sta³ymi mieszkañcami bloków, zagród i wsi. Gwoli sprawie-

dliwoœci trzeba podkreœliæ, ¿e nie wszyscy leœniczowie Polacy, którzy przyjêli
III grupê, bezkrytycznie wys³ugiwali siê swoim hitlerowskim zwierzchnikom.
Przyk³adem tego mo¿e byæ wypadek, który w 1943 r. mia³ miejsce w leœnic-

twie Zdroje ko³o Lipusza. Pomocnikiem leœniczego, Niemca, by³ przedwo-
jenny leœnik, Marcinkowski. Zmuszony zosta³ do podpisania III grupy. W przy-
padku braku dostatecznej iloœci si³ dla okr¹¿enia przeczesywanego terenu do

pomocy u¿ywano niekiedy leœników Polaków eindeutschowanych. Uzbrojeni
byli w s³u¿bowe strzelby myœliwskie. M³odszy mój brat Janek, ps. "Turoch",
cz³onek grupy "Gryfa Pomorskiego" Rajmunda Lemka, ps. "P¹czek", znalaz³
siê w kotle okr¹¿enia w pobli¿u leœniczówki Zdroje, gdzie zosta³ ranny w po-
œladek pociskiem ze sztucera myœliwskiego nadleœniczego Niemca z Lipusza.
Nie mog¹c daleko uciekaæ, kulej¹c, os³abiony z up³ywu krwi, wczo³ga³ siê
pod gêst¹ kêpê je¿yn. By³ lipiec. Zieleñ w tym okresie w lesie by³a bujna.
Ob³awa nie dysponowa³a psami. Uczestnicy tyraliery zobowi¹zani byli prze-
szukiwaæ wszystkie krzewy, gdzie mogli ukrywaæ siê "bunkrarze", jak po-
tocznie nazywano cz³onków grup partyzanckich. Leœniczy Marcinkowski,
uniós³szy gêste pêdy je¿yn, znalaz³ ukrytego tam "Turocha". Czym prêdzej
przykry³ go roz³o¿ystymi ga³¹zkami je¿yn, mrukn¹wszy po cichu - "Nie ru-

szaj siê, dopóki ob³awa siê nie skoñczy" i bez poœpiechu dalej przeszukiwa³

zaroœla. . .
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Przewiezienie rannego do lekarza czy do szpitala z zasady mog³o skoñczyæ
siê tragicznie. Tu z pe³nym uznaniem trzeba podziwiaæ samozaparcie, hart du-
cha i heroizm leœnych ludzi TOW GP. Brat mój w nocy dowlók³ siê do domu
w Borowcu. Sam prowizorycznie opatrzy³ sobie ranê w tajemnicy przed matk¹.
Po kilku dniach nast¹pi³o ropienie rany, grozi³a gangrena. Wtajemniczy³ siostrê,
któr¹ poprosi³ o banda¿, przegotowan¹ wodê, flaszkê spirytusu i du¿e lustro.
Zamkn¹³ siê w pokoju i przez kilkadziesi¹t minut operowa³ sobie ranê, wyjmu-
j¹c tkwi¹cy g³êboko otoczony rop¹ pocisk... Ca³kowicie wyczerpany, przele¿a³
dwa dni, po czym noc¹ dowlók³ siê do Lipusza, do wdowy po Franciszku Mazu-
rowskim, sekretarzu nadleœnictwa, rozstrzelanym w dniu 16 pa¿dziernika 1939 r.
w Karpnie ko³o Lipusza. Pani Mazurowska by³a nauczycielk¹ w miejscowej
szkole. Zaopiekowa³a siê rannym i ciê¿ko chorym Janem; zdezynfekowa³a, opa-
trzy³a ranê i przez kilka dni nie pozwoli³a mu siê ruszaæ ani wychodziæ. Wiado-

mo, jaka tragedia mia³aby miejsce, jeœliby szpicel gestapowski wypatrzy³ po-
dejrzanego goœcia w mieszkaniu Polki. Jak mi opowiada³a w marcu 1946 r. pani
Mazurowska, sama nie wierzy³a, ¿e uda jej siê utrzymaæ przy ¿yciu ciê¿ko cho-
rego. Jednak m³ody i silny organizm zwyciê¿y³ (brat liczy³ wówczas 29 lat).
Podobnych wypadków "samopomocy" naliczyæ mo¿na by du¿o.

Czy mo¿na wiêc dziwiæ siê, ¿e nawet drakoñskie metody fanatyków re¿i-
mu hitlerowskiego nie by³y w stanie z³amaæ ducha ani zniszczyæ fizycznie
setek tysiêcy patriotów kaszubsko-pomorskich?

7. Skutki eksterminacji ludnoœci polskiej i warunki powstawania

organizacji konspiracyjnych

Ekstenninacja, a szczególnie wysiedlenie oko³o 150000 Polaków w znacz-
nym stopniu utrudnia³y organizowanie i funkcjonowanie komórek ruchu opo-
ru. Skutki by³y tragiczne w niezwykle szerokim zakresie:

- ogromnie przerzedzi³ siê aktyw spo³eczno-polityczny, zosta³y wyelimi-

nowane doœwiadczone kadry z dowódczymi kwalifikacjami wojskowymi,
- znacznie zawêzi³a siê baza osobowa tak ukrywaj¹cych siê, jak i organi-

zacji konspiracyjnych i grup partyzanckich,
- osiedlenie kolonistów niemieckich po wsiach i nap³ywowej ludnoœci

niemieckiej w miastach u³atwi³o w³adzom policyjnym sta³¹ kontrolê miejsco-
wej ludnoœci i inwigilacjê ka¿dego mieszkania,

- ka¿dy pojawiaj¹cy siê obcy cz³owiek by³ natychmiast dostrzegany, a w³a-

dze Dolicvine otrzymywa³Y odDowiednie meldunki.
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- praktycznie ludnoœæ polska zosta³a ca³kowicie wyjêta spod prawa,
- zarz¹dzenia w³adz w stosunku do Polaków ogranicza³y siê do zakazów

i nakazów,
- przesta³y istnieæ wszelkie polskie organizacje, stowarzyszenia, zwi¹zki

czy spó³dzielnie,
- skonfiskowany zosta³ ca³y maj¹tek publiczny, a w³asnoœæ prywatna za-

le¿a³a ca³kowicie od uznania i widzimisiê ka¿dego Niemca,
- wiêksze w³asnoœci ziemskie, handlowe, a nawet us³ugowe zosta³y pod-

dane treuhanderom,
- Polacy byli traktowani jak niewolnicy - w wieku od 14 roku ¿ycia zmu-

szeni byli pracowaæ 10 - 12 godzin dziennie, otrzymywali najni¿sze wyna-

grodzenie, p³acili specjalny dodatek (Polensteuer) i zmuszani byli do nosze-
nia litery "P",

- tragiczna prawna sytuacja Polaków ogromnie utrudnia³a organizowanie

ruchu oporu,
- zakaz prowadzenia polskich zak³adów pracy uniemo¿liwia³ przetrzy-

mywanie, meldowanie czy wystawianie fa³szywych dokumentów, gdy¿ wszy-
scy musieli byæ œciœle rejestrowani,

- ogólne warunki bytowo-porz¹dkowe na Pomorzu Gdañskim uniemo¿-

liwia³y prowadzenie nielegalnego ¿ycia wiêkszym grupom osób,
- bezkarnie porywano upatrzone dzieci polskie i wywo¿ono je celem ich

. .
ZnIemczenIa.

Dodajmy do tego jeszcze przeró¿ne ograniczenia wprowadzane w sto-
sunku do Polaków przez w³adze policyjne, jak na przyk³ad:

- zakaz korzystania z telefonów,
- zakaz podró¿owania poci¹gami z wyj¹tkiem dojazdu do pracy,
- po ulicach kr¹¿y³y du¿e iloœci ró¿nych patroli,
- ka¿dy Niemiec zobowi¹zany by³ œledziæ Polaków dniem i noc¹,
- gestapo wysy³a³o do Polaków rzekomo poufne listy nawo³uj¹ce do oporu

w stosunku do okupanta; niezg³oszenie tego faktu miejscowej komórce gestapo
równa³o siê z osadzeniem niefortunnego adresata w obozie koncentracyjnym,

- obowi¹zywa³a cenzura korespondencji pocztowej.

Przedwojenne w³adze wojskowe i polityczne przewidywa³y mo¿liwoœæ
tragicznych skutków konfliktu Polski z przyt³aczaj¹c¹ potêg¹ hitlerowskiego
przeciwnika, jednak mo¿liwoœci obronne by³y niedostateczne. Z inicjatywy
wywiadu polskiego zosta³a powo³ana organizacja sabota¿owo-dywersyjna
..Grunwald". By³a to nieliczna t!ruoa. s³abo uzbrojona i skromnie wyoosa¿ona
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w materia³y dywersyjne. Pojedynczy jej cz³onkowie, rozrzuceni po ca³ym te-
renie Pomorza mogli stanowiæ jedynie zal¹¿ek organizacyjny ruchu oporu.
Spontaniczny opór spo³eczeñstwa w ró¿nych formach praktycznie prawie nie
dostrzeg³ "Grunwaldu", gdy¿ nie odegra³ on istotnej roli. Tymczasem organi-
zacje konspiracyjne w ró¿nych miejscowoœciach, o ró¿nych zabarwieniach
ideowo-politycznych, powstawa³y i rozwija³y siê w sposób charakterystycz-
ny, dostosowany do warunków porz¹dkowo-policyjnych wprowadzonych przez
okupanta ju¿ od pierwszych dni panoszenia siê hitleryzmu. Jednoczeœnie, jak
przekonaliœmy siê, najeŸdŸca w œlad za zwyciêskimi jednostkami wojskowy-
mi wprowadzi³ ca³¹ armiê funkcjonariuszy gestapo, SS i SA jako niezawod-
nych egzekutorów programu ucisku zniewolonych miejscowych Polaków.
Podstawowym celem by³o zd³awienie jakichkolwiek prób zorganizowania
ruchu oporu przez miejscowych patriotów. A jednak lud pomorski, zarówno
zaciekle trzebiona przez hitlerowców tzw. "warstwa kierownicza", jak i pro-
œci robotnicy i ch³opi potrafili wykorzystaæ nawet najdrobniejsze luki gesta-
powskiego nadzoru. Efektem takiej postawy by³o zorganizowanie licznych
grup konspiracyjnych o ró¿nym zabarwieniu politycznym, ale przepojonych
patriotyzmem. Wœród nich najbardziej by³a rozpowszechniona na Pomorzu
Gdañskim Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Kaszubski". Aresztowania za-
l¹¿ków pó•niejszego ruchu oporu rozpoczê³y siê ju¿ w 1939 r. Rozpracowy-
wanie przez gestapo i inne organizacje policyjne ró¿nych polskich organizacji
konspiracyjnych, aresztowania cz³onków, a nawet ca³kowita likwidacja nie-
których grup mia³y miejsce w latach 1940, 1941, 1942 i w pierwszej po³owie
1943 r. Dodajmy, ¿e dzia³ania partyzanckie w okresie od pocz¹tku okupacji
do po³owy 1942 r. by³y znikome. Rozszyfrowywaniem tych grup, w tym sia-
tek wywiadu AK, zajmowa³a siê niemiecka s³u¿ba bezpieczeñstwa. Od lata
1942 r. do czerwca 1943 r. nast¹pi³ rozwój oddzia³ów partyzanckich - mia³y

miejsce akcje sabota¿owe i odwetowo-dywersyjne. Si³y gestapo ju¿ nie wy-
starcza³y, tote¿ do walki z polskimi grupami leœnymi w³¹czano ¿andarmeriê,
policjê porz¹dkow¹, ró¿nego rodzaju policje pomocnicze i organizacje para-
militarne. Mniej ucierpia³a w tym okresie Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf
Kaszubski". Poniewa¿ organizacja ta rodzi³a siê i dzia³a³a masowo, prawie
jawnie, ale przede wszystkim na wsi, co nie mog³o byæ niezauwa¿one przez
szpiegów hitlerowskich, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e gestapo w 1941 i 1942 r.
jak gdyby nie dostrzega³o czy lekcewa¿y³o TOW GP. Nie oznacza to, ¿e w³a-
dze policyjne i ich donosiciele nie rozpracowywali tego masowego ruchu kon-
spiracyjnego. Mo¿e uzna³y gO za nie bardzo gro•nY. albo te¿ w³adze policyjne
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III Rzeszy wci¹¿ liczy³y na sukces w eindeutschowaniu. Jak wiemy, zamiary

nacjonalistów hitlerowskich spali³y na panewce, a tzw. III grupa niemieckiej
listy narodowoœciowej sta³a siê koniem trojañskim w bastionie hitleryzmu na

Pomorzu Gdañskim. Od po³owy 1943 r. do koñca wojny trwa³ okres wzmo¿o-
nego rozwoju grup partyzanckich, a w³adze hitlerowskie ustali³y w tym czasie
ogólne kierownictwo operacyjnych zwi¹zków przeciwpartyzanckich Wehr-

machtu (Chef der Bandenkampfverbande).
Masowe aresztowania cz³onków "Gryfa Pomorskiego", szczególnie we

wsiach, rozpoczê³y siê w po³owie 1943 r. Musia³y one rzeczywiœcie nosiæ cha-

rakter masowy, jeœli naczelne w³adze hitlerowskie ogarnê³a swego rodzaju pa-
nika: we wrzeœniu 1943 r. G³ówny Urz¹d Bezpieczeñstwa III Rzeszy wyda³
dyrektywê, a¿eby pojmanych cz³onków TOW GP traktowaæ ³agodnie, jeœli nie

posiadali broni lub radiostacji. Takie stanowisko zaprezentowa³ g³ówny pola-

ko¿erca Heinrich Himrnler, a w œlad za nim Albert Forster, gauleiter prowincji
Gdañsk-Prusy Zachodnie. Wydaje siê, i¿ podyktowane to by³o raczej obaw¹
o zbyt wielkie ogo³ocenie gospodarstw rolnych z r¹k do pracy, a nie trosk¹ o spra-
wiedliwoœæ spo³eczn¹. Mo¿na sobie wyobraziæ, z jak¹ dezaprobat¹ przyjê³y do

wykonania dyrektywê naczelnych w³adz III Rzeszy tak zaciek³e psy goñcze, jak
Jakub Loellgen, Hans Kassner, czyli Jan Kaszubowski, Voelz, Stanzel czy inni.

Faktem jest, ¿e niewielka iloœæ aresztowanych gryfowców zosta³a zwolniona,
a w konsekwencji nies³usznie pos¹dzona przez swoich rodaków o wyra¿enie
zgody na wspó³pracê z organami gestapo w zamian za zwolnienie z wiêzienia.

Jednoczeœnie z niepowodzeniami Wehrmachtu na froncie wschodnim o¿ywi³y

siê lasy pomorskie. Patriotyczne grupy bojowe stale zasilane by³y szukaj¹cymi
tam schronienia niedosz³ymi ofiarami macek gestapowskich oraz dezerterami
z wojska, rekrutuj¹cymi siê z Polaków zmuszonych do przyjêcia III grupy. Za-

przeczeniem oficjalnego stanowiska zajêtego we wrzeœniu 1943 r. w sprawie
aresztowañ gryfowców by³o wyst¹pienie Heinricha Himrnlera, który ju¿ w paŸ-
dzierniku tego roku zgani³ kierownictwo policji Gdañsk-Prusy Zachodnie za

zbyt s³ab¹ operatywnoœæ w likwidowaniu ruchu oporu, a szczególnie oddzia³ów

partyzanckich. Byæ mo¿e takie stanowisko mia³o byæ uzasadnieniem powo³ania
do walki z "bandami polskimi" specjalnego sztabu na szczeblu okrêgu "Wis³a".

Dzia³ania organów gestapo i policji wspierane by³y przez oddzia³y Jagd-

komrnando, Uberfallkomrnando i Landwachy. Oddzia³y Jagdkomrnando by³y
to oddzia³y wojskowe, specjalnie wyszkolone do walk z partyzantami, podpo-
rz¹dkowane wy¿szemu dowódcy SS i policji. Uberfallkornmando to oddzia³y
pomocnicze. zorl!anizowane z mieiscowvch Volksdeutschów i Drzeszkolone
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przez instruktorów wojskowych do tych samych celów. Landwacha pe³ni³a
s³u¿bê patrolow¹ po wsiach i na drogach. By³a to s³u¿ba policyjna z³o¿ona
z mê¿czyzn, przewa¿nie w wieku starszym, narodowoœci niemieckiej, wzmoc-
niona starszymi Polakami eindeutschowanymi. Ci byli najmniej niebezpiecz-
ni w bezpoœrednich starciach z grupami bojowymi ruchu oporu. Oddzia³y Jagd-
kommando rozmieszczone by³y miêdzy innymi w Skórczu, Lubichowie,
Starogardzie Gdañskim, Czersku, Warlubiu, Szlachcie, Czersku Œwieckim,
asiu, Leœnej Hucie, Wielkich Che³mach i w innych miejscowoœciach.

8. Chronologiczny przebieg niektórych aresztowañ cz³onków pa-
triotycznych organizacji konspiracyjnych przez gestapo na Pomorzu
Gdañskim w latach 1939-1944

1939

Sierpieñ
- Liczne aresztowania gdañskich Polaków,
31 Aresztowanie kilkudziesiêciu Polaków w Pruszczu Gdañskim i okolicy.

Wrzesieñ
- (do 1941 roku) masowe aresztowania i egzekucje Polaków na Pomorzu

Gdañskim, tzw. warstwy przywódczej.

1940

Styczeñ
- Aresztowanie cz³onków Tajnej Organizacji Polskiej w Gdyni Grabówku i

w Oksywiu.

Luty
3.02-23.11 Aresztowania cz³onków wywiadu ZWZ: Jana, Joachima i Kazi-

mierza Skwierawskich.
Marzec

3 Likwidacja organizacji Batalion Œmierci w Toruniu (aresztowano ok. 200

osób).
Maj

1 Aresztowanie cz³onków "Roty" Tadeusza Kaubego w Grudzi¹dzu.
6 Aresztowanie w Gdyni ok. 200 Polaków.

Lipiec
17 Aresztowanie sprowadzonych z Offlagu polskich oficerów jeñców wo-

jennych.
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Sierpieñ
- Aresztowanie 50 Polek w Pelplinie.

Listopad18-02.1941 Aresztowania cz³onków kierownictwa "Komendy Obroñców Pol-

ski" (KOP).

1941

Styczeñ
- Akcja gestapo przeciwko uczestnikom odprawy komendantów powiato-

wych Tajnej Organizacji "Gryf Kaszubski" w Gdyni-Or³owie (uczestnicy
uciekli, raniono i aresztowano gospodarza domu Jana Kreftê i Antoniego

Paczoskê).
Czerwiec

12 Aresztowania i likwidacja Organizacji Wojskowej M³odzie¿y Kaszubskiej.

Listopad
26 Pocz¹tek aresztowañ cz³onków Tajnego Hufca Harcerzy.

1942

Styczeñ-marzec- Aresztowanie cz³onków portowej grupy przerzutowej ZWZ - AK do Szwe-

CJI.
Kwiecieñ- Aresztowanie w Gdyni cz³onków siatki wywiadu ZWZ - AK (Klemens

Wicki).
7 Aresztowanie w Gdyni grupy wywiadu AK Stefana Hensla.
- Aresztowanie ok. 100 osób ZWZ - AK na Wybrze¿u.

Czerwiec
25 Aresztowanie w Gdañsku grupy wywiadu AK Edgara Bentlewskiego.

PaŸdziernik
- Aresztowanie cz³onków kierownictwa Szarych Szeregów w Gdyni (My-

œliwek, Cylkowski, Poro¿yñski).
- Aresztowanie grupy konspiracyjnej "Orze³ Bia³y" Alojzego Sochy.
5 Aresztowanie kpt. Józefa Olszewskiego "Andrzeja", komendanta AK na

Wybrze¿u.
19 Aresztowanie Adama Feigla, komendanta AK w Gdyni.
26 Aresztowanie komendanta Tajnego Hufca Harcerzy, Henryka Szymañ-

skiego.
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Listopad
Dalsze aresztowania cz³onków Tajnego Hufca Harcerzy.
Aresztowanie w Malborku cz³onków organizacji "M³ody Las'

1943

Maj
- Liczne aresztowania rodzin kaszubskich, g³ównie po wsiach, za wspó³-

pracê z partyzantami.
1 Aresztowanie w Wejherowie czo³owych dzia³aczy Tajnej Organizacji

"Gryf Pomorski".
2 Aresztowanie w wielu miejscowoœciach Pomorza Gdañskiego 226 cz³on-

ków ró¿nych grup konspiracyjnych.
- Wykrycie kilku bunkrów i aresztowanie kilkuset cz³onków TOW GP.

Sierpieñ
6 Aresztowanie grupy przerzutowej AK w porcie gdyñskim (Franciszka

Szwarca).
7 Aresztowanie grupy wywiadowczej AK w Gdyni (Wiensa, Wiœniewskie-

go)
- Aresztowanie ok. 274 cz³onków AK w Bydgoszczy, w tym "Ksawerego"

- Franciszka Bendiga, szefa II Oddzia³u K.O. AK Pomorze.

19 Aresztowanie w Tczewie grupy wywiadu AK Gerarda Derengowskiego
i Alfreda Bluma.

21 Aresztowanie uczestników odprawy gdañskiego sztabu Polskiej Armii
Powstania (PAP).

25 Aresztowanie cz³onków kierownictwa PAP w Toruniu.
Wrzesieñ

2 Aresztowanie cz³onka kierownictwa TOW GP, Jana Biangi "Patria",
a w œlad za nim wielu cz³onków "Gryfa Pomorskiego".

- W gestapo gdañskim powo³ano specjalne zespo³y dis rozpracowania ko-

mend powiatowych TOW GP i ich likwidacji.
- Nast¹pi³y masowe aresztowania cz³onków.

23 Likwidacja bunkra Ptasia Wola I.
PaŸdziernik

- Aresztowanie wielu cz³onków ró¿nych grup ruchu oporu w Tczewie.

Listopad
- Do obozu koncentracyjnego Stutthof gestapo przekaza³o trzy grupy cz³on-

ków TOW CTP- liczace kilkaset osóh-
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1944

Styczeñ
- Aresztowanie w Starogardzie ³¹czniczki, a nastêpnie komendanta powia-

towego AK Artura Pilara oraz jego wspó³pracowników.
- Zakrojona na szerok¹ skalê akcja przeciwko ludnoœci pó³nocnego Pomorza.
- Prawie codziennie oddzia³y gestapowców i ¿andarmerii otacza³y wsie i po-

jedyncze zabudowania, aresztuj¹c ca³e rodziny podejrzane o wspó³pracê
z partyzantami TOW GP.

9 Otoczono zabudowania Jana Kwidzyñskiego, u którego znajdowa³ siê bun-
kier Józefa Dambka; straszliwie zmaltretowanego ojca i syna wrzucono
do bunkra. Obydwóch wraz z dwoma gryf owcami gestapowcy zabili gra-
natami.

14 Aresztowanie w Kamienicy Królewskiej gospodarzy - Siesickiego ijego

dwóch synów: Brunona i Ambro¿ego oraz Kamiñskiego z Wejherowa,
których zakatowano na œmieræ za kontakt z partyzantami i nieujawnienie
bunkrów.

- W tropieniu i aresztowaniu wielu cz³onków TOW GP wyró¿nia³ siê Jan

Kaszubowski vel Hans Kassner.

Luty
5 Aresztowanie w Tczewie komendanta powiatowego TOW GP, Andrzeja

Frankowskiego.
- Aresztowanie leœniczych Polaków w Borach Tucholskich.

22 Aresztowanie ³¹czniczki Józefa Dambka, Refliñskiej.
- Ekipa Kaszubowskiego dowozi³a do siedziby gestapo ca³e zastêpy gry-

fowców, a po przes³uchaniu kierowa³a do Stutthofu.
29 ¯andarmeria zlikwidowa³a bunkier Alfreda Loepera w lesie ko³o Kolecz-

kowa i zabi³a 11 cz³onków TOW GP.
Marzec

3 Aresztowanie w Elbl¹gu cz³onków organizacji "Miecz i P³ug".
4 Zamordowanie w Sikorzynie prezesa TOW GP Józefa Dambka - "Jura",

"Lecha", "Falskiego", "Kila". Gestapo zdoby³o spis ok. 4 500 cz³onków
TOW GP.

22 Likwidacja schronu TOW GP "Ameryka" pod Mêcika³em i zamordowa-
nie 7 gryfowców.
Kwiecieñ

- Masowe aresztowania cz³onków TOW GP w powiatach pó³nocnego Po-

morza (codziennie aresztowano kilkudziesiêciu gryfowców).
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Maj
- Marian Jankowski, cz³onek kierownictwa TOW GP, gubi plecak, w któ-

rym by³ spis ok. 4 600 cz³onków.
- Aresztowanie ok. 200 osób podejrzanych o przynale¿noœæ do TOW GP

z powiatów koœcierskiego, kartuskiego i chojnickiego.
12 Aresztowanie komendanta g³ównego TOW GP, Aleksandra Arendta.

Czerwiec
- Dalsze masowe aresztowania cz³onków TOW GP we wsiach pó³nocnego

Pomorza.
- Aresztowanie w Koœcierzynie czo³owych dzia³aczy TOW GP oraz cz³on-

ków wywiadu AK.

Sierpieñ
- Aresztowanie w Gdyni grupy wywiadu AK por. Jana Belaua.

PaŸdziernik
- Wykrycie dalszych bunkrów partyzanckich w Cz¹stkowie i Ocyplu.

Listopad
- Dalsze liczne aresztowania wœród cz³onków TOW GP.

CZÊŒÆ II
Refleksje o tragicznych dziejach Tajnej Organizacji Wojskowej

"Gryf Pomorski"

l. Utworzenie Tajnej Organizacji Wojskowej"Gryj Kaszubski"

W takich warunkach na prze³omie 1940/41 r. powsta³a TOW "Gryf
Kaszubski", przemianowana w po³owie 1942 r. na TOW "Gryf Pomorski".
W piêcioletnich dziejach tej organizacji zarysowa³y siê wyraŸnie trzy

okresy:
- okres pierwszy - od 1940 do koñca 1942 r. - to okres spontanicznego

rozwoju, zakoñczony poleceniem ksiêdza Józefa Wryczy, a¿eby rozwi¹zaæ

Organizacjê.
- okres drugi - od 1943 do po³owy 1944 r. - charakteryzuj¹cy siê przejê-

ciem absolutnej w³adzy w organizacji przez Józefa Dambka, po którym nast¹-
pi³ gwa³towny rozk³ad i upadek TOW GP.

- okres trzeci - od po³owy 1944 do pierwszego kwarta³u 1945 r.
- to upadek III Rzeszy, wkroczenie Armii Czerwonej i pocz¹tek w³adzy PRL.
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W tym okresie niektóre pojedyncze cz³ony struktury TOW GP próbowa³y pod-
trzymaæ dzia³alnoœæ "Gryfa", w zasadzie bez powodzenia, a w pocz¹tkach
1945 r. dostosowaæ siê i przejœæ lojalnie do nowej rzeczywistoœci.

W tym miejscu nasuwa siê zasadnicze pytanie, na które pragn¹³bym zna-
leŸæ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ: co by³o przyczyn¹ tak kontrowersyjnych dzie-
jów, tragedii i upadku Tajnej Organizacji "Gryf Pomorski"?

By³o ich, jak zobaczymy, bardzo du¿o, a ka¿da z nich by³a brzemienna
w skutki. Prawie bezbronne, a najwy¿ej s³abo uzbrojone osoby i grupki kon-
spiratorów egzystowa³y w mocno ograniczonych warunkach i ruchu, bez wy-
posa¿enia technicznego, kierowane przez niesprawne, niedoœwiadczone i Ÿle
zorganizowane kierownictwo przeciw œwietnie uzbrojonym i doskonale zor-
ganizowanym hitlerowskim organom policji i bezpieczeñstwa, wszechstron-
nie wyposa¿onym w najnowoczeœniejszy (na owe czasy) sprzêt techniczny.
Samoloty, samochody, kolej, motocykle, radio, telefony, sprzêt nas³uchowo-
-namiarowy, lornetki, œrodki finansowe bez ograniczeñ, g³êboki i bardzo do-
brze zorganizowany wywiad przeciwpartyzancki, inwigilacja ka¿dego Pola-
ka, swoboda i wzglêdne bezpieczeñstwo poruszania siê, jak i mo¿liwoœci szyb-
kiego przemieszczania siê na znaczne odleg³oœci du¿ych oddzia³ów wojska
(Jagdkommando) i policji zapewnia³y przeciwnikowi 100% pewnoœci sukce-
su w zmaganiach z oœrodkami konspiracji pomorskiej. A¿eby w tym g¹szczu
przeciwnoœci osi¹gn¹æ zamierzone, podyktowane patriotyzmem cele, konieczne
by³o niezwykle sprawne, inteligentne, doœwiadczone i harmonijnie wspó³pra-
cuj¹ce w zgodzie i dobrze zorganizowane kierownictwo, umiej¹ce pogodziæ
operatywnoœæ z przestrzeganiem zasad g³êbokiej konspiracji. Tu ju¿ nie wy-
starcza³a sama ofiarnoœæ, poœwiêcenie i patriotyzm. Potrzebne by³o du¿e do-
œwiadczenie i du¿y autorytet, utrwalony i znany spo³eczeñstwu pomorskie-
mu, a przynajmniej trzeba by³o mieæ kwalifikacje i ewidentne cechy
przywódcze, które pomaga³yby ten niepodwa¿alny autorytet konspiracyjny
zbudowaæ.

Na tle przedstawionej sytuacji spo³eczno-politycznej, warunków egzy-
stencji i mo¿liwoœci operatywnego dzia³ania niedobitków tzw. polskiej war-
stwy przywódczej, spróbujmy zastanowiæ siê nad podstawowymi przyczyna-
mi tragedii Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" i ostatecznego
upadku po przesz³o trzyletnich ofiarnych wysi³kach jej przywódców i zwy-
k³ych cz³onków. Dla wyliczenia przyczyn ¿a³osnego fina³u tego masowego
patriotycznego zrywu ludnoœci przede wszystkim wiejskiej, robotniczej, ale
te¿ niedobitków inteligencji, wydaje siê, ¿e naj w³aœciwszym bêdzie stwier-



dzenie przyczyn obiektywnych, niezawinionych i zawinionych. Do przyczyn
obiektywnych i niezawinionych trzeba bezwzglêdnie zaliczyæ wyj¹tkow¹,
bardzo trudn¹ sytuacjê polityczn¹ ludnoœci kaszubsko-pomorskiej w okresie
okupacji hitlerowskiej na terenie ca³ego Pomorza Gdañskiego; przeogromn¹
presjê polityczn¹, moraln¹ i gospodarcz¹ wywieran¹ na ka¿dego, kto nie za-
deklarowa³ wyraŸnie swojego poparcia dla w³adz hitlerowskich i hitleryzmu;
ca³kowit¹ inwigilacjê ka¿dego obcego, podejrzanego i sta³ego mieszkañca
w ka¿dej najmniejszej miejscowoœci - w gminie, w mieœcie, na ulicy, w blo-

ku, budynku i zak³adzie pracy; na szerok¹ skalê zakrojon¹ eksterminacjê przede
wszystkim osób ujêtych w ksiêgach osób poszukiwanych (Deutsche Fahn-
dungsbuch), systematycznie uzupe³nianych, oraz osób wskazanych przez miej-
scowych donosicieli (Volksdeutschów i p³atnych szpiclów); osadzanie w obo-
zach koncentracyjnych ca³ych rodzin odmawiaj¹cych podpisania III grupy
niemieckiej listy narodowoœciowej; bezwzglêdne niszczenie wszystkich in-
stytucji, organizacji, zak³adów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ i egzy-
stencj¹ ludnoœci polskiej; niczym nieograniczon¹ grabie¿ wszystkiego, co
polskie, co by³o w zasiêgu rêki i co podoba³o siê zwolennikom re¿imu hitle-
rowskiego; wreszcie bestialski terror, masowe mordy, wyrafinowane i bez-
karne tortury na ka¿dym, kto wpad³ w ³apy siepaczy gestapowskich czy poli-
cyjnych, a nawet funkcjonariuszy NSDAP. Zosta³a prawie ca³kowicie
wytrzebiona kadra przywódcza oraz kadra rezerwowa, zw³aszcza na wsi. "Gryf
Pomorski" znalaz³ siê w wyj¹tkowo trudnej sytuacji kadrowej ju¿ od 1942 r.,
w trudniejszej ani¿eli Armia Krajowa czy Polska Armia Powstania.

T " L h""Jur", ec ,20 Za³o¿yciel i prezes TOW GP Józef Dambek
vo l " v l k o"".11.' , "r a s ,

Organizatorem Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Kaszubski" i osob¹
najbardziej oddan¹ tej organizacji by³ Józef Dambek, u¿ywaj¹cy pseudoni-
mów konspiracyjnych: "Jur", "Lech", "Kil" (Kiihl- krawiec), "Falski". We-
d³ug Leona Kleinschmidta, inspektora szkolnego z okresu przedwrzeœniowe-
go, "Dambek by³ tylko kierownikiem jednoklasowej szko³y podstawowej
w Kobylu "14. Takie stwierdzenie inspektora szkolnego by³o jednoznaczn¹ ocen¹
zdolnoœci i kwalifikacji nauczyciela w czasach przedwrzeœniowych.

14 Relacja L. K1einschmidta z 20.06.1960 r. - w posiadaniu autora.
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Z informacji podanej przez Alojzego Mêclewskiego15 wynika, ¿e Józef
Dambek by³ doœæ dobrze przygotowany do organizowania dzia³alnoœci kon-
spiracyjnej. W latach 1926-1928 jako nauczyciel szko³y wiejskiej w przygra-
nicznej wsi ¯arnowiec wspó³pracowa³ z placówk¹ Stra¿y Granicznej i uczest-
niczy³ w rozszyfrowywaniu grupy dywersantów hitlerowskich. By³ te¿
instruktorem tajnych kursów wojskowych organizowanych w Borach Tuchol-
skich dla m³odzie¿y polskiej z Wolnego Miasta Gdañska i z przygranicznych
powiatów Pomorza. Wspó³pracowa³ ze Zwi¹zkiem Strzeleckim i by³ zaufa-
nym wspó³pracownikiem kierownika Pomorskiej Tajnej Organizacji Wojsko-
wej. W 1928 r. zosta³ przeniesiony na stanowisko kierownika jednoklasowej
szko³y podstawowej w Kobylu, ma³ej wioski po³o¿onej 7 km na pó³nocny
wschód od Starej Kiszewy w powiecie koœcierskim. W dniu 3 wrzeœnia 1939 r.
uczestniczy³ w odprawie u gen. Tokarzewskiego, dowódcy DOK VIII w Toru-
niu. Dambek zosta³ wyznaczony do pozostania na zapleczu wroga dla utrzy-
mania ³¹cznoœci pomiêdzy dowództwem wycofuj¹cej siê armii WP a oddzia-
³ami broni¹cymi Wybrze¿a. Oprócz tego mia³ organizowaæ odp³yw do Polski
œrodkowej tych funkcjonariuszy pañstwowych i organizacji spo³ecznych, któ-
re nie zdo³a³y wycofaæ siê przed zagarniêciem ich przez okupanta. Widocznie
w³adze wojskowe darzy³y du¿ym zaufaniem kierownika ma³ej szkó³ki wiej-
skiej w samym sercu Kaszub, jeœli powierzano mu do wykonania tak powa¿ne
zadania w tak trudnych warunkach. Nie wiemy, jak Józef Dambek wywi¹za³
siê z przyjêtych obowi¹zków. Na pewno jego nazwisko znajdowa³o siê w ge-
stapowskim "Fahndungsbuchu", tote¿ od pierwszych dni okupacji, œcigany
przez gestapo, musia³ znikn¹æ z Kobyla, gdzie by³ znany agentom hitlerow-
skiej V kolumny, chocia¿by z tego powodu, ¿e by³ nauczycielem, a ta grupa
inteligencji znalaz³a siê na celowniku oprawców w pierwszym szeregu. Aloj-
zy Mêclewski twierdzi, ¿e Dambek by³ oficerem rezerwy, tymczasem inspek-
tor AK "na cemencie", Alfons Jarocki ps. "Juhas", "Antoni" podaje: "Za³o-
¿ycielem TO W GP by³ Dambek Józef, ps. "Jur ", nauczyciel szko³y powszechnej,
nie maj¹cy odbytej s³u¿by wojskowej "16. Podobne stanowisko w rozmowach
ze mn¹ prezentowali: Rudolf Bigus - "Zbyszek", Jan Szalewski - "Soból",

15 Mêclewski, Op. cit., s. 298-299.
16 Sprawozdanie "Antoniego" - "Juhasa", p.o. dowódcy "Bursztynu", inspektora "na

cemencie" z dzia³alnoœci TOW GP od za³o¿enia w sierpniu 1941 do marca 1943 r. - akta
b. Woj ew. K-dy MO w Gdañsku - odpis sporz¹dzony dnia 10.03.1960 r. przez autora;
w Dosiadaniu autora
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Leon Kulas - "Zawisza" i inni17. Stopieñ porucznika, którego u¿ywa³, otrzy-
ma³ Dambek z nominacji Rady Naczelnej TOW GP, czyli bezprawnie (usta-
lenie kwalifikacji wojskowych "Jura" jest wa¿ne m.in. dla zrozumienia
przyczyn nieporozumieñ w kierownictwie "Gryfa" i jego póŸniejszego roz-

³amu).
Okazuje siê, ¿e podobne funkcje, jakie w³adze przydzieli³y Józefowi Damb-

kowi, otrzyma³ w pocz¹tkach wrzeœnia 1939 r. porucznik rezerwy Józef Gier-
szewski, kierownik siedmioklasowej szko³y podstawowej i prezes Zwi¹zku
Oficerów Rezerwy w Che³m¿y. Pod pseudonimem "Ordon" by³ on kierownikiem
jednej z siatek wywiadowczych przygotowanych na wypadek wojny z Niemca-
mi. Jakie by³y wyniki tej dzia³alnoœci, równie¿ nie wiemy l 8. Natychmiast po

wkroczeniu oddzia³ów niemieckich Gierszewski zmuszony by³ znikn¹æ z Che³m-
¿y. Znalaz³ schronienie u rodziny Floriana i Anny Szalewskich w Jastrzêbiu
Kaszubskim ko³o Dziemian, po³o¿onym w odleg³oœci oko³o 35 km na zachód
od Kobyla, miejsca zamieszkania Józefa Dambka. Dla grupki rolników, ludzi
prostych, zebranych na prze³omie 1939/40 r. w nocy u rolnika Józefa Gierszew-
skiego w Czarlinie w powiecie kartuskim, kierownik szko³y z Kobyla by³ auto-
rytetem, tote¿ zgodnie podjêli jego inicjatywê, za³o¿yli tajn¹ organizacjê do walki
ze znienawidzonymi hitlerowcami, a Józefa Dambka mianowali jej prezesem.

Prezes mia³ ambicje rozszerzenia swojej organizacji na ca³y teren Ka-
szub. St¹d nazwa: Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Kaszubski". Nie by³
jednak naiwny. Zdawa³ sobie sprawê ze swojej "ma³oœci" i w stosunku do
kolegów - kierowników wiêkszych szkó³ i w stosunku do osób z przedwojen-

nej warstwy kierowniczej, dla których by³ osob¹nieznan¹. Pragn¹c podbudo-
waæ swoj¹ pozycjê, rozpuszcza³ pog³oski, ¿e jest pe³nomocnikiem genera³a
W³adys³awa Sikorskiego, ¿e oddzia³y "Gryfa" stanowi¹ czêœæ polskich si³
zbrojnych, ¿e wojska polskie z Francji i si³y alianckie wyl¹duj¹ wkrótce na
Pomorzu, ¿e samoloty dokonuj¹ zrzutów broni, amunicji, radiostacji i ofice-
rów ³¹cznikowych do wspó³pracy z TOW "Gryf Kaszubski". Te i inne iluzo-
ryczno-propagandowe wiadomoœci mia³y podnieœæ na duchu za³amanych
i zgnêbionych przez Niemców Pomorzan i zachêciæ ich do wstêpowania do
organizacji stworzonej przez "Jura"19. Wszystko wskazuje na to, ¿e Dambek,

17 Relacje: Rudolfa Bigusa z 8.04.1962, Jana Szalewskiego z 18.08.1962 r., Leona
Kulasa z 30.07.1959 r. - w posiadaniu autora.

18 Mêclewski, op. cit., s. 299.
19 Sprawozdanie "Juhasa" - "Antoniego" - odpis w posiadaniu autora.
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organizuj¹c TOW GP, wykorzysta³, i s³usznie, znajomoœci zawodowe i kon-
takty z tajnej pracy polityczno-spo³ecznej sprzed wrzeœnia 1939 r. Okaza³o siê
te¿, ¿e niektórzy prawie cudem uratowani przed œmierci¹ nauczyciele i inni
przedstawiciele inteligencji, natychmiast po klêsce WP ukrywaj¹c siê, orga-
nizowali wokó³ siebie konspiracyjne grupy do walki z okupantem - np. in¿.

Grzegorz Wojewski, inspektor szkolny Leon Kleinschmidt, August Westphal,
Brunon i Rudolf Bigusowie, Jan Szalewski, Felchner, Bernard Micha³ko, Jó-
zef Gierszewski, Alfred Loeper, Józef Kukliñski i inni. Wszystkie te grupki
Józef Dambek stara³ siê w³¹czyæ do swojego "Gryfa Kaszubskiego", co mu
siê najczêœciej udawa³o. Wiêkszoœæ z nich objê³a kierownicze funkcje w orga-
nizacji "Jura", który kierowa³ ni¹jednoosobowo, aczkolwiek Statut TOW GP
przewidywa³ decyzje kolektywne. Z wielu powodów jednoosobowe kierow-
nictwo by³o konieczne, m.in. wymaga³y tego wzglêdy operatywne, funkcje
kierownicze pe³niali ludzie nieprzygotowani fachowo, nie by³o fizycznej mo¿-
liwoœci czêstego zwo³ywania Rady Naczelnej dla podejmowania uchwa³
w sprawach nie zawsze kluczowych. Wreszcie sama nazwa wskazywa³a, ¿e
by³a to tajna organizacja wojskowa. Trudno by³oby siê zgodziæ, a¿eby w nie-
wielkich oddzia³ach wojskowych wydawano rozkazy ka¿dorazowo po podjê-
ciu uchwa³y przez Radê Naczeln¹. Mo¿liwoœæ podejmowania jednoosobo-
wych decyzji bardzo odpowiada³a naturze Józefa Dambka i przynajmniej
czêœciowo zaspokaja³a jego ambicje osobiste. Chyba pragn¹³ w ten sposób
podnieœæ i utrwaliæ swój autorytet...

3. Zmiany w kierownictwie TOW GK, Józef Gierszewski - "Ryœ"
naczelnym komendantem, ks. pp³k Józef Wrycza - "Rawicz" prezesem

Po kilku miesi¹cach nasycania naiwnych fantastycznymi wiadomoœciami
Dambek doszed³ do przekonania, ¿e trzeba znaleŸæ inny sposób podniesienia
autorytetu "Gryfa Kaszubskiego", który mo¿e obj¹æ ca³e Pomorze Gdañskie.
"Jur" zrozumia³, ¿e potrzebny jest przywódca znany, o ugruntowanym wœród
Pomorzan autorytecie. Takim cz³owiekiem by³ JózefWrycza, proboszcz para-
fii w Wielu w pow. chojnickim, prezes Zwi¹zku Powstañców i Wojaków oraz
przywódca Stronnictwa Narodowego w okresie miêdzywojennym, zdecydo-
wany przeciwnik obozu pi³sudczykowskiego i BBWR, znany przeciwnik szo-
winizmu pruskiego jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹ (w 1919 r. zorganizowa³
w Che³m¿y powstanie przeciwko Grenzschutzowi niemieckiemu; ujêty przez
Prusaków, zosta³ osadzony w cytadeli grudzi¹dzkiej i skazany na karê œmier-
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ci, sk¹d uratowa³ siê cudem, przedar³ siê przez kordony wroga, by wzi¹æ udzia³
w powstaniu wielkopolskim jako kapelan WP). Odznaczony Krzy¿em Virtuti
Militari, zosta³ awansowany do stopnia podpu³kownika. Pomorzanin, Kocie-
wiak, urodzi³ siê4lutego 1884 r. w Zblewie ko³o Starogardu. W 1941 r. skoñ-
czy³ 57lafo. Z uwagi na wybitnie niesprzyjaj¹ce warunki w pomorskim ruchu
oporu ks. podpu³kownik Wrycza by³ wprost idealn¹ i j edyn¹ postaci¹ ciesz¹c¹
siê szacunkiem i uznaniem na Pomorzu Gdañskim ze wzglêdów politycznych,
patriotycznych i religijnych. Oczywiœcie ks. Józef Wrycza by³ jedn¹ z g³ów-
nych postaci figuruj¹cych w gestapowskim "Fahndungsbuchu" w prowincji
Gdañsk-Prusy Zachodnie. Nic dziwnego, ¿e od pierwszych dni wrzeœnia 1939 r.
hitlerowskie w³adze policyjne, polityczne i administracyjne rozpêta³y wœcie-
k³¹ pogoñ za "polskim królem", jak go Niemcy nazywali. Dziêki pomocy od-
danych mu i ¿yczliwych mieszkañców Kaszub, œcigany bez przerwy, umiejêt-
nie unika³ nieustannych zasadzek gestapo, czêsto zmieniaj¹c miejsce pobytu
i wygl¹d zewnêtrzny. Wreszcie na prze³omie 1941/42 r. schroni³ siê u gospo-
darza Boles³awa ̄mudy- Trzebiatowskiego w Czarnej D¹browie w pow. by-
towskim oraz na zmianê w Jab³uszku u Franciszka Borzyszkowskiego21.

Na prze³omie 1941/42 r. w³aœnie w Czarnej D¹browie prezes TOW GK,
Józef Dambek skontaktowa³ siê z ks. Józefem Wrycz¹. Po dyskusji ks. Wrycza
zgodzi³ siê na wspó³pracê i objêcie funkcji prezesa Tajnej Organizacji Woj-
skowej "Gryf Kaszubski" jako "Rawicz". Józef Dambek obj¹³ z polecenia
"Rawicza" funkcjê wiceprezesa oraz kierownika g³ównego wydzia³u organi-
zacyjnego i zadowolony natychmiast poda³ ten fakt do wiadomoœci wszyst-
kim ogniwom "Gryfa"22. W swej fantazji doda³, ¿e ksi¹dz Wrycza zosta³ mia-

nowany genera³em Wojska Polskiego przez genera³a W³adys³awa Sikorskiego23.
Udzia³ "Rawicza" w operatywnej dzia³alnoœci kierowanej formalnie przez

siebie organizacji konspiracyjnej by³ znikomy, chyba niedostateczny, gdy¿ nie
w³¹cza³ siê do wielu ryzykownych i wrêcz niebezpiecznych decyzji "Jura".
W rozmowie z autorem ks. Wrycza oœwiadczy³ wprost: "nie rozumiem, dla-
czego dziœ niektórzy ludzie staraj¹ siê tak bardzo rozdmuchaæ swoje zas³ugi

20 Przemówienie ks. Józefa Bruskiego w czasie pogrzebu ks. J. Wryczy w Tucholi
w grudniu 1961 r. - tekst w posiadaniu autora.

21 Notatka z rozmowy z ks. Józefem Wrycz¹-"Rawiczem" z 28.04.1961 r.
i z 14.08.1961 - w posiadaniu autora.

22 Tam¿e.
23 Sprawozdanie Juhasa" - "Antoniego".


