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WSTĘP
We wczesnym średniowieczu, w rejonie Starego Drawska - Czaplin-

ka, a zwłaszcza Górnej Drawy i jeziora Drawsko, ziemie te zamieszkiwali 
pomorscy Słowianie. Istniał tu gród w Starym Draw-sku, założony na 
przesmyku między jeziorami Drawsko i Żerdno, prawdopodobnie znisz-
czony, na początku XII wieku, przez wojów Bolesława Krzywoustego 
- w trakcie walk o przyłączenie Pomorza Za-chodniego do Polski. Od 
tego czasu ziemie regionu czaplineckiego weszły w skład Wielkopolski, 
a granice z Polską ustaliły się na zachód od Siemczyna, północ od jeziora 
Drawsko oraz wschód od Łubowa. 

 Przemysł II, książę Wielkopolski i Krakowa pod koniec XIII w. 
nadał te ziemie templariuszom. Po kasacie zakonu templariuszy (1312 
roku) przejęli je joannici, którzy w latach 1360-1366 zbudowali zamek 
Drahim. W 1407 roku król Władysław Jagiełło odebrał zamek joannitom 
i utworzył Starostwo Drahimskie. Wydarzenie to tak opisał Jan Długosz 
w dziele „HISTORIAE POLONICA”: 

 „Aby przywłaszczenie zamku w Drahimiu, zajętego przez joanni-
tów, nie nabrało mocy, a rze-czony nie przeszedł na ich własność jak 
zamek w Santoku, oderwany przez tych samych rycerzy od Królestwa 
Polskiego, król Władysław Jagiełło przybył z odsieczą. Do komen-
danta rzeczonego zakonu wysłał posłów, którzy podali ultimatum: 
zamek podda się królowi Władysławowi Królestwa Polskiego lub 
odda hołd Królestwu i królowi. Po odrzuceniu tych warunków Tomasz 
z Węgleszyna zwany Kozło-rogi herbu Jelita, kasztelan sandomierski 
i kapitan Wielkopolski, wysłany został przez króla w celu zdobycia 
rzeczonego zamku. Działając z rozkazu króla w ciągu czterech dni, 
po bezskutecznej obronie joannitów, siłą swego wojska zdobył zamek, 
który od tego czasu w posłuszeństwie i pod panowaniem Królestwa 
Polskiego pozostaje.” 
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 I tak zamek w Drahimiu stał się siedzibą starostów polskich, a staro-
stwo owe stanowiło część województwa wielkopolskiego. Posiadanie tej 
warowni umożliwiało kontrolowanie znacznych obszarów pogranicza, 
o czym tak pisali niemieccy kronikarze: „(...)polska załoga Drahimia była 
aktywna i przez wyprawy i najazdy niepokoiła Nową Marchię, niszcząc 
jej wsie, brała do niewoli ludzi Zakonu Krzyżackiego(...)” 

 W 1422 roku oddział nowomarchijski zdobył  Drahim, który jednak 
został odbity przez Polaków, co Jan Długosz tak opisał: „Paweł Wasz-
nik, który w krańcu zamkowym miał komnatę, powciągawszy do zamku 
sieciami łowieckimi wielu rycerzy polskich, opanował załogę i zamek 
królowi odzyskał, za co król go hojnie potem nagrodził dochodem z żup 
wielickich”. Dla upamiętnienia tego wydarzenia postawiono na rynku 
w Czaplinku rzeźbę dzielnego rybaka. Takich dramatycznych wydarzeń, 
jak opisane przez Długosza, było tu na przestrzeni stuleci wiele. 

 Brzemiennym w dramatyczne skutki był dzień 21 lipca 1655 roku, 
kiedy to wojska szwedzkie wkroczyły w granice Polski i koło Siemczyna 
rozbiły obóz, splądrowały Czaplinek i urządziły pogrom mieszkańców 
miasta. To był początek słynnego „potopu szwedzkiego”. 

 Król Jan Kazimierz, szukając sojuszników i środków finansowych 
na prowadzenie wojny, zawarł w 1657 roku dramatyczne w skutkach dla 
Polski traktaty welawsko-bydgoskie. 

Na ich mocy Hohenzollernowie uzyskali suwerenność w Prusach 
Książęcych, zrywając tym samym wszelką zależność od Polski. Jedno-
cześnie na mocy tych traktatów elektor brandenburski uzyskał ziemię 
lęborsko-bytowską oraz Drahim tytułem zastawu za udzieloną pożyczkę 
120 tys. talarów. W ten sposób Księstwo Pruskie, będące w unii z Bran-
denburgią, stało się zalążkiem nowoczesnego państwa pruskiego. Wilhelm 
zwany Wielkim Elektorem, wykorzystując okres bezkrólewia po abdyka-
cji Jana Kazimierza 7 września 1668 roku, zajął Starostwo Drahimskie 
i nie zgodził się na jego wykupienie. Formalne usankcjonowanie zajęcia 
Starostwa Drahimskiego nastąpiło wraz z pierwszym rozbiorem Polski. 

 4 marca 1945 roku te ziemie, zdobyte zbrojnym czynem polskie-
go żołnierza, zostały przyłączone do Polski. Zdobywcy zastali niewiele 
śladów polskości. Jedynym elementem polskim byli jeńcy wojenni i ro-
botnicy przymusowi. 

 Zdobywcy przebyli daleką drogę. Byli wśród nich uczestnicy zmagań 
z hitlerowskim i sowieckim najazdem w 1939 roku i żołnierze walczący 
z okupantem w podziemiu. Byli przymusowo wcieleni do Armii Radziec-
kiej mieszkańcy Kresów oraz zesłańcy i więźniowie łagrów. Byli też 
młodzi chłopcy i dziewczęta, głównie z Kresów, powołani do wojska, po 
przejściu frontu. Wielu z nich zmuszonych zostało przez okrutną wojnę 
i nieludzkich polityków do opuszczenia stron rodzinnych, gdzie od wie-
ków zamieszkiwały ich rody i do pozostawienia obcym dorobku pokoleń. 
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Ten sam los spotkał ich rodziny i większość Polaków ze wschodnich wo-
jewództw II Rzeczpospolitej: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, 
wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego oraz części białostoc-
kiego i lwowskiego. 

 Gdy więc kończyła się ta najokrutniejsza z wojen, zaczęli napływać 
na zdobyte ziemie repatrianci z Kresów, uwolnieni więźniowie obozów 
koncentracyjnych, robotnicy przymusowi i jeńcy, rodziny, którym woj-
na zniszczyła ojcowiznę, a także ludzie szukający lepszych możliwości 
życia, niż w stronach rodzinnych. Wszyscy oni szukali miejsca na ziemi, 
gdzie znów mogliby normalnie żyć. Niektórych los rzucił do Czaplinka 
i sąsiednich wsi. Od początku, nie dając wiary, że wrócą tu Niemcy, uzna-
li te ziemie za swą nową małą ojczyznę i w codziennym trudzie i znoju 
zaczęli uprawiać rolę, zajmować się rzemiosłem, uczyć się i uczyć in-
nych. Zasługują oni by zachować o nich pamięć. 

 Oddajemy w ręce czytelników drugi specjalny tom Zeszytów Siemczyń-
sko-Henrykowskich poświęcony tym najnowszym dziejom Siemczyna, jego 
mieszkańcom i ich trudowi w tamtych, niełatwych czasach. Są tu wspomnie-
nia kilku pierwszych mieszkańców Siemczyna oraz Czaplinka: 

 – Ignacego Wyroby pochodzącego z rolniczej rodziny z Podkarpacia, 
który w czasie walk z Niemcami w 1939 roku dostał się do niewoli, 
a następnie był robotnikiem przymusowym w niemieckim Heinrichs-
dorf. Po wyzwoleniu został samozwańczym pierwszym sołtysem 
polskiego już Henrykowa, a także komendantem milicji, strzegącym 
poniemieckie mienie przed szabrownikami. O tych pierwszych  latach 
napisał wspomnienia „Zostałem na tej ziemi” które zostały wyróżnio-
ne na konkursie pamiętnikarskim. 

 – Henryka Leszczyńskiego, pochodzącego z rolniczej rodziny ze Skier-
niewic. Już w połowie 1945 roku zamieszkał on w Siemczynie i podjął 
trud organizacji polskiej szkoły dla dzieci osadników. Przez dłuższy 
czas był tu jedynym nauczycielem. Z czasem podjął  uwieńczone 
sukcesem starania o przeniesienie szkoły ze starego, poniemieckiego 
budynku do pałacu. Dzięki temu warunki nauczania poprawiły się 
znacząco, a z czasem powstał tu także letni ośrodek kolonijny dla 
dzieci z Bydgoszczy. Te poczynania dzielnego człowieka przyczyniły 
się także do uratowania od zrujnowania największego na Pomorzu 
Zachodnim barokowego pałacu. Będąc człowiekiem bezkompromi-
sowym miał Leszczyński poważne konflikty z UB i miejscowymi 
władzami, co w rezultacie zmusiło go do opuszczenia Siemczyna. 
Swoje przeżycia opisał w pracy „Moje wspomnienia z pracy w pow. 
Szczecinek od roku 1945 do 1970”, która zdobyła I nagrodę w kon-
kursie „Moje związki, moje spotkania z ziemią koszalińską”. 
Te wspomnienia uzupełnione są o biogramy wszystkich dyrektorów 

szkoły podstawowej w Siemczynie, 
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 – Wspomnienia dowódcy 3 kompanii 3 pułku gospodarczego WP por. 
Jana Szymańskiego, który był polskim komendantem Czaplinka w 1945 
roku oraz Bernarda Derkowskiego – jeńca wojennego z Bornego Suli-
nowa, zastępcy burmistrza Czaplinka w 1945 roku. Opublikowane one 
były w wyróżnionej pracy konkursowej „Polska naszych dni” autor-
stwa Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego.
 Te relacje uzupełniają notki biograficzne wszystkich sołtysów Siem-

czyna od roku 1945 do dnia dzisiejszego. 
 – Historia Spółdzielni Rolniczej „Kłos” z Siemczyna zredagowana na 

podstawie opracowań Kamila Połcia oraz wspomnień jej dawnych 
prezesów Henryka Śmiszka i Stanisława Szumskiego. 

 – Bogata historia siemczyńskiego kościoła, sięgająca XIII wieku, erygo-
wanej tu 2 października 1973 roku parafii pod wezwaniem Matki Bożej 
Różańcowej oraz noty biograficzne wszystkich duszpasterzy pracują-
cych w Siemczynie po 1945 roku autorstwa Kamila Połcia z Siemczyna. 

 – Historia opieki konserwatorskiej nad pałacem w Siemczynie autor-
stwa Krystyny Rypniewskiej, starszego kustosza i kierownika działu 
Sztuki Dawnej Muzeum w Koszalinie. 

 – Okoliczności powstania obrazu Adoracja Ukrzyżowanego Chrystu-
sa przez Henninga Berndta von der Goltz (zdobił on kiedyś ołtarz 
w siemczyńskim kościele), opis techniki jego wykonania oraz za-
gadnień konserwacji i restauracji obrazu autorstwa dr Magdaleny 
Iwanickiej, konserwatora dzieł sztuki na UMK w Toruniu. 

 – Historia rodu Andziaków w Siemczynie pióra Wiesława Krzywic-
kiego. Opisał On początki Andziaków w Siemczynie, a także krótką 
historię osiedlenia się rodziców na ziemiach zachodnich. 
 Wspomnienia wiernie oddają klimat tamtych powojennych lat. Trud-

ności, niepokoje, lecz także nadzieje na lepszą przyszłość po strasznej 
wojnie. Jedna z osadniczek, czaplinecka nauczycielka i poetka Jadwiga 
Badziągowska, tak napisała o tamtych dniach: 

Przyjęły, objęły,
uścisnęły i zatrzymały
mnie na zawsze
dobre ramiona
wąskich uliczek
mojego miasta.

Przylgnęłam do nich
gorącym czołem
spokojnej młodości,
wiernością serca,
ciszą pracy
i dobrocią słowa.
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Tom ten zawiera tylko niewielką część naszej najnowszej historii. 
Kiedyś przyszłe pokolenia mieszkańców tych ziem będą dumne z do-
konań swych przodków - tak jak w Ameryce potomkowie osadników 
na „Dzikim Zachodzie” są z nich dumni. Będziemy czynili starania, 
by ocalić od zapomnienia pionierów, ich losy i dokonania. Proszę więc 
mieszkańców Siemczyna o udostępnienie wszelkich materiałów (zdjęcia, 
wspomnienia, listy, dokumenty itp.) z lat minionych. 

 W opracowanie tego tomu szczególnie duży wkład wniósł Kamil 
Połeć, który urodził się tu w Siemczynie, jest świetnym znawcą jego 
dziejów oraz niestrudzonym członkiem redakcji Zeszytów Siemczyń-
sko-Henrykowskich. Jemu i pozostałym autorom opracowań zawartych 
w tym tomie serdecznie dziękuję. 

Bogdan Andziak
Redaktor Naczelny 

Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
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Kamil Połeć

Burzliwa historia Siemczyna

Siemczyno to spora wieś, znajdująca się pomiędzy Czaplinkiem 
a Złocieńcem, położona malowniczo wśród licznych pagórków, lasów 
i jezior. Biegnie tędy droga krajowa nr 20. Mało osób przejeżdżających 
przez wieś wie, że istnieje ona od ponad 700 lat. W monografii Friedricha 
von der Goltza podana jest informacja, że w roku 1292 roku jego rodzina 
kupiła Heinrichsdorf koło Tempelburga od braci Beeskow, którzy byli 
niemieckimi szlachcicami. Dokumenty potwierdzające ten fakt jednak 
nie istnieją. Hipotezy dotyczące powstania wsi szczegółowo przedstawił 
Jarosław Leszczełowski w swej książce „Henrykowscy Golczowie”, wy-
danej przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

Pieczęć zakonu templariuszy Herb rodziny von der Goltz
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Nie da się dziś ustalić dokładnej daty założenia wsi, natomiast nazwa 
miejscowości wywodzi się od imienia jej założyciela, którym miał być 
rycerz Heinrich (Henryk), przybyły na te tereny razem z templariusza-
mi. Zakon ten został sprowadzony na Pomorze przez księcia polskiego 
Przemysła II w 1286 roku i otrzymał ziemie leżące na granicy Pomorza 
i Wielkopolski ze stolicą w Czaplinku. Po rozwiązaniu zakonu templariu-
szy w 1312 roku ziemie te przejęli joannici. Część Siemczyna wchodziła 
w skład ich posiadłości do 1407 roku. W 1368 roku ziemię czaplinecką 
wraz z Siemczynem przyłączono do Polski i pod władztwem polskim 
pozostawała aż do pierwszego rozbioru Polski czyli 1772 roku.

Nazwa miejscowości wymieniana w źródłach to: Heinrichstorff, 
Heinriksztope, Heinrichsdorf. W dokumencie lustracji województw 
wielkopolskich i kujawskich z lat 1564 – 1565, przy opisie jeziora Wilcz-
kowo, użyto nazw: „Jezioro Welskow, które leży w Henrichstorffu to jest 
Andrichowej Wsi...”

Po 1945 roku nazwę wsi Heinrichsdorf zmieniono na Henrykowo. 
Była to słuszna decyzja, ponieważ została zachowana informacja o za-
łożycielu wsi (Henryku). Jednak w 1947 roku zmieniono  nazwę na 
Siemczyno. Pewnie niejeden mieszkaniec zastanawiał się, skąd wzięła 
się ta nazwa. Opierając się na własnej hipotezie postaram się to wyjaśnić. 

Nazwa Siemczyno pojawia się już w 1932 roku na mapie ziemi czaplinec-
kiej, sporządzonej przez studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu - tak nazwane zostało małe jeziorko w okolicach Pławna. Na 
niemieckiej mapie to jeziorko nosi nazwę Zemzin (czyt. Cemcyn). Nazwa 
Zemzin nie da się dosłownie przetłumaczyć, ale z pewnością ma słowiańskie 
pochodzenie. W pobliżu tego jeziorka była mała osada Neue Welt (Nowy 
Świat), która po 1945 roku nosiła nazwę Siemczyno. Dziś osada ta nie ist-
nieje, a jeziorko nazywa się Siemięcin. Nie wiadomo dlaczego właśnie wsi 
Henrykowo przypisano nazwę Siemczyno. Widocznie zależało komuś na 
słowiańskim charakterze nazwy. Z takich samych powodów prawdopodob-
nie nazwano dwie wysepki na jeziorze Drawsko w Zatoce Henrykowskiej: 
Lelum i Polelum - to postacie z mitologii słowiańskiej, być może bóstwa. 

Siemczyno przez kilka stuleci należało do rodu von der Goltz, który 
przywędrował na te tereny już w XIII wieku. Protoplastą rodu na terenie 
Pomorza był Arndt von der Goltz, który był także pierwszym sołtysem 
Drawska Pomorskiego (Dramburg), które otrzymało prawa miejskie 
w 1297 roku. Synowie Arndta byli założycielami wielu gałęzi rodu Golt-
zów, w tym również gałęzi z czasem osiadłych na terenie Wielkopolski 
i silnie spolszczonych. Spolszczona była również gałąź siemczyńska, bę-
dąca jedną z głównych linii tego rodu. Zwano ją „białą linią”, a siedziby 
swe miała w Rzepowie i Siemczynie, wywodziła się z ona z Broczyna 
i Giżyna. Druga pomorska linia zwana była „czarną ” i miała swe siedzi-
by w Starym Worowie i Kłębowcu. 
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Jak już wcześniej wspomniałem w 1292 roku Goltzowie kupili część 
wsi od rodziny von Beeskow. Pozostała część wsi należała wtedy do tem-
plariuszy, a potem do joannitów. Prawdopodobnie Goltzowie po kupieniu 
dóbr w Siemczynie nie mieli tu siedziby, lecz nadal rezydowali w Broczy-
nie. Z tamtych czasów zachował się opis starego broczyńskiego dworu. 
Była to budowla długa, parterowa, o konstrukcji szkieletowej, z dwoma 
skrzydłami i okazałymi schodami przed frontem, lecz bardzo skromna.

Na mocy dokumentu z 1361 roku mistrz Zakonu Joannitów Her-
man von Werberge dał w lenno braciom Ludekinowi i Georgowi von 

der Goltz wieś Blumen-
werder (Piaseczno), 
wraz z małym zamecz-
kiem między jeziorami 
Rzepowo i Drawsko. 
Na współczesnej 
mapie Pojezierza Draw-
skiego odnajdziemy 
zaznaczone w tym 
miejscu grodzisko. 
Na niemieckiej mapie 
z roku 1877 miejsce to 
nosi nazwę „Arendsburg”. Dziś nazwa ta jest zapomniana, dlatego 
postaram się krótko opisać ten obiekt. Niestety, nie ma zbyt wielu 
informacji ten temat. 

Niemiecka mapa z 1877 roku

Miejsce, w którym niegdyś znajdował się Arendsburg
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Moim zdaniem nazwa Arendsburg wywodzi się prawdopodobnie od 
imienia założyciela Drawska Arndta von der Goltza. Możliwe, że to on 
zbudował ten mały zameczek o charakterze obronnym. W 1378 roku książę 
pomorski Swantibor III (1351-1413) z rodu Gryfitów napadł na posiadłości 
joannitów. Zdobyte zostały wtedy zamki w Czaplinku i Machlinach. Być 
może Pomorzanie zaatakowali też i zniszczyli mały Arendsburg. Siem-
czyński pastor i badacz historii regionu, Fritz Bahr, analizując dokument 
z 1361 roku, wśród trudnych, zagmatwanych i częściowo nieczytelnych 
słów rozszyfrował informacje, że zamek Arendsburg był zrujnowany i wy-
magał odbudowy w „dogodniejszym czasie”. 

W 1820 roku z polecenia ówczesnego właściciela majątku Blumenwer-
der (Piaseczno) Johanna Greutzmachera, w miejscu, gdzie stał zameczek, 
przeprowadzono wykopaliska. Podczas prac, na głębokości 11 stóp (stopa 
staropolska miała około 30 cm), odkryto fundamenty z kamienia, czerwo-
nej cegły oraz gliny. Zameczek zbudowany był na planie kwadratu o boku 
50 stóp. Wszystko pokryte było warstwą popiołu, co świadczyło o tym, że 
zameczek padł ofiarą pożaru. Wśród popiołów odnaleziono stalową zbroję, 
w której znajdowały się jeszcze szczątki szkieletu średniowiecznego ryce-
rza. Znaleziono też parę ostróg z zębatymi kółkami, metalową rękawicę 
i częściowo stopiony hełm. Oprócz tego znaleziono jeszcze mnóstwo gro-
tów strzał, co pozwala przypuszczać, że trafienie strzałą było bezpośrednią 
przyczyną śmierci rycerza. Dziewiętnastowieczni badacze przypuszczali, 
że zameczek został zdobyty od strony zachodniej, gdzie rozegrała się krwa-
wa bitwa. Znaleziono tam aż 50 grotów strzał i liczne ludzkie kości, w tym 
czaszkę z dobrze zachowanym uzębieniem. Do kogo należał zameczek 
i kto go bronił - do końca nie wiadomo. 

W 1370 roku król polski Kazimierz Wielki przekształcił wszystkie 
ziemie nadane rodowi von Goltz w ich dziedziczną własność. 

W 1407 roku Goltzowie kupili Reppow (Rzepowo) i tutaj zbudowali 
swoją drugą siedzibę. W dokumencie inwentaryzacyjnym z 1791 roku 
zostaje opisany stary dwór w Rzepowie. Miał on tylko 50 stóp długo-
ści i 26 stóp szerokości, spoczywał na fundamencie z kamieni polnych, 
obudowany murem pruskim ze ścianami wypełnionymi gliną i częściowo 
cegłami. Miał kryty słomą dach. Mieszkał w nim Arnold von der Goltz. 
W Siemczynie był również stary dwór, w którym mieszkał Balthazar von 
der Goltz. Prawdopodobnie niewiele różnił się od tego w Rzepowie.

W 1513 roku bracia Jan, Sebald i Aleksander von der Goltz kupili 
dalszą część Siemczyna i część lasu Kaleńsko. Od tego czasu Goltzo-
wie stali się właścicielami większej części wsi. Po śmierci Heinricha 
von der Goltza zmarłego w 1554 roku, główna siedziba rodowa została 
przeniesiona do Siemczyna. 

W sprawozdaniu z lustracji dóbr królewskich z 1565 roku znajdu-
je się zapis: „Wieś Heinrichstorff w której KJM ma kmieci 9 osiadłych; 
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mają pod sobą śladów 9 albo huben,  z każdego płacą jęczmienia po 4 
ćw., owsa po 2 ćw., kurów po 2, inszych podatków nie dawają; robią kie-
dy każą. A ostatek nad tę 9 kmieci tej wsi Golczowie dzierżą.”

Także w zapisie lustracyjnym z 1631 roku zostaje wymieniona wieś 
Heinrichsdorf: „W tej wsi kmieci osiadłych zamkowi należących 9. Mają 
każdy z nich roli ślad alias  huben. Z których dają do zamku z każdego 
z osobna per 4 ćw.  jęczmienia,  owsa po 2 ćw. i po 2 kurach. Taksując 
jęczmień per fl. 1/6, owies per gr 18, kury per gr 2, to wszystko in suma 
uczyni fl.43/24. Z karczmy nic nie płaci karczmarz, tylko na każdą potrze-
bę z muszkietem stanąć powinien na granicach albo do zamku”.

W 1597 roku król Zygmunt III potwierdził prawo własności Goltzów 
do dóbr w Siemczynie, Rzepowie, Piasecznie, Warniłegu i od tego cza-
su wyjęte one były spod zwierzchności starosty drahimskiego. W XVI 
wieku toczyły się tu małe wojny, w których Goltzowie z powodzeniem 
bronili swoich posiadłości przed sąsiadami, m.in. starostami drahimskimi 
i rodziną von Borcke ze Złocieńca. 

O tym, jak wysoką pozycję społeczną mieli wówczas Goltzowie, może 
świadczyć zapis w rodowej kronice: „ Niecodzienny przebieg wydarzeń 
widział stary siemczyński dwór w niedzielę po świętym Michale w 1627 r.  
Członkowie rady miasta Czaplinka, burmistrz i komisja gminy, wskutek ugo-
dy sądowej w sprawie sporu o lasy Langberg i Hemelbusch, musieli udać 
się do wsi Heinrichsdorf i przeprosić pana Goltza. Rada miejska zrobiła to 
w jego domu, pozostali musieli upaść do jego stóp przed kościołem. Pewien 
mieszkaniec Czaplinka, który obraził pana Goltza z Reppow, musiał udać się 
tam i przed kościołem, padając na kolana, prosić o wybaczenie, następnie 
w Czaplinku przez trzy dni i noce leżeć w lodzie o chlebie i wodzie”.

Jednak mimo wysokiej pozycji rodziny i dużych posiadłości ziem-
skich, jezior i lasów, dworki w Rzepowie i Siemczynie były nadal 
skromne. Dopiero w 1640 roku rodzina Goltzów, po zakończeniu długich 
i męczących procesów sądowych o przynależność majątku ziemskiego, 
zbudowała sobie trwały i solidny dom. 

21 lipca 1655 roku siedemnastotysięczna armia szwedzka pod do-
wództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga wkroczyła na tereny 
Rzeczpospolitej. Zaczęła się wielka wojna zwana „potopem szwedzkim”.

Przekroczenie granicy miało miejsce właśnie tu, pod Siemczynem. 
Henryk Sienkiewicz w „Potopie” tak opisał to wydarzenie: „Na ko-
niec, w dniu 21 lipca, w lesie pod wsią Heinrichsdorfem ujrzały zastępy 
szwedzkie po raz pierwszy słup graniczny polski. Na ten widok całe woj-
sko uczyniło okrzyk ogromny, zagrzmiały trąby, kotły i bębny i rozwinęły 
się wszystkie chorągwie. Wittenberg wyjechał naprzód w asystencji świet-
nego sztabu, a wszystkie pułki przechodziły przed nim,  prezentując broń, 
jazda z dobytymi rapierami, działa z zapalonymi lontami. Godzina była 
południowa, pogoda przepyszna. Powietrze leśne pachniało żywicą.
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Szara, zalana promieniami słońca droga, którą przechodziły szwedz-
kie chorągwie, wybiegając z heinrichsdorfskiego lasu, gubiła się na 
widnokręgu, Gdy idące nią wojska przeszły wreszcie las, wzrok ich odkrył 
krainę wesołą, uśmiechniętą, połyskującą żółtawymi łanami zbóż wszela-
kich, miejscami usianą dąbrowami, miejscami zieloną od łąk. Tu i owdzie 
z kęp drzew, za dąbrowami, hen! daleko podnosiły się dymy ku niebu; na 
potrawach widniały pasące się trzody. Tam, gdzie na łąkach przeświecała 
woda rozlana szeroko, chodziły spokojnie bociany.

Jakaś cisza i słodycz rozlana była wszędzie po tej ziemi mlekiem 
i miodem płynącej. I zdawała się roztaczać coraz szerzej i otwierać ra-
miona przed wojskami, jakby nie najezdników witała, ale gości z Bogiem 
przybywających”.

Przemarsz ten odbył się starym traktem między jeziorami Krosino 
i Wilczkowo, który funkcjonował aż do połowy XIX wieku i był jedyną 
drogą od strony Złocieńca.

W 1668 roku Wielki Elektor Brandenburgii zajął starostwo drahimskie 
jako zastaw za niespłacony dług przez króla polskiego. Goltzom udało się 
jednak wcześniej wykupić cały majątek od wspomnianego starostwa. Pozo-
stali oni ze swoimi dobrami dalej pod zwierzchnictwem polskim. 

Georg Wilhelm von der Goltz i jego żona Ilse Marie mieli 14 dzieci: 
najmłodszym był syn Henning – Berndt, któremu już w młodych latach 
przypadło zarządzanie dobrami siemczyńskimi. Był on ojcem 12 dzieci, 
które urodziły się w latach 1704 – 1720 - 6 synów i 6 córek. Wszyscy wy-
chowywali się w Siemczynie. Synowie byli dzielnymi oficerami w wojsku 
pruskim. Najsłynniejszy z nich był najstarszy Georg Conrad, późniejszy 
pruski generał – major i zaufany Fryderyka Wielkiego, króla pruskiego, 
wysoko ceniony i odznaczony w wojnie siedmioletniej, umarł w 1747 roku. 

Natomiast Balthazar Fryderyk w 1757 
roku, walcząc pod Pragą, został  pruskim 
oficerem. Najmłodszy z braci noszący takie 
imię jak ojciec, Henning – Berndt, podobnie 
jak Carl Christoph poległ pod wsią Gro-
ßes Jägersdorf. Pozostali bracia, Joachim 
Casimir i Franz Günter również służy-
li w pruskim wojsku. Cała rodzina swoje 
lata młodości przeżywała jeszcze w starym 
dworze. Konieczna wydawała się budowa 
nowego, większego domu. 

W latach 1700 – 1721 szalała kolejna 
wojna miedzy Polakami a Szwedami, któ-
ra dotknęła również okolice Siemczyna. Na 
zmianę pojawiali się tu Szwedzi, Polacy, Sak-
sończycy i Rosjanie. Wymuszali żywność, 

Georg Conrad von der Goltz 
1704-1747
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pieniądze i ludzi. Oprócz tego szalała dżuma - „czarna śmierć” przywle-
czona przez cofających się żołnierzy szwedzkich.

Z epidemią dżumy związana jest ciekawa historia, której bohaterem 
jest Henning – Berndt von der Goltz:

„Było to w 1712 lub 1713 roku. Kiedy w Siemczynie panowała dżu-
ma Henning – Berndt von der Goltz w obawie przed śmiercią uciekł do 
folwarku Kaleńsko. Tam codziennie wchodził na górę między Kaleńskiem 
a Siemczynem i kazał się powiadamiać przez specjalnie skonstruowana 
tubę do mówienia, ile ludzi zmarło. Gdy zmarłych przybywało, upadł na 
kolana i błagał Boga, by zostawił mu przynajmniej połowę jego podda-
nych. I tak się stało. Gdy połowa ludzi umarła, skończyła  się choroba 
i nikt więcej nie umarł”.

Na pamiątkę tego wydarzenia ufundowany został obraz, który 
zawisł w siemczyńskim kościele. Napis łaciński na przedniej stronie 
obrazu to fragment hymnu z Mszału Rzymskiego czytany w Dzień 
Zaduszny 2 listopada. 

O tej strasznej zarazie  napisano 
w starej kronice siemczyńskiej:

„Byliśmy tak osaczeni zarazą 
dżumy, że ludzkim wysiłkiem nic nas 
przed nią nie mogło uratować. By-
liśmy jednak jeszcze do 23 stycznia 
1710 roku wolni od niej. Sprawił to 
jedynie sam z gruntu dobroduszny 
Bóg, któremu niech będzie chwała, 
sława, cześć i dzięki”.

Wprawdzie później nie wspomi-
na się więcej w tej kronice o epidemii 
dżumy, ale nazwa Góra Zarazy (Pe-
stberg) obok Siemczyna wydaje się 
potwierdzać przekaz. Umieszczony 
pierwotnie w kościele obraz zawiera 
najstarsze wyobrażenie zamku Golt-
zów. Okazały dom, który widoczny 

jest w tle obrazu, jest z pewnością zamkiem Goltzów, a mężczyzna, który 
klęczy przed ukrzyżowanym, to Henning – Berndt von der Goltz. W 1933 
roku została przeprowadzona pierwsza renowacja obrazu. 

Obraz ten cudem zachował się do naszych czasów. W 1999 roku 
siemczyński proboszcz przekazał obraz, będący w fatalnym stanie, 
do Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Obraz przeszedł gruntowną 
i profesjonalną renowację, która trwała 5 lat. Można go dziś oglądać 
w szczecineckim muzeum. 

Obraz „Adoracja ukrzyżowanego Chrystu-
sa przez Henninga Berndta von der Goltz”.
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Gdy skończyły się zawieruchy wojenne i ustąpiła zaraza, Henning – 
Berndt przystąpił do przywrócenia świetności swoich dóbr. Wzbogacił się 
o kolejne majątki i lasy, zbudował nową gorzelnię (1722). W poczuciu swojej 
mocnej pozycji podjął budowę nowej, godnej  swojej rodziny siedziby, która 
przetrwałaby stulecia.

20 marca 1722 roku rozpoczęto prace, a już 19 listopada 1726 roku 
można było wprowadzać się do okazałego, masywnego domu na planie pod-
kowy, o długości 122 stóp i szerokości 72 stóp, z tarasem pośrodku. Od frontu 
dom miał dwie kondygnacje, a z tyłu trzy oraz trwałe sklepienia piwniczne 
i mocne mury. W jego środkowej frontowej części znajdował się główny 
portal, przez który wchodziło się do holu. Wiodły z niego na górę podwój-
ne dębowe schody, ozdobione  drewnianymi figurami rycerzy, trzymających 
w jednej ręce tarcze herbowe , a w drugiej halabardy. Pomieszczenia miesz-
kalne i sypialnie miały wysokość 4,5 metra, na piętrze znajdowała się wielka 
sala rycerska,  pokoje zdobiły otwarte kominki i olbrzymie piece z biało-
-niebieskich, glazurowanych kafli. W piwnicach ulokowano pomieszczenia 
gospodarcze. Budowa nowej siedziby rodowej kosztowała 9000 talarów.

 Niedługo cieszył się tą nową siedzibą Henning – Berndt. Umarł po 
ośmiodniowej chorobie 24 marca 1734 roku w wieku 52 lat i 9 miesięcy, 
kończąc swoje „chlubne i cnotliwe życie”. Ponieważ wszyscy synowie 
byli w wojskowej służbie pruskiej, gospodarowanie siemczyńskimi do-
brami przypadło wdowie Ilsie Catherinie (z domu Heydebreck). Ale nie 
szło jej to najlepiej. Dopiero w 1739 roku wrócił do domu syn Franz Gün-
ter, a w 1745 roku również jego starszy brat Joachim Casimir i podjęli 
wspólne gospodarowanie dobrami.

Fritz Bahr, siemczyński pastor, bazując na rodowej kronice Goltzów, 
wspomina w opracowaniu „Das Goltzenschloss zu Heinrichsdorf” o waż-
niejszych wydarzeniach z dziejów rodziny i wsi:

„W 1746 roku doszło do podniosłej wizyty w siemczyńskim zamku. 
Hrabia Friedrich Wilhelm von Szwedt, wnuk wielkiego księcia elektora 
i szwagier króla Fryderyka Wielkiego, przybył na rewizytę  do Joachima 
Casimira. Hrabiemu tak bardzo podobał się zamek w Heinrichsdorf, że 
jeszcze raz w roku 1751 przybył z wizytą na osiem dni.”

Widok pałacu od frontu Widok pałacu od ogrodu
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Czasy spokojnego życia dworskiego szybko minęły. W latach 1756 
– 1763 trwała wojna siedmioletnia i Siemczyno znowu cierpiało. Fritz 
Bahr tak pisze o tym okresie: „Przez okolice przeciągały kilkakrotnie 
wojska armii rosyjskiej, plądrując i rozsiewając strach i przerażenie. Po 
raz pierwszy Rosjanie pod wodzą generała hrabiego von Fermora do-
tarli na tereny Polski w 1758 roku, a generał rosyjski Denikoff wyruszył 
na Pomorze. Pod koniec czerwca dotarł on z trzema tysiącami ludzi do 

Mapa z 1780 r. autorstwa barona von Schmettau z zaznaczonymi posiadłościami Goltzów.
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Czaplinka i zrobił w mieście porządek. Także folwark Heinrichsdorf zo-
stał splądrowany. Kozacy dokonywali egzekucji i nieludzko torturowali 
chłopów z okolicy. Przez stada, które Rosjanie za sobą  pędzili, została 
tez przywleczona krowia zaraza. Do majątku przybywały także pruskie 
oddziały wojskowe. Joachim Casimir miał wtedy pełne ręce roboty, ale 
energicznemu i obrotnemu mężczyźnie udało się uchronić majątek przed 
najgorszym. Pałac Goltzów miał w tym czasie wielu osobliwych gości.  
Książęta i generałowie, wyżsi i niżsi oficerowie, Rosjanie i Prusacy prze-
bywali tu na kwaterze  albo zajeżdżali po drodze na kilka godzin.

W kronice rodzinnej napisano: „Oby Bóg dał, żeby dzieci i ich dzieci 
nie musiały doświadczyć podobnych okrucieństw i pozwolił nam dokoń-
czyć naszych dni w spokoju i pokoju”.

Prawdopodobnie z końcem XVII lub na początku XVIII wieku osie-
dliło się w Siemczynie kilkanaście rodzin żydowskich. Jak podają te 
źródła, w 1774 roku mieszkały we wsi 22 rodziny żydowskie, liczą-
ce razem 97 osób. To był tylko epizod w historii wsi, ponieważ we 
wrześniu 1779 roku władze pruskie nakazały wszystkim Żydom opu-
ścić wioski i przenieść się do wyznaczonych miast. Krótki szkic o tym 
epizodzie jest zamieszczony w niniejszym tomie „Zeszytów Siemczyń-
sko-Henrykowskich”. Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) majątek 
Goltzów znalazł się w granicach Prus.

W tym czasie sytuacja finansowa rodziny znacznie pogorszyła się i w 1786 
roku trzeba było sprzedać majątki Reppow (Rzepowo) i Blumenwerder (Pia-
seczno). Kupił je król pruski Fryderyk Wilhelm II. W 1793 roku Joachim 
Casimir von der Goltz musiał sprzedać także rodową siedzibę - pałac i ma-
jątek w Heinrichsdorf (Siemczyno). Kupcem był radca sądowy, szambelan 
z Prus Wschodnich Heinrich August von Arnim. Tak oto skończył się ponad 
500-letni okres władania na tych terenach rodu von der Goltz. Wyemigrowali 
oni do Niemiec, a następnie do Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Herby rodu von Arnim według pru-
skiego dyplomu przyznającego tytuł 
barona jednemu z przedstawicieli tej 

rodziny 28 lipca 1870 r.
. Koperta adresowana do pani von Arnim 

z datą stempla 13.02.1869 r.
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Nowy właściciel siemczyńskiej majętności, Heinrich August von 
Arnim, odkupił w 1796 roku od króla pruskiego wsie Reppow i Blumen-
werder. I w tym samym roku dokonał też rozbudowy pałacu w Siemczynie. 
Najpierw dobudowano skrzydło południowe, w którym mieściły się nowe 
sypialnie i pokoje dla gości. W 1800 roku zbudowane zostały wzdłuż 
drogi głównej nowe, solidne budynki gospodarcze z wieżą i bramą wjaz-
dową na dziedziniec. Ten wjazd znajdował się wówczas u wylotu starego 
traktu do Złocieńca (dzisiaj tu zaczyna się droga na Głęboczek)

Nowym właścicielom nie 
było dane długo cieszyć się świet-
nością swej posiadłości. W czasie 
wojen napoleońskich przecho-
dzące tędy wojska przyniosły 
wiele strat i zniszczeń. Wiejski 
pastor zapisał: „W lutym 1807 
roku część francuskiego Legionu 
Północnego, a przede wszystkim 
oddziały badeńskiego generała 

Vincentego splą-
drowały pałac. 
Piwnice z winami 
zostały doszczętnie 
opróżnione. Meble, 
w większości z ma-
honiowego drzewa, 
zdobione szylkre-
tem i mosiężnymi 
okuciami, zostały 
porąbane siekiera-
mi i toporami. Cała 
porcelana i szkło, 
bardzo kosztow-
ne instrumenty 
muzyczne, jak fortepian, skrzypce, flety, zostały porozbijane. Tapety, ob-
razy i freski polane atramentem. Łóżka zniszczone, pościel porozpruwana, 
a pierze rozrzucone na podwórze przed pałacem. Srebrna zastawa i sztućce 
zrabowane, tak jak zapasy jedzenia. Polskie bandy dokonały dzieła zniszcze-
nia. Z wartościowej biblioteki zostały skradzione lub zniszczone największe 
i najbardziej kosztowne dzieła. Na sklepieniu sali na dole widoczne są ślady 
kul w głowach niektórych postaci kobiecych, które świadczą o konkursach 
strzelania rozbawionych francuskich oficerów.

Po śmierci Heinricha Augusta von Arnima dobrami zarządzali jego 
synowie. W 1862 roku jako właściciela wymienia się Leonarda von Arni-
ma. W tym okresie siemczyńskie dobra należały do największych na tym 

Główna brama wjazdowa

Pałac w Siemczynie w 1860 roku wg litografii A. Dunckera



23Historia

terenie majątków. Miały 
2408 ha ziemi i zajmowa-
ły trzecie miejsce wśród 
27 okolicznych majątków. 
Jako kolejnych właścicieli 
pałacu wymienia się panie 
Charlottę Luizę Dorotę von 
Arnim i Evę von Arnim. 

Z biegiem czasu nie-
gdyś dobrze prosperujący 
majątek Arnimów zaczął 
podupadać, popadał w co-
raz większe długi. W 1895 
roku, po stu latach rezydo-
wania Arnimów w Siem-
czynie, majątek wraz 
z pałacem został sprzedany 

pani von Puttkamer. Nie wiadomo jednak, czy Puttkamerowe zamieszkali 
w siemczyńskim pałacu. Natomiast na pewno prowadzone było gospodar-
stwo, o czym świadczą budynki wielorodzinne dla pracowników majątku, 
postawione w 1900 roku przez tych właścicieli . Były to solidne domy, co 
świadczyło o dbałości o dobre warunki bytowe dla pracowników.  

Pani Puttkamer cieszyła 
się swoimi włościami zale-
dwie 10 lat. W 1905 roku 
sprzedała pałac i majątek 
bankierowi frankfurckiemu 
Adolfowi Marwitzowi, któ-
ry już po roku odsprzedał go 
Erice von Borcke. Te ciągłe 
zmiany właścicieli majątku 
przyczyniły się do jego dal-
szego upadku. W 1907 roku 
niszczejący pałac i majątek 
kupiło małżeństwo z Bran-
denburgii - Hartwig i Mascha von Bredow. Ciekawostką jest fakt, że matka 
Hartwiga von Bredow miała panieńskie nazwisko von Arnim. Być może po-
chodziła z tych Arnimów, którzy przed laty rezydowali w Siemczynie.

Młode małżeństwo postanowiło przywrócić siemczyńskim dobrom 
dawną świetność. Wykonany został remont pałacu, w którym wymieniono 
m.in. dach, stolarkę okienną i drzwiową. Zmieniono również założenia par-
kowe, nadając barokowemu ogrodowi cechy parku krajobrazowego w stylu 
romantycznym. W 1920 roku zbudowano w pobliżu kościoła budynki wielo-

Plan Siemczyna z  końca XIX wieku

Ściana szczytowa domu dla robotników z datą 
1900 r. i inicjałami fundatora
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rodzinne dla pracowników majątku. 
Bredowowie mieli 7 synów: Karla 
Wilhelma Hartwiga, Hansa Christo-
pha, Heinza Dietricha, Friedricha 
Wilhelma Hasso, Wicharda Adalber-
ta, Siegwarda i Wilhelma Friedricha 
(dwóch ostatnich zginęło w 1942 
i 1943 roku na froncie wschodnim, 
a po ich śmierci na pałacu wywieszo-
no dwie flagi z kirem).

26 kwietnia 1927 roku w szpi-
talu w Szczecinie zmarł po ciężkiej 
chorobie, w wieku 54 lat baron Har-
twig von Bredow. Wartę honorową 
przy jego trumnie w siemczyńskim 
kościele trzymali przez trzy doby 
weterani z pierwszej wojny. Po 
uroczystym pogrzebie ciało złożo-

no w grobowcu znajdującym się w przypałacowym parku. Uległ on po 
wojnie zniszczeniu. W miejscu, gdzie się znajdował, ustawiony został 
w 2012 roku okazały kamień z tablicą upamiętniającą miejsce pochówku 
Hartwiga von Bredow.

Po jego śmierci majątkiem zarządzała Mascha von Bredow, a po 
jej śmierci miał go przejąć Hans Christoph. W 1941 roku ożenił się on 
z Anją von Oettingen (ślub brali w siemczyńskim kościele), która w 1942 
roku w Berlinie urodziła syna Christopha, a w 1944 w pałacu w Siem-
czynie syna Wilfrieda Wernera, znanego dziś w Niemczech profesora. To 
prawdopodobnie on, gdyby nie przegrana przez Niemców wojna, byłby 
spadkobiercą siemczyńskiego majątku.

Herb rodziny von Bredow

Tabliczka z napisem Baron von Bredow
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Baronowa Mascha von Bredow umarła w Düsseldorfie w 1958 roku.
Dalszej historii siemczyńskiej linii rodziny von Bredow nie rozwijam, 

ponieważ historia taka, autorstwa Mathiasa von Bredow (syn Wicharda 
Adalberta), została zamieszczona w I tomie „Zeszytów Siemczyńsko-
-Henrykowskich”.

Po dojściu Hitlera do władzy, pod koniec lat 30 – tych majątek ziem-
ski von Bredow został częściowo rozparcelowany (około 400ha). Do 
gospodarzenia zostało rodzinie 750 ha, w tym 250 ha ziemi ornej. Resztę 
w większość, stanowiły lasy. Na rozparcelowanych działkach powsta-
ły małe gospodarstwa, zbudowane w tym samym stylu - z budynkiem 
mieszkalnym i gospodarczym. Na tych gospodarstwach osiedlani byli 

Nekrolog barona Hartwiga von Bredow na pierwszej stronie „Gazety Szczecineckiej” z 
30 kwietnia 1927 r.
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przez państwo młodzi, przyszłościowi gospodarze. Powstało w okolicy 
Siemczyna 7 takich gospodarstw, w których zamieszkali ze swoimi ro-
dzinami: Hermann Just, Max Splitt, Hans Koplin, Kurt Neumann, Otto 
Bohn, Wilhelm Millnitz i Otto Habeck. Każdy otrzymał, oprócz gospo-
darstwa, od 20 do 30 ha ziemi.

A oto odtworzona lista około 500 mieszkańców wsi Heinrichsdorf 
z 1938-39 roku roku z podaniem numerów domów, w których oni mieszkali.

L.
p. Głowa rodziny Wykonywany zawód głowy 

rodziny  stanowisko
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1. Fritz Gomell Przedsiębiorca przewozowy - - 5 1
2. Wilhelm Köhn Kolejarz 0,5 0,5 3 1
3 . Wilhelm Lube Urzędnik pocztowy - - 4 1
4. Martin Zülker Instruktor jazdy konnej - - 4 2
5. Otto Giese Kowal 0,25 0,25 3 3
6. Robert Köhn Rolnik 6,50 6,50 6 4
7. Kramer Robotnik - - 4 4
8. Georg Köhn Rymarz - siodlarz - - 4 5
9. Otto Köhn Rolnik 2,00 1,00 3 5

10. Otto Bohn Rolnik 2,25 2,25 5 6
11. Konrad Dittberner Rolnik 13,50 11,00 4 7
12. Paul Calies Rolnik 35,32 17,50 7 8
13. Erwin Korstock Rolnik 24,00 14,00 5 9
14. Konrad Pape Rolnik 10,00 10,00 4 10
15. Walter Dittberner Rolnik 16,25 10,00 7 11
14. Ida Callies Rolniczka 3 12
15. Frau Buse Rencistka - - 2 12
16. Anna Schoenfeldt Rolniczka 86,50 43,50 7 13
17. Willy Kanitz Robotnik - - 5 13
18. Artur Manthay Rolnik 12,50 10,00 6 14
19. Reinhard Maaß Rolnik 6,25 5,75 4 15
20. Karl Manzke Rolnik 36,50 24,00 5 16
21. Marie Fritz Robotnica - - 1 16
22. Robert Pophal Stolarz 0,25 0,25 2 17
23. Ernst Kannenberg Rolnik 3 17
24. Wilhelm Schultz Rolnik 58,00 25,00 4 18
25. Franz Doege Rolnik 32,50 18,50 5 19
26. Wilhelm Bohn Rolnik 22,00 13,00 3 20
27. Walter Wegner Rolnik i właściciel gospody 5,50 4,00 6 21
28. Johannes Brünke Leśniczy - - 3 22
29. Otto Fenz Rolnik 18,50 13,00 5 23
30. Heirich Liebenow Urzędnik pocztowy 2,00 2,00 2 25
31. Arndt Robotnik - - 5 26
32. August Wermuth Rolnik 35,00 25,00 4 26
33 . Helmut Fritz Rolnik 11,25 11,00 4 27
34. Emil Boigs Rolnik 20,00 15,00 6 28
35. Martin Wenzel Proboszcz - - 3 29
36. Erich Lihman Kołodziej - - 5 32
37. Paul Roesner Kowal - - 5 32
38. Wilhelm Giese Rencista - - 2 32
39. Wilhelm Bartel Ochmistrz - - 4 32
40. Edward Scherberth Robotnik - - 4 32
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41. Anna Höwe Krawcowa - - 1 32
42. Johannes Dahlke Zarządca majątku - - 7 32
43. Hanni Müller Kucharka - - 1 32
44. Mascha von Bredow Właścicielka majątku 750 250 6 32
45. Christoph von Bredow Zarządca lasu - - 3 32
46. Erich Runge Rymarz-siodlarz 2,50 2,50 3 33
47. M. Radtke Kowal 4,50 4,50 4 34
48. Ewald Fenz Kolejarz 2,50 2,50 6 35
49. Julius Loose Dróżnik 0,25 0,25 3 37
50. Helmut Loose Kowal - - 4 37
51. Otto Zunker Osadnik 9,00 8,00 6 37
52. Willy Rauboldt Malarz - - 6 37
53. Herman Loose Robotnik - - 3 37
54. Otto Habeck Osadnik 30,00 25,00 6 38
55. Willy Berndt Krawiec 0,25 0,25 3 39
56. Marie Flade Pomoc domowa 0,25 0,25 2 40
57. Robert Collatz Mleczarz 5,50 5,50 2 41
58. Karl Zank Inwalida wojenny - - 1 42
59. Heinrich Zank Robotnik - - 2 42
60. Julius Zank Robotnik - - 2 42
61. Julius Fenske Szewc - - 3 42
62. Emma Schultz Robotnica - - 6 43
63. Reinhard Calies Robotnik - - 3 43
64. Erich Achtenberg Robotnik - - 5 43
65. Fredrich Tonn Robotnik - - 7 43
66. Minna Just Robotnica - - 7 43
67. Max Klatt Kupiec 0,25 - 4 45
68. Fritz Robe Policjant wiejski - - 4 46
69. Fritz Döpke Robotnik - - 4 47
70. Kurt Geske Robotnik - - 4 48
71. Paul Geske Robotnik -- 8 48
72. Albert Hopn Robotnik - - 4 48
73. Otto Köpp Szewc - - 4 48
74. Max Wolff Rolnik 15,00 14,75 4 49
75. Wilhelm Wahrmann Rolnik 46,00 32,00 7 50
76. Max Doege Rolnik i Sołtys 40,00 25,00 7 51
77. Reinhard Zöller Rolnik 45,00 33,00 3 52
78. Max Janitz Rolnik 3,75 3,75 3 53
79. Hugo Streeck Rolnik i właściciel gospody 14,75 12,25 4 54
80. Willy Voigs Rolnik 25,00 20,00 3 55
81. Hilda Kürbis 6 56
82. Willy Fenz Robotnik - - 3 56
83. Robert Garske Kołodziej - - 3 56
84. Kurt Höppner Nauczyciel - - 1 57
85. Reinhard Dittenberg Kolejarz 1,21 1,00 2 58
86. Reinhard Callies Kolejarz 2,75 2,75 6 59
87. August Scherberth Inwalida wojenny - - 6 60
88. Ernst Scherberth Inwalida wojenny - - 5 60
89. Heinrich Neumann Robotnik - - 4 60
90. Gustaw Ummnuß Robotnik - - 5 60
91. Wilhelm Millnitz Robotnik - - 4 60
92. Alex Siefert Murarz - - 3 60
93. Hugo Kasburg Rolnik 32,00 20,00 3 61
94. Hedwig Wegner Rolniczka 40,00 22,50 5 62
95. Erwin Kasburg Rolnik 28,40 18,40 5 63
96. Paul Minkley Rolnik 40,00 30,00 6 64
97. Erich Mayer Rolnik 40,00 30,00 3 65
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98. Reinhard Manthey Rolnik 54,00 35,00 5 66
99. Bruno Schröder Rolnik 34,00 21,00 4 67

100. Willi Millnitz Traktorzysta - - 4 ?
101. Max Split Osadnik 19,75 15,00 7 ?
102. Kurt Neumann Osadnik 19,50 15,00 6 ?
103. Heinrich Rudolph Rolnik 21,50 20,00 6 ?
104. Ernst Fritz Rolnik 35,00 25,00 5 ?
105. Ewald Marks Rolnik 16,00 14,00 5 ?
106. Otto Bohn Osadnik 30,00 27,50 7 ?
107. Wilhelm Millnitz Osadnik 30,00 27,50 7 ?
108. Hans Koplin Osadnik 20,25 15,00 7 ?
109. Hermann Just Osadnik 19,50 15,00 6 ?
110. Rudolph Vorpahl Zarządca gorzelni - - 4 ?
111. Paula Runge Robotnica - - 3 ?
112. Rudolf Meyer Robotnik - - 5 ?
113. Erich Zülker Robotnik - - 4 ?
114. Karl Fenske Robotnik - - 3 ?
115. Paul Bohn Robotnik - - 6 ?
116. Karl Doege Robotnik - - 2 ?
117. Anna Zunker Robotnica - - 1 ?
Numeracja budynków pochodzi z planu wsi Heinrichsdorf z 1943 roku – 
zamieszczonego dalej.

W owym czasie opiekę lekarską nad mieszkańcami i dworem spra-
wował dr Eckart Prettin, który w Czaplinku miał swoją przychodnię 
lekarską (po wojnie w niej funkcjonował, aż do 1981 r. Miejski Ośrodek 
Zdrowia). We wspomnieniach napisanych po wojnie czytamy, że właści-
ciele majątków płacili mu 800-1500 marek rocznie za opiekę lekarską 
nad każdym folwarkiem. Dr Prettin przedstawił 10 marca 1941 roku na 
uniwersytecie we Fryburgu dysertację doktorską o poziomie higieny 
i zdrowia w 15 miejscowościach powiatu szczecineckiego: „Die Lebens-
gewohnheiten der Landbevölkerung in der Pommerschen Seenplatte vom 
Standpunkt der Hygiene”. Jest tam też następujący interesujący opis wsi 
Heinrichsdorf:
1. Zajęcia mieszkańców 

50% mieszkańców posiada własne gospodarstwo. 40% mieszkań-
ców pracuje częściowo na majątku, częściowo u innych gospodarzy. 
10% przypada na wolne zawody. Chłopi pracują przeważnie po 12 
godzin na dzień, również kobiety pomagają dużo w polu. 50% dzieci, 
już w wieku od 8 do 10 lat jest branych do częściowo bardzo ciężkich 
prac wykonywanych w polu. 
2. Warunki mieszkaniowe

Domy stoją wolno przy drodze i są masywne. Niektóre posiadają 
dach ze słomy. Z reguły jedna rodzina zamieszkuje dwa pokoje i kuchnię. 
Podłoga w kuchni jest wyłożona cegłami. Kuchnia służy jako jadalnia 
i pomieszczenie, gdzie przyjmuje się gości. 70% rodzin posiada za mało 
łóżek, z których 20% ma za mało miejsca, aby je postawić.
3. Woda pitna i kanalizacja
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Plan wsi Heinrichsdorf z marca 1943 r. z numerami domów
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Stan wody gruntowej wynosi przeciętnie 40 m. Centralne zaopatrze-
nie w wodę nie istnieje. Większość podwórzy posiada własne studnie, 
które nie zawsze właściwie są oddalone od gnojownika czy obory. Wiej-
ska studnia, z której wiele rodzin pobiera wodę pitną, nie jest przykryta. 
Kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie ma. Są latryny. Liczne ścieki od-
prowadzane są do rynsztoków i stawów.
4. Odżywianie

Chleb jest pieczony samodzielnie z żyta i jest pożywny i zdrowy. Tyl-
ko niektórzy kupują biały chleb u piekarza. Główny posiłek składa się 
z ziemniaków z mięsem. Warzywa z własnych zbiorów często nie wy-
starczają. Masło niestety nie we wszystkich domach jest spożywane, lecz 
sprzedawane. Za to używa się smalcu lub marmolady. Jako napój służy 
kawa zbożowa. Pije się również dużo maślanki.
5. Warunki higieniczne mieszkańców

W miejscowości panuje dosyć duża czystość. Mieszkania są  utrzy-
mane w czystości mimo dużej ilości pracy, również ubranie mieszkańców 
jest skromne, ale czyste. W miejscowości nie ma możliwości kąpania się. 
Dzieci szukają możliwości kąpania się w jeziorach Drawsko i Wilcz-
kowo. 80% dzieci posiada szczoteczkę do zębów, jednak szczotkują je 
najczęściej co 8 dni. 60% mieszkańców nie posiada koszuli nocnych. 
Bieliznę zmienia się średnio co 8 dni.
6. Szkoła

Jednopiętrowy budynek, bez podpiwniczenia leży na uboczu i jest odda-
lony od głównej drogi. Wewnątrz i zewnątrz sprawia zaniedbane wrażenie. 
Ławki szkolne nie odpowiadają dzisiejszym standardom. Oświetlenie klas 
jest niedostateczne. Światło pada od złej strony. Garderoba znajduje się 
w klasie. Piece kaflowe nie wystarczają. Dla 60 dzieci dostępna jest tylko 
jedna latryna. 40% dzieci ma daleką drogę do szkoły - do 6 km.
7. Choroby

Oprócz zwyczajnych chorób dziecięcych jak krztusiec, świnka itp. 
często wcześniej zaobserwowano krzywicę. Również występują wady 
postawy. Zachorowalność na zapalenie płuc znana jest w trzech przypad-
kach. Na raka umiera przeciętnie jedna osoba na rok.
8. Ogólne

Ludność jest inteligentna i postępowa. Umysłowo chorzy występują 
w pojedynczych przypadkach. Powody tej choroby nie są znane. W miej-
scowości pije się mało alkoholu. Ludność wydaje pieniądze z rozsądkiem. 
W ostatnim czasie głównie domy mieszkalne w złym stanie są remontowa-
ne. Od kilku lat żenią się wcześnie i dużo. Przyrost naturalny bardzo wzrósł 
w ostatnich pięciu latach. Szczególnie przyczyniły się do tego warunki so-
cjalne państwa. Również wzrosła chęć posiadania dzieci.”
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Po wybuchu II wojny światowej i szybkich sukcesach militarnych 
Niemców do Siemczyna stopniowo przywożono robotników przymu-
sowych i jeńców wojennych różnych narodowości. Najpierw około 20 
Polaków, później 30 Francuzów i 40 Rosjan. 

Warunki bytowe robotników zależały od gospodarza. Wiadomo, że 
w majątku robotnicy traktowani byli nie najgorzej, natomiast we wsi 
odnotowano kilka przypadków znęcania się nad Polakami. Kwatery dla 
jeńców i robotników umieszczone były w majątku. Ci, którzy pracowali 
we wsi u gospodarzy, na noc wracali do kwater. Tylko nieliczni mogli za 
przyzwoleniem niemieckich gospodarzy mieszkać u nich. 

Lata wojny niczym szczególnym nie różniły się od lat wcześniejszych. 
We wsi, z dala od alianckich nalotów, panował spokój. Dobrze prosperu-
jące gospody Streecka i Wegnera tętniły życiem. W gospodach odbywały 
się liczne występy z udziałem dziewcząt z BDM dla wojskowych z Or-
densburgu Krossinsee (obecnie Budowo) i Gross Born (obecnie Borne 
Sulinowo). Dzieci i młodzież należały do Hitlerjugend i BDM (Bund 
Deutscher Mädel - sekcja żeńska Hitlerjugend).

Gospoda braci Karla i Waltera Wegnerów

Przed gospodą Wegnerów Gospoda Hugo Streecka

Dopiero po klęsce pod Stalingradem i wzmożonych powołaniach do 
armii nastroje Niemców zaczęły się pogarszać. Dzwon kościelny coraz 
częściej obwieszczał śmierć kolejnych żołnierzy niemieckich. Rosła licz-
ba frontowych kalek. 
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Już pod koniec 1944 roku, 
w obliczu nieuchronnej klęski, 
co bogatsi mieszkańcy zaczęli 
uciekać na zachód. Początek 
1945 roku pogrążył Niemców 
do reszty. Przez Siemczy-
no całymi dniami i nocami 
przewijało się tysiące ucieki-
nierów. Sytuację we wsi tak 
wspomina Ignacy Wyroba, 
przymusowy robotnik:

„Pod wieczór przybył batalion SS, obstawili wszystkie drogi i szosy. 
Zawracali żołnierzy – uciekinierów na front, bijąc po twarzach i kopiąc. 
W nocy zakazano wychodzić z mieszkań. Rankiem zabrano nas wszystkich 
do budowy zapory przeciwczołgowej. Niemieccy gospodarze końmi zwo-
zili na nią kamienie.”

Wyroba wspomina także, iż kilkanaście kilometrów za linią frontu do-
konane zostały dwa naloty radzieckie, dezorganizujące zaplecze wroga. 1 
marca przyszedł rozkaz ewakuacji wsi Heinrichsdorf. W pobliżu już było 
słychać potężne  grzmoty artylerii. W pośpiechu ładowano na wozy żywność 
i pościel. Porządku pilnował umundurowany Niemiec z pistoletem w ręku. 
Leśniczy Johannes Brünke otrzymał polecenie wyprowadzenia całego bydła 
ze wsi (było tego około 500 szt.) i zapędzenia stada, z pomocą kilku polskich 
i francuskich robotników, do Kołobrzegu. Robotnicy ci trafili jednak pod sil-
ny ostrzał na linii frontu i uciekli, zostawiając bydło na pastwę losu. 

W informacjach wywiadowczych sztabu 1 Armii WP nazwa Hein-
richsdorf pojawiła się po raz pierwszy już 23 lutego: „Zwiadem radiowym 
ustalono prace sieci radiowej brygady dział szturmowych z główną stacją 
radiową w miejscowości Heinrichsdorf”. (Biuletyn informacyjny nr 37 
oddziału wywiadowczego sztabu 1 Armii WP o nieprzyjacielu).

24 lutego 1945 roku, w wyniku ofensywy 2 Frontu Białoruskiego, na-
stąpiło przełamanie niemieckiej obrony na Pomorzu Środkowym, zdobyte 
zostały Czarne i Szczecinek (28 lutego). Ruszyła także radziecka ofensywa 
na Pomorzu Zachodnim. Także 1 Armia Wojska Polskiego przystąpiła 1 mar-
ca do ofensywy. Niemieckie oddziały zgrupowane na tym terenie, wobec 
groźby odcięcia od sił głównych, zaczęły odwrót w kierunku Świdwina. Po-
mimo oporu niemieckich oddziałów osłonowych 1Armia Wojska Polskiego 
miała ułatwione zadanie i już 2 marca regularne działania liniowe przekształ-
ciły się w pościg – początkowo jednak wobec silnego oporu wroga był on 
bardzo powolny i rozwinął się dopiero 3 – 4 marca. 

Działający na kierunku północno – zachodnim 7 Kołobrzeski Pułk 
Piechoty 3 DP 3 marca o godz. 14:30 zdobył Czaplinek, a następnego 
dnia ruszył forsownym marszem w kierunku Połczyna.

Kapela wiejska przygrywająca w gospodzie Hugo 
Streecka
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Natomiast główne działania 1 Armii WP z rejonu Borujska, Żabina 
i Wierzchowa wyprowadzone zostały w kierunku Złocieńca i Drawska 
Pomorskiego. Działająca na prawym skrzydle 6 Dywizja Piechoty 
wsparta 3 Brygadą Haubic, po przełamaniu oporu wroga w południowo 
– zachodniej części nadleśnictwa Nowy Dwór, w nocy z 3 na 4 marca 
osiągnęła jezioro Wąsosze i wzdłuż jego wschodniego brzegu ruszyła na 
północ z zadaniem uchwycenia miejscowości Bobrowo. Pościg, z uwagi 

Mapka - pościg i walki pod Rzepowem w marcu 1945 r.
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na brak styczności z wrogiem odbywający się w kolumnach marszowych 
z ubezpieczeniem, po południu 4 marca osiągnął wyznaczony cel: polscy 
żołnierze przecięli szosę Złocieniec - Czaplinek. Po przerwie na posiłek 
16 pułk piechoty wraz z posuwającym się za nim 18 pułkiem skierował 
się na Siemczyno, gdzie na przesmyku między jeziorami Wilczkowo 
i Drawsko spodziewano się obecności nieprzyjaciela. Około godz. 16:00 
czołowe pododdziały  dotarły w rejon wsi. J.J. Malczewski w „Szesna-
stym kołobrzeskim” pisze:

„Podchodzono ostrożnie, licząc się z oporem hitlerowców. Jakoż szpicę 
przednią powitał ogień z broni maszynowej i ręcznej. Kiedy jednak żołnie-
rze polscy zajęli stanowiska i skierowali ogień w stronę zabudowań, Niemcy 
śpiesznie wycofali się. Siły główne pułku weszły do wsi bez przeszkód.” Tego 
jeszcze dnia 16 pp o godz. 17:30 dotarł w rejon oddalonego o 5 km Rzepo-
wa, gdzie skrajnie wyczerpani żołnierze zaniedbali właściwego rozpoznania 
i wraz z 23 pułkiem artylerii lekkiej wpadli w niemiecką zasadzkę i zdobyli 
wieś dopiero po ciężkiej walce, tracąc 10 zabitych i 16 rannych. Zupełne 
ciemności, bagnisty teren i śnieżyca uniemożliwiły włączenie się do walki 
sąsiadującego od wschodu 18 pp i podążającego za nim 14 pp. 

Polegli w Siemczynie:
E. Kozubal porucznik; A. Matiasz; K. Tarnowski

Tablice z nazwiskami żołnierzy poległych w Siemczynie i Rzepowie
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Polegli w Rzepowie:
J. Domański; T. Godecki kapral; Z. Książek plutonowy; E. Lopko; Z. 

Markowicz kapral; A. Mojsa; B. Pawełko; J. Saliwka plutonowy; S. Sta-
wecki; F. Szczepański kapral

Jednostki 6 DP wdały się następnie w walki w rejonie Cieminka, 
bronionego przez ariergardy 163 Dywizji Wehrmachtu i Dywizji „Bär-
walde”. Wsparte ogniem artylerii dywizyjnej i czołgami z 1 Brygady 
Pancernej przełamały pozycje wroga i ruszyły dalej na północ. Nie pomo-
gła im w tym 3 Brygada Artylerii Haubic – pozostając na stanowiskach 
ogniowych w rejonie Siemczyna nie była w stanie razić oddalonych 
o 12 km celów. Chaos panujący w niemieckich szeregach do pewnego 
stopnia udzielił się także polskim sztabowcom. 4 marca o godz. 22:00 
trasą Siemczyno – Czaplinek – Kluczewo – Gawroniec wyruszył oddział 
rozpoznawczy grupy pościgowej. Adolf Stachula w monografii „Szósta 
Pomorska” opisuje jego wyjście do Siemczyna w kierunku Czaplinka:

„Marsz utrudniał głęboki śnieg. Przed wejściem do Siemczyna napo-
tkano na szosie przeszkodę: wykonaną z drzewa zwałę leśną, obwieszoną 
minami przeciwpancernymi i przeciwpiechotnymi. Saperzy dość szybko 

zneutralizowali miny, następnie 
czołgi wyciągnęły powalone drze-
wa. Od Siemczyna do Czaplinka 
stwierdzono następne przeszkody: 
dużo podpiłowanych przydrożnych 
drzew z umieszczonym pod nim ła-
dunkiem wybuchowym kierowanym 
elektrycznie. Ich eksplozja spowo-
dowałaby powalenie drzew na 
szosę. Saperzy wyszukiwali i prze-
cinali przewody elektryczne, ale to 
opóźniało marsz”.

Pozbawieni informacji z do-
wództwa żołnierze poświęcili jeszcze 
wiele godzin pracy, by następnego 
dnia rano dotrzeć do Czaplinka i zo-
rientować się, że miasto już dwa dni 
wcześniej zostało zdobyte, a ich wy-
siłek był zbędny.

Ogólnie jednak natarcie 1 Armii Wojska Polskiego rozwijało się pomyśl-
nie. Zdobycie Złocieńca i Drawska oraz sforsowanie rzeki Drawy umożliwiły 
skuteczny pościg za wrogiem, którego obrona straciła charakter liniowy, 
a wycofanie się poszczególnych oddziałów jedynie częściowo zachowało 
regularny charakter – odwrót wielu z nich zakończył się całkowitym unice-
stwieniem bądź przekształcił się w bezładną ucieczkę.

Żołnierze 12 Pułku Artylerii Haubic, 
którzy brali udział w walkach w rejonie 

Siemczyna. Stoją od lewej: Michał Kunic-
ki i Stanisław Kunicki.
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Siemczyno zajęte z marszu przez oddziały 6 dywizji Piechoty i 1 
Armii Wojska Polskiego ucierpiało w niewielkim stopniu. Zniszczenia 
ograniczyły się do kilku spalonych domów i wybitych szyb.

Ludność niemiecka po nieudanej próbie ewakuacji wróciła do wsi. 
Zaskoczyło ją wojsko w okolicach Świdwina, a mienie, które zabrali ze 
sobą, zostało częściowo zniszczone i rozgrabione. 

P r z e b y w a j ą c y 
we wsi polscy ro-
botnicy przymusowi 
natychmiast utworzyli 
placówkę Milicji Oby-
watelskiej i uzbroili 
się w porzuconą przez 
Niemców broń. Pod 
dowództwem Ignace-
go Wyroby milicjanci 
pilnowali porządku we 
wsi. Wspomina on:

„Najstarszych wiekiem Niemców przydzieliłem do obsługi inwenta-
rza, kobiety z małymi dziećmi do zamiatania ulicy. Sołtysowi niemieckiemu 
nakazałem bezwzględne posłuszeństwo. Zabroniłem dokonywać jakich-
kolwiek ubojów, nawet kur. Wyznaczyłem miejsca, do którego Niemcy 
mieli znieść wszystkie odbiorniki radiowe i oddać wszelką broń” 

Do zadań milicjantów należało też sprawdzanie dokumentów prze-
jeżdżających przez wieś uciekinierów  i robotników przymusowych 
różnej narodowości, którzy wracali do swoich krajów. Z początkiem wio-
sny dużym problemem stali się szabrownicy, którzy niby to przejeżdżali 
osiedlić się, a w praktyce rabowali co się dało, plądrowali opuszczone 
gospodarstwa, niszczyli w nich meble i urządzenia.

Majątek rodziny von Bredow zajęli Rosjanie. W pierwszym okresie 
w pałacu urządzono szpital polowy, później pałac służył jako kwatera 
dla radzieckich oficerów. Majątkiem zarządzał major sowiecki. Wszelkie 
prace na rzecz sowietów wykonywali Niemcy. Posiłki przygotowywały 
młode Niemki: Edit Looße, Else Milnitz i Emmi Ummnuß. Wyposaże-
nie pałacu zostało w większości wywiezione. Kilkunastoletni wówczas 
mieszkaniec Siemczyna wspomina dziś wyrzucanie mebli i wyposażenia 
przez okna na ciężarówki. Obecność sowietów w Siemczynie dała w kość 
nie tylko Niemcom, ale i rodzinom polskim, które już tu się osiedliły. 
Wszyscy byli przez nich okradani, a najbardziej trzeba było się strzec 
pijanych żołnierzy.

Mocno odczuli to też osadnicy mieszkający na kolonii niedaleko 
Ordensburg Krössinsee (obecnie Budowo), którą też zajęli Sowieci. Prze-
bywało ich tam około 3 tys. Ciągłe kradzieże i bijatyki z nimi zmusiły 

Budynek, w którym mieścił się posterunek MO w Siem-
czynie w 1945 roku
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w końcu osadników do przeniesienia się do wsi, bo tu, w większym sku-
pisku ludzi, było bezpieczniej. Gospodarstwa na kolonii, pozostawione 
na pastwę losu, z biegiem czasu zostały zdewastowane, a w końcu budyn-
ki rozebrano na materiał budowlany.

Pierwszymi polskimi mieszkańcami w Siemczynie byli przymusowi 
robotnicy, którzy pracowali tu w czasie wojny. Prawie wszyscy tu zostali 
i sprowadzili swoje rodziny. Z reguły obejmowali oni te gospodarstwa, 
w których pracowali dla Niemca.

Udało się ustalić nazwiska 
8 robotników: Ignacy Wyroba, 
Stefan Wysoczyński, Antoni Klu-
ska, Józef Pachulski, Stanisława 
Chmielecka, Lucjan Konowalczyk, 
Tadeusz Domka, Roman Olżyński. 

Ignacy Wyroba, pełniący funk-
cję komendanta MO, mianował 
około połowy kwietnia 1945 roku 
na sołtysa najstarszego wiekiem kolegę - Romana Olżyńskiego. 

Władzy sołtysa wówczas nic nie ograniczało. To on przedzielał 
gospodarstwa osadnikom i jako przedstawiciel władzy miał pilno-
wać porządku. Miał broń i, jak się z czasem okazało, był bardziej 
postrachem niż obrońcą mieszkańców. Pierwszy polski nauczycie -l 
Leszczyński, jako jedyny, ryzykując nawet własne życie, potrafił prze-
ciwstawić się niegodziwemu postępowaniu sołtysa i stanąć w obronie 
mieszkańców. Po nagłośnieniu całej sprawy w gminie i napisaniu ar-
tykułu do gazety, UB przeprowadziło śledztwo, które ujawniło wiele 
nieprawidłowości, w wyniku czego sołtysa zwolniono z urzędu i wy-
dalono ze wsi.

Pierwsi osadnicy – repatrianci i przesiedleńcy, znaleźli się w Siemczynie 
już z początkiem kwietnia 1945 roku. Pochodzili oni z różnych rejonów Polski, 
ale głównie z Kresów i Polski Południowej. Pierwszymi osadnikami byli gó-
rale: Kwak, Biernat, Krupa, Łowicz. Z napływem osadników polskich do wsi, 
systematycznie wysiedlano Niemców. Trwało to od lutego do maja 1946 roku. 
W dawnej gospodzie Streecka jedna z polskich mieszkanek, znającą dobrze 
język niemiecki, wypełniała karty dla wysiedleńców. Większość z nich trafi-
ła do obozu przejściowego „Lager Grüner Jäger” w Geesthacht w Szlezwiku 
Holsztynie.

14 lutego 1946 roku przeprowadzono pierwszy spis ludności w Siem-
czynie, a komisarzem spisowym był nauczyciel Henryk Leszczyński.

Po wyjeździe sowietów majątek przejęły Państwowe Nieruchomo-
ści Ziemskie, a zarządzali nim Marian Lebiecki i Jan Dębicki. Tam tez 
znaleźli pierwszą pracę mieszkańcy wsi. Historia dalszych losów tego 

Pieczęć i podpis Sołtysa Gromady Henry-
kowo – p. Czerniaka z datą 10.11.1946 r.
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Zaświadczenie o wyjeździe do Polski
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majątku zawarta jest w szkicu pt. „Piękna karta siemczyńskiej spółdziel-
czości. „Kłos” i jego ziarno”, zawartym w niniejszym tomie „Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich”.

Natomiast trudna historia pałacu opisana została w moim opracowa-
niu p.t.: „Powojenne losy pałacu w Siemczynie” opublikowanym w II 
tomie „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”.

Transformacja, która dokonała się w Polsce po 1989 roku, spowo-
dowała wiele przemian w Siemczynie, a opisane one zostały w wyżej 
wymienionych opracowaniach oraz w innych publikacjach „Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich”.
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Materiały pisemne niepublikowane
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Max Doege, Wykaz ostatnich niemieckich mieszkańców Heinrichsdorf sporzą-

dzony w 1952 roku na podstawie przedwojennych dokumentów. Pomoc 
w tłumaczeniu: Anna Konowalczyk z d. Mass

Relacje ustne
Bogdan Leszczyński, Barbara Bukała, Anatol Mowczun, Janina Prymula, Wła-

dysław Wyroba

Zdjęcia i dokumenty: Archiwum Kamil Połeć 

Kamil Połeć (ur. 1984), technik ekonomista. Pracuje w firmie pro-
dukującej instalacje elektryczne do specjalistycznych maszyn i urządzeń. 
Mieszkaniec Siemczyna. Od  najmłodszych lat pasjonuje się historią 
Siemczyna (Heinrichsdorf) i gromadzi materiały związane z historią miej-
scowości i jej mieszkańców. W 2011 nagrodzony przez Henrykowskie 
Stowarzyszenie w Siemczynie HENRYKIEM HONOROWYM za wspieranie 
propagowania siemczyńskich dziejów.
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Wiesław Krzywicki

ANDZIAKOWIE W SIEMCZYNIE

Transformacja, która dokonała się w Polsce w 1989 roku, zmieniła 
także bieg historii Siemczyna. Pałac, po wyprowadzeniu z niego szkoły 
z powodu złego stanu technicznego, stał opustoszały przez kilka lat i gro-
ziło mu popadnięcie w ruinę. Jego współwłaściciel, którym był Miejski 
Handel Detaliczny z Bydgoszczy ( organizujący tu  letnie kolonie dla 
dzieci), przeżywał poważne trudności finansowe i nie był w stanie łożyć 
jakichkolwiek środków na remont pałacu. Zresztą rychło przedsiębiorstwo 
to upadło  i pałac przejęła Gmina Czaplinek. Także ona nie dysponowała 
środkami niezbędnymi na utrzymanie i zagospodarowanie obiektu, więc 
postanowiono go sprzedać. Pałac wyceniono na kwotę blisko 54 mln zł 
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(starych),  w tym wartość gruntów na 1,7 mln zł. Od ceny tej obowiązy-
wał też upust 50%, ponieważ obiekt był wpisany do rejestru zabytków. 
A więc pałac można było kupić za 27 mln starych złotych, co dzisiaj stano-
wiłoby 2.700 zł. Nie dziwi więc, że szybko znaleźli się amatorzy łatwego 
wzbogacenia się i 29 grudnia 1989 r. pałac stał się własnością niejakich 
Jaśniewskich i Łuczaków (po 50 %). Żeby było śmieszniej, musieli od ręki  
zapłacić tylko wartość gruntów 1,7 mln zł) i wpłacić zaliczkę w wysokości 
8,5 mln zł na poczet kupna pałacu. Reszta należności została rozłożona 
na 100 rat kwartalnych! A więc za 1.020 nowych złotych stali się właści-
cielami pałacu i związanej z nim działki, a resztę mieli spłacić w ciągu 25 
lat!! Jedyną mądrą rzeczą ze strony gminy było ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości oraz zastrzeżenie w umowie kupna-sprzedaży wytycznych 
postępowania z zabytkowym budynkiem oraz ubezpieczenie go od ognia. 
W umowie była też klauzula, iż nowi właściciele nie mogą sprzedać nieru-
chomości osobom trzecim przed upływem 5 lat od daty zakupu.

Rychło okazało się, że nabywcy kupili nieruchomość jedynie w celach 
spekulacyjnych, bo w niecały miesiąc od jej zakupu zamieścili w prasie 
ogłoszenie, iż szukają nabywcy na 1/2 pałacu za kwotę... 70.000 USD, 
a więc 25 razy większą od kwoty, którą sami mieli zapłacić! Kontrole 
przeprowadzone przez nadzór budowlany ze Szczecinka oraz Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków z Koszalina wykazały, że nowi właściciele pa-
łacu zupełnie nie interesują się nim i nie uczynili nic, by go zabezpieczyć 
przed dalszym niszczeniem. Na dodatek nie płacą oni podatku od nierucho-
mości i kolejnych rat za jej zakup. Dopełnia miary ustanowienie w 1995 
roku hipoteki przymusowej na części nieruchomości na kwotę 270 tys. zł 
(po denominacji). Toczą się sprawy sądowe, komornik wszczyna egzeku-
cję. Wydawało się już, że losy pałacu są przesądzone, popadnie on w ruinę, 
jak wiele innych obiektów w tym czasie,  podobnie jak po wojnie, kiedy 
stał zdewastowany i okradany przez szabrowników. 

I wtedy nastąpiło wydarzenie, które stało się początkiem nowego 
etapu w  historii pałacu i wsi Siemczyno. Otóż w czerwcu 1996 roku Cze-
sław Andziak, działając w dobrej wierze, kupił od skłóconych właścicieli 
1/4 część pałacu. W listopadzie 1997 r. jego bracia - Zdzisław i Bogdan, 
przedsiębiorcy z Kołobrzegu, odkupili 2/4 części pałacu od państwa Łu-
czaków, a w kwietniu 1998 roku odkupili 1/4 części pałacu na licytacji od 
komornika sądowego w Drawsku Pomorskim. W styczniu 2002 roku, po 
odkupieniu od brata Czesława pozostałej 1/4 pałacu,  Zdzisław i Bogdan 
Andziakowie stali się właścicielami całej nieruchomości.

W tym samym czasie chyliła się ku upadkowi Spółdzielnia Rolnicza 
„Agrofarm” (wcześniej „Kłos”) w Siemczynie. Przy  długim cyklu pro-
dukcyjnym zakładu hiperinflacja stała się wręcz zabójcza, podobnie jak 
niemożliwe do spłacenia odsetki bankowe od kredytów. Przysłowiowym 
gwoździem do trumny był też brak zapłaty za sprzedane do ubojni brojle-
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ry. Po długich negocjacjach spółdzielnia sprzedała braciom Zdzisławowi 
i Bogdanowi Andziakom z Kołobrzegu obiekty folwarczne i ostatnią 
część niesprzedanych gruntów.

Niszczejący park przypałacowy (jego barokowe założenia pochodzą 
z XVII w.) gmina Czaplinek  zdecydowała się sprzedać braciom Andzia-
kom dopiero w 2011r..

I tak po wielu latach i dramatycznych wydarzeniach całość posiadło-
ści i część gruntów znalazła się w rękach jednej rodziny. Po niemieckich 
rodach von Besskow, von der Goltz, von Arnim, von Puttkamer, von 
Borcke, von Marwitz i von Bredow osiadł tu polski ród Andziaków. 

Pierwszym działaniem nowych właścicieli było uporządkowanie stanu 
prawnego oraz scalenie nieruchomości,  a następnie zabezpieczenie przed 
dalszą dewastacją obiektów. Następnie  wykonano badania geologiczne, 
architektoniczne i budowlane oraz prace porządkowe i zabezpieczające 
pałac przed dalszą degradacją. Równolegle wykonana została adaptacja 
zabudowań folwarcznych na nowoczesny obiekt z zapleczem hotelowym, 
gastronomicznym i konferencyjno-wystawienniczym. W roku 2009 ho-
tel rozpoczął swą działalność, szybko stając się centrum różnorodnych 
imprez i wydarzeń o zasięgu ponadregionalnym. Przebudowano także 
zrujnowane oficyny przy drodze wjazdowej do pałacu.

W grudniu 2005 roku utworzone zostało Henrykowskie Stowarzysze-
nie w Siemczynie, liczące 20 członków. Oprócz rewitalizacji posiadłości 
celem stowarzyszenia stało się szerokie promowanie kultury, aktywizo-
wanie i integracja  społeczności lokalnej, przyjęto także szereg innych, 
szczytnych zamierzeń. Dzięki ogromnej aktywności stowarzyszenia dzi-
siaj pałac i dawne zabudowania dworskie stały się ponadregionalnym 
ośrodkiem kultury, nauki i rozrywki, znanym nie tylko w województwie 
zachodniopomorskim. W pięknie odremontowanych pomieszczeniach 
folwarcznych mają miejsce ważne wydarzenia  kulturalne, jak  koncer-
ty, wernisaże, wystawy fotograficzne, spektakle teatralne oraz seminaria 
i konferencje naukowe.  Ponadto przebudowano budynki dawnej kuź-
ni, przeznaczając je na remizę OSP oraz tzw. Kuźnię Ceramiczną. W tej 
ostatniej młodzież, pod opieką utalentowanej pasjonatki Krystyny We-
nelskiej, uczy się  zapomnianej sztuki ceramiki artystycznej.

Po odkupieniu od Gminy Czaplinek parku (od 1945 roku nie był 
pielęgnowany i uległ poważnej dewastacji), uporządkowano go i zabez-
pieczono pomnikowy drzewostan, a w szczególności unikatową aleję 
grabową oraz wybudowano węzeł sanitarny i założono ścieżkę eduka-
cyjno-przyrodniczą. Teraz park jest miejscem imprez plenerowych oraz 
wielką atrakcją turystyczną dla zwiedzających okolicę.

Najważniejszym zadaniem pozostaje nadal rewitalizacja pałacu, która 
ze względu na zabytkowy charakter obiektu (największy pałac baroko-
wy na Pomorzu Zachodnim) i jego zły stan techniczny wymaga wielu 
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uzgodnień, opracowania precyzyjnej dokumentacji architektoniczno-bu-
dowlanej oraz zgromadzenia dużych środków finansowych. Podstawowym 
przy tym problemem jest zachowanie zabytkowego charakteru pałacu, 
a jednocześnie stworzenie możliwości jego komercyjnego użytkowania. 
Budynek został zabezpieczony przed niszczeniem, opracowana została 
dokumentacja rekonstrukcji oraz wykonano opaskę odwadniającą.  Te-
raz przyszedł czas intensywnych starań o niemałe środki finansowe na 
przywrócenie świetności osiemnastowiecznego zabytku. W roku 2012 
opracowany został przez koszalińskiego architekta Marka Jankowskiego 
projekt rewitalizacji pałacu, który po akceptacji przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków stał się podstawą dla opracowania dokumentacji 
architektoniczno - budowlanej

Od 11 lat odbywają się tu na początku lipca wspaniałe trzydniowe 
Henrykowskie Dni, na których, oprócz naukowo-historycznej konferen-
cji, prezentowany jest dorobek artystyczny lokalnych twórców, odbywają 
się liczne występy amatorskich i profesjonalnych zespołów teatralnych 
i muzycznych, a także pokazy mody damskiej i męskiej z XVIII wieku. 
Dużą atrakcję dla uczestników Dni stanowią też pokazy pruskiej musztry 
wojskowej oraz inscenizacja opisanej w „Potopie” Henryka Sienkiewicza 
prawdopodobnej potyczki ze Szwedami pod Heinrichsdorfem. 

Na stale do kalendarza wydarzeń w Zespole Pałacowym w Siem-
czynie weszły ponadregionalne konferencje z okazji Europejskich 
Słonecznych Dni (połowa maja) oraz Europejskich Dni Dziedzictwa 
(połowa września). Ich uczestnikami są wybitni naukowcy z całej 
Polski oraz znani politycy. Ostatnio odbyła się tu, pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, konferencja 
„Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego 
kapitału”, w której uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli świata 
nauki i polityki z całej Polski.

Aby utrwalić dorobek tych naukowych i regionalnych wydarzeń, od 
dwóch lat Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie wydaje „Zeszyty 
Siemczyńsko-Henrykowskie”. Dotychczas ukazały się 4 tomy, dokumen-
tujące te działania oraz tom specjalny poświęcony rodowi Golczów (Von 
der Goltz).

 Henrykowskie Stowarzyszenie przywiązuje dużą wagę do pre-
zentowania  swej działalności w mediach i to zarówno tradycyjnych, 
jak i elektronicznych. Stąd też wszystkie wydarzenia, mające miejsce 
w Siemczynie, cieszą się bogatym patronatem medialnym, a dziennika-
rze prasowi, radiowi i telewizyjni są tu częstymi gośćmi. Szczegółowe 
relacje z wszystkich imprez są zamieszczane w prasie regionalnej i w In-
ternecie oraz niejednokrotnie w prasie krajowej, radiu i telewizji.

A oto pełne kalendarium dokonań nowych właścicieli i Henrykow-
skiego Stowarzyszenia w Siemczynie:
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1996 – czerwiec - zakup ¼ części pałacu w Siemczynie przez Czesława 
Andziaka;

1997 – listopad – odkup 2/4 pałacu w Siemczynie od Państwa Łuczaków 
przez braci Bogdana i Zdzisława Andziaków;

1998 – kwiecień -  odkupienie ¼ części pałacu w Siemczynie na licytacji 
od komornika sądowego w Drawsku Pomorskim; 

1998-2005 – Pałac: Porządkowanie terenu wokół pałacu i prace zabezpie-
czające (likwidacja zlokalizowanego przed pałacem składu węgla 
wykonanego z płyt drogowych, usunięcie nadkładów ziemi wokół 
pałacu i góry śmieci od zewnętrznej strony kuchni, wykonanie tym-
czasowej instalacji odprowadzającej wody opadowe wokół pałacu 
i naprawienie rynien i rur spustowych wód opadowych, zdjęcie 
płyt pilśniowych i linoleum przykrywających podłogi w pomiesz-
czeniach parteru i piętra pałacu, celem ich osuszenia i usunięcia 
zapachu gnilnego, osuszenie piwnic oraz wykonanie na znacznych 
powierzchniach uzupełnień ceglanych posadzek oraz zamurowanie 
znacznych ubytków w ścianach nośnych części piwnicznej pałacu, 
wykonanie napraw więźby dachowej i bieżące naprawy poszycia 
dachowego, wykonanie napraw zabezpieczających przed zawale-
niem stropy drewniane, szklenie ubytków w otworach okiennych);

2002 – styczeń - odkupienie ¼ części pałacu w Siemczynie od Czesława 
Andziaka przez Bogdana i Zdzisława Andziaków – cały pałac w rę-
kach Bogdana i Zdzisława Andziaków;

2002 – luty - zakup zabudowań folwarcznych i ziemi w Siemczynie 
z zastrzeżeniem dalszego gospodarowania przez Spółdzielnię 
„Agrofarm” do roku 2003; 

Widok pałacu w latach 90-tych
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2003 – luty/marzec – przejęcie gospodarowania na zakupionym majątku;
2003 – lipiec – Folwark: rozpoczęcie prac porządkowo-budowlanych, tj. gro-

dzenie terenu i rozpoczęcie remontu dachów zespołu folwarcznego;

2004 – Folwark: zakończenie remontu dachów oraz renowacji ścian ze-
wnętrznych zespołu folwarcznego;

2004 – czerwiec – zorganizowanie wiejskiego festynu, który przekształcił się 
z czasem w Henrykowskie Dni w Siemczynie; przedstawienie w kom-
natach barokowego pałacu zrealizowane przez młodzież z Czaplinka 
i Szczecina pt.: „Życie w pałacu” w ramach programu „Ożywiamy 
polskie zabytki”;  dokonanie otwarcia I Henrykowskich Dni w Siem-
czynie przez  seniorkę rodu Andziak, ś.p. Helenę Andziak;

2005 – Pałac i Folwark: porządkowanie terenu wokół pałacu i zespołu 
folwarcznego;

2005 – czerwiec – obchody II Henrykowskich Dni w Siemczynie z kon-
certem Kwartetu Smyczkowego z Mińska;

2005 – grudzień – powołanie do życia Henrykowskiego Stowarzyszenia 
w Siemczynie;

2006 – Folwark: prace remontowe przy oficynie i budowa dachu nad byłą 
stajnią, obecną salą restauracyjną;

Folwark w trakcie remontu

Folwark tuż po remoncie
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2006 – 25 czerwca – obchody III Henrykowskich Dni w Siemczynie  
– przedstawienie Opery na Zamku ze Szczecina pt.: „La serva pa-
trona” („Służąca panią”), pokaz tańców barokowych w wykonaniu 
siemczyńskiej młodzieży, gry, konkursy, zabawy;

2007 – Folwark: prace remontowe wagi, kuźni i straży pożarnej;
2007 – 22 lipca – obchody IV Henrykowskich Dni w Siemczynie – Kon-

cert Orkiestry Filharmonicznej pt.: „Wiedeńscy Mistrzowie”;
2007 – wrzesień – zorganizowanie konferencji pt.: „Siemczyno-Hein-

richsdorf” wraz ze Stowarzyszeniem Transkultura z Frankfurtu nad 
Odrą;

2007 – 19 października – Wiceprezes HSS Bogdan Andziak z rąk Bur-
mistrza Czaplinka, pani Barbary Michalczik, otrzymał Wyróżnienie 
za zaangażowanie w działalność na rzecz Turystyki i Rekreacji w 
Gminie Czaplinek

2007-2008 – Folwark: modernizacja oficyny, stajni i świniarni na bazę 
agroturystyczną;

2008 – Folwark: przebudowa byłej stajni na salę restauracyjną i przebu-
dowa poddasza oficyny na salę taneczną;

2008 – 27 lipca – obchody V Henrykowskich Dni w Siemczynie z koncer-
tem finałowym Międzynarodowego Festiwalu Chórów oraz Chóru 

Voca z Czaplinka pod dyrekcją 
Szymona Godziemby-Trytka 
pt. „Msza kreolska”;
2009 – Folwark: prace przy 
nadbudowie tzw. pieczarkarni 
i pierwszej części hotelowej 
w zespole folwarcznym (nad 
byłą świniarnią) – obecna sala 
ceglana;
2009 – czerwiec – Folwark: 
otwarcie hotelu w zespole fol-
warcznym;

2009 – 25 lipca – obchody VI Henrykowskich Dni w Siemczynie z kon-
certem filharmonicznym;

2010 – Folwark: prace remontowe wieży z przejazdem bramnym i bu-
dowa drugiej części hotelowej w zespole folwarcznym (nad byłą 
oborą) – obecna sala kamienna;

2010 – 13 kwietnia – Wiceprezes HSS Bogdan Andziak z rąk Prezesa Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, pana Stanisława 
Dychy, otrzymał brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa;

2010 – czerwiec – Folwark: otwarcie drugiej części hotelu w zespole fol-
warcznym;

Prace wykończeniowe w Sali Restauracyjnej
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2010 – 10 lipca – obchody VII Henrykowskich Dni w Siemczynie z kon-
certem symfonicznym Filharmonii Koszalińskiej „Mistrzowie 
Wiedeńscy, Węgierscy i Czescy z solistą”;

2011 – styczeń – Park: Zakup przypałacowego parku od Gminy Czaplinek, 
jego uprzątnięcie i założenie w nim ścieżki edukacyjno-przyrodni-
czej. Budowa sali konferencyjnej w zespole folwarcznym;

2011 – Pałac: wykonanie prac dokumentacyjnych przy zabytku:
„Dokumentacja konserwatorska -  badania elewacji i dekoracji 

wnętrz, program prac konserwatorskich – elewacje i wnętrza” – mgr 
Małgorzata Zyzik,

„Ekspertyza techniczna Pałacu w Siemczynie” – mgr Zbigniew 
Kocur,

„Dokumentacja geotechniczna” – mgr Krzysztof Urban;
2011 – 9 lipca – obchody VIII Henrykowskich Dni w Siemczynie z kon-

certem zespołu akordeonowego „Fantini Akord Kwintet”;
2011 – 10 września – obchody I Europejskich Dni Dziedzictwa w Siem-

czynie pt. „Kamienie milowe”;
2011 – 17 września – IX Powiatowe Święto Plonów w Siemczynie i uro-

czyste otwarcie „Kuźni ceramicznej” z udziałem wiceministra 
Ochrony Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego;

2011 – 05 grudnia – I Gala Wolontariatu Powiatu Drawskiego w Siem-
czynie;

2011 – grudzień – Folwark: otwarcie recepcji hotelu w wieży zespołu 
folwarcznego; 

2012 – styczeń – Wieś: wytyczenie Szlaku Henrykowskiego po Siem-
czynie i wydanie przewodnika 
zawierającego rys historyczny 
Siemczyna;
2012 – Pałac: wykonanie prac do-
kumentacyjnych przy zabytku:
„Koncepcja remontu pałacu” – 
arch. Marek Jankowski,
„Inwentaryzacja ogólnobu-
dowlana pałacu w Siemczynie” 
– arch. Marek Jankowski;

2012 – Folwark: uruchomienie windy hotelowej w recepcji (wieża ze-
społu folwarcznego), brukowanie, porządkowanie i estetyzacja 
dziedzińca;

2012 – 18 lutego – Drawski Bal Dixielendowy pod patronatem wice-
marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, pana Andrzeja 
Jakubowskiego;

Recepcja hotelu
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2012 – 16 marca – zorganizowano konferencję pt. „Rola Odnawialnych 
Źródeł Energii w ekologicznej, energetycznej i regionalnej polityce 
Polski”

2012 – 18 maja – obchody I Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie 
– konferencja OZE dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej

2012 – 6-8 lipca – obchody IX Henrykowskich Dni w Siemczynie – 
pierwszy raz wydarzenie trwające 3 dni

2012 – 7 lipca – Świniobicie jako tradycyjne spotkanie przy biesiadnym 
stole – otwarta prezentacja sztuki masarskiej w plenerze, zorganizo-
wana w ramach Henrykowskich Dni w Siemczynie

2012 – 3-5 sierpnia – Zjazd rodu von Bredow - potomków przedwojen-
nych właścicieli pałacu w Siemczynie (Heinrichsdorf) 

2012 – 8 września – obchody II Europejskich Dni Dziedzictwa w Siem-
czynie pt.: „Tajemnice codzienności”, w ramach których odbyła 
się konferencja naukowo-metodyczna „W trosce o nasze dzieci”. 
Powołano do życia periodyk pt.: „Zeszyty Siemczyńsko-Henry-
kowskie”.

2012 – 26 września – Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie otrzy-
muje od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu 
za zasługi dla rozwoju regionu srebrną Odznakę Honorową Gryfa 
Zachodniopomorskiego

2013 – styczeń – wydanie I tomu „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”;
2013 – Folwark: dalsze prace remontowe – oddanie do użytku średniej i małej 

sali konferencyjnej, uruchomienie wypożyczalni rowerów i wybudo-
wanie placu zabaw dla dzieci na dziedzińcu zespołu folwarcznego;  

–  Pałac: wykonanie prac 
dokumentacyjnych przy za-
bytku:

„Wykonanie projektu 
budowlanego branży architek-
toniczno-konstrukcyjnej wraz 
z projektem zagospodarowania 
terenu” – arch. Marek Jankow-
ski;

2013 – 17 maja – obchody 
II Europejskich Słonecznych 

Dni w Siemczynie z konferencją OZE dla dorosłych i młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych;
2013 – 22 czerwca – darmowy spektakl teatralny BTD Koszalin dla spo-

łeczności siemczyńskiej pt.: „Historia Polaka w obrazkach, czyli 
odlot w czasie 2”;

Widok folwarku po uruchomieniu wypożyczalni 
rowerów
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2013 – lipiec – Wydanie II Tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykow-
skich;

2013 – 5-7 lipca – obchody X Henrykowskich Dni w Siemczynie z sze-
regiem wydarzeń, m.in. konferencją historyczno-naukową pt.: 
„Z dziejów ziemi drawskiej – Siemczyno i okolice poprzez wieki”;

2013 – 7 września – obchody III Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczy-
nie pt.: „Nie od razu Polskę zbudowano” oraz wojewódzka inauguracja 
EDD – podczas inauguracji Prezes HSS Zdzisław Andziak i Wicepre-
zes HSS Bogdan Andziak otrzymali z rąk wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, Pana Wojciecha Drożdża, Złote Odznaki „Za 
opiekę nad zabytkami”, nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a Starosta Drawski Stanisław Cybula wręczył na ręce 
Prezesa HSS Zdzisława Andziaka list gratulacyjny;

2013 – 5 października – 
obchody 40-lecia 
Parafii pw. Matki 
Boskiej Różańcowej 
w Siemczynie z udzia-
łem J.E. ks. Bp. 
Krzysztofa Zadarki;

2014 – styczeń – wydanie 
III tomu „Zeszytów 
Siemczyńsko-Henry-
kowskich” i I wydanie 
specjalne „Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich” autorsrwa Jarosława Leszczełow-
skiego pt.: „Henrykowscy Golczowie” ;

2014 – Folwark: wyposażenie sali konferencyjno-koncertowej (Sala 
Kamienna) w nowoczesny sprzęt audiowizualny, przebudowa sali 
ceglanej – utworzenie korytarza łączącego recepcję z kolejnymi sa-
lami konferencyjnymi i salą ceglaną,
-Pałac – początek prac nad  wykonaniem opaski drenażowej pa-
łacu,  ściany szczelnej przy stawach pałacowych i  kanalizacji 
deszczowej dla pałacu 
-wykonanie prac dokumentacyjnych zabytku:

„Projekt opaski drenażowej pałacu, remontu kanalizacji deszczowej, 
wykonania ścianki szczelnej pomiędzy pałacem a stawami, remontu sta-
wów przypałacowych” – arch. Arkadiusz Kot

„Projekt części elektrycznej i centralnego ogrzewania pałacu” – arch. 
Marek Jankowski;

2014 – 15 maja – III Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie z kon-
ferencją OZE dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej;

Koncert przy pałacu z okazji wojewódzkiej inaugu-
racji EDD
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2014 – 25 maja – Wice-
prezes HSS Bogdan 
Andziak otrzymuje z rąk 
Starosty Drawskiego Sta-
nisława Cybuli statuetkę 
„Zasłużony dla Powiatu 
Drawskiego”;

2014 – 21 czerwca – darmowy 
spektakl teatralny BTD 
Koszalin dla społeczności 
siemczyńskiej pt.: „Odlot 
w czasie, czyli historia ostatniego tysiąclecia”;

2014 – czerwiec – wydanie IV tomu  „Zeszytów Siemczyńsko-Henry-
kowskich”;

2014 – czerwiec – Folwark: oddanie do użytku wiaty eventowej z toaletami;
2014 – 1-2 lipca – konferencja pod patronatem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego pt.: „Rewitalizacja 
środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału”, 
w której uczestniczyli przedstawiciele 4 województw: zachodnio-
pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

2014 – 4-6 lipca – obchody XI Henrykowskich Dni w Siemczynie z wie-
loma wydarzeniami, m.in. konferencją naukowo-historyczną pt.: 
„Dzieje regionu zachodniopomorskiego”;

2014 – sierpień – Pałac:  zakończenie wykonania opaski drenażowej wo-
kół pałacu, ściany szczelnej od strony stawów, remont kanalizacji 
odpływowej wód opadowych;

2014 – 9-11 września – wizy-
ta studyjna na Pojezierzu 
Drawskim członków Stowa-
rzyszenia Ochrony Młynów 
i Rzek Departamentu Sarthe 
we Francji oraz przedstawi-
cieli Biura Dokumentacji 
Zabytków ze Szczecina

2014 – 13 września – obcho-
dy IV Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Siemczynie 
z konferencją naukowo-
-metodyczną pt.: „W trosce o nasze dzieci. Odzyskanie uśpionego 
kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymal-
nego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie”, kontynuującą pro-
blematykę poruszoną  1-2 lipca 2014 r. 

III Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – 
konferencja w Sali Kamiennej

Goście i gospodarz przed folwarkiem
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2014 – 18 października – wizyta studyjna członków stowarzyszenia 
Association LET’s GO z 15 europejskich państw w ramach przygoto-
wywanego na rok 2015 Europejskiego Festiwalu Ludzi („European 
Peoples Festival”) wraz z gospodarzem przyszłorocznego festiwa-
lu, Burmistrzem Złocieńca ,panem Waldemarem Włodarczykiem 

2014 – październik – realizacja projektu: „Utworzenie tanecznego zespo-
łu barokowego przy HSS” wraz z uzyskanym dofinansowaniem na 
uszycie strojów dla zespołu

2014 – 8 października – Kapituła przy Senacie RP nominowała Hen-
rykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w 2 edycji konkursu do 
Nagrody i Tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”

2014 – 18 listopada – Odbyła się uroczysta Gala i wręczenie nagrody 
„Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”, dla HSS, a uroczystość 
odbyła się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w War-
szawie w której uczestniczyli Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego 
Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław i Bogdan Andziakowie

2014 – listopad – Pałac: Wykonanie prac dokumentacyjnych przy zabytku:
„Wykonanie projektu budowlanego modernizacji instalacji elek-

trycznej dla zabytkowego pałacu w Siemczynie” – zakończenie prac 
projektowych, oddanie projektów do Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim, Wydział Architektoniczno-Budowlany,  celem uzyskania de-
cyzji o remoncie pałacu;
2014 – grudzień – wydanie kolejnego specjalnego tomu „Zeszytów 

Siemczyńsko-Henrykowskich” pt.: „Heinrichsdorf-Henrykowo-
-Siemczyno przez wieki”

Minęło 13 lat od chwili, gdy bracia Andziakowie stali się pełnymi 
właścicielami pałacu, a potem folwarku i ziemi. Minęło 9 lat od powołania 

Gala „Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”
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Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. W tym czasie Stowarzy-
szenie stało się bardzo ważnym animatorem życia kulturalnego naszego 
regionu, a zabudowania folwarczno - pałacowe miejscem wielu ważnych 
wydarzeń o charakterze historycznym i naukowym. Uzyskaliśmy także 
pewność, że największy pałac barokowy na Pomorzu Zachodnim wróci 
do dawnej świetności i będzie dumnie świadczył o historii tej ziemi i słu-
żył jej mieszkańcom i przyjezdnym turystom. Podziwiam  braci Zdzisława 
i Bogdana Andziaków za energię, upór i wytrwałość w dążeniu do tego 
wielkiego, szlachetnego celu - są prawdziwymi liderami, którzy potrafili 
skupić wokół siebie nie tylko szeroką rodzinę, ale także wielu innych 
wartościowych ludzi i pasjonatów. 

W miarę poznawania rodziny Andziaków zaczęło mnie zastanawiać 
skąd oni się tacy wzięli? Niedzisiejsi: rodzinni, przyjaźni ludziom, pełni 
inicjatywy i niespożytej energii. Gdy któregoś wieczoru w Siemczynie, 
na moją prośbę, Grażyna Tomaszewska z Andziaków opowiedziała mi 
o swoich rodzicach i braciach, o szlachetnym dziedzictwie wyniesionym 
z domu moja ciekawość została zaspokojona i zrozumiałem skąd biorą 
się imponujące dokonania Andziaków i uwierzyłem, że dokonają tego co 
tu zamierzyli. I muszę tu, choćby w niewielu zdaniach, przytoczyć to co 
od Grażynki usłyszałem. 

Założycielami kołobrzeskiej, a więc i siemczyńskiej linii Andzia-
ków byli Jan i Helena z Mozolów. Obydwoje pochodzili z niezamożnych  
rolniczych rodzin. On ze wsi Kadłubek spod Radomia, ona z Wólki Pu-
karzowskiej koło Tomaszowa Lubelskiego. 

Gdy kończyła się wojna Jan miał 21 lat (ur. 1924 r.), ale dzięki wyjąt-
kowej zaradności, zorganizowaniu, odwadze i wyjątkowej wrażliwości na 
ludzką biedę i nieszczęście, zasłużył się na ludzką wdzięczność i pamięć. 
Jeszcze w wiele lat po wojnie, gdy juz nie żył, mieszkańcy Kadłubka 
opowiadali jego dzieciom jak pomagał ludziom, karmił biedaków i do-
starczał broń partyzantom. Chyba dlatego też, gdy szukając nowej szansy 
życiowej przyjechał do Świecia Kołobrzeskiego (gmina Siemyśl) i wziął 
gospodarstwo poniemieckie, sąsiedzi rychło wybrali go sołtysem.

Także Helena Mozol była nieprzeciętną osobowością. Gdy zaraz po 
wojnie sąsiedzi z jej wsi, po powrocie z rekonesansu w okolicach Koło-
brzegu, opowiadali: „Tam jest szansa na lepsze życie, tu jest bieda, tu nie 
ma życia” 19-letnia dziewczyna (ur. 1926 r.) nie namyślając się wiele  
wsiadła do towarowego pociągu i pojechała na ten „Dziki Zachód”. Po 
dwóch tygodniach podróży dotarła do Jarkowa k/Świecia Kołobrzeskiego 
i tu wzięła spore gospodarstwo poniemieckie. A jako, że wsie w których 
zamieszkali Jan i Helena dzieli odległość zaledwie 4 kilometry więc nic 
w tym dziwnego, że młodzi osadnicy rychło poznali się, a że byli przy-
stojni i obdarzeni pięknymi cechami charakteru, przypadli sobie do serca. 
Po półrocznej znajomości postanowili zawrzeć małżeństwo. Helena naj-
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pierw pojechała do rodzinnej wsi i sprowadziła na swoje gospodarstwo 
do Jarkowa resztę swojej rodziny (rodziców, brata i siostrę – brat został 
na rodzinnym gospodarstwie). 

Dopiero wtedy 17 lutego 1946 roku Helena i Jan wzięli ślub. Po ślu-
bie zamieszkali na pięknym gospodarstwie Jana, jednym z większych 
w Świeciu Kołobrzeskim. Postanowili wtedy ściągnąć  do siebie rodzinę 
Jana: ojca, 2 siostry i brata (matka już nie żyła).

Ich rodzina zaczęła sie powiększać: w styczni 1947 roku przyszedł na 
świat pierworodny syn Czesław, a w rok później Tadzio, który niestety po 
dwóch miesiącach nabawił się zapalenia i zmarł. W rok po tym nieszczę-
ściu, w 1949 roku urodził się Eugeniusz, a po nim Boguś, który też umarł. 

Spotkało wtedy młodą rodzinę Andziaków także inne nieszczęście - 
w 1950 roku  spaliło się gospodarstwo. Na szczęście ocalał z pożaru dom 
mieszkalny. Po pożarze Helena i Jan (1951) wyprowadzili się do pobli-
skich Białokur (4 km), gdzie gospodarzyli na 16 ha ziemi. Zabudowania 
gospodarcze użytkowali wspólnie ze spółdzielnią produkcyjną (zwaną 
potocznie kołchozem), która w domu zamieszkałym przez Andziaków 

Od lewej stoją: Franciszek Andziak (brat Jana), Czesław, Jadwiga, Helena (rodzeństwo 
Mozol), Jan Andziak

Od lewej siedzą: Jan Andziak (senior) i Eliasz Mozol (senior)  
Od lewej na pierwszym planie: Czesław Andziak (syn Jana i Heleny), Marian Mozol 

(syn Czesława i Stanisławy)
Zdjęcie zrobiono w roku 1949 w Świeciu Kołobrzeskim
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miała jakieś biura, magazynki itp. Dom ten do dzisiaj zamieszkują kolejne 
pokolenia Andziaków, a mimo upływu wielu lat pamięć tamtych czasów 
pozostała i duży pokój stołowy nadal nazywany jest biurem. W Świeciu 
Kołobrzeski został ojciec Jana z dwoma córkami i synem (później oni 
sprzedali to gospodarstwo i przeprowadzili sie do Siemyśla). 

W Białokurach Helenie i Janowi było początkowo bardzo ciężko- 
wspólne gospodarstwo, dramatyczne czasy, małe dzieci w domu. Rodzina 
znowu się powiększyła: w 1952 roku urodził się Zdzisław, w 1956 roku 
Bogdan i w czerwcu 1959 roku długo oczekiwana córka Grażyna. Ale 
dzięki wielkiej pracowitości i zaradności małżonków zaczęło się im co-
raz  lepiej powodzić. Jana wybrano prezesem kółka rolniczego w którym 
miał zastępcę i księgową. Wydawało się, że rodzinę czeka tylko, lepsza 
przyszłość. I wtedy spotkał ja cios, który słabych ludzi by załamał. Był 
marzec 1968 roku kiedy Jan przyszedł do domu i poprosił Helenę by wy-
raziła zgodę na pożyczenie kółku rolniczemu rodzinnych oszczędności, 

Na zdjęciu małżeństwo Helena i Jan Andziakowie z synem Czesławem
Zdjęcie zrobiono w roku 1949 w Świeciu Kołobrzeskim
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bo spóźnia się jakiś przelew, a trzeba kupić ziarno na wiosenne zasiewy, 
a ona zgodziła się. Pieniądze wzięli księgowa i zastępca, którym w pełni 
wierzył, więc nie wziął pokwitowania, a w dwa tygodnie potem 23 marca 
1968 roku Jan już nie żył. Miał zaledwie 44 lata, kiedy osierocił rodzinę. 
Gdy wdowa zwróciła się do kółka rolniczego o zwrot pożyczonych pie-
niędzy księgowa i zastępca prezesa wyparli się ich otrzymania. 

I tak nagle Helena została bez ukochanego męża, bez środków do 
życia, z pięciorgiem dzieci na dużym gospodarstwie rolnym (16 ha). 
Wszystkie dzieci bardzo przeżyły śmierć kochanego ojca, który uwielbiał 
dzieci i był bardzo wesołym człowiekiem. Czesław, który  w tym czasie 
liczył  prawie 21 lat i akurat odbywał czynną służbę wojskową, zawiado-
miony o śmierci ojca osiwiał jednej nocy w czasie jazdy do domu.

Helena okazała wtedy niebywały hart ducha i zaradność, a także 
niebywały talent pedagogiczny wobec swych dzieci. Potrafiła nie tyl-
ko poradzić sobie z dużym gospodarstwem, ale także wpoić dzieciom 
poczucie rodzinnej wspólnoty, rzetelności i pracowitości oraz szacunku 
dla innych ludzi. Stale w trudnych chwilach mówiła dzieciom: „Damy 
radę dzieci, damy radę, nie załamujmy się damy radę”. We wspomnie-
niach Grażyny, która w chwili śmierci ukochanego ojca miała 9 lat, gdy 
wracała z bratem Bogdanem ze szkoły do domu, przebierali się, jedli 
przygotowaną rano przez mamusię zupę i biegli na pole by jej pomóc. 
A ona ich wyściskała, wypłakała się, wyprzytulała i razem zabierali sie 
do pracy. Do głowy im nie przyszło by jak dzieci z innych rodzin gdzieś 
tam pobiegać, podokazywać. Była kobietą wielkiej mądrości życiowej, 
którą starała sie przekazać dzieciom. Po śmierci Jan często modliła się 
i płakała nocami. Zawsze wpajała dzieciom, żeby nikomu krzywdy nie 
zrobić, żeby podać pomocna dłoń potrzebującym.

Pierwszy wybył z domu Czesław, który po wyjściu z wojska ożenił 
się i wyjechał za chlebem na Śląsk, a tam, najpierw pracował w kopalni, 
a potem w odlewni żeliwa. Tam urodził mu się pierworodny syn Artur 
(1972). Niedługo tam pobył, bo matka i brat Zdzisławo odwiedzili go, 
stwierdzili, że za ciężko pracuje i namówili na powrót do rodzinnego 
domu do Białokur. Wtedy matka i synowie, po naradzie postanowili 
utworzyć Zespół Rolników Indywidualnych. To był rok 1973 - 5 lat po 
śmierci Jana. Należeli do niego Helena, Czesław, Eugeniusz i Zdzisław 
(Bogdan w tym czasie uczył się i pracował już w Koszalinie). To była 
bardzo trafna decyzja. Cała rodzina pracowała wspólnie i mieszkała 
w jednym domu. Zespół szybko osiągnął bardzo dobre wyniki i uzyskał 
nawet nagrodę  w wojewódzkim  konkursie „Złotej Wiechy”. Rodzinny 
zespół Andziaków zaczął hodować świnie, a że brakowało pomieszczeń 
ogradzali każde wolne miejsce. Już dorobili się ciągnika i przyczepy, 
a potem następnych. Jakaż to była radość! Na Pasterkę cała rodzina 
pojechała tym ciągnikiem! Taką główną siła motoryczną w rodzinnym 
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zespole był Zdzisław, którego matka i starszy brat Eugeniusz musieli na-
wet nieco hamować. 

Już napływały pieniądze za które można było czynić dalsze inwe-
stycje produkcyjne. Przerobione zostały różne chlewy, stajnie, obory na 
jedną nowoczesną, zmechanizowaną oborę na 126 sztuk bydła. Kupo-
wali cielaki i chowali je i po osiągnięciu przez nie wagi 180-200 kilo 
sprzedawali. Kiedy dla świń brakowało już pomieszczeń matka z synami 
budowała zadaszone kojce na wolnym powietrzu i chwilami hodowla li-
czyła aż 400 sztuk. Rodzinne gospodarstwo rozrosło się do 60 hektarów.

Matka stale marzyła by każde z dzieci miało własny dach nad głową, 
więc w miarę wzrostu dochodów rodziny zaczęła się jego realizacja. Pierw-
szy usamodzielnił się Bogdan, który kupił w Koszalinie małe mieszkanko. On 
tam najpierw skończył szkołę zawodową, potem technikum mięsne i wyższe 
studia. Był bardzo ambitny, zawzięty i pracowity, więc szybko awansował 
tam gdzie pracował: najpierw w Zakładach Mięsnych, a potem w Centrali 
rybnej, a w końcu w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów 
Rolnych. Grażyna wspomina, że pierwszą otrzymaną pensję wydał na pre-
zenty dla kochanej siostry. Ożenił się bardzo młodo w 1977 roku, gdy miał 
zaledwie 21 lat. Jego żona Halina jest bardzo spokojną i rodzinną kobietą, 
kochaną i szanowaną przez rodzinny klan.  Tego samego roku przyszła im na 
świat córka, a po pięciu latach syn Michał. 

W 1979 roku rodzina kupiła okazjonalnie działkę dla Eugeniusza 
w Darłowie. Budowa domu trwała ze dwa lata i w tym czasie jego rodzi-
na nadal mieszkała w Białokurach. Obok jego domu była pusta działka, 
którą rodzina postanowiła kupić dla Grażyny. Ona wspomina dzisiaj, że 
gdy jej o tym powiedział Zdzisław wpadła w furię, bo sądziła iż chcą 
ją wyrzucić z rodzinnego domu. Jednak z czasem pogodziła sie z tym 
i na działce tej zbudowany został jej dom w którym zamieszkała w 1981 
roku. Bo rodzina wspólnie wszystko robiła. Nie było u nich jakiegoś 
izolowania się jedno od drugiego. Wszystko razem, aż  ludzie patrzyli 
zazdrosnym okiem, że matka tak dobrze wychowała dzieci, które dora-
stają i dają sobie ze wszystkim radę. Miała Grażyna wtedy zaledwie 22 
lata, a jej niedawno poślubiony mąż Marek Tomaszewski 24. Zgodnie 
z rodzinną tradycją Eugeniusz z Markiem ściśle współpracowali przy 
ochronie wydm na zlecenie Urzędu Morskiego. A że praca była sezonowa 
i z wiosna sie kończyła, wsiadali w samochody i ze swymi rodzinami je-
chali do Białokur do „rodzinnego kołchozu”. W 2006 roku u Eugeniusza 
wykryto wyjątkowo złośliwy rodzaj raka i mimo zastosowania wszelkich 
możliwych zabiegów leczniczych, po roku już nie żył. Został pochowany 
w Kołobrzegu, gdzie teraz mieszka jego żona Bogusława z synem Jac-
kiem. Zostały po nim jeszcze dwie córki.

Eugeniusz miał wyjątkowa smykałkę, czy wręcz talent do maszyn. 
Nie było takiej maszyny, czy też urządzenia której nie potrafił by ob-
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służyć czy też naprawić. Gdy już Andziakowie stali się właścicielami 
zabudowań w Siemczynie, to on właśnie tam wykonał większość cięż-
kich prac maszynowych. 

Najstarszy z rodzeństwa Czesław był prawie do końca w rodzinnym 
zespole. Tu też urodziła się w 1975 roku córka Dorota. Potem, kiedy 
sąsiedzi z Białokur wyprowadzali się na Śląsk, kupił ich zadbane gospo-
darstwo i zaczął gospodarzyć na swoim od 1981 roku. Tu przyszło na 
świat jego trzecie dziecko, syn Andrzej.

Ale filarem rodziny, zdaniem Grażyny, był trzeci z braci Zdzisław. 
Jego żona Krystyna była najmłodszą z rodzeństwa i mieszkała do zamąż-
pójścia z rodzicami, którzy bardzo ją kochali. Pracowała jako księgowa 
i zupełnie nie znała pracy w wiejskim gospodarstwie, a tak się złożyło, że 
to jej mąż Zdzisław musiał zająć się rodzinnym gospodarstwem w Bia-
łokurach. Inna na jej miejscu zmarnowała by się tam, ale ona okazała się 
kobietą nieugiętą, wielkiej mądrości i na dodatek gołębiego serca. Trudno 
sobie wyobrazić, jak zachować spokój i pogodę ducha, kiedy pod koniec 
lat 70-tych w jednej kuchni gospodarzy jednocześnie kilka kobiet, a stoją 
w niej trzy wózki z niemowlętami. Teściowa Grażyny, kiedy zobaczyła 
tę scenkę, zapytała matki rodziny Andziaków: „Hela, widziałam niemało 
w swoim życiu, ale powiedz mi jak ty to zrobiłaś, żeby na jednym garn-
ku, jednej kuchni żyły 4 rodziny. I to każda dziewczyna z innego domu, 
z innym charakterem?”  Kiedy na początku 2014 roku odeszła na zawsze 
Helena Andziak, Krystyna okazała się godną jej następczynią Jej spokój, 
jej ciepłość wiąże całą rodzinę, którą ściąga do rodzinnego domu do Bia-
łokur. Szykuje posiłki, gości, a nigdy niczego w tym domu nie brakuje. 
Mają pięcioro dzieci: Jana, Małgorzatę, Grzegorza, Adama (to on właśnie 
udanie zarządza hotelem w Siemczynie) i Krzysztofa.

Wiesław Krzywicki (ur. w 1937-) w Grodnie. Inżynier, organizator 
czaplineckiego przemysłu. Społecznik, żeglarz, fotografik, członek redak-
cji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”, działacz Stowarzyszenia 
Przyjaciół Czaplinka i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Honorowy członek Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. 
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Ignacy Wyroba

ZOSTAŁEM NA TEJ ZIEMI
Wspomnienia robotnika przymusowego z Siemczyna.

W 1939 roku służyłem w wojsku. Stacjonowaliśmy w Stanisławowie. 
3 stycznia otrzymałem pierwszy urlop i na siedem dni pojechałem do 
rodzinnej wioski na Podkarpaciu.

Mimo że młodość moja była smutna i biedna, widok stron rodzinnych 
sprawił mi radość. Znów zobaczyłem znajomą mi Babią Górę i szczy-
ty Beskidów. Cieszyły mnie twarze kolegów i koleżanek. Pytaniom nie 
było końca, wszędzie mnie zapraszano na chwilkę, dziewczęta mile się 
do mnie uśmiechały. Niestety, wszystko co dobre, krótko trwa, więc i mój 
urlop się skończył. Nadszedł dzień, kiedy znów żegnałem strony rodzin-
ne, udając się z powrotem do swojej jednostki.

Gazety pisały o zbliżającej się wojnie. Wśród żołnierzy zapanowała głu-
pia nadzieja, że sobie postrzelamy, zobaczymy inne kraje, ładne dziewczynki 
… Po prostu nie mieliśmy pojęcia, jak naprawdę wygląda wojna.

13 maja dowiedziałem się, że pluton żołnierzy ma być wysłany z na-
szego pułku do tworzącej się w Grudziądzu nowej jednostki. Następnego 
dnia zapisałem się do raportu z prośbą o przeniesienie mnie tam. Zapyta-
ny przez dowódcę, co mnie do tego skłania, odrzekłem, że chcę pierwszy 
stanąć do walki z Niemcami. Pochwalił mnie i zostałem przeniesiony.

20 sierpnia zarządzono ostre pogotowie. Często spaliśmy w pełnym 
uzbrojeniu, a radio podawało coraz groźniejsze wiadomości. Niektóre 
oddziały wyruszyły do budowy umocnień nadgranicznych. W niedługim 
czasie gruchnęła wieść o powszechnej mobilizacji. Następnego ranka 
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z przejeżdżających pociągów zaczęła wysiadać masa cywilów, których 
z miejsca mundurowano i ćwiczono.

W Grudziądzu przystąpiono do kopania rowów przeciwlotniczych. 
Robiła to młodzież szkolna i ludność cywilna. My ładowaliśmy tabory 
z amunicją, żywnością, odzieżą i bronią. 28 sierpnia rano sformowano 
nasz dywizjon w pełnym stanie bojowym do wymarszu. Przed wymar-
szem oddano nam ostatnie listy od rodzin. Ja otrzymałem od narzeczonej 
list, w którym był medalik i słowa: „Módl się, mój drogi, a może ocale-
jesz, wrócisz i pobierzemy się.” Natychmiast odpisałem na kartce poczty 
polowej i wrzuciłem do skrzynki na stacji kolejowej. Wydano nam „me-
tryki śmierci” –  aluminiowe tabliczki z numerkiem. O godzinie siódmej 
rano dowódca dosiadł konia i podał głośno komendę:

- Dywizjon za mną marsz!
Obsługa siadła na działa, jeźdźcy na konie, a my na wozy – i ruszyli-

śmy nieznaną drogą…
Wkrótce baterie nasze zajęły stanowiska i okopały się, maskując 

działa. Dzień 29 sierpnia zszedł nam na dalszych przygotowaniach, 30 
i 31 również. W nocy z 31 na 1 września po wyczerpujące służbie położy-
łem się na podłodze do snu. Około godziny piątej nad ranem usłyszałem 
pierwsze strzały artyleryjskie. Natychmiast zerwałem się i stanąłem 
w drzwiach, meldując szefowi:

- Panie ogniomistrzu, melduję, że wojna się zaczęła.
Szef podniósł głowę i powiedział:
- Idziesz ty spać, gówniarzu! Nie zawracaj mi głowy wojną!
Ale właśnie huknęło znacznie bliżej i szef się zerwał. Wybiegliśmy 

na dwór.
- Rzeczywiście, to chyba naprawdę wojna – zawołał szef.
Nad granicą od strony miasteczka Łasina rozlegał się jeden grzmot 

i terkot cekaemów. Szef zarządził alarm. Nad samym ranem odezwały 
się nasze działa i waliły do godziny ósmej. O tej porze zaczęły do punk-
tu sanitarnego w naszym sztabie, mieszczącym się w piwnicy pałacu, 
zajeżdżać pierwsze wozy z rannymi. Słyszałem, jak jeden plutonowy 
z urwanymi nogami krzyczał:

- Miałem działko przeciwpancerne! Rozwaliłem pięć czołgów, a szó-
sty mnie trafił! Dajcie mi nogi, to pójdę dalej szwabów tłuc.

Około godziny dziewiątej kilku naszych żołnierzy przyprowadziło 
pierwszego jeńca niemieckiego. Wszyscy patrzyli na niego jak na coś 
nadzwyczajnego, a był to drab wysoki, barczysty.

Nad granicą wybuchały olbrzymie słupy ognia i dymu. Walka trwała 
bez przerwy do wieczora. Pod wieczór zobaczyliśmy pierwsze samoloty 
z czarnym krzyżem. Krążyły nad naszym sztabem. Z miejsca rozpoczęła 
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się do nich kanonada z broni, jaką żołnierze mieli pod ręką, ale nic im nie 
zrobiliśmy. Samoloty zrzuciły bomby na stację kolejową. Zobaczyłem 
czarne fontanny wybuchów.

Wieczorem ewakuował się sztab, zaczął się odwrót naszej piechoty. 
Całą noc cofaliśmy się w nieładzie, ponieważ łączność działała słabo, 
a wiadomości z frontu były niedobre. Sytuację opanowano w drugim 
dniu. Nad ranem pościągały jednostki i baterie. Zajęto nowe pozycje i ro-
biono umocnienia w okolicy Radzynia. Tu dopiero zobaczyłem skutki 
jednego dnia wojny. Miasteczko było opustoszałe, jakby wymarłe. Obok 
wszędzie leżały odęte trupy krów, koni, a nawet psów. Linie telefoniczne 
poszarpane w strzępy, wagony kolejowe na stacji rozbite.

Nasz pododdział, zamaskowany w kępie olszyny, dzielił się wra-
żeniami z dnia wczorajszego i nocy. Szef zajęty funkcją kucharza 
przygotowywał śniadanie dla plutonu i mówił, że robi to po raz pierwszy. 
Dziwne to było śniadanie. Gotowano kocioł jajek i dwa kotły mleka.

Tymczasem strzały zamilkły, zapanowała cisza. Był piękny, 
wrześniowy dzień. W godzinach popołudniowych załadowaliśmy 
ugotowany obiad na wóz. Woźnica, szef i ja ruszyliśmy, by nakar-
mić kolegów z pierwszej linii. Ledwo ujechaliśmy trzysta metrów, 
artyleria niemiecka zaczęła walić przed nami. Skręciliśmy z szosy na 
pole i pełnym galopem minęliśmy ostrzeliwane skrzyżowanie dróg. 
Pędząc, przejechaliśmy Radzyń i pognaliśmy w kierunku pierwszej 
linii. Znów zobaczyłem cofające się oddziały naszej piechoty i ka-
walerii. Wobec silnego ognia artyleryjskiego skręciliśmy nad brzeg 
jeziora. Trzeba było wracać. W Radzyniu spotkaliśmy nasze oddziały 
i dowódcę pułku. Rozdaliśmy przywiezioną żywność. Nawet sam puł-
kownik jadł chętnie.

Wtem nadleciał samolot niemiecki i zaczął krążyć nad nami. Pułkow-
nik spojrzał w górę i powiedział:

- Nie mamy osłony  z własnych samolotów, i to jest najgorsze. Oni 
latają, jak chcą, a my nie możemy im nic zrobić z braku broni przeciwlot-
niczej. Ale może wkrótce nasze maszyny przylecą z Warszawy, to wtedy 
pokażemy, co możemy.

Dodał jeszcze kilka słów otuchy, a potem wskazał na zniszczone sieci 
łączności i skarżył się, że trudno o połączenie z Warszawą.

Na noc zajęliśmy stanowiska w polach i rowach obok szosy. Do rana 
było spokojnie, a w dodatku w tym czasie przeszło szesnaście naszych tan-
kietek – więc cieszyliśmy się bardzo. W każdego wstąpił nowy duch.

3 września o świcie ruszyliśmy pomału w kierunku Zakrzewia, aby 
odeprzeć Niemców. Pierwsza rozpoczęła huraganowy ogień nasza artyle-
ria. Następnie odezwali się Niemcy. Pociski krzyżowały się w powietrzu. 
Zrobiło się istne piekło. Obok stały na szosie w szeregu nasze tankietki. 
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Dostały rozkaz natarcia. Po niedługim czasie usłyszeliśmy huk broni ma-
szynowej i granatników. Tankietki wróciły wszystkie, a żołnierze w nich 
byli bardzo uradowani, śmieli się do nas i mówili, że „dali Szwabom 
bobu”. Nadjechał dowódca oddziału tankistów, ściskał im ręce i głośno 
ich chwalił za dobrze wykonane zadanie. Kazał przygotować nowe taśmy 
do cekaemów i czekać rozkazu.

Strzelanina jeszcze bardziej spotężniała. Wtem zobaczyłem na szosie 
samochód. Jechał nim polski generał. Żołnierze mówili, że nazywał się 
Bortnowski. Były wiadomości, że Niemcy cofnęli się o dwa kilometry.

Baterie nasze zaczęły zmieniać stanowiska, gdy wtem w szyku 
bojowym, trójka za trójką, zatoczyły kręgi nad naszymi oddziałami 
hitlerowskie samoloty. Nasze jedyne działko przeciwlotnicze rozpo-
częło ostrzeliwanie. Była to zbyt słaba ochrona i każdy z nas pomyślał, 
że będzie źle. A samolotów wciąż przybywało. Zaczęły rzucać „klu-
ski” i po kilku minutach z działka nie zostało śladu. Wróg obrzucił 
bombami nasze baterie oraz ukryte w krzakach konie. Latał tuż nad 
naszymi głowami, walił z działek i broni pokładowej. Na ziemi roz-
pętało się niesamowite piekło. Konie pędziły na oślep bez jeźdźców, 
niektóre ciągnęły za sobą kuchnie polowe, piechota i inne oddziały 
zaczęły uciekać w nieładzie. Strzały naszej artylerii ucichły, nato-
miast wzmógł się ogień artylerii niemieckiej. Pomyślałem sobie, że 
nadchodzi koniec mojego życia.

Około godziny dziesiątej zaczęło się uspokajać, a rozbite nasze jed-
nostki cofały się. Drogi były zawalone taborami i różnym sprzętem. 
Dołączyłem się do oddziału i cofaliśmy się w kierunku Wąbrzeźna. 
W czasie odwrotu widziałem masę zabitych koni i ludzi, tak cywilnych, 
jak wojskowych, opustoszałe wioski, dymiące zgliszcza i pustkę wokoło. 
Na ścianach niedopalonych domów wisiały strzępy plakatów z portretem 
Rydza Śmigłego i napisem: „Silni, zwarci, gotowi”.

Minąwszy Wąbrzeźno, przejeżdżaliśmy jeszcze przez dwa miastecz-
ka. Wszystkie drogi zatarasowane były wozami i uchodzącą ludnością. 
Z trudem przedzieraliśmy się ulicami do pobliskich lasów. 4 września 
rano zajęliśmy pozycje obronne nad rzeką. Baterie nasze zaczęły się oko-
pywać. W godzinach popołudniowych otrzymałem rozkaz wybudowania 
linii telefonicznej do miasteczka. W trakcie budowy, kiedy szliśmy przez 
pole, napotkaliśmy widok mrożący krew w żyłach. Na polanie, gdzie 
przedtem biwakowało kilkadziesiąt wozów cywilnych, zobaczyliśmy 
tylko dopalające się szczątki i zmasakrowane zwłoki kobiet, mężczyzn 
i dzieci. Zmówiliśmy pacierz, pookrywaliśmy zwłoki, czym się dało, i ru-
szyliśmy dalej. Potem od napotkanych uciekinierów dowiedzieliśmy się, 
że byli to ludzie z jakiejś nadgranicznej wioski. Odpoczywali po trudach 
ucieczki, gdy napadły ich niemieckie samoloty, bezlitośnie zbombardo-
wały i wymordowały z broni pokładowej.
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Gdy dotarliśmy do miasteczka, cała jego ludność szykowała się do 
ucieczki. Wieczorem nasza jednostka wraz z innymi ruszyła na Toruń. Je-
chaliśmy całą noc, a drogi były coraz bardziej zatarasowane. Musieliśmy 
cywilne furmanki spychać do rowu, żeby mogła przejść nasza artyleria. 
Minąwszy miasto, udaliśmy się w kierunku Włocławka.

W nocy setki samochodów jechały z Torunia, a nad miastem unosiła 
się wielka łuna. Dziwiłem się, bo rano jeszcze był w Toruniu spokój.

Następne dni cofaliśmy się dniem i nocą, mijając różne wioski, mia-
steczka i wielkie masy uciekającej ludności, nie tylko na wozach, lecz 
i pieszo. Uciekający mieli ze sobą swój dobytek, często w jednej walizce 
lub w tobołku, szli zgodnie obok siebie, ksiądz z Żydem, dobrze ubrani 
panowie z prostymi parobkami, paniusie z kobietami wiejskimi. Widzie-
liśmy ich smutne spojrzenia.

10 września dotarliśmy w okolice Gostynina. W tym dniu niemiecki 
samolot postrzelił mnie w rękę z broni pokładowej. Nazajutrz odwieziono 
mnie do szpitala w Gostyninie. Była to lecznica psychiatryczna, a dosta-
łem się tam, bo w innych nie było miejsca. Nie tylko zresztą  ja; leżało 
tu mnóstwo żołnierzy i oficerów, Pielęgnowano nas idealnie. W szpita-
lu porządek był wzorowy. Cóż z tego, kiedy po trzech dniach przyszedł 
rozkaz ewakuacji; ciężko rannych załadowano do dziesięciu karetek 
PCK, lżej rannym polecono iść w kierunku Gąbina. Rankiem 14 wrze-
śnia wyruszyliśmy w drogę piechotą. Szliśmy grupami. Gdy znaleźliśmy 
się na szosie, zobaczyłem dziwny pochód. Ciągnęli żołnierze i cywile, 

kolejarze, z bandażami na rękach, na głowach, niektórzy z pourywanymi 
nogami, o kijach, wsparci na ramionach silniejszych. Jak okiem sięgną-
łem, widziałem korowód, jakiego nigdy sobie nawet nie wyobrażałem, 
pomimo że czytałem dużo książek i oglądałem wiele filmów wojennych. 
Był to po prostu marsz kalek, którym z ran ciekła krew. Pomyślałem so-
bie wtenczas, że tę defiladę powinien odebrać nasz „drogi, dzielny wódz” 
i nasz „pan prezydent”, którzy tak pięknie witali morderców naszego na-

Pobojowisko nad Bruzą
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rodu w osobach Goeringa i Ribbentropa na polowaniu w Białowieży i na 
zamku w Warszawie.

Byliśmy w okolicach Kutna, otoczeni ze wszystkich stron przez siły 
niemieckie, bez miłosierdzia bombardowani przez setki samolotów. Wal-
czył nasz żołnierz bez wytchnienia, aby przebić się przez otaczający nas 
pierścień wroga. Niestety, ponieśliśmy klęskę nad Bzurą.

Nad ranem 18 września niemieckie samoloty zarzuciły nas ulotkami, 
które nawoływały do złożenia broni. Na innych był obrazek przedstawia-
jący niemieckich żołnierzy, jak trzymają straż honorową przy trumnie 
Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie oraz modlą się w klasztorze często-
chowskim. My, żołnierze, nie wiedzieliśmy, co mamy począć – oficerów 
było coraz mniej, podoficerowie w ogóle nie orientowali się w sytuacji. 
Nikt już nie organizował obrony, nikt nie wydawał rozkazów, a najgor-
sze, że nikt nie wiedział, co robić dalej.

Nie wiedzieliśmy, gdzie są Niemcy i nie wiedzieliśmy, czy mamy się 
poddać, czy walczyć na własną rękę, co zresztą było niemożliwe. Z ma-
łych grupek zbieraliśmy się w większe i próbowaliśmy coś uradzić. Na 
tysiące żołnierzy nie można było spotkać wyższego oficera. Dawaliśmy 
posłuch starszym kolegom z rezerwy, którzy przebyli pierwszą wojnę 
światową. Któryś z nich powiedział, że musimy ustawić się w szyk, broń 
obrócić lufą w dół i iść na wprost. Jeżeli Niemcy będą do nas strzelać, to 
my też do ostatniego naboju. Tak też żeśmy zrobili. Szliśmy zwartą grupą, 
a do nas przyłączyły się inne. Prowadził nas ów żołnierz. Tak zbliżyliśmy 
się do jakiejś wioski. Naprzeciw nam wyszła kobieta i powiedziała:

Pobojowisko wojsk polskich po bitwie nad Bzurą
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- Panowie, nie strzelajcie, bo cała masa Niemców jest u nas. Są oko-
pani, a wszystkie lufy skierowane mają na was. Poddajcie się, może wtedy 
nas, cywilów, nie zabiją.

Nasz przygodny dowódca poprosił ją, żeby dała białą szmatę. Ko-
bieta wyniosła z domu prześcieradło. Żołnierz zatknął je na wyrwanej 
sztachecie i stanął. Zza płotów wyszło dwóch Niemców, wskazali coś 
ręką i kolumna ruszyła dalej. Wstąpiłem do jednego z domów, aby napić 
się wody. Gospodarz w starszym wieku rzekł do mnie:

- Chłopcze, mam syna w wojsku i jest po nim ubranie, przebierz się i zo-
stań u mnie. Niemcy odejdą, a jak się uspokoi, to wrócisz do swoich.

Odpowiedziałem mu na to, że nie mogę tak uczynić, bo gdy się prze-
biorę, to każdy Niemiec może mi kropnąć w łeb, ponieważ nie posiadam 
dowodu i mam ranną rękę. Łatwo poznają, żem żołnierz. Gospodarz na-
legał, mówił, że wczoraj wielu oficerów przebrało się i nikt się nie bał, 
ale nie słuchałem go. Wyszedłem na drogę. Byłem już bez broni. Dwóch 
Niemców na koniach przyskoczyło do mnie z wymierzonymi karabinami, 
coś krzycząc. Domyśliłem się, że chcą, bym podniósł ręce. Podniosłem 
jedną, drugą miałem na temblaku. Wskazali kierunek, gdzie już poprzed-
nio poszli inni.

Zobaczyłem, jak na wsi żołnierze, obecnie jeńcy, rzucają wszystko, 
co należy do uzbrojenia, usłyszałem ich straszne przekleństwa pod ad-
resem rządu, marszałka i oficerów. Opodal stali Niemcy z uradowanymi 
twarzami. Oglądali tę smutną scenę naszej „mocarstwowości”. Następ-
nie każdego rewidowali i odsyłali dalej. Tu już było więcej Niemców 
i już się nie uśmiechali, ale krzyczeli pod naszym adresem, kopali, wa-
lili po twarzach. Tu każdy mógł zrozumieć, co to jest utrata wolności. 
Nikt się nie orientował, czy jeszcze inne nasze armie walczą, czy może 
już cała Polska zagarnięta, bo przez całą kampanię nie otrzymaliśmy 
ani jednej gazety, ani jednego komunikatu. Niemcy obstawili spory 

Polscy jeńcy – wrzesień 1939 r.
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obszar i kazano tam siadać wszystkim przybywającym. A przybywało 
coraz więcej jeńców, tak że w południe było już kilka tysięcy. Potem 
formowano z nas oddziały po stu ludzi i wyszukiwano takich, którzy 
choć cokolwiek umieli po niemiecku. Jak się taki zgłosił, to mu powie-
rzali komendę nad oddziałem.

Następnie sformowano kolumnę marszową. W czwórkach, obstawie-
ni konwojem, ruszyliśmy. Na szosach, którymi szliśmy, stali oficerowie 
niemieccy z aparatami fotograficznymi. Bez przerwy fotografowali ko-
lumnę. Wszyscy ci panowie mieli wesołe miny i uśmiech na twarzach.

W jednej wiosce zatrzymano czoło kolumny i wprowadzono nas na 
duże pole zasadzone kapustą. Kazano siadać, obstawiono cekaemami 
i ogłoszono, że jeśli się kto podniesie, to dostanie kulą. Spędziliśmy na 
tym polu noc pod mżącym cały czas deszczem. Dobrze się dał we znaki.

W następnym dniu popędzono nas dalej. Szliśmy naprzód, mijaliśmy 
powracające grupy uciekinierów. W pewnej miejscowości odłączono od 
nas oddział złożony z rannych i pod strażą kilku Niemców dotarliśmy 
do Łowicza. Miasto było zniszczone, dopalały się domy, a na ulicach 
pełno wojska niemieckiego. Cywilów mało widziałem. Zaprowadzono 
nas przed budynek szkoły, obok którego widniało kilka świeżych grobów 
z polskimi hełmami, zawieszonymi na brzozowych krzyżach. Tu mieścił 
się punkt sanitarny. Staliśmy przed budynkiem do wieczora, zziębnięci, 
głodni, bo od pierwszego dnia niewoli nie dano nam nic do jedzenia ani 
picia. Czułem dokuczliwy ból w postrzelonej ręce, cała była sina.

W późnych godzinach nocnych zawieziono nas do miasteczka Stryków 
pod Łodzią i ulokowano w stodołach. Zapadłem w kamienny sen znużenia. 
Gdy się obudziłem, był już dzień. Wokół leżeli ciężko ranni. Słychać było 
tylko jęk, płacz i wołanie o pomoc. Stojąca przed stodołą warta niemiecka 
na szczęście przepuszczała cywilnych Polaków, którzy przyszli nam z po-
mocą. Przynosili w garnuszkach ciepłe mleko, herbatę, kawę. Karmiłem 
tych, którzy nie mogli się poruszyć, podając im napój do ust. Spostrzegłem, 
ze niektórzy już zmarli; leżeli skuleni obok jeszcze żyjących. Ludność cy-
wilna przychodziła do wieczora. Każdy przynosił, co mógł. Najwięcej 
opiekowały się nami dziewczynki i chłopcy w wieku szkolnym.

Tymczasem Niemcy zauważyli, że nie jestem ciężko ranny, natych-
miast zabrali mnie i zaprowadzili do dużego budynku na skraju miasta, 
gdzie był szpital polowy dla lżej rannych. Tu spaliśmy na strychu.

Co tydzień zwalniano po dwudziestu jeńców. Gdzieś około 27 
października zostało nas chyba tylko dwudziestu pięciu i wtedy nagle 
spędzono nas do jednej sali. Wszedł z karabinem żołnierz i powiedział 
po polsku, że pojedziemy do Niemiec. Zajechał samochód. Kazano nam 
wsiadać. Pojechaliśmy, nie wiedząc, dokąd. O czwartej po południu przy-
byliśmy do Zgierza. Tu nas z miejsca przywitano kopniakami, gumami 
i wpędzono do wielkiego tłumu jeńców. Było ich około sześciu tysięcy, 
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strasznie obdartych, zawszonych, niegolonych i wychudzonych. Rano 
o czwartej zrobiono pobudkę. Formowano po stu. Wydano na dziesięciu 
jeden chleb i na osobę po dwa słone śledzie. Sformowano z oddziałów 
kolumnę i ruszyliśmy pod ulewnym deszczem w kierunku dworca ko-
lejowego. Z obu stron szosy stał szpaler Niemców z erkaemami w ręku, 
gotowymi do strzału. Na dworcu, przemokniętych, trzymano nas do 
wieczora pod ścisłym kordonem. Przejeżdżały długie pociągi z mocno 
zniszczonym niemieckim sprzętem wojennym. Miałem satysfakcję. Po-
myślałem sobie, że jednak dostali w Polsce lanie, nie tak jak w Austrii lub 
Czechosłowacji.

Wieczorem załadowano nas po sześćdziesięciu do wagonów towaro-
wych. Drzwi pozamykano na kłódki. Ciemno już było, gdy nasz pociąg 
ruszył. Nie orientowaliśmy się, w jakim kierunku jedziemy, bo okienka 
były zabite. W nocy przez szparę w drzwiach udało się nam przeczytać 
nazwę stacji Kutno, a później Bydgoszcz. W wagonie był niesamowity 
smród i zaduch. Jechaliśmy jeszcze długo. W końcu pociąg stanął. Był 
już prawie wieczór następnego dnia, gdy zaczęto odmykać wagony i ka-
zano nam wysiadać. W kolumnie zaprowadzono nas do obozu jeńców.

Zobaczyłem całe miasteczko baraków ogrodzonych wysokimi płotami 
z drutów kolczastych, z wieżami na rogach. Nad bramą był wielki napis: 
Stalag II B, Westfalenhof. Otworzyła się brama i po dokładnej rewizji we-
szliśmy do środka. Stała tam buda z lokomobilą parową, obok tego barak. 
Tu nam kazano rozbierać się do naga i wchodzić do budy z butami w jednej 

ręce, z mundurem w drugiej. Buty zabierał jeden Niemiec i moczył w beczce 
z wodą, a mundury dano do parowania. Następnie wpędzono nas do łaź-
ni i puszczono lodowato zimną wodę, a po kilku minutach gorącą. Potem 
otworzono drzwi, kazano wychodzić, zabierać swoje mokre buty i mundury, 
jakie kto złapał. Przy akompaniamencie klątw i najwyszukańszych wyzwisk 
zaprowadzono nas do baraków i kazano się kłaść jeden obok drugiego.

Obóz jeniecki – Stalag IIB Westfalenhof
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Rankiem wszedł do naszej sztuby wachman i wyznaczył dwóch 
mężczyzn, aby przynieśli cztery bańki kawy, a raczej gorącej wody. Nie 
zdążyliśmy jej jeszcze wypić, gdy wpadło do sztuby pięciu Niemców, 
którzy popędzili nas na plac apelowy. Tu formowano kolumnę i liczono. 
Trwało to dobrą godzinę. Wreszcie, obstawieni z dwóch stron wachmana-
mi, ruszyliśmy do pracy na przystanek kolejowy, mieliśmy wyładowywać 
wagony. Był ich długi sznur. Znajdowały się na nich różnego rodzaju 
deski, a na każdej był orzełek. Dowiedzieliśmy się, że transporty te przy-
chodzą codziennie z Gdyni, gdzie były przygotowane do wysłania za 
granicę. Przy wyładunku pracowało nas około pięciu tysięcy. Wachmani 
poganiali, żeby szybciej, bijąc, czym popadło. I tak do wieczora, dopó-
ki nie popędzono nas znów do lagru. Tu każdy otrzymał małą miseczkę 
glinianą i musieliśmy długo czekać w kolejce, zanim kucharz wydał 
półlitrową porcję zupy na głowę. Była to zresztą nie zupa, a woda z kil-
koma listkami kapusty i kilkoma kawałkami ziemniaka. Wypijał ją każdy 
w drodze do baraku. Potem dano nam taką samą porcję niby kawy, jak 
rano i jeden półtorakilogramowy chleb na pięciu.

I tak płynęły dni, podobne jeden do drugiego, tylko głód stawał się 
coraz dotkliwszy. Niedługo słabsi zaczęli padać przy pracy. Codziennie 
odnoszono ich około setki, zupełnie wyczerpanych, omdlałych, do la-
grów. Dochodziło do tego, że jeńcy wybierali obierki ziemniaków, które 
Niemcy wyrzucali do latryn i po wypłukaniu gotowali w menażkach. Gdy 
Niemcy złapali kogoś na tym, bili niemiłosiernie, krzyczeli: „Ty świnio 
polska!” Lecz głód był silniejszy od strachu przed bólem.

Wieczorem rozmawialiśmy o naszym położeniu, zdawaliśmy sobie 
pytanie, co faszyści z nami zrobią. Jedni mniemali, że niedługo Anglia 
i Francja pobiją ich i nas uwolnią. Inni mówili, że Niemcy nas głodem 
wymorzą, że przecież cała nasza prasa pisała, że nie mają co jeść, bo 
z Polski zboże kupowali.

Barak obozu jenieckiego – Stalag IIB Westfalenhof
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Gdzieś z początkiem grudnia w liczbie stu siedemdziesięciu załadowa-
no nas do samochodów i wywieziono do pracy w szkole esesmanów. Tu 
umieszczono nas w trzech niedużych barakach, ogrodzonych kolczastym 
płotem. Pilnowani byliśmy przez trzech wachmanów i trzech cywilów. Zupa 
była gęściejsza. Dopiero tu po raz pierwszy od początku wojny położyłem 
się na pryczy i na sienniku, do okrycia otrzymałem pled. Życie płynęło znów 
jednostajnie. Barak i praca, praca i barak. Po raz pierwszy otrzymaliśmy kar-
ty pocztowe. Powiadomiliśmy swoje rodziny, że żyjemy i jesteśmy jako tako 
zdrowi. Ja dostałem się na barak wraz z dwudziestoma kolegami z poznań-
skiego, kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i łódzkiego.

Tu spędziłem Gwiazdkę bez choinki i opłatka. Był to najsmutniejszy 
dzień w naszym życiu, gdy przenosiliśmy się myślą zza drutu kolczastego 
ogrodzenia do swych rodzin i domów. Zamiast wieczerzy wigilijnej i świą-
tecznie zastawionego stołu mieliśmy przez te wszystkie dni rzadki krupnik.

Potem czas płynął monotonnie, aż nadeszła wiosna 1940 roku. Gruch-
nęła wieść, że Niemcy uderzyli na Francję. Cieszyliśmy się jak małe 
dzieci, że niedługo skończy się nasza niewola. Lecz jakież było nasze 
rozczarowanie, gdy Niemcy zakomunikowali nam wiadomość o zajęciu 
przez nich Paryża. Z radości dali nam nawet obiad z dwóch dań. Na twa-
rzy każdego faszysty widzieliśmy wielkie zadowolenie, a my czuliśmy 
się, jakby zamykano nas w trumnie.

Wkrótce dowiedzieliśmy się o kapitulacji Francji. Niemcy święcili 
swój wielki triumf, a my wpadliśmy w rozpacz. Pocieszaliśmy się jedynie 
tym, że nasza armia, choć bez samolotów i słabo uzbrojona, jednak wię-
cej dała Niemcom w tyłek aniżeli francuska, która miała siły pancerne, 
lotnicze i ufortyfikowaną linię obronną.

W niedługim czasie przeniesiono nas z ogrodzonych baraków do wol-
no stojącego, a nazajutrz nasze miejsca zajęli Francuzi. Byliśmy ciekawi, 

Ordensburg Krossinsee – baraki przymusowych robotników
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jak wyglądają i jakie mają mundury. Byli ubrani w mundury podobne do 
naszych, ale wyglądali o wiele lepiej. Krócej byli w niewoli.

Próbowaliśmy się rozmówić, lecz nikt z Francuzów nie umiał po pol-
sku ani po niemiecku, a nikt z nas po francusku. Porozumiewaliśmy się 
na migi.

Teraz cała nadzieja skupiła się na Anglii, bo tam podobno wycofały 
się polskie oddziały, które walczyły we Francji.

13 czerwca 1940 roku nie kazano nam iść do pracy, tylko umyć się 
i ogolić. Nie wiedzieliśmy, co to ma znaczyć. Tymczasem gdzieś około 
godziny ósmej zrobiono zbiórkę. Wachmani wynieśli kilka stołów  i nad-
jechało parę samochodów osobowych, z których wysiadło kilku otyłych 
Niemców – cywilów i kilku oficerów. Kazano nam się ustawić w dwusze-
regu i jeden z oficerów przemówił w języku polskim. Powiedział, że rząd 
niemiecki postanowił z dniem dzisiejszym zwolnić nas z obozu jeńców 
i przekazać władzom  cywilnym, gdyż od dziś nie podlegamy władzom 
wojskowym, lecz policji. Jak po roku wojna się skończy -  to za dobrą 
pracę dla Niemiec zostaniemy zwolnieni do swych domów. Zapytał,  czy 
się zgadzamy. Tym, którzy się nie zgodzili, kazał wystąpić. Wśród nas 
zapanowała konsternacja, bo nie wiedzieliśmy do czego Niemcy zdążają.

Jeden z cywilów o wyglądzie zbója podszedł do najstarszego wiekiem 
jeńca i spytał go, czy pragnie wrócić do żony i dzieci. Ten mu odpowie-
dział, że chce wrócić zaraz, a nie po roku. Cywil wymierzył mu potężny 
cios w twarz. Podchodził do kilku innych, tak samo pytał i przy takich 
samych odpowiedziach to samo robił. Wreszcie kazał im wystąpić i usta-
wić się twarzą do ściany baraku, a nas zapytał, czy teraz się zgadzamy, bo 
jeżeli nie, to tamtych czeka kula w łeb i nas również. Cóż mieliśmy robić? 
Cichym szmerem wyraziliśmy zgodę.

Zaraz każdemu przypięto tabliczkę z numerem i zaczęto nas foto-
grafować. Potem wypisano nam zaświadczenia o zwolnieniu do cywila, 
dano nam do podpisu ostrzeżenie po polsku i po niemiecku. Następnie 
wypłacono nam po kilkadziesiąt marek i zaraz zaczęli się zjeżdżać rolni-
cy niemieccy i właściciele firm. Chodzili przed frontem naszego oddziału 
i wybierali. Każdy z nich chciał silnego, zdrowego chłopa; patrzyli na 
ręce i nogi, nawet w zęby. Jeżeli takiemu jeniec odpowiadał, to go za-
bierał. Najwięcej pytali, czy rozumiemy po niemiecku i czy znamy się 
na pracy w rolnictwie. Ja udawałem, że nic nie rozumiem i zostałem do 
końca z dwunastoma innymi. Ale i naszej dwunastce kazano wsiadać do 
samochodu i odjechaliśmy do miejscowości Plagow (obecnie Pławno 
koło Czaplinka).

Umieszczono nas tam w piwnicy gorzelni. Objęła nad nami władzę 
Niemka – żona  gorzelnianego. Nazajutrz przyszedł majster i zabrał  nas do 
robót drogowych. Tak zaczął się drugi rozdział mego pobytu w Niemczech.
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Niemcy zagarniali  coraz to nowe kraje: Jugosławię, Norwegię,  Gre-
cję – i mówili, że lada dzień wylądują w Anglii. My traciliśmy głowy. 
Nie rozumieliśmy, dlaczego to cała Europa czeka, aż faszyści pojedynczo 
podbiją wszystkich, i dlaczego nie przychodzi Anglii z pomocą Ameryka. 
Starsi spośród z nas mówili, że Niemcom może się przeciwstawić Rosja, 
ponieważ jest tam dużo narodu i można stworzyć dwudziestomilionową 
armię. Związek Radziecki jest wielkim krajem, gdzie można się cofać 
choćby do Syberii, zebrać siły i potem zadać cios jak Napoleonowi.

Życie toczyło się nadal, dla Niemców przetkane zwycięstwami, a dla 
nas wypełnione gorzkim smutkiem. Ani żeśmy się spostrzegli, jak nad-
szedł kolejny czerwiec  i pewnego dnia rankiem kucharka – Niemka 
powiedziała nam, że dzisiaj rano niemieckie wojska uderzyły na Rosję.

Teraz przypomniałem sobie, że od wczesnej wiosny szły transporty 
dzień i noc z zachodu na wschód, a pracowaliśmy wtenczas w obecnym 
Czaplinku w firmie „Otto Fierke”, brukując drogi. Spodziewaliśmy się 
też, że faszyści nareszcie dostaną w skórę.

Do wieczora była wielka cisza. Niemcy mieli bardzo poważne miny 
i wcale nie było widać, żeby cieszyli się tą nową awanturą Hitlera. Do-
piero w drugim dniu, kiedy komunikaty podały, że ich wojska idą całą 
siłą naprzód, ludność niemiecka ożywiła się i rozpoczęła debaty na temat 
nowej kampanii. Wiadomości stawały się coraz smutniejsze dla nas, a dla 
Niemców coraz bardziej radosne. Hitler obiecywał, że w krótkim czasie 
podbije Rosję, potem skończy z Anglią, a Ameryka nawet palcem nie 
ruszy, bo Niemcy dalej nie myślą iść, tylko chcą utworzyć „nowy ład” 
w Europie.

Faszyści stawali się coraz pewniejsi siebie. Niemiecka propaganda 
robiła wielką wrzawę o zwycięstwach na wschodzie i na zachodzie. My 
nie mogliśmy sobie wyrobić zdania o prawdziwej sytuacji w świecie, 
ponieważ nie mieliśmy innej informacji poza zasłyszaną od Niemców. 
Mieliśmy wprawdzie nadzieję, że ZSRR wojny nie przegra, ale też nie 
mogliśmy liczyć na prędkie wyzwolenie.

 Z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się do kłamliwej propagandy 
hitlerowskiej i nie zwracaliśmy na nią uwagi. Wyłapywaliśmy tylko te 
wiadomości, które nam się wydawały prawdziwe. Głównie pochodziły 
one od żołnierzy niemieckich, przyjeżdżających z frontu wschodnie-
go, oraz kolegów, przymusowych robotników, którzy mieli możliwość 
u swych gospodarzy wysłuchiwać ukradkiem radia londyńskiego. Tak 
zszedł rok 1941 i 1942. Dopiero w 1943 wojna zaczęła przybierać szczę-
śliwy dla nas obrót. Niemcy ponieśli wielką klęskę pod Stalingradem, 
przyznali się do tego i zarządzili kilkudniową żałobę.

Zanim jednak to się stało, przywieziono do Niemiec duże ilości jeńców 
radzieckich. Hitlerowcy traktowali ich jak nie ludzi, lecz zwierzęta robocze. 
Żywności dawano im o połowę mniej niż jeńcom innej narodowości. Pra-
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cowałem wówczas na majątku we wsi Heinrichsdorf, obecnie Siemczyno, 
jako robotnik leśny. Kolegami moimi było czterdziestu jeńców radzieckich 
i trzydziestu francuskich. Rosjanie pomimo złego traktowania i marnego od-
żywiania starali się nie tracić nadziei i zachowywać dobre samopoczucie. Co 
dzień po pracy pięknie śpiewali wojskowe piosenki.

Z czasem prawie codziennie dzwon na wieży kościelnej zaczął ogła-
szać, że jakiś tam Fryc poległ na froncie wschodnim. Niemcy tracili 
pewność, pocieszali się jeszcze obietnicą Hitlera o wynalezieniu nowej 
broni, ale coraz częściej w rozmowach z nami pytali, kto wygra wojnę. 
Byliśmy już pewni, że nie oni, lecz woleliśmy tego nie mówić.

Nadszedł rok 1944 i zgnębił Niemców do reszty. Już od wiosny przy-
stąpili do budowy umocnień. Pędzili do tych prac tysiące ludzi: Polaków, 
jeńców radzieckich i ludność niemiecką. Tymczasem dowiedzieliśmy się 
o powstaniu Związku Patriotów Polskich w ZSRR i tworzeniu się tam pol-
skiego wojska, dowiedzieliśmy się również o powstaniu warszawskim.

 Niemcy gorączkowo kopali olbrzymie rowy przeciwczołgowe 
i strzeleckie, a w okolicach Szczecinka na szosach zaczęto budować 
olbrzymie zapory przeciwczołgowe i strzeleckie.  Dzwon prawie bez-
ustannie ogłaszał żałobę, a w gazetach niemieckich pojawiały się całe 
szpalty nekrologów. Każdy z nas czuł, że zbliża się wolność. W wioskach 
niemieckich przybywało kalek. Byli to żołnierze z frontu wschodniego. 
Ci bez ogródek mówili nam, że „Hitler kaputt”.

Zaczęła się zbliżać zima. Pędzono nas bez ustanku do robót ziemnych 
przy budowie umocnień wojskowych.

Święta Bożego Narodzenia spędziliśmy dość spokojnie. Front stał 
gdzieś w Polsce. Zapanowała cisza jak przed burzą. Nowy rok również 
minął dla nas bez kłopotów. Niemcy mieli głowy tak zajęte własnym lo-
sem, że nieraz zapominali o swych niewolnikach. Coraz częściej starali 
się w rozmowach usprawiedliwiać, że to nie oni są winni wojnie. Silili się 
względem nas na dobroć. Częstowali, czym mogli.

W styczniu gruchnęła wieść, że Rosjanie przystąpili do wielkiej ofen-
sywy na całym froncie. Wśród Niemców wybuchnął popłoch. Co bogatsi 
zaczęli wiać na zachód.

Wiadomości były dla nich coraz gorsze. Wyzwolona została Warsza-
wa, wielkie masy wojsk radzieckich szły całą siłą naprzód.

Zabrano nas, Polaków,  z wioski i z końcem stycznia wywieziono o kil-
kadziesiąt kilometrów dalej do pracy przy okopach. Gdzie tylko spojrzeć, 
wszędzie były rowy strzeleckie i gniazda cekaemów. Wszystko starannie 
zamaskowane. Zaczął ogarniać nas strach. Drogi zawalone są uciekającą lud-
nością niemiecką spod Poznania i Bydgoszczy. Jadą wozami, ale furmanami 
są Polacy, którzy u nich przymusowo pracowali. Od nich to dowiedziałem 
się, że  Niemcy wieją całą parą, a czołgi radzieckie są  już w okolicach Piły.
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Gdy nas wieczorem zapędzono na kwatery, a spaliśmy w stodołach i na 
strychach, postanowiliśmy uciekać grupkami, gdzie kto może. Drogami nie 
można było, bo nawet w nocy wszystkie tarasowali uchodźcy  i wojsko nie-
mieckie, które uchodziło w zupełnym nieładzie, choć jeszcze nie docierały 
tutaj odgłosy frontu. Poza tym gdybyśmy ruszyli na wschód, w kierunku 
Polski, to Niemcy by nas wytłukli jako uciekinierów. Pozostała nam  tylko 
możliwość zmieszania się z uchodźcami niemieckimi i odsunięcia się od 
linii umocnień, gdzie gdyby Niemcy stawiali opór, moglibyśmy zginąć.

Zostawiając wszystkie manatki, ruszyliśmy w pięciu w kierunku 
na Szczecinek. Niewiele uszliśmy, gdy zatrzymał na niemiecki pa-
trol. Na pytanie, kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd, zacząłem łgać 
bez zająknięcia. Wprawdzie przyznałem się, że jesteśmy Polakami, 
ale powiedziałem, że pracowaliśmy na okopach pod Poznaniem, a po-
nieważ tę miejscowość zabrali Rosjanie, uciekamy na zachód, bo nie 
chcemy się dostać pod ich władzę. Niemcy zabrali nas na wartownię. 
Przyszedł oficer, a żołnierz mu zameldował, tak jak powiedziałem. 
Popatrzył na nas i kazał iść dalej. Jeszcze go poprosiłem, żeby patrol 
przeprowadził nas przez wieś, bo może nas zatrzymać inny. Zgodził 
się na to.

Ruszyliśmy na Szczecinek.  Na szosach była gołoledź, niemieckie sa-
mochody stały przy rowach, bo nie mogły jechać, a uchodźcy na wozach 
wśród wichru i śnieżycy przedzierali się na przełaj przez pola. Przypo-
mniał mi się wtedy wrzesień 1939 roku, ale wówczas było ciepło, a teraz 
jest luty i cholernie zimno.

Po przebyciu wielu kilometrów dotarliśmy do miejsca naszej po-
przedniej pracy, tj. Siemczyna. Wchodząc do wioski późno wieczorem 
zauważyłem, że cała zapełniona jest wojskiem. Idąc do swojej kwatery, 
spotkałem znajomego Niemca. Spytałem, co to za wojsko. Odpowie-
dział, że żołnierze niemieccy przypędzili pięć tysięcy polskich oficerów, 
tu nocują, a nazajutrz popędzą ich na Szczecin.

Na naszej dawnej kwaterze zastałem pełno oficerów w polskich 
mundurach. Zaczęliśmy rozmawiać. Wypytywali mnie o sytuację. Co 
wiedziałem, to im opowiedziałem.

 Rano oświadczyłem leśniczemu, że tam, gdzie nas wysłali na okopy, 
już są Rosjanie, a ja uciekłem z innymi. Poprosiłem go, aby dał mi jakieś 
zajęcie. Odrzekł, że jutro pójdziemy do lasu do normalnej roboty, a dziś 
mamy wypocząć. Nie wypoczywałem, tylko cały dzień gapiłem się na 
uciekających Niemców.

Pod wieczór przybył batalion SS, obstawili wszystkie drogi, szosy. 
Zawracali żołnierzy – uciekinierów na front, bijąc po twarzach i kopiąc. 
W nocy zakazano wychodzić z mieszkań. Rankiem zabrano nas wszyst-
kich do budowy zapory przeciwczołgowej. Niemieccy gospodarze końmi 
zwozili na nią kamienie.
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Na drugi dzień rano przyleciały cztery radzieckie samoloty, odda-
ły kilka serii z broni pokładowej i zawróciły. Potem zjawiło się osiem, 
w tym cztery bombowce. Zrzuciły kilka bomb. Miałem satysfakcję wi-
dząc, jak strasznie się boją miejscowi Niemcy.

Szosą bez przerwy płynęła fala niemieckich uchodźców z całym 
dobytkiem na okrytych płachtami brezentowymi wozach. Na nie-
których dymiły rury piecyków żelaznych. Cała ta rzesza dążyła na 
zachód. Pomyślałem sobie, gdzie też oni się pomieszczą, jeżeli do-
tychczas było im za ciasno,  musieli zabierać Polskę, Rosję i wiele 
innych krajów z braku „Lebensraumu”

Doszło do tego, że pewnego dnia leśniczy Brünke poprosił mnie do swo-
jego domu, kazał usiąść i bardzo grzecznie sondował, co myślę o sytuacji. 
Zrozumiałem, że jest bezradny i chce się ode mnie dowiedzieć, co ma robić. 
Jako urzędnikowi państwowemu, podlegającemu rozkazom, nie wolno mu 
było uciekać. Chciał przynajmniej żonę i czternastoletnią  córkę wysłać za 
Odrę, lecz nie było jak, bo pociągi przestały kursować, a koni własnych nie 
miał. Nie mogłem nic doradzić. Poprosił mnie więc, żebym dopilnował jego 
dobytku: odzieży, pościeli, obuwia, naczyń domowych, obrazów, radia, jak 
również różnego rodzaju narzędzi związanych z pracą w lesie. Powiedziałem 
mu, że to wszystko mogę zakopać. Chętnie się zgodził.

28 lutego po południu uciekał za Odrę miejscowy kupiec zboża Max 
Klatt, który posiadał własny traktor i przyczepę. Razem z nim zabrały się 
żona leśniczego i córka Ilse.

Nazajutrz, 1 marca przeszedł rozkaz ewakuacji i we wsi aż się zamro-

Dom leśniczego
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wiło. Zaczęto szybko ładować na przygotowane wozy żywność i pościel. 
Umundurowany Niemiec z pistoletem w ręku pilnował porządku.

Słychać już było potężny grzmot artylerii.
Leśniczy otrzymał polecenie, żeby zabrać całe bydło z wioski. Kazał 

mi je wypędzić, dodawszy do pomocy siedmiu Polaków, jedną dziewczy-
nę oraz trzech Francuzów. Ponieważ szosy były zawalone, pognaliśmy je 
drogami polnymi i leśnymi. Z początku nie mogliśmy dać sobie ze zwie-
rzętami rady – ryczały i rozbiegały się, ale po godzinie wędrówki stały 
się posłuszne. Na noc zatrzymaliśmy się w małym folwarku. Leśniczy 
wyszukał nam kwatery i powiedział, że jutro ruszamy dalej. Wieczorem 
zobaczyliśmy, że wokoło oświetlają nas rakiety. Rano leśniczy powie-
dział, że dzisiaj pozostajemy na miejscu i ja mam dbać o porządek, bo 
on musi dowiedzieć się, gdzie są podwody. Pojedzie naprzód na rowerze. 
Poprosiłem go, żeby mi dał upoważnienie na piśmie, na co się zgodził. 
Wypisał mi zaświadczenie, że mam dopędzić określoną ilość bydła do 
Kołobrzegu. Bydła było przeszło pięćset sztuk. Wygłodzone, rozgrzeby-
wało kopce racicami i rogami, wchodziło do stodół i żywiło się tym, co 
mogło zdobyć.

Przez noc urodziło się kilkanaście cielaków, które kręciły się koło ma-
tek, becząc przeraźliwie. Krowy, wlokąc za sobą łożyska, również ryczały. 
Gdy zobaczyły człowieka, podchodziły do niego, jakby prosząc o ratunek. 
Był to przykry widok, tym bardziej, że nie mogliśmy nic pomóc.

Wieczorem odezwały się karabiny maszynowe od wioski Rydze-
wo. Kulki z gwizdem wybijały szyby. Ale po chwili uspokoiło się. Moi 
chłopcy próbowali zdobyć sobie nowe ubrania i jesionki. Powiedziałem 
im, żeby na razie tego nie robili, bo Niemcy mogą jeszcze wrócić i sro-
dze karać za to.

W obawie przed dalszym ostrzeliwaniem zastawiliśmy okna ma-
teracami. Położyliśmy się spać na podłodze.  Rano zobaczyłem, jak 
niemiecka piechota okopuje się wszędzie na polach. Krowy, trzy dni nie-
dojone, strasznie ryczały. Nie mogłem już patrzeć na ich męczarnie.

Front tak się zbliżał, że nie było sensu dalej parać się z bydłem. Po-
stanowiłem z kolegami uciekać z tego miejsca. Francuzi zostawali. 
Pożegnaliśmy się  z nimi serdecznie i ruszyliśmy z kolegami do wioski Do-
łgie. Za nami pobiegło kilka psów, przy których pomocy pędziliśmy bydło, 
a teraz nie chciały się z nami rozstać. Wokoło słychać było cekaemy i wy-
buchy granatów ręcznych. W zagajnikach  i różnych zakamarkach stały 
ukryte działa niemieckie i od czasu do czasu strzelały. Samoloty radzieckie 
krążyły nisko. Zobaczyłem palące się majątki niemieckie. Przyszedł mi 
znów na myśl znajomy widok z września 1939 roku.

Wszędzie panował wielki bałagan. Niemcy wiali we wszystkich kie-
runkach, nie wiedząc, skąd posuwa się front. Gdy zbliżał się samolot 
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radziecki, padali plackiem i rozkładali ręce, udając zabitych. Mnie chole-
ra brała, dlaczego lotnicy nie kropią do tych szwabskich mord, tak jak oni 
kropili we wrześniu do naszych dzieci i ludności cywilnej.

Strzelanina stawała się coraz potężniejsza. Gdzieś blisko toczył się 
bój czołgów. Słychać było wystrzały i widać fontanny czarnego dymu. 
Wszedłem z kolegami do jakiejś zagrody, stojącej blisko szosy, i ob-
serwowałem drogę w nadziei, że zobaczę żołnierzy radzieckich. Wtem 
nadbiegł żołnierz niemiecki z automatem w ręku, krzycząc, żeby wszy-
scy uciekali, bo następują Rosjanie. Chcąc nie chcąc, musieliśmy cofać 
się wraz z Niemcami. Teraz się zląkłem, żeby krążące samoloty nie otwo-
rzyły ognia do nas, bo znaleźliśmy się na otwartej drodze. Ale lotnicy 
radzieccy nie strzelali do uchodźców. Ostrzeliwali tylko żołnierzy, szy-
kujących się tu i ówdzie do oporu.

Niedaleko wioski Przytoń zobaczyliśmy drugą linię. Niemcy gorącz-
kowo kopali szańce, a na drodze stał silny oddział SS, wyszukiwał spośród 
uchodźców Polaków i zabierał ich do kopania rowów strzeleckich. Naszej 
grupce udało się przemknąć chyłkiem pomiędzy wozami. Dotarliśmy do 
Przytoni. Tu niemieccy żołnierze nosili słomę ze stodół i rzucali ją na 
stosy amunicji w celu podpalenia  i wysadzenia. Potrzaskane niemieckie 
pojazdy leżały powywracane na skrajach dróg i w ogrodach. Zdążaliśmy 
w kierunku majątku, gdzie stał pałac. W parku Niemcy palili całe stosy 
zupełnie nowego obuwia i niszczyli do reszty uszkodzone pojazdy.

Próbowaliśmy ukryć się w kurniku, gdzie stały worki z plewami, 
które mogły nas ochronić od zbłąkanej kuli, ale zauważył nas szykujący 
się do ucieczki właściciel majątku i wygnał precz, krzycząc, że to jego 
kurnik, nie dla Polaków.  

Było już szaro na dworze, gdy w parku przed pałacem eksplodowa-
ły z wielkim hukiem dwa pociski artyleryjskie. Znaczyło to, że gdzieś 
w pobliżu są już czołówki naszych oswobodzicieli. Wkrótce nie zostało 
śladu po żołnierzach niemieckich, tylko ludność cywilna. Jedna Niemka 
powiedziała mi, że miejscowi cywile wywiesili białą flagę na kościele, że 
właściciel majątku uciekł już gdzieś z wojskiem i że można się przenieść 
do pałacu, bo tam są duże piwnice i grube mury.

Poszliśmy. Wewnątrz zastaliśmy niemieckie studentki. Chciały nas 
obdarować zegarkami, byśmy tylko uratowali im życie. Propaganda 
niemiecka bowiem rozpuszczała fałszywe wieści, ze Rosjanie zabijają 
wszystkich cywilnych Niemców, a kobietom niemieckim ucinają głowy 
i rozpruwają brzuchy. Uspokajałem te przerażone dziewczęta, jak mo-
głem. Mówiłem, że to kłamstwo.

Przycupnęliśmy, gdzie kto mógł, aby przeczekać noc. W końcu się 
zdrzemnąłem. Nagle usłyszałem polską mowę, otwarłem oczy i zoba-
czyłem oficera w polskim mundurze. Trzymał latarkę w jednej ręce, 
w drugiej pistolet. Wzywał do podniesienia rąk w górę. Przy świetle 
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błysnął orzełek na czapce.
A więc to już wolność!
Natychmiast zerwałem się i  zameldowałem, że tutaj znajduje się 

kilku Polaków, kilku Włochów, a Niemcy – to sami cywile. Porucznik 
wyprowadził mnie z piwnicy. Pytał o  Niemców. Powiedział, że jest do-
wódcą patrolu, który zajął ten majątek. Kazał mi zawołać resztę Polaków 
i powiedzieć Niemcom, żeby spokojnie przesiedzieli do rana, a potem 
każdy pójdzie do swojego domu. Niemcy płakali z radości, że ich nie 
zabito.

Przybywało coraz więcej żołnierzy polskich. Witali się radośnie 
z nami. Porucznik poradził mi, żebyśmy też czekali świtu, bo na razie to 
są  pierwsze patrole polskie, a Niemcy mogą być gdzieś jeszcze okopani, 
trzeba uważać, żeby nas nie zabili.

Kiedy o świcie wyszedłem na podwórze, zobaczyłem, że cała wolna 
przestrzeń zapchana była wozami niemieckich uciekinierów. Wygląda-
ło to tak,  jak u nas przed wojną w Wadowicach w dniu jarmarku. Na 
wozach siedzieli skuleni cywilni Niemcy, o godnym pożałowania wyglą-
dzie. Ale moją uwagę przykuło polskie wojsko. Widziałem, że żołnierze 
mają świetną postawę i dobre uzbrojenie. Umundurowanie nieco się róż-
niło od przedwojennego, no i te orzełki na czapkach i guzikach munduru. 
Żołnierze tłumaczyli nam, że to są orły piastowskie i dlatego nie mają 
korony, ponieważ w Polsce nie będzie rządów kapitalistów i obszarni-
ków, tylko robotniczo -  chłopskie. Dowiedziałem się od nich również, 
że oswobodziła nas I Armia polska, która bije Niemców przy boku wojsk 
radzieckich, że stale idą naprzód i w niedługim czasie dojdą do Berlina. 
Zwróciłem się do pewnego majora  z prośbą, żeby mnie przyjął  do nowe-
go polskiego wojska. Odpowiedział mi, że on nie może tego zrobić. Jeżeli 
chcę iść do wojska, to muszę się zgłosić do RKU.

Kiedy wracałem w stronę pałacu, kilku Włochów poprosiło mnie, 
żebym ich poznał  z polskimi oficerami. W pałacu już nie było znajo-
mego porucznika. Zastałem tam innego oficera. Powiedziałem mu, że 
Włosi proszą o rozmowę. Razem z kilkoma jego kolegami poszliśmy do 
Włochów. Okazało się, że znaleźli gdzieś beczkę szampana, wytoczyli ją 
– i dawaj nas częstować. Czerpaliśmy trunek prosto z beczki przykryw-
kami od menażek. Ściskaliśmy się i całowali, a ja tłumaczyłem polski 
na niemiecki, bo Włosi już trochę znali ten język. Kiedy szampan zaczął 
robić swoje, przyszło mi na myśl, że muszę odszukać kolegów. Oni mnie 
również szukali. Zaopatrzyli się już w rowery, a dla mnie wybrali najlep-
szy. Czekali, żebym  ich prowadził dalej, a ja co zrobiłem krok do przodu, 
to szampan mnie ciągnął dziesięć kroków w tył. Powiedziałem kolegom, 
że wracamy tam, skąd przyszliśmy, to jest do wioski Siemczyno.

Na zachód ciągnęły kolumny polskich wojsk. Na samochodach były 
napisy: „Naprzód na Berlin”, „Za Warszawę”, „Za Majdanek, za Oświę-
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cim”, „Dobić gada w jego gnieździe”. W lesie błąkały się jeszcze grupki 
niemieckich żołnierzy, lecz nas nie zaczepiali. Do Złocieńca przybyliśmy 
pod wieczór. Paliło się kilkanaście domów. Ulice były zawalone szkłem 
i różnego rodzaju gratami. Dopiero w rynku zobaczyłem żołnierzy ra-
dzieckich, którzy sprawdzili nasze dokumenty i kazali jechać dalej. Nie 
widziałem ani jednego cywila. Ze Złocieńca przyjechaliśmy na rowerach 
do Siemczyna. Cała wioska zapchana była wojskiem polskim. Zakwa-
terowaliśmy się na noc w mieszkaniu pewnego gospodarza, u którego 
przedtem pracował jeden z kolegów. Nocą nie mogliśmy wychodzić, bo 
wszędzie stały posterunki. Dopiero na drugi dzień rano, gdy wojsko opu-
ściło wioskę, zobaczyliśmy, że jest zupełnie pusta. Kazałem kolegom iść 
na swoje miejsca, tam gdzie pracowali, żeby pilnowali jako tako porząd-
ku. Ja zamieszkałem w domu leśniczego. Zaraz wykopałem jego rzeczy 
i razem z dwoma kolegami doprowadziliśmy obejście do porządku.

We wsi było kilka budynków spalonych, a cała droga zasłana szkłem 
z wybitych okien. W pałacu zorganizowano szpital dla polskich żołnierzy, 
lekarzem był oficer w stopniu porucznika. Poszedłem do niego i powie-
działem, że pracowałem w tej wiosce trzy lata i spytałem, co teraz mam 
robić: wracać do kraju wraz z innymi czy zostać. Objaśnił, że te ziemie 
będą nasze aż po Odrę i kazał pouczyć kolegów, by zajmowali najlepsze 
domy i gospodarowali. Dodał, że trzeba stworzyć Milicję Obywatelską 
i uzbroić ją porzuconą przez Niemców bronią.

Do wieczora wróciła większość Polaków, którzy przymusowo pra-
cowali w tej wiosce. Wyjaśniłem wszystkim, jak wygląda sytuacja, 
i zakomunikowałem, że ja się zdecydowałem zostać. Większość posta-
nowiła to samo.

Na drugi dzień rozpoczęliśmy starania o karabiny i pasy. Pośrodku 
wioski wybrałem odpowiedni na posterunek milicji dom i wywiesiliśmy 
na nim biało – czerwoną flagę. Dziewczęta uszyły nam biało  - czerwone 
opaski na rękawy, z literami MO. Karabiny wydałem tym Polakom, któ-
rzy jako tako umieli się z nimi obchodzić.

Zebrałem, kogo się 
tylko dało, żeby przeszu-
kać okoliczne pola i lasy 
i pozbierać błąkające się 
bydło, cielaki, świnie, 
owce i konie. Na wieczór 
mieliśmy kilka krów, kil-
kanaście jałówek, parę 
cieląt i sporo świń.

Tymczasem zaczęła 
wracać ludność niemiec-
ka, więc trzeciego dnia Budynek w Siemczynie, w którym mieścił się posteru-

nek MO w 1945 r.
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rano zebrałem wszystkich milicjantów i każdemu wyznaczyłem grupę 
Niemców do prac. Najstarszych wiekiem przydzieliłem do obsługi in-
wentarza, kobiety z małymi dziećmi do zamiatania ulicy. Wszystkich 
zdrowych przeznaczyłem do rozbierania zapory przeciwczołgowej i usu-
wania drzew powalonych na szosę. Sołtysowi niemieckiemu, Maksowi 
Doege, nakazałem bezwzględne posłuszeństwo. Wszystkim Niemcom 
oświadczyłem, że od tej chwili tu jest Polska. Dopóki nie przyjdą polskie 
władze, mnie muszą słuchać. Zabroniłem dokonywać jakichkolwiek ubo-
jów, nawet kur. Wyznaczyłem miejsce, do którego Niemcy mieli znieść 
wszystkie odbiorniki radiowe i oddać wszelką broń. Ogłosiłem, że jeżeli 
któregoś z nich spotkamy z bronią, to natychmiast rozstrzelamy.

I tak zaczęliśmy rządy w dopiero co odzyskanej Polsce na Pomorzu 
Zachodnim.

Wioska po kilku dniach wyglądała jak dawniej. Posterunek nasz 
w niedługim czasie liczył już piętnastu chłopców. Wyznaczyłem wartę 
nocną i dzienną trójkami. Pierwsza trójka nocą patrolowała całą wioskę, 
druga trójka czuwała, a trzecia spała. Zmiana następowała co dwie godzi-
ny. Zakazałem wszelkiego strzelania w nocy.

Mieliśmy już dwadzieścia karabinów, masę granatów i całe skrzynie 
amunicji. Umówionym znakiem na alarm były trzy wystrzały, jeden po 
drugim. Wtedy druga trójka z miejsca udawała się tam, skąd padły strza-
ły, trzecia zaś była w pełni gotowości. Na pięć strzałów mieliśmy zbierać 
się już wszyscy na wartowni w pełnym uzbrojeniu. Ta gotowość była 
potrzebna, ponieważ w okolicznych lasach błąkali się jeszcze niemieccy 
żołnierze i obawialiśmy się nocnej napaści. Gdybyśmy nie byli przygo-
towani, mogliby nas wyrżnąć jak barany. Ale jakoś nikt nas nie napadł.

Ignacy Wyroba w mundurze gajowego – pierwszy z lewej
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Pilnowaliśmy dalej porządku w wiosce. Przy głównej drodze prowa-
dzącej do niej postawiłem posterunek, który miał za zadanie sprawdzać 
dokumenty powracających uciekinierów, jak i przechodzących tędy ro-
botników różnej narodowości, wywiezionych do Niemiec. A wracały 
większe lub mniejsze grupy całymi dniami. Niektórzy jechali na wozach, 
zaprzężonych często w cztery konie, a z tyłu prowadzili jeszcze kilka. 
Zazwyczaj takim zostawialiśmy parę, a resztę koni zabieraliśmy do prac 
w naszej wiosce.

Dni płynęły coraz szybciej, a problemów do rozwiązania było coraz 
więcej. Zbliżała się wiosna, a z nią zaczęli napływać na tutejsze ziemie 
szabrownicy, którzy niby to przyjeżdżali osiedlić się, a w praktyce rabo-
wali, co się dało, plądrowali opuszczone gospodarstwa, niszcząc w nich 
meble i inne urządzenia. Przybył taki, a po trzech dniach znikał i równo-
cześnie znikała odzież, pościel i inne rzeczy. Musieliśmy z tym walczyć.

Trzeba było również przystąpić do obsiewania pól. Niemcy nie bar-
dzo się do tego kwapili, ponieważ doszły już do nich pogłoski o tym, że 
będą musieli te ziemie opuścić. Kazałem wiec stworzyć brygadę polową 
i w miarę posiadanej siły pociągowej uprawiać ziemię kolejno, bez wzglę-
du na to, czyja jest. W tym czasie zaczęło brakować chleba, bo ludność 
niemiecka zabrała ze sobą posiadane zapasy mąki, a wracała z niczym. 
Problem ten rozwiązałem tak, że wprowadziłem kartki na chleb, zrobione 
z różnego rodzaju niemieckich druków, którym poobcinałem nagłówki. 
Dla pracujących wyznaczyłem trzysta gramów dziennie, dla niepracu-
jących i dzieci  - sto pięćdziesiąt. Na przykład, jeżeli rodzina niemiecka 
składała się z pięciu osób, a z tego dwoje pracowało, to otrzymywała 
kilogram i pięćdziesiąt gramów chleba na dzień.

Ponieważ sieć elektryczna uległa całkowitemu zniszczeniu, Niem-
cy nie mogli śrutować u siebie i musieli do naszego magazynu oddać 
posiadane zboże. My natomiast, mając kolegę Polaka, który pracował 
przedtem u Niemca w młynie, umówiliśmy się, że będzie nam przemielał 
dostarczone zboże.  

Do naszej wioski wrócił jeden z byłych jeńców francuskich, piekarz. 
Na moją prośbę podjął się wypieku chleba i zaopatrywał nas oraz lud-
ność niemiecką. Niemcy po skończonej pracy dostawali swoje kartki, szli 
do piekarni znajdującej się przy miejscowym majątku i tam otrzymywali 
swoje porcje.

Mniej więcej w tym czasie wojska polskie toczyły ciężkie walki 
o Kołobrzeg. Po zdobyciu tego miasta front przesunął się za Odrę.

Gdzieś w połowie kwietnia przyjechało do naszej wioski dwóch 
oficerów radzieckich w stopniu majorów – komendant wojenny miasta 
Czaplinka Własow i jego zastępca od spraw politycznych. Obejrzeli całą 
wioskę, obory należące do majątku, gdzie stał nasz inwentarz, dobrze 
wyczyszczony  i dobrze karmiony. Zapytali się, kto tu jest komendantem 
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i któryś z milicjantów przyprowadził ich do mojego biura, przed którym 
powiewała na maszcie biało -   czerwona flaga. Komendant przywitał 
się ze mną, wypytywał mnie o sprawy wioski. Opowiedziałem mu, jaką 
funkcję pełnię i jak sobie daję radę. Na stole znalazła się butelka spiry-
tusu z miejscowej gorzelni, wraz z zakąską. Rozmawialiśmy o różnych 
sprawach. W końcu zapytałem majora, czy naprawdę te ziemie będą na-
leżeć do Polski. A on mi oświadczył, że teraz granice naszego państwa 
oprą się o Odrę, a te ziemie na zawsze należeć będą do nas. Powiedział 
mi również, że na razie rząd polski wprowadza władzę ludową na sta-
rych ziemiach. Do czasu, zanim nie przybędą tu jego przedstawiciele, my 
musimy tworzyć tymczasową administrację polską i zaproponował mi 
objęcie funkcji wójta gminy Czaplinek. Powiedziałem mu, że nie mam 
wykształcenia i nie potrafię sprawować takiego urzędu. Nic nie odrzekł 
na to, pożegnał się ze mną  i odjechał, a za pół godziny przybył po mnie 
na motocyklu z Czaplinka porucznik radziecki i zawiózł mnie do komen-
dantury wojennej. Tam major oświadczył mi, że jednak od jutra mam 
zorganizować polską gminę. Kazał mi wybrać odpowiedni budynek, spo-
śród miejscowych Polaków dobrać personel oraz przydzielił mi sierżanta, 
podkreślając, że ja sprawuję władzę, a on ma mi tylko pomagać.

Zaraz zacząłem szukać odpowiedniego budynku. Pod wieczór znalazłem. 
Spośród miejscowych Polaków zwerbowałem swego zastępcę, sekretarza, 
i maszynistkę. Wieczorem udałem się do Siemczyna, gdzie na swoje miejsce 
wyznaczyłem najstarszego wiekiem kolegę Romana Olżyńskiego na sołty-
sa, drugiego zaś na komendanta posterunku. Nazajutrz zabrałem ze sobą do 
Czaplinka dwóch naszych milicjantów. Cały dzień przygotowywaliśmy po-
mieszczenia na biura i posterunek gminny Milicji Obywatelskiej.

Tak zaczął działać pierwszy urząd gminny w Czaplinku. Pracy było 
bardzo dużo. Zaczęliśmy od mianowania sołtysów. Gromad należało do tej 
gminy dwanaście, ale we wszystkich wioskach byli Polacy, którzy mogli 
zostać sołtysami. W następnych dniach postarałem się o parę młodych koni 
z bryczką i wspólnie z sierżantem objeżdżaliśmy podległe nam wioski. 
Wszędzie panował jeszcze bałagan. Niemcy nie pracowali, siedzieli w do-
mach. Na szosach wciąż było dużo powracających Polaków. Zacząłem 
tłumaczyć i perswadować, żeby zostawali i obejmowali gospodarstwa lub 
szli do naszej milicji. Wielu z nich usłuchało  mnie i w ten sposób w każ-
dej wiosce osiedliłem kilku, z których zazwyczaj jeden zostawał sołtysem, 
a inni milicjantami. Komendantura wydała nam wszystkim zaświadczenia 
w języku polskim i rosyjskim na prawo do posiadania broni.

W tym czasie maszerowały kolumny Niemców, ale już nie z dumnie 
zadartymi łbami; głowy mieli pospuszczane w dół, obrośnięci i obdarci 
szli jako jeńcy na wschód, pod konwojem żołnierzy radzieckich. Teraz 
my im rzucaliśmy chleb.

Było coraz cieplej, na polach zaczęły wschodzić zboża zasiane naszym 



82 Wydanie specjalne II - ZS-H

wysiłkiem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że po tak ciężkiej wojnie będzie 
brakować chleba i żywności. Dotychczas nikt z nas nie widział nowych 
pieniędzy polskich, bo prowadziliśmy handel wymienny. A że ciuchów nie-
mieckich nie brakowało, wiec oddawaliśmy je za żywność i tytoń.

Na okres ten przypadły pierwsze wesela wśród Polaków. Ślubów 
udzielał ksiądz – staruszek Leon Winger, który przez całą wojnę był pro-
boszczem kościółka katolickiego w Czaplinku.

Polscy osadnicy przystąpili do naprawy sieci elektrycznej i teleko-
munikacyjnej. Porządkowali swoje obejścia. Wszędzie widać było, jak 
polskość powraca na te ziemie. Osiedlom i miasteczkom przywracano ich 
stare słowiańskie nazwy.

Któregoś dnia jeden z milicjantów przyprowadził do naszego urzędu 
trzech żołnierzy niemieckich, którzy się jeszcze ukrywali na tym terenie. 
Wypytałem ich, skąd pochodzą i jakie mają zawody. Okazało się, że jeden 
z nich jest radiotechnikiem, a inny umiał wyrabiać pieczątki. Nakarmiłem ich 
i zaraz kazałem naprawić radio, a drugiemu zrobić z gumy pieczątkę Urzędu 
Gminnego w Czaplinku. Potem odstawiłem Niemców do komendantury.

Odtąd mogłem słuchać dzienników radiowych z Warszawy.
Był początek maja, wiosna w całej pełni. Cztery poprzednie wiosny 

przeszły jakby niezauważone. Dopiero ta wydawała mi się najpięk-
niejszą ze wszystkich, jakie przeżywałem. Była to wiosna 1945 roku. 
Zdawało mi się, że kwiaty tej wiosny są piękniejsze, nawet śpiew pta-
ków wydawał mi się bardziej melodyjny. Często przychodziły mi na 
myśl dwie klęski: ta – naszego narodu z września 1939 roku i ta, która 
była klęską naszych wrogów.

Pierwszy z lewej – Ignacy Wyroba
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Akurat kiedy zaprowadziliśmy w gminie względny porządek, po-
wstało starostwo i komitet powiatowy PPR w Szczecinku. Zaczęli 
zjawiać się osadnicy i repatrianci. Przedzieliliśmy im gospodarstwa po-
niemieckie. Zorganizował się w Szczecinku PUR (Państwowy Urząd 
Repatriacyjny). W naszej gminie pojawiali się różnego rodzaju peł-

nomocnicy: lasów państwowych, poczt 
i telegrafów, zarządu drogowego oraz 
wielu innych urzędników. Każdy miał coś 
do organizowania i każdy żądał od nas 
pomocy: zakwaterowania, wyżywienia, 
zapewnienia bezpieczeństwa… Jak mo-
głem, tak pomagałem.

1 Maja obchodziliśmy pierwsze uro-
czyste Święto Pracy, zorganizowane przez 
komendanturę radziecką.

Raz w tygodniu zwoływałem wszyst-
kich sołtysów na sesję, w której brał udział 

komendant miasta Czaplinka. Szczególny 
nacisk kładliśmy na zagospodarowanie ziemi. Sołtysi musieli składać na 
każdej sesji sprawozdania z ilości obsianego areału.

Największą uroczystością dla nas był dzień 9 maja 1945 roku, dzień 
kapitulacji Niemiec hitlerowskich. Strzelaliśmy na wiwat, a wieczorem urzą-
dzono wielką zabawę nad jeziorem Drawsko. Radość nasza nie miała granic, 
bo wiedzieliśmy, że nasza poniewierka skończyła się i doczekaliśmy się tak 
upragnionego pokoju.

Urzędowałem jeszcze do 20 czerwca. Potem starostwo mianowało 
wójta, ja zaś wróciłem do Siemczyna. W tym okresie zaczęli się pojawiać 
w wioskach towarzysze z PPR i w niedługim czasie zorganizowaliśmy u nas 
komórkę. Odtąd z całym poświęceniem pracowałem jako aktywny członek 
PPR aż do zjednoczenia. Nadal pomagałem w organizowaniu życia polskiego 
na tych ziemiach. A przyjeżdżali tu wciąż nowi osadnicy z ziem wschodnich, 
z ziem centralnych, zdemobilizowani żołnierze. Powstawały szkoły i urzędy.

Czas mijał, jak z bicza strzelił i anim się spostrzegł, że już żyję na 
tych ziemiach dwadzieścia kilka lat, i wcale mi się nie wydaje, że tereny 
te kiedyś należały do Niemiec. Pokochałem je.

Starałem się ująć w tym pamiętniku tylko niektóre ważniejsze fakty 
z mego życia w latach 1938-1948, ponieważ na opis szczegółowy mu-
siałbym jeszcze wiele zużyć papieru. Wiele ludzi, którzy ze mną przeżyli 
te dni, również mieszka na Ziemiach Zachodnich. Gdy się od czasu do 
czasu spotykamy, to wspominamy te dni, a dzieci nasze stale nas proszą, 
aby opowiadać im więcej o tych latach.

Ignacy Wyroba zdj. późniejsze
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Nota biograficzna:

Ignacy Wyroba urodził się 20 lutego 1915 roku w Bachowicach, gmina 
Spytkowice, powiat Wadowice, jako ostatni z trojga rodzeństwa. Zaraz po 
jego urodzeniu umiera ojciec, a matka wyjeżdża do Francji razem z najstar-
szą siostrą Ignacego. Drugą siostrę bierze na wychowanie rodzina zastępcza, 
a nim opiekuje się babcia. Gdy skończył 12 lat, ze względu na biedę, porzucił 
szkołę i najął się jako parobek u miejscowych gospodarzy.

Gdy wybuchła wojna, odbywał zasadniczą służbę wojskową. Brał 
udział w walkach na północy kraju, a następnie w bitwie nad Bzurą, 
gdzie pod Kutnem dostał się do niemieckiej niewoli. Trafił do obozu je-
nieckiego Stalag II B Westfalenhof (obecnie Kłomino). Pracował tu przy 
rozładunku drewna z  transportów  kolejowych, a następnie został prze-
niesiony wraz z grupą 170 jeńców do pracy w Ordensburg Krössinsee 
(obecnie JW Budowo).  Pracował tu przy budowie stadionu sportowego. 
Tutaj, po utracie statusu jeńca wojennego, stał się  robotnikiem  przy-
musowym i po przewiezieniu do Pławna pracował przy budowie dróg.  
Potem przeniesiono go do Siemczyna, gdzie pracował jako robotnik le-
śny i tu zastało go wyzwolenie.

Został  pierwszym samozwańczym sołtysem i komendantem milicji 
w Siemczynie, a następnie, z nominacji płk. Własowa,  radzieckiego ko-
mendanta Czaplinka, pierwszym wójtem wyzwolonego miasteczka.

W 1951 roku został wybrany na I sekretarza PZPR w Grzmiącej. 
Krótko piastował  ten urząd, ponieważ stanowczo sprzeciwiał się odda-
waniu przymusowych kontyngentów przez chłopów. Za swoją krytyczną  
postawę został wydalony z partii. Uciekł do Żabina i tam mieszkał bez 
zameldowania. Ujawnił się dopiero po śmierci Stalina.

Pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Żabinie, był 
tam działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz prezesem 
Kółka Rolniczego.

Doczekał się syna i dwóch córek. Jedna córka mieszka na Śląsku, 
a pozostała dwójka w gminie Wierzchowo.

Został  odznaczony Srebrnym Krzyżem  Zasługi oraz Medalem 40 – 
lecia Polski Ludowej. Umarł 20.02.1989 roku. Spoczywa na cmentarzu 
w Wierzchowie.

Kamil Połeć
Bibliografia:

I. Wyroba, Zostałem na tej ziemi, wspomnienia chłopów z lat 1939;1948, Nie-
wolniczy chleb. Warszawa 1970 r.
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Poniższy tekst stanowi fragment opracowania Piotra Kasprowicza 
i Wiesława Krzywickiego wyróżnionego w konkursie „Polska naszych 

dni” w 1980 roku

„To, co zdobyliśmy z największym trudem, 
 najbardziej kochamy”.

Seneka

1945-1947 - TO BYŁY TRUDNE LATA 
Ze wspomnień d-cy 3 kompanii 3 pułku gospodarczego WP  

po. Jana Szymańskiego

„Maj 1945 rok. Zniszczenia w mieście nie-
wielkie. Znaczna część studzien zniszczona, 
uszkodzona lub w ogóle nieczynna z innych 
przyczyn. Domy mieszkalne przeważnie opusz-
czone, zdatne jednak do zamieszkania. Ludności 
niemieckiej 400-600 osób. Polaków jeszcze 
mniej, bo około 100 osób, przeważnie byli 
jeńcy wojenni i wywiezieni na przymusowe ro-
boty. Powoli jednak poszczególne transporty 
wyrzucały pojedynczo lub grupowo Polaków 
z różnych stron Polski. Zaczęli się osiedlać po-
wracający z zachodu.”

W końcu marca (1945) powołano w Pile 
władze administracyjne.

A w mieścinie: Bolesław Kundelski – burmistrz – fryzjer z zawodu, 
Bernard Derkowski zastępca – późniejszy kierownik zakładu torfowego 
w Czarnem, Henryk Rubacha – sekretarz magistratu, któremu towarzyszyło 
kilku pracowników, ale w magistracie nie było co robić. Wystawiali dokumenty 
uprawiające do zajęcia mieszkania i wydawali kartki na chleb. Aprowizacja 

Ppor. Jan Szymański d-ca 3 
komp. 4 pułku rolno-gospo-

darczego w Piekarach
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koncentrowała się wokół magistrackiej stołówki, zaopatrywanej początkowo 
przez ``wojenną komendanturę``, a potem przez gospodarstwo 3 kompanii.

Dnia 17 maja, nadszedł pierwszy, większy transport osadników, 
większość rolników, którzy obsadzali gospodarki rolne w mieście. W mia-
steczku miało siedzibę wójtostwo z Ryszardem Benstedtem na czele. 
Głównym zadaniem zarówno Zarządu Miejskiego, jak i Gminy było 
zasiedlenie miasta i okolicznych wsi. Praktycznie władzę w mieście spra-
wowała komendantura radziecka, której komendantem był mjr Własow. 
Jej zadaniem było okazywanie pomocy władzom polskim w organizowa-
niu administracji, której była przyporządkowana Straż, przekształcona 
później w Milicje Obywatelską.

Zorganizowano pocztę, a jej naczelnikiem został Zygmunt Kowalczyk. 
Otwarto aptekę, w której pracowali dwaj warszawscy farmaceuci: Stefan 
Morawski i Przemysław Kowalczyk.

Szybko powołano do życia ośrodek zdrowia, w którym pracował nie-
miecki lekarz Pretitz, a wraz z nim Polak Weber. Ten ostatni pracował 
bardzo krótko.

Z 700-osobowej grupy Skierniewiczan tylko mniej niż połowa zatrzy-
mała się w Czaplinku. Wśród nich byli: 

Członkowie PPR Stefan Zasławski Jan Jabłoński
 Roman Przechadzki Ludwik Komorowski 

 Michał Trzciński Jan Wojtczak 
 Stefan Balewski Marcin Winciarek 
 Józef Pokora Stanisław Kajzer 
 Michał Pogodziński Józef Serwach 
 Marian Łuczak Jan Markowski 
 Antoni Sepiotek Józef Misztal

Członkowie PPS Zygmunt Kowalczyk Zygmunt Szurek 
 Franciszek Bobola Antoni Sadowski 
 Wilhelm Daab Józef Rachański 
 Leon Tancer Stefan Lazar i inni.

Ale i taka grupa wniosła duże ożywienie w życie miasta. W tym czasie 
nie było żadnego handlu. Zaopatrzenie ludności w posiłki odbywało się 
w stołówce uruchomionej przez pierwszych osadników, a zaopatrywała 
ją radziecka komendantura. Początkowo były trudności z mlekiem dla 
dzieci, ale i one zostały szybko usunięte, gdyż pomoc okazała kompania 
gospodarcza, a transport zabezpieczała komendantura radziecka. Uru-
chomiono młyny w Czaplinku, Broczynie i Łubowie, z których zaczęła 
korzystać napływająca ludność. Wielu repatriantów przywiozło z sobą 
ziarno na siew i konsumpcję.

Krótko trwał handel wymienny, gdyż powstające placówki gastro-
nomiczne – restauracje i kawiarnie, jak też sklepy, masarnie i piekarnie 
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zmuszały klientów do szukania pracy zarobkowej, a kończyły się już 
przedmioty handlu wymiennego. Głównym ośrodkami życia gospodarcze-
go były lokale z wyszynkiem. Tu się handlowało, tu się załatwiało „złote 
interesy”. . . Jedynymi zakładami pracy były wówczas gospodarstwa 
rolne administrowane przez jednostki WP. Gospodarstwa te wchłaniały 
każdą ilość Polaków. Jednostki radzieckie zatrudniały tylko Niemców.

Na jednostkach gospodarczych WP ciążyła masa obowiązków. 
Nad gospodarstwami rolnymi, będącymi w administracji wojska trze-
ba było roztoczyć opiekę, aby nie uległy dewastacji, a mogły służyć 
przyszłym osadnikom. Kompanii tej podlegały miejscowości Czarne 
Małe, Łysinin, w kierunku Wałcza aż po Motarzewo, do Gniazdowa 
w kierunku na Barwice i naturalnie bliższe koło Czaplinka. Jednost-
ki te zabezpieczały zaopatrzenie walczących oddziałów na dalekich 
frontach i zaopatrywały organizującą się administrację. W gospodar-
stwach tych gromadzono bezpańskie bydło i niezbędny sprzęt rolniczy. 
Stopniowo jednak, w miarę napływu osadników, wsie te przekazy-
wano gminom, a z majątków byłych obszarników na razie tworzono 
Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Trzeba było bronić wsie przed 
szabrownikami, zabezpieczać inwentarz żywy i martwy, no i natural-
nie organizować akcję siewną. Wielu żołnierzy po zdemobilizowaniu 
przejmowało gospodarstwa rolne, tworząc wraz z osadnikami repa-
triantami nowe życie.”

Wspomina Bernard Derkowski – z-ca burmistrza: „Jako jeniec wo-
jenny z kampanii wrześniowej przebywałem w obozie jenieckim Borne 
Sulinowo. Po kilku miesiącach Niemcy „oddelegowali” nas do pracy na 
roli. Pracowałem u bauera do końca lutego 1945 roku. Kiedy zarządzono 
ewakuację Niemców i Polaków ja zadekowałem się w Czaplinku, przez 
który przewaliły się partie uchodźców z Estonii, Łotwy, Litwy no i natu-
ralnie Niemcy. Ewakuowanych kierowano przeważnie na Nowe Worowo, 
Połczyn i Świdwin.

Po przejściu frontu zaczęto organizować administrację i ja trafi-
łem do Zarządu Miejskiego jako zastępca burmistrza. Roboty w biurze 
było niewiele, natomiast w mieście dużo. Kiedy burmistrz Kondulski 
uległ wypadkowi, w jego miejsce powołano Henryka Jabłońskiego. 
Tymczasem Państwowy Urząd Repatriacyjny w Szczecinku zaczął kie-
rować repatriantów z wileńskiego i trzeba było każdego wprowadzać 
w posiadanie niemieckich nieruchomości. Pierwsze partie repatrian-
tów przybyły 17 mają, a ze Skierniewic 13 lipca. W lipcu powstały 
pierwsze komórki PPR i PPS, które z czasem przekształciły się w ko-
mitety miejskie.

Zaopatrzony w dokumenty polskie i radzieckie mogłem poruszać się 
z bronią w granicach powiatu szczecineckiego, a ich treść był następująca:
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N.K.O. ZSRR Wojskowy Komendant m. Czaplinka. 25 maja 1945 roku
nr 30/38  Zaświadczenie wydane Derkowskiemu Bernardo-

wi, stwierdzające, jest zastępcą burmistrza m. Czaplinka.
Wszystkim wojskowym i cywilnym władzom należy okazywać 

pomoc i współpracę Derkowskiemu Bernardowi wykonującemu 
nałożone na niego obowiązki. Posiada przy sobie broń. 
Ważność – do dnia 30.06.1945 r.

Wojskowy Komendant m. Czaplinka mjr Własow (wolny 
przekład z rosyjskiego)

Starostwo Powiatowe Szczecinek 
Szczecinek dnia 10 mają 1945

900/45 Zaświadczenie
Zaświadczam, iż Derkowski Bernard ur. 20 lutego 1921 r. 

w Bene (Francja) jest zastępcą burmistrza m. Czaplinka. 
W. W. ma prawo jazdy w pow. Szczecinek zaprzęgiem konnym 
lub rowerem. Prosi się wszystkie władze o nieutrudnianie 
mu wykonywania czynności służbowych. Niniejsze zaświad-
czenie upływa z dniem 30 czerwca 1945 r.

Podpis: Karanda A. Pieczęć okrągła z godłem państwo-
wym i napisem Starosta Powiatowy Szczecinek

Ruch ludności był tak wielki na wyzwolonych terenach zachodnich, 
że dla ujęcia w jakieś normy legalności, obok dokumentów wystawia-
nych przez PUR, władze polski i radzieckie dla osób pełniących funkcje 
administracyjne lub społeczne wystawiły odrębne dokumenty z krótkim 
terminem ważności. Miało to ograniczyć kursowanie szabrowników i uła-
twić wyłapywanie kryminalistów i umocnić władzę administracyjną oraz 
usprawnić trochę pracę bezpieczeństwa publicznego.

Dzień 9 maja obchodził Czaplinek skromnie. Na przyjęciu z tej okazji 
u majora Własowa były nowo powołane władze miejskie i przedstawicie-
le organizujących się komitetów PPR i PPS. Skromny wiec zgromadził 
około 130 osób, ale podobne uroczystości odbyły się jednocześnie w go-
spodarstwach administrowanych przez 3 kompanię gospodarczą Wojska 
Polskiego. Organizatorami byli por. Jan Szymański i Wacław Lipiński.

Pismo Miejskiego Komitetu PPS z 1945 r.
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Pismo UB

Widok Placu VII Kołobrzeskiego Pułku Piechoty (rynek) w 1946 r.
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Zakończenie wojny, demobilizacja i większe możliwości komuni-
kacyjne spowodowały większy napływ osadników. W mieście powstała 
„mozaika dzielnicowa”. Pomieszali się Holszanie, Skierniewiczanie, Ze-
lwianie z Poznaniakami, a wśród nich jak rodzynki Kaszuby, „ta-jojki”, 
Poleszuki i Wołyniacy. Holszanie – potomkowie tych, co pod Miednika-
mi pozbawili koni jazdę Iwana Groźnego, rozpoczęli zaraz targi końskie. 
Skierniewiczanie handlowali wszystkim sami lub przez odwiedzających 
krewnych. I utarło się, że we wtorki i piątki samorzutnie gromadzili się 
handlujący na placu przy zdewastowanym tartaku przy ul. Wałeckiej. 
Jeszcze istniał podział na ludzi z „Polski” i „zza Buga”. Zarząd Miejski 
już opracowywał nowe nazwy ulic, i tak rynek został nazwany „Placem 7 
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty”

Tworzył się już ekonomiczny podział ludności. Repatrianci, w prze-
ważającej liczbie rolnicy, przywieźli z sobą pewne ilości zboża i skromny 
inwentarz żywy. Czasem to były koń i krowa, a czasem tylko kilka kur. 
Natomiast osiedleńcy z terenów centralnych przywozili rzeczy osobiste, 
lub nic, zaczynając życie od objęcia jakiejś pracy.

W tych okolicznościach or-
ganizacja życia gospodarczego 
stała się nakazem chwili. Trzeba 
było wzmóc działanie po linii po-
litycznej i organizacje PPR i PPS 
wiele godzin nocnych poświęciły 
debatom nad problemami miasta. 
Trzeba było dobrze się zastanowić, 
które placówki gospodarcze powo-
ływać wpierw jednocześnie, kim je 
obsadzać. Fachowców brakowało. 

Na pomoc ze Szczecina trudno było liczyć, chociażby z powodu trudności 
komunikacyjnych. Służba kolejowa już obsadziła dworzec, lecz pociągi przy-
chodziły tylko raz na dobę. Naturalnie obsada była niekompletna. Wreszcie 
19 lipca odbyło się zebranie wszystkich członków Polskiej Partii Robotni-
czej i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Stronnictwa Ludowego. Powołano 
Komitet Międzypartyjny, w którego skład weszli przedstawiciele tych orga-
nizacji. Opracowano zadania i podzielono nadzór nad ich realizacją. Takie 
porozumienie umożliwiało realizację planowanych zadań. Jak wynika z za-
chowanego protokółu zadania były następujące:

 – powołanie władz miejskich i gminnych, obsadzenie stanowisk bur-
mistrza i wójta oraz wytypowanie pracowników Zarządu Miejskiego 
tym bardziej, że dotychczasowe władze były mianowane,

 – organizacja zaopatrzenia dla osadników na terenie m. Czaplinka,
 – powołanie służb bezpieczeństwa, M.O. dla ochrony porządku, ładu 

i mienia społecznego,

Czaplinecki dyliżans
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 – prowadzenie pracy politycznej w celu pozyskania nowych członków 
pośród osadników,

 – powołanie ochotniczej straży pożarnej ze względu na pojawiające się 
sabotażowe wzniecanie pożarów na terenie miasta i gminy,

 – organizowanie wspólnych zebrań polityczno-informacyjnych członków 
PPR, PPS i SL przed ważnymi akcjami jak referendum czy wybory,

 – organizowanie nocnych patroli w zakresie bezpieczeństwa,
 – powoływanie warsztatów rzemieślniczych i usługowych,
 – kontrola działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na tere-

nie Czaplinka i okolicy,
 – powołanie spółdzielni rolniczo-handlowej dla sprawnego przeprowa-

dzenia akcji siewnej, spółdzielni spożywców „Jedność” i spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”,

 – uruchomienie tartaków, gazowni, torfowni i energetyki,
 – omawianie na zebraniach postawy moralnej członków partii.

Odbyły się zebrania wyborcze w poszczególnych partiach, i tak 
członkowie wybrali: na sekretarza PPR Jana Jabłońskiego i na sekretarza 
PPS Leona Tancera. Porozumiewawczy komitet powołał na burmistrza 
Henryka Jabłońskiego. Skład powołanej Milicji Obywatelskiej był na-
stępujący: Antoni Kałka, Karol Jarosz, Roman Sobkowski. Pierwszymi 
komendantami posterunku byli: Zamiara, Kalick, Ziółkowski. Tak-
że z inicjatywy tego komitetu porozumiewawczego rozpoczął się rok 
szkolny 1945/46 w szkole podstawowej. Początkowo kierownikiem był 
Wacław Mirowicz, a potem Hubert Plichta. Uczniów było 261. Placówkę 
energetyczną objął Ludwik Żłobiński.

A osadnicy napływali.
Inicjatywa prywatna widząc możliwości dużego zarobku, ruszyła do 

starostwa o zezwolenia. I tak do końca 1945 roku mieliśmy już 8 re-
stauracji i kawiarni, 9 sklepów różnych branż, 3 masarnie, 4 piekarnie, 
rozlewnię piwa i wytwórnię wód gazowanych prowadzoną przez Legaya.

Członkowie PPS, zgodnie z zaleceniami władz centralnych partii 
odbyli kilka zebrań organizacyjnych celem założenia spółdzielni spo-
żywców, Kasy Stefczyka i rolniczo-handlowej. Zawiązała się grupa 
organizacyjna: Ludwik Rymar, Antoni Urbanowicz, Leon Tancer, Kazi-
mierz Czyżyk, Antoni Terlikowski, Stanisław Nowakowski i inni. 

W parafii rzymsko-katolickiej zaszły zmiany. Zmarł ksiądz Leon Win-
ger w 66 roku życia. Nazwisko ni to niemieckie, a w żadnym wypadku 
polskie, przez całą wojnę służył Polakom w praktykach religijnych, mimo 
ścisłej kontroli władz niemieckich. Posługiwał się czystym językiem pol-
skim. Dobra kościelne w ilości 90 ha były pod zarządem przymusowym. 
W sierpniu przejął parafie czaplinecką ks. Bernard Zawada.
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Nastała cudowna, złota polska jesień, przypominająca nam tragicz-
ny wrzesień 1939 roku. Wagarujących uczniów szukano nad jeziorami. 
W porannych mgłach wychodzili „tyralierą” żołnierze z kompanii gospo-
darczej, z automatami na plecach, siejąc ziarna „od prawej do lewej”, bo 
kraj czekał na chleb. Na polach przyległych do miasta za pługami szli cy-
wile, w pozbawionych dystynkcji mundurach, starannie wypatrując min 
i innych niewypałów.

A w mieście ?
Restauratorzy robią kokosy na monopolowej i gorzelance z Pławna, Ma-

łego Czarnego i Miłkowa. Sklepy nie mogą nastarczyć towarów. Brak igieł, 
nici i pasty do butów. Brak skóry podeszwowej oraz innych artykułów pierw-
szej potrzeby. Pracownicy miejscy korzystają ze stołówki przy magistracie. 
Na razie życie towarzyskie koncentruje się przeważnie w restauracjach lub 
domach prywatnych, w gronie kolegów z wojny, z przymusowych robót, lub 
w grupach, z którymi „wylądowali” w mieście.

Międzypartyjny Komitet Porozumiewawczy głowi się nad rozwiąza-
niem trudności z dojazdem do stacji PKP. Chociaż, jak twierdzą złośliwi, 
tak jest lepiej bo mniej zostanie wywiezione przez szabrowników. Głowi 
się nad oświetleniem miasta, jak uruchomić łaźnię miejską, nad brakiem 
środków czystości, leków w aptece, nad węglem dla gazowni i nad wielu 
innymi sprawami. Problemów nie brakowało. Tylko domorośli żeglarze 
naprawiali zdezelowany sprzęt i uganiali się po jeziorze Drawsko.

Ludzie przypływali i odpływali, szukali się wzajemnie i szukali jeszcze 
czegoś w, i tak ogołoconym, niezbyt bogatym mieście. Odjechał garnizon 
radziecki, a na ich miejsce wprowadzili się osadnicy. Jedni zamierzali 
zostać, inni traktowali miasto jako punkt etapowy, jeszcze inni czekali na 
„Andersa na białym koniu”. Najwięcej było kłopotu z „domokrążcami” 

Pierwsze dożynki
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z centralnej Polski, gdyż przyjeżdżali tylko z walizką i zawsze wyjeżdża-
li z kilkoma, i to pełnymi. Zrozumiałą jest rzeczą, jeżeli szabrował dla 
siebie, bo może został pozbawiony wszystkiego przez wojnę i Niemców, 
gorzej, jeżeli gromadził towar na handel. Ale jakże było trudno rozeznać 
człowieka naprawdę potrzebującego od zwykłego „handełesa”. Szkoła 
borykała się z brakiem podręczników nie tylko dla uczniów, ale i dla sie-
bie bo „przerośnięty element” miał swoje wymagania.

W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, nad mogiłami jeszcze ły-
siejącymi rudą ziemią, zebrali się mieszkańcy, aby oddać hołd poległym 
i zastanowić się nad przyszłością. Rok 1945 dobiega końca, ale sprawom 
Polaków do końca jeszcze daleko. Jest to rok przeobrażeń społecznych 
i kulturalnych. Krótkie przemówienie wygłoszone bez kartki przez Kazi-
mierza Krupińskiego nasuwało wiele refleksji. Mówił:

„...o 200 -tysięcznej Armii Polskiej walczącej w ramach Frontu Bia-
łoruskiego, Lenino, forsowaniu Bugu, manifeście PKWN, o reformie 
rolnej, ofensywie styczniowej, forsowaniu Odry, walkach o Kołobrzeg 
i szturmie Berlina. Mówił o tych, co przełamali Wał Pomorski i spoczy-
wają na wyzwolonej starej piastowskiej ziemi. Mówił o siłach narodu, 
które kazały wyniszczonemu krajowi zdobyć się na tak wielki wysiłek, nie 
tylko militarny, ale i gospodarczy. Mówił o tym, co leżało u podstaw żoł-
nierskiego trudu – morale. Mówił o braku fachowców na kierownicze 
stanowiska w placówkach uspołecznionych i o tym ile jeszcze wysiłku, już 
może nie militarnego, trzeba będzie włożyć aby Ziemie Odzyskane zrosły 
się z Macierzą.”

Minuta milczenia. Ludzie rozchodzili się w poważnym nastroju.
Lepiej to ujął Zbigniew Załuski w „Finale 1945 r.” „Historia nie mie-

rzy ludzkiej krwi, nie waży dziecięcej łzy. Historia pyta o sens działania 
i – być może cynicznie, - o stosunek strat i zysków, o bilans”.

Zbliżały się święta.
Dziatwa marzyła o choince, której przez lata wojny była nieraz 

pozbawiona, o podarunkach od Świętego Mikołaja, ojcowie czekali 
poszukiwanych synów, żony mężów. Pełne ręce roboty miał Polski Czer-
wony Krzyż. Tworzyły się już zespoły muzyczne na zabawy i wesela, 
chociaż grali „z kapelusza”. Powstał chór mieszany i plany zabaw karna-
wałowych. Miasto własnym przemysłem nadrabiało kulturalne zaległości.

Wieczór sylwestrowy wcale nie zachęcał do wychodzenia z domu. 
Jednakże zabawa organizowana w dawnym Gasthaus ciągnęła każde-
go, bo przecież to pierwszy sylwester w wolnej Polsce i niejeden chciał 
przypomnieć, jak to kiedyś się bawiło. Coraz więcej gromadziło się 
mieszkańców obojga płci. Od godziny 18, pusta zazwyczaj ulica Jezior-
na zaludniła się spieszącymi się na zabawę. Wchodziło się na salę przez 
korytarz domu mieszkalnego, mijało się z prawej strony bufet, a potem 
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była już sala taneczna z tarasem na jezioro. Sala duża, tłoku specjal-
nego nie było, bo to i pogoda kiepska i miasto było słabo zaludnione. 
Nie kwapili się mieszkańcy rejonów podmiejskich wędrować po kilka 
kilometrów w nieoświetlone ulice miasta. Dopisali jednak żołnierze kom-
panii gospodarczej, no i młodzież. Dla niejednego młodego człowieka 
był pierwszy bal po kilkuletniej przymusowej pracy wśród wrogów. At-
mosfera, w miarę przybywania gości, nabierała wigoru i blasku. Wszak to 
pierwszy bal. Ani Templariusze, ani Joannici nie organizowali tego typu 
zabaw, a skromne załogi polskie stacjonujące w Drahimiu lub w Czaplin-
ku nie miały czasu na zabawy, musząc odpierać najazdy wrogów.

Zygmunt Soczyński – były jeniec z 1939 roku, z kompletem kapelusz-
ników (grający bez nut) wyciągał z akordeonu międzywojenne szlagiery, 
i w miarę rozkręcanie się zabawy i wypicia czegoś mocniejszego, szło 
mu coraz lepiej. Pary wirują. Stroje mieszane, ale przeważają mundu-
ry wojskowe. Jedni jeszcze z pełnymi dystynkcjami i medalami, drudzy 
w mundurach bez naramienników, ale też z medalami. W wirze walca nie 
stanowi to specjalnego dysonansu. Przytupują damskie pantofelki mię-
dzy wojskowymi trzewikami, kierzowymi butami, które przyprowadziły 
właściciela do Czaplinka znad Wilji, Prypeci, Horynia czy Zbrucza. Wie-
le takich butów trzeba było zmienić po drodze, nim dobili hitlerowskiego 
gada. Są też żołnierze radzieccy. Otacza ich krąg weteranów – towarzyszy 
wspólnych szlaków. Krzyżują się słowa rosyjskie i polskie, ale rozumieją 
się dobrze, gdyż każda wymieniona miejscowość nasuwa bliskie wspo-
mnienie jednemu i drugiemu.

Zabawa w całej pełni. Obywa się bez konfliktów politycznych, cho-
ciaż ugrupowania z różnych kątów sali dają o sobie znać wyciąganymi 
na „naście” głosów melodiami. I tak w jednym rogu śpiewają „Marsz, 
marsz Polonia...” to z drugiego rogu brzmi „...armat i stenów szczęk...” . 
W innym wyciągają „Warszawo, ty moja Warszawo”, z tarasu docho-
dzą „Czerwone maki...”, a na środku sali brzmi dwujęzyczna pieśń 
o Katiuszy, co to wychodziła na stromy brzeg. Przy bufecie mieszane 
towarzystwo, splecione ramionami, po każdej setce zaczyna inną pieśń 
z legionowego repertuaru, a kiedy dochodzą do „Białych róż”, już śpie-
wa cala sala...wróć Jasieńku z tej wojenki, wróć...

Po przeciwnej stronie orkiestry, grupa mężczyzn otacza szczupłego, 
o zapadłej piersi młodzieńca, gwałtownymi ruchami dyrygującego tym 
zespołem. „Niech grają nam surmy bojowe...” Rezultat opłakany, bo 
i pieśń niełatwa i setki szumią w głowach, a jeszcze trudniej przekrzyczeć 
chóry i orkiestrę. Wielu sytych sukcesów tanecznych i alkoholu, zatacza-
jąc tułowiem, szuka zacisznego kąta na drzemkę.

Przed północą orkiestra dała znak, że zbliża się rok 1946. Na sali zapa-
nował względny spokój. Pozajmowano ponownie stoliki, kompletując się 
według pokrewieństwa, przyjaźni, bliższych znajomości, sympatii i aktual-
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nej przynależności partyjnej. Posypały się toasty: za Polskę, za Sojuszników, 
za Wojsko Polskie, a przy stolikach bardziej rodzinne, przyjacielskie.

 – Aby dopisało zdrowie...
 – Za pokój...
 – Abyś szybko znalazł rodzinę...
 – Abyś zaprosił nas na słodka wódkę...
 – Aby nam się dobrze działo...

W sali zapanował nastrój iście rodzinny i znowu polała się gorzałka. 
A Soczyński gra... 

Ochładzających się na tarasie tancerzy witał wiatr deszczem i śnie-
giem. W rynnach bulgotała woda, a bielejące grzywy fal szturmowały 
brzeg jeziora. Zwały czarnych chmur z północnego zachodu przewalały 
się nad miastem.

Zabawa dobiegała końca.
Ulicami biegło echo piosenek śpiewanych przez powracających z za-

bawy. Miasto stopniowo cichło. Jedni jeszcze spali, drudzy szykowali się 
do snu, jeszcze inni w świetle „koptiłki” wybierali się do kościoła. Zaczął 
się Nowy Rok, jakże inny dla tych „zza Buga”, inny dla „centralaków”, 
a jeszcze inny dla Czaplinka.

I stanęły przed komitetami PPR i PPS oraz przed Zarządem Miej-
skim problemy niemałe związane z zagospodarowaniem miasta. Ruch 
ludności wcale się nie zmniejszył. Przeciwnie, w miarę zbliżającej się 
wiosny zwiększył się napływ osiedleńców. Na dzień 1 stycznia miasto 
liczy 1798 mieszkańców. Prawie połowa z tego gnieździ się w rejonach 
podmiejskich. Służba zdrowia ma trudności, lekarz Klimaszewski i jego 
niemiecki pomocnik mają ręce pełne roboty, brakuje leków i medycz-

Czaplineccy radni – około 1947 r.
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nego wyposażenia. Rozwiązano problem dojazdów do dworca PKP, 
uruchamiając 3 „dyliżansy”, którymi jeżdżą miejscowi rolnicy: Zupko, 
Przegaliński i Urkiel. Jednak lista niezaspokojonych potrzeb ludności nie 
maleje, a rośnie. Brak jest zaplecza dla rolnictwa.

Remanent miasta na początku 1946 roku przedstawia się następująco:
 – W latach 1933-1939 mieszkało w mieście niecałe 5000 osób.
 – Budynków mieszkalnych, przeważnie z pruskiego muru, było 637 

z 3553 izbami mieszkalnymi, z  czego 200 ubyło w wyniku 
działań wojennych i dewastacji.

 – Ulice: 14 ulic - brukowanych kamieniem polnym i kostką, 17 ulic - 
brak twardej nawierzchni.

 – Wodociąg – brak, jest 85 studzien ulicznych lub podwórzowych.
 – Kanalizacja – brak, są tylko ścieki nawierzchniowe – burzowe. 42 

domy zalewa cofka. kanał  łączący jeziora Drawsko i Czaplino za-
walony żużlem i ziemią.

 – Łaźnia miejska – zdewastowana, ma 2 wanny i 4 natryski, brak po-
czekalni.

 – Szaletów publicznych – brak.
 – Młyny gospodarcze - dwa – wymagają modernizacji.
 – Szkoły – dwie - przy ul Słonecznej i Moniuszki, która nie odpowiada 

wymogom szkolnym.
 – Mleczarnia – wymaga modernizacji.
 – Stadion – wymaga kapitalnego remontu.
 – Przystań żeglarska – zdatna do użytkowania, lecz pomosty całkowi-

cie zdewastowane.
 – Promenada – całkowicie zdewastowana przez sztormy jesienno- zi-

mowe.
 – Tartaki – dwa. Po likwidacji tartaku przy ul. Wałeckiej (koło cmenta-

rza) w drugim będzie można  uruchomić 2 traki.
 – Oświetlenie ulic – 18 latarni.

Trwała jeszcze improwizacja życia gospodarczego. Stołówka przy 
magistracie żywiła aparat administracyjny, milicja miała własną. Po-
zostali osadnicy żywili się we własnym zakresie. Wypłacane banknoty 
o nominale 100 zł., z braku drobnego bilonu były mało używane. Naj-
popularniejszą walutą obiegową była okowita lub pospolity bimber 
(bimbrowni w tym czasie nie brakowało).

Obok zdemobilizowanych żołnierzy, którzy z repatriantami stanowili 
stały element osiedleńczy, przez miasto przewalała się fala ludzi szukają-
cych „dobrej pracy” i fala szabrowników. Punktem, do którego ciągnęli 
i jedni i drudzy były restauracje. Tu jak na giełdzie, wiadomo było gdzie 
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można kupić radio, maszynę do szycia, meble, lub uzyskać informację 
komu i co można sprzedać. Przyszłe transakcje, jak i korzystne infor-
macje były „oblewane”. Rano szli z tobołkami w kierunku stacji, aby 
przychwycić pociąg.

Zimą obficie sypnął śnieg, co do reszty skomplikowało nie tylko 
komunikację miejską, lecz i PKP. Na dworcu ludzie całymi godzina-
mi oczekiwali na możliwość wyjazdu. A co robili mieszkańcy w długie 
zimowe wieczory? Były zabawy, wesela i „długie wieczorne Polaków 
rozmowy”. A były one różne. Od optymistycznych do pesymistycznych 
prognoz, jeszcze panowała niepewność jutra. 

Jedni żenili się, aby usankcjonować wspólne pożycie, drudzy ucie-
kali od samotności lub tęsknoty za domowym ogniskiem. Najbardziej 
ożywione rozmowy toczyły się w restauracjach. Były to opowieści 
prawdziwe, były i zmyślone, na ucho szeptane kawały polityczne, lub 
informacje z BBC – wiadomo trwała rozpętana przez Trumana zimna 
wojna. Sypano kawałami z brodą lub tak niewiarygodnymi, że wysiadała 
nawet imaginacja Zagłoby. A oto jeden z nich z dreszczykiem:

„Na jednym z odcinków Wału Pomorskiego, sierżant- sanitariusz se-
greguje poległych. Jeden z zakwalifikowanych do pochówku odzywa się 
przez zsiniałe z zimna wargi:

 – Towariszcz starszyna, ja żyw.
 – Ładno, ładno – dopowiada dźwigający go sanitariusz – starszyna 

łuczsze znajet.”
W takie wieczory wspomina się towarzyszy, którzy odeszli i leżą 

gdzieś na polach bitew. Wspomina się i tych, którzy zginęli bezbronni 
z zatkanymi ustami, tych spalonych w krematoriach i tych, którzy jesz-
cze gdzieś wędrują po świecie i szukają bliskich lub przyjaciół, aby 
w ustabilizowanym środowisku zakotwiczyć na stałe. Najtragiczniejsze 
są wspomnienia terroru banderowców. Kiedy już zamykają restaurację 
i trzeba iść do domu, to przeważnie pada taka prośba: „Panie starszy, 
jeszcze po setce”.

Nikogo nie interesują dawne dzieje miasta. Ważne jest odnalezienie 
ojców, braci i przyjaciół. Tak jest z Frankiem Łodziato. Ojca i stryjków 
znalazł na cmentarzu w Siekierkach. Tak jest z młodym nauczycielem 
Wawrem, który odnalazł grób ojca w Wałczu.

Tak wspomina ten czas Antoni Grzyb:
„Przyjechaliśmy w dużej partii repatriantów z przedwojennych 

Kresów Wschodnich w dniu 17 kwietnia 1946 roku. Pierwszy tydzień 
spędziliśmy w wagonach . Powody były różne. Jedni nie mogli się zde-
cydować – czy osiąść na roli w mieście, czy na wybudowaniu – inni 
przebierali w gospodarstwach, jeszcze inni po prostu „mieli stracha” 
W tym przypadku najważniejsze były kobiety i one decydowały o przydat-
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ności oglądanego obiektu. Nie bez winy był PUR w Szczecinku, gdyż nie 
wykazywał prężności w załatwianiu przydziału gospodarstw. Trochę ich 
tłumaczy odległość i skromny zespół pracowników. 

Ja z rodzicami osiedliłem się w mieście, a wielu zaludniło VI rejon. 
Początkowo pracowałem na poczcie, a potem ze względu na lepsze wa-
runki przeniosłem się do PKP. W mieście i gminie władze się zmieniają, 
przypływają i odpływają osadnicy i z tych czasów pamiętam wójta Cho-
cimca, który wzywał UB, bo mu się bilans nie zgadzał. Krupińskiego, 
sympatycznego starszego pana, który umiał z wdziękiem nic nie załatwić, 
bo po prostu nie miał warunków. Pracowały już Spółdzielnia Spożyw-
ców „Jutrzenka” i G. S. Ponadto 7 piekarni, 7 masarni, drogeria, którą 
prowadził Hernes, a zabawkami dyrygował Michałowski, kompletujący 
instrumenty muzyczne. Zespołem artystycznym „kręciły” panie Micha-
łowska i Stępińska – innych nie pamiętam. 

Pracowała garbarnia pod kierownictwem Dolegi. Był już w tym 
czasie Sąd Grodzki. Powstał klub piłkarski z udziałem Kibitlewskiego 
i Samsela. Pamiętam też największy pochód pierwszomajowy od czasów 
zakończenia wojny. Uczestnicy zajmowali odcinek od ul. Czarnkowskiego 
do dworca PKP. Istniało Towarzystwo Krajoznawcze, a w poniemieckiej 
bazie pocztowej ulokowały się warsztaty PNZ.

Największy ruch, nie tylko zresztą w dni targowe, był w restaura-
cjach. U Trzcińskiego, sekretarza PPR, gromadzili się członkowie PPR, 
a u Łazara członkowie PPS. Spory w którejś z tych restauracji rozstrzy-
gał Międzypartyjny Komitet Porozumiewawczy. Rozróbek było niemało. 
Zwłaszcza przy kielichu jak zwykle w tym środowisku. Każde nieporozu-
mienie dawało posmak politycznej rozgrywki.”

Wiosna przyniosła nowe kłopoty.
Okoliczne Państwowe Nieruchomości Ziemskie borykają się z trud-

nościami kadrowymi, brak części zamiennych do zdezelowanych maszyn 
rolniczych. Materiały siewne, zebrane przez kompanie gospodarcze nie 
w pełni zaspokajały potrzeby. Brak pszenicy i owsa. Rolnicy dzielą się 
posiadanymi zapasami przywiezionymi „zza Buga” lub zakupionymi 
w centralnej Polsce. Popularna stała się pomoc sąsiedzka, tak w orkach, 
jak i w siewach. 

Wiele gospodarstw pozostawało nieobsadzonych, powstawały ugory. 
Wroga propaganda zaczęła mówić o „dławiącej się polskiej gęsi”. Jakby to 
było dobrze, gdyby małorolni chłopi, gospodarzący często na jednym hekta-
rze ziemi przyjechali na Ziemie Odzyskane. Ile ocaliłoby się dobra! Lecz oni 
woleli trzymać się i tak przeludnionych wsi. Taka już mentalność chłopa. Jak 
mu się coś daje, to jest nieufny, że kryje się w tym jakiś podstęp.

Powołano na różnych szczeblach pełnomocników do akcji siewnej 
i trzeba przyznać, że w wielu wypadkach zdali oni egzamin. Tak było 



99Historia

i w gminie Czaplinek. Ziarno z centralnych dostaw nie posiadało atestów, 
a to budziło nieufność, często uzasadnioną. Zdarzyło się nawet wysianie 
na wiosnę jęczmienia, który, wbrew zapewnieniom okazał się ozimym. 
Winnego pomyłki nie znaleziono. Mieli rolnicy i inne kłopoty. Brako-
wało siły pociągowej, na polach była plaga myszy, brakowało paszy dla 
zwierząt, brakowało prądu elektrycznego.

Pierwszy transport koni z UNRRA (Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych do Spraw Pomocy i Odbudowy) dotarł do Czaplinka w końcu kwietnia 
1946 roku. W maju nadszedł transport jałowic. Jak przy każdej akcji i tym 
razem powstały grupy kombinatorów i protektorów. Były przypadki, że 
konia, lub jałowice otrzymywał osadnik, który nie miał nic wspólnego 
z rolnictwem. Komitet porozumiewawczy miał pełne ręce roboty.

Czynnikiem hamującym poczynania w rolnictwie był brak środków 
pieniężnych. Pieniądze mieli restauratorzy, handlarze, rzemieślnicy, 
a rolnik walczył z trudnościami, gdyż nie miał nic do sprzedania. Trzeba 
było powołać instytucje kredytowe. Toteż, kiedy w styczniu ruszyła praca 
w Gminnej Spółdzielni, rolnicy odetchnęli. W lutym odbyło się pierwsze 
Walne Zebranie z udziałem 100 nowych członków. Przewodniczącym 
Rady Spółdzielczej został wybrany Ludwik Rymar, a prezesem został ob. 
Suska. W marcu spółdzielnia została zarejestrowana w sądzie i rozpo-
częła swoją działalność. W pierwszej kolejności, na podstawie weksli 
gwarancyjnych, zaczęły napływać do GS-u nawozy. Pierwszy otwarty 
sklep prowadził sprzedaż wszystkich dostępnych na rynku towarów. Zor-
ganizowano biuro, a na kierownika handlowego powołano Kazimierza 
Prochatkę, a na głównego księgowego Tomasza Komorowskiego.

Rolnicy, nie tylko „zza Buga”, stanęli wobec zagadek, jakie stwarzały 
poniemieckie maszyny rolnicze. Nieznajomość ich obsługi była tematem 
wielu anegdot i żartów. Zaszła konieczność powołania organizacji, któ-
ra by się zajęła konserwacją maszyn, szkoleniem użytkowników, jak też 
zabezpieczeniem maszyn z gospodarstw nie zajętych przez osadników. 
Utworzono więc Gminne Ośrodki Maszynowe i gromadzono maszyny 
na terenie gmin. Taki ośrodek powstał też w Czaplinku, lecz mimo wielu 
reorganizacji i wymian kadrowych egzaminu nie zdał i był przyczyną 
niezadowolenia rolników. Pogłoski o kolektywizacji rolnictwa zdez-
organizowała GOM-y do reszty i zaszła potrzeba powołania placówki 
o innych formach organizacyjnych.

Styczeń 1947 roku. Mieszkańców 3677.
Dnia 2 maja nastąpiło otwarcie Oddziału Koleżeńskiej Kasy Oszczęd-

ności. Kierownikiem został A. Banach. Udziałowców 171, udziały 22200 
zł. W Gminnej Spółdzielni następują zmiany. Prezesem jest nadal Lu-
dwik Rymar, a zastępcą Edward Wąsik, skarbnikiem Kazimierz Czyżyk, 
a przewodniczącym Rady Spółdzielni Antoni Terlikowski. W czerwcu 
otwarto filię w Warniłęgu, której kierownikiem został Stanisław Ka-
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zimierczak. Na koniec roku spółdzielnia posiadała 40692 zł. funduszu 
udziałowego, oraz 81630 funduszu zasobowego.

Jedni już osiedli na roli, inni szukają zatrudnienia w organizujących 
się instytucjach, zakładach, a jeszcze inni szukają, po prostu szukają... 
Niełatwo jest przestawić się z warunków wojennych do nowych, któ-
re wymagają już innych predyspozycji. Trwa nadal migracja ludności. 
Wynagrodzenia za pracę wypłacane są zaliczkowo. Brak budżetów, pla-
nów finansowych; ciągłe reorganizacje utrzymują stan tymczasowości. 
Z każdym dniem jednak zwiększa się liczba osadników, którzy nie tyl-
ko skompletowali jako tako swoje gospodarstwo, lecz także remontują 
dachy, sztukują potrzaskane szyby, naprawiają zamki, gdyż trzeba jakoś 
zabezpieczyć się przed szabrownikami. Inne domy, jeszcze nie zasiedlo-
ne, popadają jednak stopniowo w ruinę, szczególnie że przez całą wojnę 
nie były remontowane.

A jednak.
W dniu 1 kwietnia 1948 roku KKO przekształciła się w agenturę Ban-

ku Rolnego, a w dniu 10 października kierownictwo obejmuje Władysław 
Warsiński. Wieczorowa szkoła zawodowa rozpoczęła swoja działalność 
przy 35 uczniach. Kierownikiem został Wacław Mirowicz.

Gminna Spółdzielnia przyjmuje w zarząd i użytkowanie młyn gospo-
darczy w Czaplinku, zakupuje pierwszy samochód ciężarowy i organizuje 
usługowy ośrodek z kilku maszyn rolniczych.

Pracuje gazownia miejska i tartak, chociaż są trudności z dostawą 
drewna. Niedostateczny transport konny jest potrzebny przede wszyst-
kim na roli. Tworzą się bazy transportu leśnego, ale i one początkowo 
używają jako siły pociągowej koni.

Procesja na Boże Ciało – 1947 r.
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Pracuje Urząd Pocztowy. Pod kierownictwem Lerka remontowana 
jest sieć telefoniczna. Doręczycielami są Białek i Kowalczyk. Naczelni-
kiem po Droździe został Chyliński.

Od połowy lutego 1946 roku, na podstawie Porozumień Poczdam-
skich zaczęło się wysiedlanie Niemców z Polski, także z Czaplinka 
i okolic. Akcja została przerwana na przełomie lat 1946/47 i ponownie 
wznowiona wiosną 1947 roku. Pozostała w mieście bardzo nieliczna 
ilość dawnych mieszkańców, zaliczanych do niezbędnych fachowców 
(i tych wysiedlono do końca 1949 roku).

I tak oto zrealizował się akt sprawiedliwości dziejowej. W trzy lata 
jak polscy żołnierze zdobyli Czaplinek, nastąpiła jego repolonizacja. Było 
to wtedy bardzo biedne miasteczko, którego mieszkańcy byli zbiorowi-
skiem doświadczonych okrutnie przez los ludzi, bez wspólnej tradycji 
i regionalnej kultury, bez związków z zasiedlaną ziemią.

Czas miał dopiero pokazać, jak ci osiedleńcy wykorzystają szansę, 
jaką darował im los i czy potrafią pokochać to biedne miasteczko i uczy-
nić zeń swoją małą ojczyznę.

W wiele lat od opisywanych historycznych wydarzeń czaplinecka po-
etka Jadwiga Badziągowska tak napisała o swym mieście:

Przyjęły, objęły, 
uścisnęły i zatrzymały
mnie na zawsze
dobre ramiona
wąskich uliczek
mojego miasta.

Pracownicy Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Czaplinku – ok. 1950 r.



102 Wydanie specjalne II - ZS-H

Powyższy tekst i ilustracje pochodzą Z „Kroniki Czaplinka” opraco-
wanej przez Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego, wyróżnionej 
na ogólnopolskim konkursie Polska Naszych Dni  w 1980 roku

Piotr Kasprowicz (1911-1991) wilnianin, działacz 
harcerski i społeczny, Honorowy Obywatel Miasta 
Czaplinek. Autor czaplineckiej kroniki pt. Polska 
naszych dni, Historii 4 Wileńskiej Drużyny Harcer-
skiej, trzytomowych wspomnień Moje remanenty oraz 
wielu innych  prac. Inicjator i współzałożyciel Cza-
plineckiego Towarzystwa Kulturalnego „Drawianie”.

Wiesław Krzywicki ur. w 1937 r. w Grodnie. 
Inżynier, organizator czaplineckiego przemysłu. Spo-
łecznik, żeglarz, fotografik, członek redakcji Zeszytów 
Siemczyńsko-Henrykowskich. Działacz Stowarzy-
szenia Przyjaciół Czaplinka i Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Honorowy członek Henry-
kowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Przylgnęłam do nich
gorącym czołem
spokojnej młodości,
wiernością serca,
ciszą pracy
i dobrocią słowa.

Na podstawie „Polska naszych dni”  
Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego
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Kamil Połeć

Sołtysi Siemczyna od 1945 roku

1. Roman Olżyński – pierwszy sołtys polskiego Siemczyna. Do 
wyzwolenia był robotnikiem przymusowym w Heinrichsdorf. 
W kwietniu 1945 roku został  przez ówczesnego wójta Czaplin-
ka, Igncego Wyrobę, mianowany sołtysem. Po kilku miesiącach 
został pozbawiony tego stanowiska i wydalony ze wsi za nad-
używanie władzy, negatywne nastawienie do osadników polskich 
oraz liczne kombinacje wykryte podczas przeprowadzonego przez 
UB śledztwa. Dalszy jego los jest nieznany.
2. Mikołaj Szymański – pełnił obowiązki sołtysa w Siemczynie do 

końca 1945 roku. Urodził się 24.12.1914 roku 
w Wołkowszczyźnie (woj. wileńskie). Był uczest-
nikiem kampanii wrześniowej. W 1944 r. został 
wcielony do 1 Armii WP i przeszedł szlak bojowy 
od Warszawy przez Wał Pomorski do Berlina. Był 
awansowany do stopnia kaprala.
Po demobilizacji w 1945 roku osiedlił się w Bo-
browie, a potem przeniósł się do Siemczyna, gdzie 
poznał swoją przyszłą żonę Anielę.  W 1946 roku 

przeprowadził się do Sikor, gdzie gospodarzył kilkanaście lat. W 1964 
roku wrócił z rodziną do Siemczyna i tu po ciężkiej chorobie zmarł 
23.04.1968 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu.
3. Jan Rosa – zdemobilizowany żołnierz LWP, został sołtysem Siemczy-
na na początku 1946 roku. Po bardzo krótkim pobycie wyjechał i dalszy 
jego los nieznany.
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4. Stefan Czerniak – był sołtysem w latach 1946 – 1947. Urodził się 
24.12.1907 roku we wsi Owsicze, powiat Drohiczyn, 
Przedwojenne woj. poleskie), gdzie gospodarzył 
z żoną na 28 ha ziemi. Uczestniczył w kampanii 
wrześniowej jako żołnierz Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem gen. Kle-
eberga. Po kapitulacji wrócił do rodzinnej wsi, gdzie 
władze sowieckie odebrały mu cały majątek i wcie-
liły do kołchozu. W 1943 roku grasujące tam bandy 
banderowców spaliły mu dom, a jego wraz z grupą 

mieszkańców prowadzono na egzekucję. By nie mogli uciec Ukraińcy 
skrępowali im ręce lejcami. Jednak jemu udało się wyswobodzić z wię-
zów i zbiec. Jakiś czas ukrywał się w grobowcu na cmentarzu. Natomiast 
w tym czasie żona z dziećmi ukrywała się w pustych domach  po Pola-
kach wywiezionych na Syberię.
Nie widząc innej możliwości uratowania rodziny zgłosił się do władz nie-
mieckich z prośbą o zabranie go na roboty do Niemiec. Wywieziono ich 
do wsi Dewsberg (dziś Dziwogóra) w okolicach Połczyna Zdroju, gdzie 
pracowali w ogromnym majątku barona von Manteuffla. Warunki pracy 
i zakwaterowania były bardzo dobre. Gdy przeszedł front, Stefan Czerniak 
spakował dobytek, wziął z majątku wóz z zaprzęgiem i ruszył w drogę do 
rodzinnej wsi. Kiedy jadąc przez Czaplinek dowiedział się, że te ziemie będą 
polskie, pomny okrucieństw Ukraińców, postanowił tu się osiedlić na sta-
łe. W Czaplinku funkcjonował wówczas  Państwowy Urząd Repatriacyjny, 
który przydzielił mu w Siemczynie dwunastohektarowe gospodarstwo z no-
wym domem ( zbudowanym w 1939 roku) oraz krowę. To był kwiecień 1945 
roku. W latach 60. XX wieku Stefan Czerniak pełnił funkcję sekretarza POP  
PZPR (Podstawowej Organizacji Partyjnej). Umarł 15.04.1974 roku i pocho-
wany został na miejscowym cmentarzu.
5. Henryk Czymbor – był sołtysem w latach 1947- 1949. Urodził 

się 2.01.1922 roku na Narkowszczyźnie powiat 
oszmiański (przedwojenne woj. wileńskie). W cza-
sie wojny pracował na kolei, gdzie należał do 
konspiracji  i brał udział w aktach dywersyjnych 
na szlakach kolejowych Wołkowysk – Lida – Mo-
łodeczno i Brześć – Baranowicze – Mińsk. Po 
jednej z akcji wysadzenia pociągu niemieckiego 
pod Mołodecznem został wraz z grupą partyzantów 
schwytany i osadzony w więzieniu w Starej Wilejce. 

Jego matce, znającej bardzo dobrze język niemiecki, po dwóch latach  
starań udało się przekupić strażników, którzy go wypuścili z więzienia.
W Siemczynie osiedlił się z rodziną już w 1945 roku. Tu podczas uroczy-
stości chrzstu  córki Urząd Bezpieczeństwa zrobił nalot na gospodarstwo 
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Czymborów. Po przeszukaniu znaleziono (podrzuconą) broń i pod zarzutem 
tworzenia oddziałów partyzanckich do walki z władzą ludową aresztowano 
Henryka Czymbora, jego brata Pawła, szwagra Wacława Borysewicza oraz 
leśniczego, którego nazwisko jest nieznane. Sfingowany proces odbył się 
w Szczecinie. Dzięki znajomościom Henryk został uniewinniony, jego brat 
skazany na więzienie, zamienione potem na ciężkie roboty w kopalni, szwa-
gier Wacław zmarł z powodu obrażeń poniesionych w brutalnym śledztwie, 
natomiast leśniczego skazano na śmierć. W 1950 roku Czymbor przepro-
wadził się do Szczecinka, gdzie pracował w Powiatowej Radzie Narodowej 
w dziale rolnictwa i w 1954 roku zorganizował z rozmachem wystawę płodów 
rolnych połączoną z pokazem akrobatycznym. Później był dyrektorem kilku 
okolicznych PGR- ów. W 1979 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. 
Zmarł 12.03.2000 roku i pochowany został na szczecineckim cmentarzu.
6. Bernard Miszewski – był sołtysem w latach 1949 – 1952. Urodził 

się 21.05.1908 roku w Czarnej Wodzie, powiat sta-
rogardzki. Był żołnierzem kampanii wrześniowej, 
a potem jeńcem Stalagu II B Hammerstein (Czarne 
koło Szczecinka). Po opuszczeniu Stalagu pracował 
przymusowo w majątku w Altenwalde (Liszkowo 
gm. Borne Sulinowo).
Gdy w 1945 roku zbliżył się front,  dostał z ko-
legą polecenie pędzenia bydła ze wsi. Ich droga 
wiodła przez Siemczyno, gdzie skryli się w stodo-

le na obrzeżach wsi. Stodoła zapaliła się podczas ostrzału, a oni, bojąc 
się z niej wyjść, ryzykując życie, próbowali ugasić pożar. Bernard Mi-
szewski uderzony w głowę płonącą belką stracił słuch w jednym uchu. 
Został w Siemczynie, gdzie schronienia udzielił mu Niemiec Zoeller. Po 
wyzwoleniu przejął jego czternastohektarowe gospodarstwo. Jako soł-
tys wykazał duże zaangażowanie w organizacji spółdzielni produkcyjnej 
w Siemczynie, której był wieloletnim członkiem. Zmarł 10.05.1971 roku 
i pochowany został na miejscowym cmentarzu.
7. Władysław Stępień – był sołtysem w latach 1953 – 1960. Urodził 

się 6.04.1920 roku w miejscowości Stopnica koło 
Buska Zdroju (dawne woj. kieleckie). W czasie 
wojny walczył w Batalionach Chłopskich, działają-
cych na ziemi kieleckiej. Do Siemczyna przyjechał 
wraz z rodziną w 1948 roku. Gospodarzył na 10 
ha ziemi oraz z grupą kolegów handlował końmi 
na szeroką skalę, obejmujący obszar całej Polski.. 
Równolegle z funkcją sołtysa pełnił obowiązki wi-
ceprzewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej 

w Siemczynie. W tym czasie zasłużył na wdzięczność wielu okolicz-
nych rolników za wstawiennictwo w sprawach umorzeń przymusowych 
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dostaw zboża, żywca i nałożonych kar. W 1960 roku przeniósł się do 
Bydgoszczy, gdzie mieszkał  aż do śmierci. Zmarł 3.06.1993 roku i został 
pochowany na cmentarzu Siernieczek w Bydgoszczy.
8. Eugeniusz Połetek – był sołtysem w latach 1960 – 1964. Urodził się 

31.08.1927 roku w Kołaczkowicach (dawne woj. 
kieleckie). Jako szesnastoletni chłopak został wywie-
ziony na roboty przymusowe w okolice Wałbrzycha, 
gdzie pracował w koksowni. W 1947 roku osiedlił 
się w Siemczynie, a w 1950 roku ożenił się. Razem 
z żoną prowadzili ośmiohektarowe gospodarstwo. 
Był członkiem spółdzielni oraz jej przewodniczącym 
w latach 60. XX wieku. Zmarł 6.03.2000 roku i został 
pochowany na miejscowym cmentarzu.

9. Grzegorz Fedorowiat – był sołtysem w latach 1964 – 1972. Urodził 
się 10.11.1910 roku w Średniej Wsi powiat Le-
sko (Bieszczady). Przesiedlony z rodzinnych stron 
w 1947 r. trafił do Siemczyna. Gospodarzył na 10 ha 
ziemi. Miał zamiłowanie do muzyki i razem z brać-
mi  z Czaplinka tworzyli zespół grajków (on grał 
na skrzypcach), który cieszył się dużym uznaniem 
i był wynajmowany na wesela i inne uroczystości 
w okolicy. Często grywał na skrzypcach w kościele 
podczas ważniejszych świąt. Zmarł 14.01.1988 roku 

i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
10. Wacław Połeć – był sołtysem w latach 1972 – 1980. Urodził się 

15.03.1926 roku w Nowej Wróblinie (woj. lubel-
skie). Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. 
10.02.1940 roku został wywieziony z całą rodzi-
ną na Syberię do miejscowości Rożewo, obwód 
Archangielsk. Po amnestii dnia 13.09.1943 roku 
wcielony został do kompanii łączności 3 Dywizji 
Piechoty I Armii WP. Brał udział w walkach o War-
szawę, Bydgoszcz, Wał Pomorski,  Kołobrzeg oraz 
Berlin. Po zdemobilizowaniu 15.03.1946 roku osie-

dlił się w Siemczynie, gdzie prowadził 15 ha gospodarstwo rolne. Zmarł 
12.06.1999 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
11. Michał Kunicki – był sołtysem w latach 1980 – 1995. Urodził się 
2.01.1925 roku w Hucie Stepangrodzkiej na Wołyniu. Ojciec był nadzorcą 
stawów rybnych oraz prowadził niewielkie gospodarstwo rolne. 20.05.1944 
roku został powołany do polskiej armii i wcielony do 74 Pułku armato-hau-
bic, przekształconego potem w 13 Warszawską  Brygadę Artylerii Ciężkiej. 
Jego szlak bojowy prowadził przez Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg 
– do  Berlina i w tym czasie awansował do stopnia plutonowego. Po za-
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kończeniu wojny służył w paramilitarnych hufcach 
pracy (przekształconych później w „Służbę Polsce”). 
Odrzucił propozycję wstąpienia do szkoły oficerskiej 
i w 1947 roku został zdemobilizowany w stopniu 
ogniomistrza. Osiedlił się w Cichorzeczu koło Cza-
plinka, skąd szybko przeprowadził się do Siemczyna, 
gdzie został sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodo-
wej. W tym czasie dorabiał również jako kierownik 
kina objazdowego. W 1958 roku wziął niewielkie go-

spodarstwo rolne, a  w 1976 roku wstąpił do spółdzielni rolniczej. Działał 
również społecznie jako członek Kolegium do spraw wykroczeń. Zmarł 
31.07.1997 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
12. Kazimiera Waracka – była sołtysem w latach 1995 – 2011. Urodzi-

ła się 9.08.1955 roku w Czaplinku. Ojciec przyjechał 
na te tereny z Warszawy, a matka z Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Poznali się w Warniłęgu (gm. Złocieniec), 
gdzie wzięli ślub.  Dzieciństwo spędziła w Warniłęgu. 
Ukończyła Szkołę Rolniczą  w Drawsku Pomorskim. 
Pracowała z mężem w Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Siemczynie, dojeżdżając z Czaplinka. 
W 1975 roku przeprowadzili się z rodziną do wsi. Była 
długoletnim pracownikiem RSP Siemczyno.  W latach 

1998 – 2010 była radną Rady Miejskiej w Czaplinku.
13. Michał Olejniczak – sołtys od lutego 2011 roku. Urodził się 

18.11.1970 roku w Czaplinku. Od urodzenia miesz-
kaniec Siemczyna. Dziadkowie po wojnie przybyli 
na te tereny z Wielkopolski (Zaniemyśl). Uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej w Siemczynie. Absolwent 
Technikum Górniczego (profil elektromonter) w Ja-
strzębiu Zdroju. Kilka lat pracował w tym zawodzie 
w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju na 
poziomie 550 m pod ziemią. W 1992 roku został po-
wołany do zasadniczej służby wojskowej w Nowym 

Dworze Mazowieckim. W czasie służby skierowany został na półroczną 
szkółkę podoficerską o specjalizacji radiotelegrafista. Po jej skończeniu 
awansował na stopień kaprala i został przeniesiony do jednostki wojsko-
wej w Gryficach i tu dostał propozycje pójścia do szkoły podchorążych 
w Zielonej Górze. Złożył rezygnację i w 1994 roku wrócił do Siemczy-
na, gdzie podjął działalność gospodarczą. W 1995 roku wstąpił do OSP 
Siemczyno, obecnie pełni funkcję naczelnika straży oraz jest opieku-
nem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W 2000 roku kupił budynek 
gospodarczy (magazyn) w bliskim sąsiedztwie siemczyńskiego pałacu 
i adaptował go na budynek mieszkalno – usługowy.
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Henryk Leszczyński

Moje wspomnienia z pracy w pow. 
Szczecinek od roku 1945 do 1950

Wspomnienia wiejskiego nauczyciela

Ziemia przestała drżeć od wybuchów bomb, przesiąknięta krwią mi-
lionów poległych, popiołami spalonych użyźniona, gotowa była rodzić 
chleb dla wynędzniałych i głodnych jeszcze żyjących. Kikuty poranione, 
opalone murów miast wznosiły się w niebo i wołały o odbudowę. Po-
grzebana po męczeństwie stolica błagała o obronę przed zapomnieniem. 
Praca czekała na miliony rąk. 

Niestety ja dopiero w czerwcu zacząłem szukać pracy. Szukałem 
pracy w szkolnictwie na terenie pow. Skierniewickiego, lecz było to 
trudne, a zrezygnowałem zupełnie, gdy usłyszałem tuż przy mnie roz-
mowę dwóch dam – zapewne nauczycielek: „Widzi pani do czego 
dochodzi, już tacy pchają się do szkolnictwa” Nie przyjąłem kierow-
nictwa nad majątkiem Żelazna proponowanego mi przez ówczesnego 
starostę – kolegę szkolnego. Przypadkowo spotkałem sekretarza In-
spektoratu Oświaty i ten wskazał mi Czaplinek osiedlany przez tutejszy 
Urząd Osadnictwa. 

W czerwcu pojechałem do inspektoratu w Szczecinku po angaż. 
Podróż trwała dwa dni. To co widziałem po drodze przerażało mnie. 
Zgliszcza, tu i ówdzie broń ciężka, czołgi, a nawet i trupy zapewne już 
w rozkładzie. Przy torach w pobliżu stacji walizki, pościel i naczynia 
kuchenne. W Inspektoracie Szkolnym pan Hagiel przyjął mnie bardzo 
życzliwie i zapewnił pracę. Po powrocie zacząłem likwidować swoje go-
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spodarstwo i przygotowywać się do wyjazdu. Zbywałem za grosze część 
gratów, a resztę porozdawałem zabierając jedynie pościel, ubranie, dwie 
kozy, mąkę, naczynia kuchenne. Zapewniono mnie w PUR, że otrzymam 
meble przy osiedleniu się na stałe. 

26 lipca wyruszyłem transportem z 38 osobami – nr transportu 
101. Już w drodze poznałem „kombinatora” o tym samym nazwisku 
co ja imieniem Stanisław. Dałem mu kartę upoważniającą do korzysta-

Fragment listy osób wyjeżdżających ze Skierniewic na osiedlenie w Czaplinku
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nia w punktach PCK z dożywiania, ponieważ jechał w wagonie, gdzie 
było więcej osób. Z kartą przesiadł się w drodze na osobowy i szyb-
ciej czmychnął na Zachód. Spotkałem go później na walnym zebraniu 
delegatów GS – ów w Szczecinku i jako kandydata na prezesa PZGS. 
Wymogłem skreślenie go z listy. Podróż trwała trzy doby. W Bydgoszczy 
musiałem zostawić w szpitalu córkę chorą na biegunkę. W Szczecinku 
otrzymałem skierowanie  na teren Gm. Czaplinek (Tempelburg) W tej 
gminie miałem wybrać sobie szkołę.

  W Czaplinku było już trochę rodzin na osiedlenie lecz więcej nieste-
ty kombinatorów i tak: byłem świadkiem zabierania u Niemców mienia 
i to przy asyście ORMO, zabierano futra i bieliznę pościelową, spotkałem 
biegłego w rozpoznawaniu złota, srebra i platyny. Jak się chwalił zrobił 
już porządny interes. Na dworcu spotkałem wory i walizy które taszczyli 
do centralnej Polski. Prawdziwe Eldorado dla różnych mętów i niebie-
skich ptaszków.

Poszedłem do punktu zbiorczego w szkole i zaraz potem do Urzędu 
Gminy. Tam, spotkałem chłopów z Siemczyna. Gdy dowiedzieli się, że 
chcę objąć szkołę, tak mnie urzekli warunkami panującymi w Siemczy-
nie (Heinrichsdorf), że zdecydowałem się tam osiedlić nie widząc wsi 
i szkoły. Moje postępowanie dowodzi o braku we mnie logiki i inteli-
gencji. Trzeba było objechać teren i wybrać sobie szkołę. Były szkoły 
niezniszczone, gdzie jeszcze mieszkali niemieccy nauczyciele. Ja byłem 
zadowolony, że będę pracował w szkole, miał mieszkanie, stałą pracę. 
Mnie życie nie pieściło. Wiedziałem co to bezrobocie, głód, mieszkanie 
nawet pod mostem w Warszawie, pożywienie dzienne za 5 groszy. 

Angaż na nauczyciela w szkole w Heinrichsdorf
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W drodze do Siemczyna miałem sposobność do-
świadczyć „życzliwości” od żołnierza sowieckiego, 
kierowcy ciężarówki. Na połowie drogi zbliżała się 
do nas z naprzeciwka wojskowa ciężarówka. Woź-
nica i ja zauważyliśmy, że ciężarówka z prawej 
zjeżdża na lewą stronę. Woźnica zjechał na pobo-
cze tak, aż drabiny wozu zawadziły o drzewo, a ten 
drań jedzie wprost na nas. Minął przód wozu, ale 
zawadził o tylną oś i urwał zad wozu i wrzucił go 
do rowu. Drabina opadła, a cała zawartość runęła na 
nas. „Przyjaciel” skręcił na środek jezdni, wysunął 
gębę z szoferki i śmiał się ze swego czynu. Talerze 

potłuczone, garnki poobijane. Całe szczęście, że syn nie doznał poważ-
niejszych obrażeń. Przywiązaliśmy oś i jakoś dojechaliśmy do wsi. 

Zaraz po przyjeździe do Siemczyna poszedłem zobaczyć szkołę. 
O zgrozo co tam zastałem. Budynek parterowy o dwóch korytarzach do 
dwóch sal lekcyjnych, mieszkanie zapewne nauczyciela, kuchnia i ciem-
ny pokój. Na podwórku stodółka z połamanymi deskami. W klasach na 
podłogach słoma, puszki, papier z książek, a na tym po kątach i na środku 
odchody ludzkie. Okna bez szyb, ściany pokaleczone. 

Osiedliłem się w małym nowym domku. Zewnątrz ładny, ogrodzo-
ny ogródek, na podwórzu studnia, przy domku obórka. Wewnątrz wiała 
pustka. Całe umeblowanie to kredens kuchenny i pokojowy bez szuflad 
obydwa. Zamki powyrywane. Nie przywiozłem łóżek, więc parę dni spa-

Budynek starej szkoły w Siemczynie
(zdjęcie z lat 60-tych XX wieku)

Obecny wygląd budynku szkolnego

Dom, w którym osiedlił się Henryk Lesz-
czyński z rodziną

Obecny wygląd budynku, w którym miesz-
kali Leszczyńscy

Inspektor szkolny  
w Szczecinku Teofil 

Hagiel
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liśmy na podłodze. Sołtys przydzielił nam dwa łóżka z gołymi siatkami. 
Rano mieliśmy na ciele plan siatki. Po kilku dniach dał nam materace 
major sowiecki. Zabierał u Niemców w sąsiednim domu pościel. Zrzu-
cił to oknem przed dom. Gdy go poprosiłem o materace, że nie mamy 
i śpimy na siatkach, przyszedł sprawdzić. Pokiwał głową i powiedział: 
„nauczyciel a tak żywiot” 

Nie dziwił się temu sołtys, którego kilka razy prosiłem. Sołtys we 
wsi w tym czasie był nieograniczony w rządzeniu. On przydzielał go-
spodarstwa, odbierał i rozdawał inwentarz, meble, narzędzia, zbierał 
mleko i rozdzielał, jemu oddawano określone ilości masła. Miał karabin 
i pistolet, a więc był nie tylko obroną, ale i postrachem wsi. Gdy przyby-
łem mieszkało już wielu Polaków, ale było i wielu Niemców. Większość 

Zaświadczenie o zameldowaniu Henryka Leszczyńskiego

Rodzina Leszczyńskich Rodzina Leszczyńskich przed domem 
w Siemczynie - odwiedziny brata H.L.
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osiedleńców pochodziła zza Buga. Było również wielu, którzy byli tu na 
przymusowych robotach. Dane w dokumentacji szkoły wskazują: Huta 
Stepangrodzka, Sarny, Jasło, Sanok, Nowy Targ, Włoszczowa, Opatów, 
Kutno, Łowicz. Sołtys Olżyński Roman i podsołtys Kluska pozostali na 
tych gospodarstwach, gdzie pracowali u Niemców. Wśród tutejszych 
osiedleńców rolników z pochodzenia i zawodu byli również i niebieskie 
ptaszki – szabrownicy handlarze. Tych było kilku i wkrótce odeszli, gdy 
brakło Niemców, wojsk radzieckich i szabru. 

W początkach żyliśmy tu pod wrażeniem strachu. Co będzie? Czy 
pozostaniemy? Na tą niepewność składało się wiele czynników. Są 
jeszcze Niemcy, a niektórzy swoją postawą zdradzają pewność siebie. 
W lasach ukrywały się bandy uzbrojone cywilów, w niemieckich mundu-
rach, w płaszczach lub czapkach polskich żołnierzy. Widziała takowych 
Biernatowa, a nawet i moja żona. W okolicy codziennie były najścia 
uzbrojonych band i sowieckich żołnierzy. Nie należy się dziwić, że mu-
sieli z koloni uciec do wsi na stałe Czernicki, Krupa, Łowicz, Dubieńska, 
Mazurkiewicz – tylu pamiętam. 

Szerzyły się kłamliwe plotki, że tam gdzieś Niemcy wymordowali 
Polaków z całej wsi, to znów, że niemieckie wojska weszły na osiedlone 
tereny, to że Stalin układa się ze sprzymierzeńcami co otrzyma za oddanie 
Niemcom tych ziem. Podobne, a może groźniejsze alarmy nadchodziły 
z Polski Centralnej. Zaczęto stopniowo poznawać źródło i cel plotek. 

Na wielu osadnikach wierzących, a szczególnie tych ze wschodu, 
wrażenie obcości robił brak we wsi znaków ich wierzeń. Przy byle oka-

Od prawej stoją: Bogdan, Henryk i Marianna Leszczyńscy, Michalina Wasilewska 
z córką Helenką i Barbara Leszczyńska 
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zji rozmowa schodziła na to, że „u nas w Polsce była kapliczka, a u nas 
w Polsce mieliśmy krzyż, u nas w Polsce przy drodze był krzyż” i wzdy-
chania o tym „u nas w Polsce”. We wsi był kościół ewangelicki, do 
którego klucz miała żona czy kuzynka już nieobecnego pastora. Przed 
kościołem pomnik poległych w latach 1914 – 1918 z „gapą” na cokole. 
Rzeczywiście, śladów Polski nie było. 

Co zastałem w szkole? Wstyd mi było uciekać przed tym co mnie cze-
ka. Zwyciężyła myśl, że tu ktoś musi być i to zrobić. Zacząłem od wideł 
i łopaty. Sołtys przydzielił mi dwie Niemki do pracy. Jedna chora lub uda-
wała, druga tęga i pyskata, a gdy popędzałem ją do pracy zagroziła, że 
powie to sołtysowi. No cóż nie mogłem i nie chciałem stosować przemocy. 
Zgłosił się dobrowolnie Polak i jako tako salę oczyściliśmy ze słomy i kału. 
Okna oszkliłem przyniesionymi mi zapewne z innych okien szybami. Ław-
ki zbierałem w ogrodzie, z pola, a kilka przyniesiono ze wsi. Niektóre tak 
były poniszczone, że robiłem z dwóch jedną. Po pomocach tylko ślady 
znajdywałem wokół szkoły, w ogrodzie i na polu. Cóż mogło pozostać po 
kilkakrotnym zatrzymywaniu się tu wojsk polskich i radzieckich. 

Szkoła była bogata w pomoce naukowe do fizyki, biologii, o czym 
świadczyły szczątki znajdowane w okolicy szkoły. Brak tablicy zastąpi-
ły drzwi pomalowane na czarno. Już w sierpniu dokonałem spisu dzieci 
w wieku szkolnym. Trudno było przewidzieć ile dzieci i które przydzie-
lić do odpowiednich klas. Dzieci nie miały świadectw. Były dzieci ze 
znajomością języka rosyjskiego, niemieckiego, które należało uczyć od 
początku czytania i pisania po polsku. Nie było innego wyjścia, jak za-
cząć lekcje wcześniej i dokonać selekcji. Zacząłem w połowie sierpnia. 
Do klas czterech zapisanych było 47 uczniów, w tym wiele dzieci prze-
rośniętych, np. Gałązkiewicz ukończył cztery klasy szkoły niemieckiej. 
Słabo mówił po polsku. Ojciec jego Polak pozostał w Niemczech po 1918 
roku i ożenił się z Niemką – chłopką z Żelisławia. Mowczun ze wscho-
du dobrze mówił i pisał po rosyjsku, a polski zaczął od klasy drugiej 
czy trzeciej. Dziewczynka około 11 lat pasała u Niemca świnie u którego 
przymusowo pracowała jej matka. Przybyli z Huty Stepangrodzkiej. Nie 
mieszkali jednak we wsi lecz w lesie pod opieką partyzantów i  zamiast 
na swoje zgliszcza, za frontem szli na zachód.

Przed 1 września byłem już przygotowany do otwarcia szkoły pol-
skiej. Legitymacja nr kolejny 47. Ten numer to liczba nauczycieli na 
terenie powiatu w dniu 10.08.1945 roku. 

Wspomniałem już o wrażliwości mieszkańców na braki swoistych 
symboli wyznania. Dotyczyło to i szkoły. 

Dzieci już się uczyły, a jednak dla wielu rodziców była to szkoła nie-
miecka. Odczuwało się w tym i nienawiść do wszystkiego co niemieckie. 
np. w rozmowie o szkole D. z żalem wyraziła się: „Czy kiedy pomyślałam, 
że moje dzieci będą musiały uczyć się w szkole niemieckiej”. Wszystko 
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inne określali – poniemieckie. Co zro-
bić, by szkoła była polska. 

Podjąłem decyzje. Czułem, że 
to nie będzie mile widziane przez 
pewnych ludzi. Porozumiałem się 
z księdzem Zawadą. Zaproszenie na 
otwarcie szkoły wysłałem do pana 
Inspektora Hagla, do Urzędu Gmi-
ny, do dowódcy wojsk radzieckich 
w Czaplinku. Na wyznaczoną godzinę 
w ostatnią niedzielę wszyscy przy-
byli. Wejście zamykała wstęga biała 
i czerwona. w klasie godło państwa. 
Przed szkołą zebrali się osadnicy wsi. 
Wręczając nożyce panu Inspektorowi 
prosiłem w imieniu stojących polskich 
dzieci o otwarcie nam polskiej szko-

ły. Słowo polskiej wymówiłem z akcentem. Ksiądz poświęcił wejście, 
podpułkownik sowiecki zrobił zdjęcie przecięcia wstęgi. Nie dotrzymał 

Pieczęć szkoły w Henrykowie

Główne wejście do budynku szkoły

Lekcja w szkole w Henrykowie

Dzieci i młodzież z Siemczyna – 1948 r.
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słowa, bo zdjęcia nie przysłał. Heretycki bóg został usunięty, szkoła stała 
się polską. W sali przemówiłem do zebranych. Wspomniałem o walce 
o tą ziemię Słowian i Polaków, o ostatniej walce i ofiarach złożonych, by 
ziemie wróciły do ich prawowitych mieszkańców, przy czym wskazałem 
bratnią mogiłę polskich żołnierzy tuż przed szkołą i dalej nie mogłem 
mówić. Przemówił pan Inspektor i podpułkownik. Po uroczystości za-
prosiłem gości do siebie, gdzie czekało skromne przyjęcie przygotowane 
przez kobiety. 

W szkole miałem 47 uczniów. Z niektórymi należało naukę przy-
śpieszyć z powodu ich wieku. Jak to zrobić przy braku podręczników. 
Jednak wcześniej o tym myślałem i chciałem być zabezpieczony do cza-
su otrzymania nowych. Napisałem listy do trzech szkół i jednej parafii. 
Jedną ze szkół pamiętam – Puszcza Mariańska w pow. Skierniewice. 
Otrzymałem tylko od księdza Krępli z Zarzecza poczta Biała Podla-
ska list, a po nim paczkę około 40 podręczników od drugiej do szóstej 
klasy z różnych lat i do różnych przedmiotów. Na niektórych były napi-
sane życzenia pomyślnej nauki od ofiarodawców do tutejszych dzieci. 
W liście ks. Krępla pisał: „Panie Kierowniku – proszę mimo trudności 
wytrwać. Wszystko będzie dobrze! Na początku zawsze są trudności, 
lecz potem satysfakcja i zadowolenie po osiągnięciu celu. Trzymajcie 
się kochani- pionierzy Polacy!” Nie zdobył się na te słowa żaden z kie-
rowników szkół do których pisałem. Może to dziecinne, ale wtedy tak 
nam było potrzebne słowo otuchy i wiary. 

Przydzielałem jeden podręcznik kilku bliżej siebie mieszkającym 
uczniom z zadaną lekcją. Sprawiało to trudności w sprawdzaniu zadanej 
pracy tak ustnej jako i piśmiennej, bo podręczniki i materiał jednej lekcji 
w klasie był różny. Każde dziecko miało odrobioną lekcję. Często dzieci dru-
giej zmiany zostawały dobrowolnie w klasie i tu wspólnie odrabiały lekcje. 

Z braku zeszytów, do pisania używaliśmy wszelkie kartki, aby choć 
jedna strona była czysta. Najwięcej używane były listy gończe, których 
kilka paczek leżało u mnie na strychu. Z podobnych kart zrobiłem pierw-
szy dziennik. Podobne były i listy uczniów. Stopniowo otrzymywaliśmy 
oryginalne druki. Za atrament służył kopiowy ołówek rozpuszczony 
w wodzie lub farbka do prania – ta była najgorsza. 

Potrzeba jest matką wynalazków - mówi przysłowie. Kreda – wapno 
gaszone, suszone, a proszek   zmieszany z gliną po wysuszeniu zastępował 
kredę i był może lepszym materiałem od kredy kupowanej. Ja nie nasta-
wiałem się na szybkie dostawy potrzebnych materiałów piśmiennych, bo 
rząd w tym czasie miał inne potrzeby, a wszystko musiał zaczynać od 
zera. W pierwszym roku nie odsyłałem dzieci od półrocza do klasy piątej 
szkoły zbiorczej w Czaplinku, czyli klasa czwarta swój program przera-
biała cały rok. Dwie klasy w roku przerabiały z kilkoma przerośniętymi 
uczniami od kl. pierwszej do kl. czwartej włącznie. 
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Praca w szkole zmuszała mnie 
do kontaktów z rodzicami, po-
znawanie ich warunków życia. 
Z biegiem czasu osadnicy zaczę-
li przychodzić do mnie ze swoimi 
troskami. Spraw wiele należało 
do sołtysa, ale ten mało się wczu-
wał w ich troski, przekonałem się 
nawet, że sołtys więcej pomaga 
niektórym Niemcom niż Polakom. 
Czy dlatego, że żył z Niemką, żoną 

niemieckiego oficera, czy zżył się z Niemcami i przez to są mu bliżsi. 
Żal mi było szczególnie wdów po poległych w czasie wojny żołnierzach. 

W jednym wypadku poprosiłem podsołtysa i w jego obecności przenio-
słem wdowę Mazurkiewicz z czworgiem dzieci z jednej izby, w której 
w rogu był dół pozostałość po kloace, do dwóch pokoi i oddałem kuch-
nię pod jej zarząd. W drugim wypadku też wdowę zrobiłem gospodynią 
kuchni i obory, bo Niemiec, gdy chciała doić krowy chwytał za widły. 
Żyła tym co wydzielił jej Niemiec a Niemiec wydzielał tyle, że gdy szła 
z pola około 1 km to odpoczywała z osłabienia. Zadziwi każdego, dlacze-
go nie udała się do kogo z zażaleniem. 

W ich imieniu ja poruszałem te sprawy u wójta Bonsteda. Usłysza-
łem, że sołtysa zna i wie, że on co może to daje ludziom, ale ci mają 
wielkie wymagania. Mówiłem w starostwie nie samemu staroście, ale 
jego zastępcy czy sekretarzowi i znów usłyszałem, że takie skargi to zna-
ją, a ja mam tyle pracy co w szkole. Zrozumiałem. I mieli rację, lecz 
mnie sumienie nie pozwoliło milczeć. Może on nie siedział w więzie-

Zabawa przed szkołą w czasie przerwy

Młodzież szkolna wraz Michaliną Wasilewską i Henrykiem Leszczyńskim
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niu o 100 gramach chleba i półtora litra wody, którą nazywano zupą lub 
kawą. Byłem kilka razy u sołtysa. W podwórku jak we dworze Niemcy 
robili. W mieszkaniu 2-3 Niemki, zapach smażonego masła. Herr Ro-
man czasem leżał rozciągnięty na kanapie i nie raczył nawet usiąść gdy 
do niego się zgłosiłem. Około 75 ha gospodarstwo nazywane kołchozem 
dawało warunki dobrobytu. Kury do picia dostawały pełne mleko, a tym 
co nie mieli krów wydzielał mleko odwirowane. Ja przywiozłem ze sobą 
kozę, lecz dzieci czasem wspominały o mleku krowim. Poszedłem raz 
zapytać czy nie wyznaczyłby mi miejsca, gdzie mógłbym dostawać litr 
mleka, wtedy zaproponował mi krowę wiedząc, że nie mam źdźbła paszy 
ani działki. Odmówiłem przyjęcia krowy i nie miałem mleka. 

Pod naciskiem paru osadników, bo ja o to nie prosiłem, przydzielił 
mi wieprza. Gdy go zobaczyłem, zdziwiony zapytałem, po co tu wpędzili 
tego potworka. To sołtys panu przydzielił. Wieprz około 15 kg. Głowa 
większa niż tułów. Wiek około 8-10 miesięcy. Nie przyjąłem. Sołtys 
z niewiadomych pobudek przysłał drugiego, ale ten był już podobny do 
rasy świni hodowlanej. 

Wiosną objąłem w posiadanie około 50 arów gruntu, w tym około 
20 arów łąki choć przydzielono mi 5 ha. O krowę zwróciłem się już do 
gminy. Tu wysłali polecenie sołtysowi i tak otrzymałem krowę jałową już 
drugi rok, czyli bez mleka. Sprzedałem ją i kupiłem za te pieniądze (40 
tys. zł) krowę z mlekiem. 

Akt nadania ziemi w użytkowanie kierownictwu szkoły
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Z początkiem roku 1946 przeprowadziłem spis ludności. To pomogło 
mi poznać bliżej każdą rodzinę. Z czasem zżywałem się z osadnikami, 
zyskiwałem ich zaufanie, tak że zwierzali mi się ze swymi troskami. 
Zaczęliśmy wrastać w grunt. Niepokoiły tylko kradzieże dokonywane 
przeważnie przez wałęsających się po wsi żołnierzy sowieckich, któ-
rych w niedalekim „burgu” stało około 3 tys. Ukradli mi jesionkę, którą 
sprzedali we wsi handlarzowi za litr wódki. Kradli nawet mokrą, przygo-
towaną do suszenia bieliznę. W czasie wakacji włamali się około godz. 
13-tej do szkoły, skąd skradli zegar szafkowy, kozetkę i atrament. Aby to 
przewieźć do „burgu” skradli ręczny wózek i na nim wieźli. Powiadomio-
ny o tym pobiegłem z dwoma chłopami i spotkaliśmy ich w odległości 
około 1 km od wsi. Jeden zaczął szybciej oddalać się w stronę „burgu” „ 
drugi zatrzymał wózek i położył się na poboczu -„Ja robiłem co mi kazał 
starszyna”. Przemocą sprowadziliśmy go do wsi. Upierał się, potem po-
woływał się na ordery, w końcu zagroził spaleniem całej wsi przez jego 
towarzyszy, gdy go nie wypuścimy. Chłopi tak przerazili się gróźb, że 
zostawili go na sali tylko ze mną. Ja też miałem zamiar ustąpić, bo chłop 
to był silniejszy ode mnie. Co jednak będzie, gdy to będziemy tolerować 
dalej, a i dowódcy prosili, by takich oddawać w ich ręce. Z żelaznym 
łomem przy drzwiach pilnowałem go do czasu, aż przybędą po niego, po-
nieważ poleciłem, by zawiadomić o tym MO. Zabrała go straż sowiecka 
z Czaplinka, zrobiono pierwszy protokół. Drugiego dnia złożyłem drugie 
zeznanie, zbadano włamanie. Za kilka dni znów przybył do wsi oficer 
sowiecki i upewnił nas, byśmy byli spokojni, bo żołnierz został ukarany 
na miejscu, a starszyna już nie powróci do Polski. Osadnicy przekonali 
się, że nie wojsko kradło, a poszczególni żołnierze. 

Jako sprzątaczkę do szkoły wziąłem Niemkę. Usunąłem ją, gdy spo-
tkałem jak paliła pewne książki niemieckie, które zabrałem z biblioteki 
po pastorze. Po niej pracę tą powierzyłem Niemcowi Doepke. Wśród 
pozostałych Niemców byli i przyjaciele Polaków np. Doepkego żona 
w czasie wojny pomagała Polakom, o czym mówili sami wspomagani. 
Doepkowa była kucharką. Przygotowywała przyjęcia u Niemców w dni 
ich Geburstagu – urodzin. Wykorzystywała to i w określone miejsca kła-
dła ciasto i co mogła zdobyć. O miejscu tym powiadamiała robotników. 
Dawała im również coś z odzieży i bielizny, bo jak sama mówiła, chodzili 
niektórzy prawie nadzy. Warunki bytowe robotników zależały od pana. 
Dwóch takich draniów – panów wydałem w ręce UB. Jeden to ten, co 
z widłami zabraniał Polce wejść do obory. On właśnie oślepił robotnika 
Polaka, jako kalekę odesłano go do rodziny. Drugi Niemiec tak skatował 
robotnika, też Polaka, że wrócił do domu jako zupełnie niezdolny do pra-
cy – uszkodzenie kręgosłupa. 

Doepke był bezrobotnym, z zawodu zdun i murarz. Takim trudno było 
w owym czasie. Jako woźnemu osadnicy obowiązani byli dawać kolejno 
mleko, ziemniaki, to co mieli, potrzebne do wyżywienia. Nie wszyscy 
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jednak spełniali to zobowiązanie. Aby zatrudnić Doepkego w szkole uzy-
skałem zgodę majora sowieckiego, zarządzającego majątkiem. 

Sołtys gdy dowiedział się, że Doepke jest wolny od pracy, u sowie-
tów zażądał, by chodził do pracy do niego on lub jego żona, co sprzeczne 
było z ogólnymi zasadami, że gdy mąż pracuje, żona nie ma obowiązku. 
Na sprzeciw przysłał ORMO, a gdy i to nie pomogło, przysłał MO. Jed-
nak nie ustąpiłem. To była tylko złośliwość. Miał tylu Niemców, którzy 
nie pracowali. 

Broniłem i dzieci niemieckie przed prześladowaniem ze strony 
polskich dzieci. Tłumaczyłem to na zebraniach, zabroniłem dzieciom 
szkolnym. Uzasadniałem, że dzieci nie mogą być winne czynów rodzi-
ców. Niemcom, gdy mi za to dziękowali, starałem się wyjaśnić, że robię 
to dla niewinnych dzieci, a nie dla ich rodziców. Można było potem wi-
dzieć jak dzieci polskie i niemieckie razem się bawiły, a nawet oddalały 
się nad jezioro. 

Doepke jeszcze przed przyjęciem go za woźnego przyniósł mi tom 
encyklopedii Mayera i pokazał mapę, gdzie zaznaczone były tereny Sło-
wian w granicach Rzeszy, pokazał tereny przyłączone za czasów wojen 
szwedzkich i w czasie rozbiorów. On właśnie wskazał mi gdzie jeszcze 
są kamienie graniczne z literami PD. Za granicą były pola zwane przez 
ludność „Polnische Feld”. 

Zaczął się rok szkolny 1946/47. W szkole 55 dzieci. Uczyłem na dwie 
zmiany. Nadal niektóre dzieci przerabiały dwie klasy w roku. Jak to robi-
łem? Dziecko może i powinno przyśpieszyć naukę więc uczy się w danej 
klasie i gdy chce przerabia łatwiejsze lekcje z klasą wyższą. Wszyscy 
chcieli i przerabiali. Od półrocza przesuwam do wyższej i znów z niższą 
jeszcze przerabia dodatkowo materiał niedostatecznie opanowany. 

W roku nastąpiły poważne zmiany dla mnie i całej wsi. Coraz więk-
sze stawały się narzekania na poczynania sołtysa. Chciałem z nim o tym 
porozmawiać. W tym celu zaprosiłem go do siebie dając do zrozumienia, 
że mam coś do wypicia, a wiedziałem, że dobrze popijał. Gdy przyszedł 
postawiłem z trudem zdobyte pół litra monopolówki i powoli przesze-
dłem na temat współpracy ze szkołą o trudnościach wdów, coś niecoś 
o plotkach, że trzeba je ukrócić, bo „plamią” jego urząd. Wypił prawie 
sam całą zawartość, bo ja ze wstrętem trochę wypiłem. Gdy odszedł parę 
metrów od domu pogroził pięścią w stronę domu i wykrzyknął: „niedługo 
tu będziesz rządził ty skurwysynu okularniku”. Słyszała to i widziała cór-
ka siedząca za malinami w ogródku. Zacząłem naprawdę bać się o życie. 
Z gąszczu starego cmentarza naprzeciw okien nie było trudno upolo-
wać mnie z karabinu a nawet z pistoletu. Nie wychodziłem wieczorami, 
okiennice zamykałem o zmierzchu i nie siedziałem przy biurku naprze-
ciw okna. Opisałem to wszystko do redakcji Zielony Sztandar. W krótkim 
czasie mój artykuł ukazał się na łamach otrzymanego numeru. Była je-
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sień. Niedziela. Plucha. Godzina 22:00. Wpada posłaniec. Kierowniku 
na zebranie, wszyscy już czekają, są ze starostwa. Zrozumiałem cel ze-
brania. Na sali już wszyscy, a wśród zebranych p. Starosta Zakrzewski 
i wicestarosta Opel. Pan Opel trzymał w ręku gazetę, pokazał mi artykuł 
i zapytał czy to ja pisałem. Potwierdziłem. Zaczął czytać zarzuty. Pamię-
tam, że było ich osiem. W czasie czytania po każdym zarzucie zapytywał 
zebranych czy to prawda. Nie wiele, ale padały odpowiedzi – nie, ani 
jedna tak. Wszystkim zarzutom zaprzeczono. Zdziwiło mnie to, stali ci 
poszkodowani i milczeli. Jakie to były zarzuty: 

1. Zbieranie podwójnej ilości masła niż w innych wsiach. 
2. Zmuszanie Polaków do pracy u Niemki (odnowienie mieszkania). 
3 . Posyłanie żołnierzy sowieckich celowo tam, gdzie są „charosze do-

czki”, a dziewczęta uciekały oknem i nocowały poza domem. 
4. Sprzedaż ropy przydzielonej bezpłatnie do omłotów. 
5. Zabranie osadnikowi młodego konia i sprzedanie go poza wieś. 
Pozostałych trzech nie pamiętam. 
Po zakończeniu czytania Opel zapytał mnie no i co pan na to. Po-

twierdziłem zarzuty bez zastrzeżeń. Wybory sołtysa. Kto za Olżyńskim 
na jedną stronę, kto za nowym na drugą. 60 osób za Olżyńskim, 7 za 
nowym. Starosta odprowadził mnie na bok i powiedział: „Może ma pan 
rację, ale co zrobić, jeżeli tak wypowiedzieli zebrani”. Zostało mi tylko 
uciekać ze wsi lub wybrać sobie miejsce za drogą (był tam nowy cmen-
tarz). Przez całą noc nie zmrużyłem oka. O świcie przyszedł Aniszkiewicz 
z propozycją, bym napisał wniosek do UB o przeprowadzenie śledztwa 
tu na miejscu odnośnie opublikowanych zarzutów, a on to doręczy, bo 
jedzie do powiatu. Tak zrobiłem. Już tego dnia po południu komisja była 
we wsi. Dwudniowe śledztwo potwierdziło te osiem i wykryto więcej 
zarzutów. Sołtys do wsi nie wróci. Zabrano wówczas i dwóch Niemców, 
których wskazałem za znęcanie się nad Polakami. Dlaczego osadnicy 
głosowali za starym sołtysem? Olżyński już wcześnie rano wiedział o ze-
braniu i wyborach. Obchodził każdy dom i pytał za kim będą głosować 
i przy tym uprzedzał kto za nim będzie mu dobrze, kto przeciw to... i de-
monstrował pistoletem, a nawet we wsi oddał dwa strzały. Cel osiągnął.

Sprawą ważną dla wiejskiej  szkoły był brak oświetlenia. Przewody 
do tutejszego transformatora nie wymagały napraw. Transformator też 
był w dobrym stanie. Udałem się do placówki ZE w Czaplinku i tu do-
wiedziałem się, że cała trudność to brak pewności, że za zużytą energię 
w gospodarstwie – majątku zarząd tego będzie płacił. Poufnie dowiedzia-
łem się od znającego inne przeszkody, że udałoby się to przeprowadzić 
przez młyn lub chlew. Wpadłem na pomysł. Udałem się do zarządzające-
go majątkiem oficera i zaproponowałem mu, że będą mieli światło jeśli 
coś na to poświęcą. Zgodził się i pojechaliśmy do kierownika placów-
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ki w sprawie prywatnej do mieszkania. Worek mąki i baran podłączyły 
światło. Była to nieczysta droga do celu, lecz nie było innej, a światło 
było bardzo potrzebne w szkole, aby uruchomić kursy wieczorowe.

Po spisie mogłem się zorientować ilu jest analfabetów, co nie było 
ścisłe. Dokładnie dało sprawdzenie umiejętności czytania i pisania. Pa-
miętam liczbę 24 do nauki. Była również 60-letnia D. jako dobrowolna 
uczennica. Uczyłem przez parę lat jako korepetytor, teraz w szkole jednak 
nie wyobrażałem sobie jak trudno uczyć dorosłych od a, b, c. W pierw-
szym dniu zapoznanie z podręcznikiem, planem i czasem zajęć. Pierwszy 
początek pomyślny. Gdy jednak przyszło czytanie zgłosek – wyrazów, 
pisanie ich, zaczęła się absencja. Do pomocy przybyli ormowcy. Codzien-
nie jeden z nich był w szkole i nieobecnych sprawdzał. Miałem jednego 
uparciucha – kobietę około 35 lat – C. Tą kilka razy sprowadzano na 
lekcję. Uparła się jednak milczeć. Nie pomogły prośby, namawiania moje 
i sąsiadek. Przyprowadzona pewnego razu po chwili siedzenia zerwała 
się z okrzykiem – „utopię się”. Wybiegła i pędem w stronę jeziora. Jej 
mąż – stróż nocny – był w owym czasie w sali. Nie utopi się, ja ją znam. 
Diabli nie śpią – pomyślałem – i wysłałem za nią jednego z uczniów. 
C. pochodziła nad jeziorem, a widząc, że ktoś za nią chodzi, wróciła do 
szkoły. Na jej upór stałem się i ja uparty. Wystarczy jeden wyłom, a kurs 
się rozleci.

Razu pewnego zauważyłem, że C. podpowiada sąsiadce i robi to po-
prawnie. Udałem, że nie słyszę. Po lekcji zatrzymałem C. i przekonałem 
ją, że umie czytać, a tylko upór i fałszywy wstyd jej nie pozwala. Ustą-
piła i wtedy przekonałem się, że czyta lepiej od przeciętnej. Uczyła się 
słuchając innych. Gorzej było z pisaniem, ale i to z trudem opanowała 
na dostatecznie. C. z początku zwątpiła we własne możliwości, a potem 
fałszywy wstyd nie pozwalał jej się przyznać. Wyczułem szczerą radość 
uczących się, gdy zaczęła pierwszy raz czytać. Po drugim kursie czytała 
książki kl. III – IV, które jej córka przynosiła ze szkoły. 

Młodzież pozaszkolna i członkowie ZMP przybywali na szkolenie 
rolnicze. Były to odrębne zagadnienia na temat uprawy gleby, nawoże-
nia, doboru itd. W następnym roku rozpoczęła się systematyczna nauka 
– dwuletnie kursy rolnicze. 

Wieś ożywiła się, gdy ostatni Niemcy opuścili nasze tereny, żołnierze 
radzieccy „burg” i naszą wieś. Ustały kradzieże, nie ustały jednak w okoli-
cy nocne napady. Na terenie Polski centralnej panowała opinia, że osadnicy 
na tutejszych ziemiach zastali mnóstwo wszelakiego dobra. Owszem, ale to 
pewne jednostki. Ogół osiedleńców zastawał to co nie dało się ukryć, np. 
meble, narzędzia rolnicze. Większość mebli była uszkodzona, bez zamków, 
pokaleczone. brak szuflad, a nawet i w maszynach brak drobnych lecz waż-
nych części. Niemcy wartościowsze rzeczy ukryli w ziemi, w kominach, 
w wodzie. Stawiali drugie ściany, między którymi był skład. W pobliskim 
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lesie zakopano dużo naczyń porcelany. Najechała ciężarówka na zamasko-
wane miejsce i niewiele pozostało całych. Na cmentarzu zamiast trumny 
pod mogiłą zakopany był materiał pościelowy, bielizna stołowa. Po trzech 
latach zbutwiała. Przy domu, gdzie mieszkałem jest zakopany nowy mo-
tocykl NSU, na próżno będzie go szukał ten, kto go wazelinował i owijał 
papierem. A ile jeszcze leży ukrytych. Wysiedleńcy dobrze o tym wiedzą co 
zrobili z wartościowymi rzeczami. Tereny te oczyszczali szabrownicy i ra-
busie jeszcze przed osiedleniem się innych na stałe zamieszkanie. We Wsi 
Piaseczno osadnik znalazł za zamaskowaną ścianą skład wełny ubranio-
wej i grubszej na palta, lecz po dwóch latach zostało mu tylko na ubranie. 
Co z tym zrobił. Sztukę po sztuce sprzedawał handlarzom w Czaplinku, 
a pieniądze przepijał. Po przepiciu znalezionego opuścił gospodarstwo. 
Jak czuły węch i słuch mieli szabrownicy, przytoczę fakt. Zakładałem pod-
wyższenie w kościele przed ołtarzem w Siemczynie, zadziwiło mnie to, 
że krypta pod kościołem była świeżo zamurowana. Mój woźny Doepke 
mówił mi, że pod tym kościołem są zwłoki właściciela tutejszych dóbr. 
Podobno miała być przy nim drogocenna broń.  Żona moja, jak większość 
kobiet, w pociągu klepnęła o tym do innej kobiety. Rano doniesiono mi, 
że przy kościele wyłamano zamek w bocznych drzwiach, a przy ołtarzu 
skopano ziemię do metra głębokości. W pałacu w Siemczynie zniszczono 
stylowe muzealnej wartości kominki szukając skarbów. Splądrowano gro-
bowce byłych rodzin tutejszego majątku. Hieny są wszędzie. Większość 
poszukiwań dokonywali przyjezdni poszukiwacze skarbów.

Wieś nasza zapewne pierwsza w powiecie pomyślała o bibliotece. 
Wieczory długie zmuszały do jakiegokolwiek zajęcia. Czasem ktoś chciał 
czytać. Ja byłem ubogi w książki beletrystykę. Trzeba zatem było coś zara-
dzić. Z panem Aniszkiewiczem obeszliśmy wieś, sankami już Żelisławie za 
zbiórką na bibliotekę. Za zebrane fundusze zakupiłem 40 tomów powieści 
w prywatnej księgarni na ul. Żukowa w Szczecinku. Starczyło już to dla 
czterdziestu chętnych do czytania, a chętnych było wielu.

Druga biblioteka gminna miała początek w okresie nadawania tytu-
łów własności. Jaki urząd taka gmina. Właśnie urząd gminy był sprawcą 
powstania biblioteki. W pewną niedzielę zauważyłem, że wiele osób 
związanych z urzędem gminy podąża do Piaseczna. Na drugi dzień krą-
żyła wieść, jak w Piasecznie pito do późnego wieczoru, kto i kogo pobił. 
Przez ciekawość udałem się tam i oto nauczyciel – syn sekretarza gminy 
– z podbitym okiem, wyszedł z awantury, innym, jak się chwalił, dostało 
się lepiej. We wsi znów dalsze dane. Chłopi mieli polecenie składki od 
200 – 400 zł zależnie od areału. Za to przygotowano przyjęcie. Chłopów 
przy wręczaniu tytułu własności częstowano kielichem, a po wydaniu 
ostatniego tytułu, zaczęła się libacja, ale tylko władz. Pobito się za zani-
żanie rangi pewnego urzędnika. Nie dawało mi to spokoju, że to wejdzie 
w zwyczaj i że chłopa wysysają takie pijawki. 



125Historia

Napisałem o tym do redakcji Rolnika Polskiego. Artykuł ukazał się 
9 XI 1947 r. Nr 19. W urzędzie gminy przy pierwszym spotkaniu robio-
no mi wymówki o opublikowanie pracowników tutejszego urzędu. „Na 
wore szapka gore”. Nie pisałem o tutejszym urzędzie a tylko, że są takie 
formy połączone z libacją za składane przez chłopów pieniądze. Podałem 
wniosek, by w tym dniu zamiast na wódkę składano na bibliotekę. Od 
tego czasu tytuły wręczano w urzędzie i zbierano na bibliotekę. „Zamiast 
wódki biblioteka” tak brzmiał tytuł i tak się stało. 

A tak była potrzebna oświata. Jeszcze wierzono, że dusza dziecka po-
trzebuje pokarmu. Tak. Matka kładła na grobie dziecka cukierki, ciastka, 
okruchy ciasta. Dzieci zbierały to i jadły. Zapewne matka wierzyła, że 
zjadała duszyczka. To fakt ze wsi Siemczyno. „Kocioł garnkowi przyga-
nia a sam smoli” przysłowie to pasuje do nas. Jakie mnóstwo kawałów 
krążyło na temat braku cywilizacji u sowietów, jak było u nas np. w po-
równaniu do cywilizacji i techniki niemieckiej.

Mam oryginalny chiński wazon – rzecz muzealna. Za cukierki dosta-
łem go od dzieci, które na drodze bawiły się nim w piasku. Maszynkę do 
wydrążania pestek z wiśni syn przyniósł ze śmietnika. Chłopcy około 18 
– 19 lat chcieli spowodować wybuch pocisku, potłukli termos. Dziewczy-
na w nocnej koszuli paradowała do kościoła. Chłop włożył ciepłą czapkę 
– ocieplacz na garnek. Piszę to nie w celu ośmieszenia, ale pokazania jak 
potrzebna była nauka. 

Przyjęte po Niemcach ruchomości były spłacane. Spisy rozpoczę-
to jesienią 1946r. Zakończono spłaty w 1947 –48 roku. Jak to w naszej 
wsi przebiegało. Urzędnicy z Urzędu Likwidacyjnego sprawdzali listę 
uprzednio podanych przedmiotów ze stanem faktycznym. Nieuczciwi 
posiadacze, gdy mogli zdążyć, wartościowsze meble ukrywali w słomie, 
w komórkach. Przy spisie i ocenie wartości któremuś z panów podobał 
się szafkowy zegar, wyłącza to i zabiera naturalnie nie zaraz, lecz gdy 
będzie zbieranie. W międzyczasie są chętni do kupna, więc interes za-
łatwiony. Zabrali nowy warsztat stolarski i wiele narzędzi stolarskich, 
odmówiono, abym zatrzymał to w szkole dla chłopców do prac ręcznych. 
Na drugi dzień udałem się do Inspektoratu i Urzędu Likwidacyjnego by 
odzyskać warsztat i niektóre narzędzia. Magazynier powiedział mi, że po 
przywiezieniu nikt z magazynu nie kupował. Owszem było kilka znanych 
mi narzędzi, brak było w całym magazynie warsztatu i wartościowszych 
rzeczy, zniknęły po drodze. Pan, który je zbierał był w terenie w tym cza-
sie, a więcej tam nie chodziłem.

Po niemieckim stelmachu było dużo suchego materiału. Ze dwie fury 
porżniętych szprych i dzwon. Przybyło dwóch wojskowych, przedstawili 
sołtysowi dokumenty, że są z UL, interesuje ich tylko drewno. Ogłosili we 
wsi przez sołtysa, że kto chce kupić bale dębowe półgotowy materiał niech 
się zgłasza dziś, kupi i zabiera. Widziałem tych panów i zdziwiło mnie, że 
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urzędnicy o złotych bransoletach, grube złote sygnety, zegarek pozłacany 
i to że tanio sprzedają tak wartościowy materiał. Wymogłem na sołtysie, 
by zasięgnął z gminy informacji czy Urząd Gminy coś o tym wie. Owszem 
mieli upoważnienia. Za trzy cztery dni owi panowie byli poszukiwani jako 
wyrafinowani złodzieje. Cenny materiał rozkupiono na... opał. 

W jakich warunkach dźwigało się państwo z ruin. Jak było okradane, 
ile ciemnych typów zajęło biurka. Jak mało czujna na różne machlojki 
była władza terenowa. Psioczono na ustrój, a władzy walono kłody pod 
nogi. A może i ja byłem wrogiem nowego ustroju? O tym właśnie chcę 
wspomnieć. 

Pierwsze święto robotnicze obchodziłem ze szkołą w Czaplinku. 
Trzeciego maja na zakończenie dni oświaty zrobiłem akademię we wsi. 
W czasie akademii z sali ludzie zaczęli coraz liczniej wymykać się. 
Okazało się, że przez okno zaglądał pracownik UB. Na zaproszenie by 
wszedł, zobaczył program napisany i występy dzieci – odmówił. Nikt na 
salę nie wrócił. A mnie przestrzegali – źle będzie. Drugi raz zainteresowa-
li się mną na walnym zebraniu delegatów GS w Szczecinku. Cel – wybór 
pierwszego zarządu PZGS (Powiatowego Związku Gminnych Spółdziel-
ni). Sprzeciwiłem się głosowaniu legitymacjami, ponieważ takie tutejsi 
GS członkowie jeszcze nie otrzymali. Drugi protest to zakwestionowanie 
listy kandydatów, na której do Rady Nadzorczej nie wpisano żadnego 
chłopa, a tylko mieszkańców Szczecinka, przeważnie kolejarzy. Listę 
uzgodniono z delegatami i wybory odbyły się. Skreślono również z listy 
kandydatów do zarządu owego pana L. Stanisława, o którym już wspo-
mniałem. Otóż na tym zebraniu ktoś podszedł do mnie z pytaniem kto 
i skąd jestem. Nie chciałem się tłumaczyć, bo znał mnie wójt B. i S. któ-
rzy ręczyli za delegatów naszego GS. Tym ciekawym był funkcjonariusz 
UB. Wkrótce po trzecim maja w nocy KBW otoczył dom i dokonano 
u mnie rewizji, żądając oddania pistoletu. Rewizja trwała około 4 godzin. 
O piątej rano otoczony ośmiu żołnierzami KBW i jednego cywila z UB 
pojechałem za kratki. Bez przesłuchania i jakiejkolwiek rozmowy ze mną 
wyrzucono mnie po 16 dniach, bo nie chciałem wyjść żądając procesu. 
Chciałem wiedzieć za co siedziałem. Pistolet był pretekstem. 

Zaczęło się coś psuć w moim systemie nerwowym. Były noce bez 
zmrużenia oka. Napadały mnie ataki drżenia – objawy febry. Lekcewa-
żyłem to, a nawet nie miałem czasu na rozmyślanie o tym. Posunąłem się 
jeszcze do czynów, które mogły mnie zakwalifikować do wrogów Polski 
Ludowej. Postawiłem we wsi krzyż, a wkrótce odebrałem Niemcom klucz 
od kościoła i ten po oczyszczeniu i pobieleniu przez tutejszych miesz-
kańców został otwarty dla tutejszej ludności. Co mnie do tego skłoniło? 
Przeważająca część mieszkańców była wierząca i praktykująca. Słyszałem 
stałe wypowiedzi, że u nas w Polsce itd. Najwięcej odczuwali brak krzyża 
przy drodze. W porozumieniu z leśniczym wybrałem odpowiednią sosnę, 
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u siebie na podwórku z pomocą górala Biernata złożyłem krzyż, który sta-
nął we wsi. Do kościoła chodzili około 9 km do Czaplinka. Dzieci na naukę 
też tam. Po co to, gdy na miejscu jest kościół – budynek. Wystarczy tylko 
„wymienić boga”. Ja od lat gimnazjalnych przestałem praktykować i je-
stem niewierzącym. Wyznaję jednak zasadę „Kościół złego nie naprawi 
– karczma dobrego nie popsuje”, a drugą z fizyki, że na siłę działa równa 
siła w kierunku przeciwnym. Ostrzegano mnie, że we wsi ktoś wypytywał 
o inicjatora postawienia krzyża i otwarcia kościoła. 

Przyszedł czas wyborów do pierwszych władz ustawodawczych. 
W dniu 10.1.1947 roku otrzymałem z komisji wyborczej nr 14 w Czaplinku 
zawiadomienie, że na podstawie – tu artykuł i paragrafy zostałem skreślony 
z listy wyborców. Podziałało to na mnie jak wiadro zimnej wody. Jestem 
zwolniony z pracy w szkole i zaliczany w poczet zbrodniarzy i wrogów. 
Przeciwnik polityczny nie bywa pozbawiany praw, a ja nie byłem nim. Na-
tychmiast zawiadomiłem Inspektorat Oświaty i Urząd Gminy, że szkoła 
jest od dziś bez nauczyciela i kierownika. W komisji prosiłem o wskazanie 
mi brzmienia art. 2 p. 12 ustawy z dnia 22 września 1946 roku. Komisja nie 
znała takowej lub nie chciała mi pokazać. Byłem wolny, ale poza prawem. 
Nie chciałem pisać odwołania, bo po co. Władze oświatowe powierzyły mi 
funkcję Gminnego Instruktora OD. Byłem radnym w gminie, członkiem 
Rady Nadzorczej w GS, na kursie LP w Słupsku starostą. Czy tam umiałem 
się maskować. Czy zastanawiałem się dokąd iść mieszkać i gdzie praco-
wać, przybył woźny gminy w towarzystwie dyrektora tutejszego PGR pana 
Lipińskiego i ustnie przekazał mi przywrócenie prawa wyborczego. Żą-
dałem pisemnego, lecz ten wyjaśnił, że robi to ustnie przy świadku. Tak 
się zmieniałem w trzy doby. Zdawało się, że będę spokojny i pracą zajęty 
zapomniałem o kwiatkach. Nagle dostaję wezwanie do MO w Czaplinku. 
Wprowadzono mnie do małego pokoju pustego poza biurkiem i taboretem 
na środku pokoju. Za biurkiem siedział znany mi funkcjonariusz UB. Groź-
nym głosem rozkazał mi siadać na taborecie. Zaczęło się badanie – po co 
chodzę do P. Odpowiedziałem, że kilka razy byłem u kolegi C. nauczyciela 
w tamtejszej szkole. Kłamstwo! Wybuchnął i znów to samo pytanie. Nie 
raziłoby samo pytanie, ale sposób. Na stole leżał pistolet, władza w pół-
leżącej pozycji z podparty łokciem o stół, ołówkiem czy piórem pukał 
przez cały czas w ząbki, a pytania zadawał wolnym ironicznym głosem. 
Po dwóch czy trzech już tych samych pytaniach nerwy zaczęły działać, 
zacząłem drżeć. „Co zimno wam, a może rozpalimy w piecu” i znów to 
samo pytanie. Przestałem odpowiadać. Nakazał mi w końcu zgłosić się do 
UB w Szczecinku. Gdy zażądałem pisemnego polecenia, bo na nie zgłoszę 
się – odmówił.

Po kilku dniach otrzymałem wezwanie do UB w Szczecinku. 
Tam znów wprowadzono mnie do pustego pokoju, gdzie stało tyl-
ko biurko i krzesło. Podano mi papier, pióro i polecono cokolwiek 
napisać. Co? Zapytałem. Co chcę, by było ponad pół stronicy. Ów 
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pan wyszedł, a ja usiadłem i oto co zobaczyłem. Szuflada trochę 
wysunięta, a na brzegu w niej leżał pistolet. Wybiegłem i żądałem 
by przyszedł ten, kto mi polecił tu pisać. Wszedł, udał zdziwionego 
i pistolet zabrał. Ja opisałem jak byłem badany w Czaplinku. Chcieli 
bym napisał co inne, ale stanowczo odmówiłem. Na takie głupoty 
straciłem dwa dni pracy i koszta przejazdu do Szczecinka. Odczułem 
to na zdrowiu. Bywały noce, że aby usnąć robiłem coś przy biurku, 
aż usypiałem ze zmęczenia.

Rok ten zapisał się w moim życiu jako tragiczny, dzięki mojej 
łatwowierności i naiwności. Zgłosił się do mnie nieznany gość, po-
kazał legitymacje UB i zapytał czy nie chciałbym pomóc w wykryciu 
bandytów, którzy grasują w tej okolicy. Sądzę, że każdy by pomógł, 
bo to i obowiązek obywatela. Wyraziłem zgodę. Aby jednak ułatwić 
telefoniczne informacje potrzebne jest hasło i pseudonim podającego 
daną informację. Zgodziłem się i z tym. Aby mieli pewność, że trak-
tuję to poważnie, chciał pisemną zgodę. Zrobiłem i to. Bandyci zostali 
wykryci bez mojej wiedzy i pomocy. Czy działał z nimi, czy tylko 
u niego przebywali trudno powiedzieć, mam tu na myśli osadnika C. 
C., jego szwagier i brat zostali zatrzymani. Znaleziono krótką broń 
ukrytą w stodole. Po kilku dniach starszego C. zwolniono. Zatrzy-
mano młodego i jego szwagra. Nie ujęto mieszkającego tu gajowego, 
który należał do tej bandy. Wyrok sądu w Szczecinie opiewał: szwa-
gier C. 20 lat, drugi z bandy nietutejszy kara śmierci, młody C. wolny, 
jako że niepełnoletni i stał na straży, a nie wiedział w jakim celu inni 
wchodzili do mieszkań. Gospodarstwo C. podupadło, bo inwentarz zo-
stał sprzedany przed sprawą. Ja byłem zadowolony, bo i mojego syna 
obrabował zbir na połowie drogi do Czaplinka. Zabrał rower, teczkę, 
pieniądze. Gdy syn za nim biegł do Czaplinka, zawrócił i pistoletem 
zagroził, by wrócił do domu, bo go zastrzeli. Nauczyciela w Czarnem 
Wielkim obrabowano ze wszystkiego co miało jakąś wartość. 

Nie wiedziałem, że moje zobowiązanie będzie wykorzystywane w in-
nym celu. Po zlikwidowaniu bandy zgłosił się do mnie ów funkcjonariusz 
i żądał wykonania zadań, do wykonywania których nie byłem zdolny. 
Nie będę tu podawał zadań, które pamiętam, bo wszystkie żądały pod-
słuchiwania kolegów, przełożonych, sąsiadów, księdza. Nie dawano mi 
spokoju, choć żadnego zadania nie wykonałem. Byłem między młotem 
a kowadłem. A jak przekażą C., że ja ich wydałem i czeka mnie zemsta. 
A przecież o nich nic nie wiedziałem, ale podpis zaprzeczy. Doszło do 
tego, że przyjechał do mnie samochodem z drugim, jak mi przedstawił się 
ze Szczecina i zagrozili mi -  „a gdybyśmy tak was np. wieźli, a wy byście 
chcieli uciekać, co byśmy musieli zrobić?” Zastrzelić – odpowiedziałem. 
No, właśnie, potwierdził ów ze Szczecina. Odjechali, a ja nie wiedziałem 
już co robić. Trzeba ze wsi uciekać. Przed tą groźbą już mnie ostrzegła 
koleżanka M., że chcą mnie wykończyć, bo wezwano ją do C. i tam pra-
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cownik UB namawiał ją, by zeznała, że ja wrogo wyrażałem się o ustroju 
i partii. Gdy nie chciała, bo nie słyszała podobnych wyrażeń, wtedy jej 
powiedzieli, że przecież i tak może takie zeznanie złożyć.

Już w ubiegłym roku złożyłem wniosek o przeniesienie, na co 
4.VIII.1948 roku otrzymałem odpowiedź odmowną. Moje położe-
nie pogarszało i to, że prowadziłem szkolenie ideologiczne w Ognisku 
Czaplinek, które odbywało się w sali szkolnej. Ja miałem notować nazwi-
ska i wypowiedzi nielojalnych i przekazywać przez kierownika szkoły 
w Czaplinku Liczmańskiego, którego szkolenie nie obowiązywało. Co 
byłoby, gdyby kto z koleżeństwa sypnął jaki kawał, jakie mnożyły się 
i powtarzali je wszyscy niezależnie od przekonań. A nóż Liczmański pod-
słuchuje pod drzwiami. Uprzedziłem koleżeństwo w szkoleniu -  „tylko 
bez kawałów”. Zbyt dużo wspominam o sprawach wstydliwych i smut-
nych zarazem, co jednak nie przysłoni tego co działo się w szkole i wsi.

Przez dwa lata byłem sam. Trzeci rok też rozpocząłem sam na 85 
dzieci i pięć klas. Tego wymagało dobro szkoły i dzieci. Zbyt wiele było 
już dzieci do kl. piątej, a dochodzenie od 9 do 13 km do szkoły zbiorczej 
znaczyło przerwanie nauki, do tego nie mogłem dopuścić. Przyrzekano 
mi pomóc, lecz brak było nauczycieli. Wielu zawodowych nauczycieli 
przeszło do lepiej płatnych zawodów, a właściwie powiedzmy – prac. 
Wreszcie otrzymałem pomoc na jeden dzień, bo na drugi pomocnik wyje-
chał i nie wrócił. Ciągnąłem sam na trzy zmiany. Wieczorem kurs rolniczy. 
Należało zorganizować kursy uzupełniające podstawowe, ale już nie mia-
łem sił. Dzieci, młodzież chciała się uczyć. Poprę to faktami. Zgłasza 
się do szkoły panienka lat 15, rozwinięta jak karmiąca matka. Do której 
klasy? Do czwartej. Tłumaczę, że jestem sam, dużo dzieci itp. Siostra jej 
starsza i L. nie ustępują. W końcu L. w płacz  -  „Ja się chcę uczyć” mówi 
z płaczem. Musiałbym nie mieć serca, by jej nie przyjąć. Przerobiła dwie 
klasy w jednym roku i ukończyła szkołę. Dziś pracuje jako kierowniczka 
po skończonych wyższych studiach. Uczniowie po 2 – 3 km przychodzili, 
by wspólnie przerabiać materiał. Coś ważnego musiało przeszkodzić, by 
ktoś nie przybył. A jak było z młodszymi? Podobnie. Muszę być na ze-
braniu gminnej rady. Chcę zwolnić drugą najliczniejszą. Niech pan nam 
co zada. Zadałem i poleciłem koleżance M. by je zwolniła. Tak cicho 
siedziały, że woźny zamknął drzwi na klucz. Był w korytarzu, ale nie 
słyszał, że dzieci są w sali.

A jak młodzież? Było koło ZMP, prowadził je Domka Tadeusz. 
Prosili, by na zebrania ich przychodzić z jakim tematem. Kilka takich pa-
miętam: darwinizm – pochodzenie zwierząt i człowieka, dlaczego planety 
i gwiazdy nie spadają, gdzie tkwią początki wierzeń – religia. Pogadanki 
te wymagały przygotowania. W czasie pogadanki była cisza, skupienie 
uwagi, ożywiona dyskusja. Nie wstydziłem się przyznać, że nie pamię-
tałem pewnych liczb, czy nie umiałem coś wyjaśnić. Mówiłem szczerze, 
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że ja się też uczę, a wszystkiego nigdy się nie nauczę. Do organizowania 
kursów dla dorosłych nie władze mnie zmuszały, zmuszała młodzież.

Na rok 1948/49 było już 114 dzieci, a ja jestem sam na razie, bo mam 
solennie przyrzeczoną pomoc. Nie mogę ustąpić by nie było szóstej klasy. 
Rok szkolny rozpoczynam sam na trzy zmiany, klasy łączone. Po paru ty-
godniach przybyła niekwalifikowana nauczycielka Mróz. Odetchnąłem. 
Będzie lżej i będę miał do kogo usta otworzyć, podzielić się troskami. M. 
wyraziła chęć mieszkania i stołowania u mnie. Pokoik był wolny. Zgo-
dziłem się. Żona uważała ją za domownika, choć przychodziła tylko na 
posiłki. Pokazała jej złote kolczyki – prezent od dziadka. 

W owym czasie drugi pokoik tymczasowo zajęła poznana w czasie 
wojny literatka pani Ela Wachnowska Thun. Pani Wachnowska z matką 
staruszką zatrzymała się do czasu otrzymania mieszkania w Szczecinie. 
Oto pewnego dnia żona nie znalazła pieniędzy w kredensie pokojowym. 
Ja też nie brałem. Ktoś zabrał. Dalsze poszukiwania wykazały brak mo-
jej złotej obrączki, złotych kolczyków, zegarka kieszonkowego Omega, 
sztucznego jedwabiu na sukienkę córki. Starsza pani Wachnowska poin-
formowała nas, że dwa dni wstecz słyszała jak M. zeszła na dół i chodziła 
w stołowym pokoju, właśnie kiedy mnie i żony nie było w domu. Zgłosi-
łem to na MO. Rewizja nic nie wykazała. M. wysyłała dnia poprzedniego 
paczkę do rodziny. Miała to być rąbanka kupiona we wsi. W kilka dni po 
kradzieży wezwany zostałem do UB, gdzie oskarżono mnie o znęcanie 
się i oskarżenie naszej dziewczyny. Milicja badała czy słychać na górze 
w pokoju chód w dolnym pokoju. Okazało się, że tak. Przesiedziałem od 
rana do wieczora. Zwolniony nocowałem na dworcu z braku już pociągu 
w kierunku Szczecina. Na wyraźne polecenie władz bezpieczeństwa M. 
opuściła nasz dom i zamieszkała przy szkole.

Kim była M.? W czasie okupacji jako przymusowa służąca u Niemki, 
której mieszkanie można było nazwać domem publicznym. M. u owej 
Niemki kradła. Była przez Niemców katowana, że pozostały blizny 
po biciu. Mdlałam z bólu, ale nic nie powiedziałam, mówiła do mnie. 
Koleżanka Mróz była inteligentna, złośliwa, uparta. Tylko łagodne po-
stępowanie z nią odnosiło skutek. Po roku pracy odeszła z tej szkoły. 
Typ wędrownego pracownika. Zajęła szybko moje miejsce w gminnej 
radzie, gdzie była mile widziana i może za często otrzymywała we-
zwania na narady. Jak doszło do tej zmiany w radzie? Wybył z terenu 
członek rady. Należało uzupełnić radę wyborem nowego członka. My 
radni nic nie wiedzieliśmy czy jest kto przygotowany. Okazało się, że 
brakujący radny już był zatwierdzony przez KP PPR, co oświadczył nam 
przewodniczący rady Sepiotek. Kto jest tym radnym spytałem. Wstańcie 
towarzyszu! Spojrzeliśmy. W rogu sali siedział wybrany. Ja go trochę 
znałem, nie cieszył się najlepszą opinią. Alkohol, dwie kochanki poza 
żoną i częste na tym tle awantury między kochankami, czego dowodem 
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były ślady pazurków na twarzy. Ponieważ wybór już był zatwierdzony 
poddałem wniosek „by w protokóle wyborczym wpisać rada przyjęła do 
wiadomości, że radnym został wybrany i zatwierdzony przez KP PPR 
obywatel X”. Przewodniczący bez sprzeciwu poddał wniosek pod głoso-
wanie, który przeszedł przy jednym wstrzymującym się. Na zebraniu był 
obecny pierwszy sekretarz KP PPR, lecz nie zabierał głosu. 

Punkt następny to moja rezygnacja z funkcji radnego. Tą sprawę prowa-
dził sekretarz KP. Zaczął od tego, że ponieważ mam dużo pracy w szkole... 
Proszę przeczytać uzasadnienie mojej rezygnacji, którą złożyłem przewod-
niczącemu. Żądali tego i inni. Wtedy przewodniczący wyjaśnił, że pismo to 
gdzieś zaginęło. Przed pól godziną leżało na stole przed przewodniczącym, 
które ja widziałem. Rezygnacje podtrzymałem ustnie i z rady ustąpiłem. 
Dlaczego tak szybko pismo zniknęło należy się wyjaśnienie. Na wniosek 
tutejszego POP PPR przyjąłem na miejsce wysiedlonego Doepke starszego 
bezrolnego Krzeszewskiego. Krzeszewski stopniowo zaczął wychowywać 
dzieci. Nie słuchajcie kierownika, mnie tu postawili to muszę go pilnować 
(?) Na szczycie szkoły chciał namalować czerwoną gwiazdę. Podsłuchiwał 
pod drzwiami na moich lekcjach. Tolerowałem to jako coś śmiesznego. 
Kradł drzewo ze szkoły. Też nie robiłem użytku. Otrząsał zielony owoc, 
który gotował i karmił świnie. Uprzedzałem go, że mogę go usunąć jak bę-
dzie tak postępował. Ten mnie zwolni kto mnie tu postawił – ze śmiechem 
odpowiedział. W końcu sierpnia, gdy byłem na konferencji w Szczecin-
ku powiadomiono żonę, że woźny otrząsa jabłka i sprzedaje. Żona broniła 
więc obrzucił ją stekiem obelg. Na drugi dzień, gdy wezwałem do kance-
larii w tej sprawie i mnie obrzucił epitetami jak skurwysyn, szabrownik. 
Pozostało mi tylko zwolnienie. Podałem do gminy wniosek o zwolnienie 
z uzasadnieniem. Woźny dostał miesięczne wymówienie z pracy. Z miesz-
kania przy szkole wcześniej otrzymał wymówienie z uwagi na to, że 
mieszkanie to gmina uznała dla mającego przybyć nauczyciela. Termin 
wymówienia minął, a woźny przychodził nadal chociaż nie polecałem mu 
żadnego zajęcia. Otrzymałem z KG PPR pismo, że woźny zostanie w szko-
le i od decyzji tej nie odstąpią. Winę zaś ponoszę ja, bo taką opinię zebrano 
we wsi. Zawiadomiłem Inspektorat Oświaty i Urząd Gminy, że dotąd do 
szkoły nie wejdę, dopóki woźny nie zostanie zwolniony. Już w końcu sierp-
nia otrzymałem pismo od syna woźnego, oficera WP jak w liście zaznaczył 
z żądaniem usprawiedliwienia się, dlaczego ojca wyrzucam z mieszkania, 
w przeciwnym razie sam się pofatyguje zająć tą sprawą. Do mieszkania 
woźnego puściłem ja, ale miał też poprzednie mieszkanie i często w nim 
sypiali, bo przy szkole było zimne. Inspektorat był w takim położeniu bez-
radnym, że przysłał mi 14 – dniowy urlop, ale nie zajął stanowiska w tej 
sprawie. Po 14 dniach urlopu 20.X. przybył wysłannik z KP PPR i za-
pytał czy zgodzę się zatrzymać nadal Krzeszewskiego jeżeli mnie i żonę 
przeprosi. Zgodziłem się, ale pod warunkiem, że zrobi to publicznie na 
zabraniu, bo publicznie mnie obrażał. Drugi warunek to spełnianie swych 
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obowiązków bez „wychowywania dzieci”. Przybył następnego zaraz dnia 
i tak się stało. Wyjaśnione zostało na tym zebraniu, że nikt nikogo we wsi 
nie widział i słyszał, by zasięgał opinii o mnie i woźnym. Przedstawiciel KP 
poznał słuszność powiedzenia, że „mądry wróg mniej robi szkody niż głupi 
przyjaciel”. Po roku Krzeszewski odszedł sam ze szkoły, jako „wtyczka” 
nie zdał egzaminu. Cz. wyszukał mu pracę w Szczecinku.

Rok szkolny przebiegł bez większych zakłóceń. Koleżanka Mróz ode-
szła z tej szkoły do innej, a na jej miejsce przyszła doświadczona wieloletnia 
nauczycielka Wasilewska. 

Na rok szkolny 1949/50 było 
już 144 dzieci, a nauczycieli dwo-
je na siedem klas. Inspektorat nie 
chciał zatwierdzić klasy siódmej 
z braku nauczycieli. Dużo nauczy-
cieli nadal odpływało do innych 
prac. Gdy przedstawiłem warunki 
uczęszczania do szkoły zbiorczej 
i to, że do czasu przysłania pomocy 
ja i koleżanka Wasilewska weźmie-
my trzecią zmianę, uzyskałem ustną 
zgodę na podniesienie organizacji 
do pełnej podstawowej. Przed koń-
cem roku przybył kolega Szyszlak.

Czy w ogóle Inspektorat 
nie przysyłał pomocy na tyle 
dzieci i klas? Owszem i o tych 
pokrótce wspomnę. Przybyła ko-
leżanka X z Łubowa. Pierwszy 

dzień zamieszkanie u rodziny Biernat, zapoznanie ze szkołą, spół-
dzielnią uczniowską, kasą tej spółdzielni. Drugi dzień ból zęba, a więc 
do dentysty. Trzeci dzień zameldowanie, staranie o przydział opału 
i kupno niezbędnych rzeczy. Aby to jednak szybciej mogła załatwić 
i jeszcze zacząć uczyć, prosiła mnie o rower. Dałem. Wieczór – nie 
wraca. Rano – nie ma. Szukałem. Nie była w ogóle w Urzędzie Gmi-
ny. Jeszcze nie melduję w MO. Po powrocie dowiaduję się o braku 
szydełkowego nakrycia u Biernatów, paru chusteczek nowych u ko-
leżanki Wasilewskiej, w spółdzielni brak 500 złotych. Zawiadomiłem 
matkę, która częściowo pokryła straty. Co stało się z córką. Próbowała 
w parę dni po wyjeździe od nas na Śląsk popełnić samobójstwo. 

Przybył kolega O. lecz po paru tygodniach przeniesiony został bliżej 
żony czynnej nauczycielki.

W lutym przybył starszy, z wyższym wykształceniem rolniczym 
kolega Miller. Ten uczył aż... cztery dni. Byłem na jednej lekcji pana 

Nauczycielka Michalina Wasilewska
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Millera. Wykład w klasie szóstej zupełnie byłby odpowiedni na wyższej 
uczelni. Naukowe określenia i nazwy na lekcji przyrody tak męczyły 
dzieci, że objawiały to poziewaniem. Na uwagę, by w nauczaniu używać 
wyrazów zrozumiałych dla dzieci, a nowe dzieciom objaśniać otrzyma-
łem odpowiedź „nie będę się po raz drugi uczył”. Na pamiątkę zostało 
zobowiązanie za stołowanie. Na tym nie koniec. Przybyła z Okonka mło-
da panienka z zawodu „uczyłam już katechizmu”. Zamieszkała u mnie. 
Przygotowałem ją do pierwszej lekcji – „Położenie i ukształtowanie Cze-
chosłowacji”. Prosiła, ażebym był u niej na całej lekcji. Przed wejściem 
do klasy przeżegnała się. W swobodny sposób przedstawiłem ją dzieciom 
i zaczęła lekcje. Kropka w kropkę powtarzała zdania z podręcznika. Gdy 
zapomniała dalsze zdania zaczęła zmieniać kolory czerwień a potem biel. 
Czułem, że grozi katastrofa, więc ażeby niby chcąc coś dzieciom powie-
dzieć aby mi pozwoliła, a sama usiadła. Dokończyłem tą lekcję tak, że 
dzieci nie zorientowały się co się stało. Panienkę rozbolała głowa. Jesz-
cze tego dnia wyjechała do mamy i zamiast niej przybył list z rezygnacją 
z pracy w szkolnictwie. Ostatni przybył kolega Szyszlak. Wiele lat był 
potem kierownikiem w tej szkole. Mickiewicz powiedziałby tak: Takie 
były trudności, nauka w owe lata. 

Jak mogliśmy we dwoje podołać pracy, aby wyniki nie były gorsze 
niż w szkołach z pełną obsadą a że nie były gorsze mieliśmy na to do-
wody. Wyniki zawdzięczamy samym dzieciom. Nie znaliśmy w ogóle 
nieusprawiedliwionych nieobecności. Nie było wypadku wzywania 
rodzica, bo dziecko nie odrabia lekcji. Dzieci nie rozumiały, co to 
kara cielesna. Jedyną karą to parominutowe stanie w kąciku, co było 
przeżyciem dziecka. Świadczyły o tym łzy. Dziś wspominam to jak 
przyjemny sen. Czy praca nasza ograniczała się tylko do pracy w czte-
rech ścianach sali. Otóż nie. W tym roku sklepik uczniowski został 
przeorganizowany w Spółdzielnie Uczniowską. Miałem w tym dwa 
zasadnicze cele: przegotować już dzieci do pracy w spółdzielczości 
i poszanowanie mienia społecznego. Drugi cel w szkole został osią-
gnięty. Nie zrezygnowałem ze sklepiku uczciwości. Towar dzieci ze 
stołu kupowały sobie same. Brały same resztę. Nie wolno samym brać 
było tylko klasie I i II. Tym kupowali starsi. Przez okres czterech lat 
w kasie były superaty z nie pobranych drobniejszych reszt. W sklepie 
naszym były również i artykuły nie szkolne, jak pasta do butów, zę-
bów, szczoteczki do zębów, a nawet słodycze. Słodyczy jednak długo 
nie mieliśmy, bo dzieci zamiast potrzebnych pomocy wydawały pie-
niądze na nie.

Zorganizowane było harcerstwo. Drużynową była koleżanka Wasi-
lewska. Aby harcerze mogli występować jako organizacja i wyróżniać 
się, niezbędne było umundurowanie. Z tym jednak było bardzo trudno. 
Koleżanka udała się do Szczecina i tam z przedpłatą zamówiła ubranka 
w Spółdzielni. Jaka to była radość i duma. Wspomnę tu jak za ubranko „ku-
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piłem” ucznia. Gdy 
dzieci rozbiera-
ły sobie ubranka, 
jeden chłopiec kla-
sy drugiej pieścił 
sznury i błyszczące 
guziki. Widziałem 
jak to dziecko prze-
żywa, że to nie dla 
niego. Był on trochę 
leniwy i dużo w tyle 
za młodszym bra-

tem tej samej klasy. Gdybyś się dobrze uczył, to dałbym i tobie takie 
ubranie. Będę proszę pana, będę! Słowo się rzekło. Nie mogę wobec 
dziecka nie dotrzymać słowa. Jak z tego wybrnąć. Muszę dać, ale kto 
zapłaci. Napisałem do ojca na kolonię list, w którym zaproponowałem 
mu kupno ubranka w tajemnicy przed dzieckiem, niech wierzy, że to 
ja mu je dałem. Ojciec wyraził zgodę. Chłopiec wobec kolegów przy-
rzekł, że będzie ładnie pisał i zawsze tak się nauczy czytać i wierszyka 
jak inne dzieci, a gdy nie dotrzyma słowa, ubranko odbiorę. Starał się 
w nauce i prześcignął w niej brata. Należał do najlepszych. Koleżanka 
poświęcała się teraz pracy z drużyną.

W święto 1 maja szkoła nasza upiększała w Czaplinku pochód pierw-
szomajowy. Na czele pochodu szedł harcerz ze sztandarem szkoły, bo 
i ten szkoła już miała wyhaftowany przez tutejsze matki. Obok sztandaru 
dwie krakowianki. Mieliśmy grupę osiem dziewcząt w strojach krakow-
skich., Za trójką krakowianki, harcerze, zuchy i reszta. Grupę zamykało 

Siemczyńscy harcerze

Pochód 1-majowy w Czaplinku Harcerze ze szkoły w Siemczynie
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dwóch jeźdźców w mundurach straży przeciw ogniowej. Dumni byliśmy, 
że tak odświętnie mogliśmy czcić Święto Pracy.

Ja stale opracowywałem z dziećmi szkolnymi i młodzieżą występy 
na scenie. Weszło u nas w zwyczaj urządzania zabaw i przedstawień. 
Nietrudno to było przy harmonijnej współpracy z ZMP, KGW i całego 
społeczeństwa. Z KGW najwięcej inicjatywy i współpracy dawały Po-
lewska i Folta, w ZMP prowadził Domka i Mazurkiewicz. Czystość na 
sali to sprawa kobiet. Eksponaty do przedstawień i dekoracje to ZMP. Po-
rządek i spokój to straż przeciw ogniowa. O zezwolenie starał się ten kto 
organizował - szkoła, ZMP czy KGW. Dochód szedł na cele organizatora. 
Utarło się przekonanie, że zabawy muszą być zakłócone przez krewkich 
uczestników. Nieprawda. U nas był jedyny wypadek próby przez leśni-
czego z P. Uspokoili się mimo że pokazał legitymację, a potem i nóż. 
Więcej się nie pokazał zapewne na skutek pisma do Nadleśnictwa i MO. 
Drugiego, który po kieliszku nie wiedział co robi przetrzymano do rana 
w pustej piwnicy. Wyleczył się. Nasza wieś sama dbała o porządek i MO 
nie miało co tu robić, a sąd nazwę wsi znał z tego, że sędzia przybywał 
w ramach popularyzacji prawa.

W ostatnim roku podjąłem się poważnej pracy – przygotowanie 
„Balladyny” Słowackiego na scenie. W owym czasie trudno było zdo-
być utwór sceniczny, który odpowiadałby warunkom sceny, będących do 
dyspozycji aktorom. Próbowałem i sam co stworzyć jak „Kodeks Jego 
Carskiej Mości”, „Niezwyciężeni tułacze”, „Ciotka”, to wymagało wię-
cej chodzenia, do przeglądu a potem po zezwolenie. Robiłem i obrazy 
sceniczne jednoaktówki, był to opłatek z braku laku. Chciałem dać coś co 

Kółko teatralne „Ognisko” w środku przewodnicząca kółka Maria Folta
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wstrząśnie widzem, a jednocześnie będzie pięknie. Coś, co trzyma w na-
pięciu do końca. To mogła dać „Balladyna”. Około trzy miesiące trwała 
nauka ról, próby, przygotowanie kostiumów. Aktorów dał mi los, czy 
przypadek. M. bez roli miał głos suchy i postawę starca. B. ładna jak ró-
życzka warta płaczu gdy zginie. M. energiczna o bystrym oku, ta nadaje 
się na władczynię i morderczynię, a co najważniejsze bardzo pracowi-
ta. Opuściłem sceny Chochlika, Skierki, Goplany, Grabca. Zezwolenie 
uzyskałem. Parę tygodni jak Balladynę wystawiono w Poznaniu - okła-
małem urzędnika, gdy odmówił zezwolenia. Zastanowił się chwilę i dał. 
Przedstawienie udało się. M. tak grała z przejęciem, że bałem się, by 
rzeczywiście nie uderzyła Aliny sztyletem choć ten był drewniany, ale 
świecący jak stal. Ze sceny zeszła z rosą na twarzy. Na sali słychać było 
okrzyki grozy. Zakończenie – błyskawice, grzmoty i grom tak przeraziły, 
że kilka kobiet zerwało się do ucieczki.

Dla tutejszej ludności było to wielkie duchowe przeżycie. Zawdzię-
czam to dzieciom, właściwie młodzieży w wieku 16 – 18 lat i to poważnie 
myślącej. To myślenie stawiało mnie czasem w kłopotliwym położeniu. 
Np. zwraca się do mnie uczeń Mowczun i pyta: „Panie kierowniku jak 
to jest, pan mówi, że głosowanie tajne, a nauczyciela z Rzepowa aresz-
towali za to, że wszedł za kurtynę”. Nie chciałem go przekonywać, bo 
nie udowodniłbym mu za co był aresztowany, wiem że przy mnie nikt za 
kurtynę nie wchodził. Mów tak jak cię uczę, jeżeli chcesz uczyć się dalej, 
a życie nauczy cię reszty. Dziś Mowczun jest inżynierem w Poznaniu.

Robiliśmy z dziećmi wycieczki biwaki. Zwiedzaliśmy zakłady włókien-
nicze w Złocieńcu, ruiny zamku w Starym Drawsku, browar w Połczynie 
Zdroju. Biwaki całodniowe. Wymarsz o wschodzie słońca. Wspomnę wię-
cej o jednej wycieczce dwudniowej – biwaku. Przygotowania dzieci robiły 
parę dni, tak że zaraz po obiedzie zbiórka. Zaopatrzeni w kotły, wiadro, me-
nażki czy miski, toporki, łopatki saperskie, prowiant i namioty – koce. Cel 
– wzgórze wśród lasów w odległości około 7 km od wsi. U podnóża wzgórza 
pod lasem pusta leśniczówka, gdzie miał przed wejściem wojsk radzieckich 
powiesić się Niemiec, a duch jego błądzi teraz po lesie. Wszystko było prze-
widziane, kto i w jakim czasie miał swoje zadania. Na środku wzgórza flaga. 
Namioty, zwiedzanie terenu, przygotowanie kuchni polowej ziemnej, drze-
wa do kuchni, odbyło się planowo. Wieczorem apel, śpiew i sen. Na straży 
kolejno stało po dwóch uczniów. Nie było wyjątku dla dziewcząt. Ja nie spa-
łem w swoim namiocie. Czuwałem. Usłyszałem szepty straży dziewczynek. 
Dzik! Nie to pewnie duch Niemca. O, idzie do nas. Gwiżdż! Wychyliłem 
się z namiotu i ujrzałem jak jedna dziewczynka ostrożnie schodziła w stro-
nę zapewne stracha. Chciałem się ubrać, aż tu alarm. Gdy wybiegłem już 
gromada uzbrojona w topory, łopatki i co popadło goniła w stronę lasu. Gdy 
doszedłem do stojących już pod lasem, opowiadano jak czworonóg niby 
niedźwiedź zerwał się na dwie nogi i uciekł do lasu. Chciałem się przekonać 
jak dzieci są odważne. Nie mówiłem im, że gajowy Wyroba obiecywał, że 
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nocą zastraszy dzieci, co właśnie zrobił. To pewnie ukrywający się jeszcze 
w tutejszym lesie Niemiec. Musimy go ująć. Tyralierą w odstępach około 8 
metrów zaczęliśmy lasem otaczać to miejsce. Dzieci szły odważnie, nawet 
dziewczynki wysuwały się do przodu. Jeden tylko chłopiec szedł przy mnie 
i na jakiś okrzyk chwytał mnie za ubranie. Kilka razy otaczaliśmy miejsce, 
gdzie stał ścigany z papierosem lub świeciły mu się oczy. Nie ujęliśmy ni-
kogo. Nie mówiłem kto to był. Niech snują domysły. O wschodzie słońca 
pobudka, mycie, gimnastyka, przygotowania do śniadania. Cały dzień uroz-
maicony zabawami, wyścigami, rzutami do celu itp. Najsmaczniejszy był 
bigos, barszczyk i żurek. potwierdzili to i rodzice, którzy przyjechali na paru 
furmankach. Powrót wieczorem.

Drugą lokalną uroczystością było złożenie przyrzeczenia przez har-
cerzy. Ta uroczystość odbyła się w parku przy pałacu. Przygotowano stos 
chrustu. Bufet na miejscu. Muzyka, bo i to przewidziane było dla dzieci 
i starszych. Przybyli goście – władze oświatowe i harcerstwa. Cały dzień 
był zajęty. Do południa przygotowanie, po południu przyrzeczenie, za-
wody, zabawy, tańce. Wieczorem, baśnie, śpiewy przy ognisku. 

Wspomniałem o śpiewie. Do dziś, uczennice kiedyś, a dziś matki, śpiewają 
ludowe piosenki nauczone w szkole. Korzystałem ze śpiewnika Rudkow-
skiego. Zdaję się, że z przesyłki księdza Krępli pochodzi. Drugi śpiewnik to 
„Śpiewnik żołnierza Polskiego”. Otrzymałem go od powracającego od Berli-
na żołnierza. Odpoczywał przed szkołą. W rozmowie powiedziałem mu jakie 
będą trudności np. z podręcznikami. Ten zdjął plecak, wyjął ten śpiewnik 
i pamiętam jak zażartował: „Już tyle się z niego naśpiewałem, że dowódca 
kompanii krzyczał – „Te, Józek nie becz jak baran. Niech pan nauczy dzieci 
tych piosenek. Śpiewaliśmy je od Rosji do Berlina”. Gdy dziś biorę ten śpiew-

nik do ręki zdaje mi się, że dotykam 
potu, dymu, kurzu, krwi z pola walki 
i słucham czy nie wyda głosu bomb, 
jęku konających. W nim zawarta jest 
golgota żołnierza.

We wsi z owego czasu zo-
stała dla dzieci trwała pamiątka 
– las. „Nasz las” tak go nazywano. 
Była podobno tablica pozostawio-
na przez kolegę Szyszlaka „Las 
szkolny”. Jak do tego doszło? 
Dzień lasu. Coś należy zrobić. 
Widziałem odłóg bezpański. Gle-
ba nie rokowała, że będzie chętny 
ją uprawiać, a że było w pobliżu 
lasu, pomyślałem by go zalesić. 
Leśniczy wyznaczył miejsce do Pamiątkowe zdjęcie po sadzeniu lasu w 

czynie społecznym – 1 maj 1950
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wyjęcia młodego samosiewu, dał nam narzędzia i pod jego nadzorem 
dzieci posadziły wybrane drzewka. Jak miło mi było słyszeć. Chodzimy 
już z dziećmi do naszego lasu, który sadziłem.

W budynku szkolnym były dwie sale lekcyjne. We dwoje mogliśmy 
uczyć, a co będzie, gdy przybędzie więcej nauczycieli, już teraz powinno 
być czterech minimum. Przez ostatni rok komasowaliśmy uczniom za-
jęcia, np. klasa szósta i siódma od lutego miała trzy dni w tygodniu tak, 
by w sumie była ilość godzin zgodnie z planem. Chodziło nam o to, by 
ułatwić dochodzenie od 2 do 4 km i wykorzystać i tak salę na dwie zmia-
ny. Nie opuszczane były zajęcia takie jak WF, zajęcia rysunków i śpiew.

Złożyłem wniosek o przeniesienie szkoły do pałacu, aby szkoła mia-
ła właściwe warunki lokalowe, teren zdrowy wśród drzew parku i co nie 
mniejszej wagi uchronienie pałacu przed dalszą dewastacją. Cóż p. starosta 

sprzeciwił się temu. „Tu mi włosy wyrosną, jak szkoła będzie w tym bu-
dynku” Nie ustąpiłem. Wiedziałem, że już tu nie będę, ale chciałem sprawę 
szkoły wcześniej załatwić – chodziło o remont. Złożyłem do władz powia-
towych wniosek o komisję celem zbadania stanu bezpieczeństwa budynku 
i wydania jasnego nakazu rozpoczęcia zajęć szkolnych w tym budynku, 
w przeciwnym razie lekcji nie rozpocznę, bo nie chcę ponosić odpowiedzial-
ności za następstwa. Pismo złożyłem osobiście za pokwitowaniem odbioru 
na kopii. Komisja wkrótce zbadała stan i... w sierpniu ekipa remontowa za-
częła remont w pałacu. Do dziś szkoła ma tam siedzibę. Skończyła zajęcia 
i starsza młodzież klasy siódmej na kursie dla dorosłych.

Zakończenie roku szkolnego 1949/1950. Od lewej stoją: Alina Łosowska, Anatol 
Mowczun, Róża Bień, Józef Sobczyk, Danuta Salamon, Hubert Orzepowski, Irena 

Miszewska, Franciszek Gałązkiewicz, Emil Kolbusz. Siedzą od lewej: Melania Kolbusz, 
Czesław Szyszlak, Michalina Szyszlak, Marianna Lesszczyńska Henryk Leszczyński. 
Na ziemi siedzą od lewej: Maria Szot, Waldemar Mikołajczyk, Czesława Turowska
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O zwolnienie mnie z pracy złożyłem wniosek w maju. 23 maja 
otrzymałem odpowiedź odmownie. W początku lipca zawiozłem do in-
spektoratu klucze od szafy, pieczątki, legitymację. Inspektor zagroził mi 
sprawą sądową, a gdy oświadczyłem, że jestem przygotowany na trzy 
lata więzienia zmienił ton i zaproponował wybór wolnej szkoły na terenie 
całego powiatu. Zgodziłem się. Ruszyłem na poszukiwanie, a było kil-
kanaście miejscowości. Pierwsza z wolnych w budynku o dwóch salach. 
Mieszkanie dla nauczyciela u chłopa na półpiętrze. Opał mogę złożyć 
w komórce obok opału chłopa. Idealne warunki ale zrezygnowałem.

Druga szkoła w pobliżu Szczecinka w domu chłopa, czy chłop w bu-
dynku szkolnym. Chłop nie remontował bo to budynek szkolny, gmina też 
nie bo to chłopski. Nauczycielka mieszkała w starym budynku – pruski 
mur. Zimą w mieszkaniu siedziała w palcie i walonkach, dziury w ścia-
nach na wylot. We wsi spotkałem chłopa, który o szkole tak się wyraził: 
„moje owce mają lepszy chlew jak ta szkoła”. W dość ładnym i nowym 
budynku przeprowadzono remont. Przed budynkiem stał bufet i szafy. Co 
tu będzie – spytałem. Sala. A ten bufet? A jak będą zabawy, to gdzie bę-
dziemy chodzić. Tu będzie i bufet. To mi wystarczyło. Tu dbają o szkołę. 
Tylko pracować w takiej wsi. Wreszcie trzecia w Chłopowie.

Pierwszego sierpnia opuszczałem Siemczyno. I jeszcze bym 
się zastanowił czy nie zostać, gdybym już w lipcu nie zaczął pracy 
w Chłopowie. Gdy samochód stał przed domem zauważyłem grupę 
dzieci na drodze. Do mnie przyszła Polewska i prosiła bym został, 
bo w Inspektoracie powiedziano im, że odchodzę na własne żądanie, 
a nie tak jak ja mówiłem, że przenoszą mnie władze. Gdy powie-

Dzieci przedszkolne przed budynkiem Plebani w Siemczynie
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działem, że nie mogę tu zostać, wtedy powiedziała: „I tak pan nie 
wyjedzie. Dzieci czekają i położą się na drodze, a samochód po nich 
nie pojedzie”. Tak, na to czekały, naturalnie namówione. Przekona-
łem Polewską i z żalem ją pożegnałem. Wyjeżdżając żegnałem wieś, 
rodzinę i przyjaciół. Pierwsze dni wiązały ludzi wspólnymi troskami, 
niepewnością jutra i ta więź Polaków wśród Niemców zacierała różne 
obyczaje – tworzyła rodzinę. Wśród dzieci czułem się jak wśród naj-
bliższych, w tej rodzinie wsi. Wzajemne zrozumienie, chęć dzieci do 
pracy rozwijały uczucie przyjaźni – to byli moi najlepsi przyjaciele.

Współpraca z koleżanką Wasilewską tak się układała, że każde po-
czynanie nie było poleceniem, nakazem ale przyjacielską rozmową 
o potrzebie wykonania pewnej pracy. Tak „Wyrciu” trzeba o tym po-
myśleć i zrobić, lub – nikt z nas nie zrobi. Był to okres w moim życiu 
najmilszy i najsmutniejszy. W dniu pożegnania szkoły i dzieci mogłem 
przemówić tylko jedno słowo - żegnajcie!

Musiałem opuścić szkołę w Siemczynie, aby uwolnić się od najaz-
dów do mnie ubowców i ich presji. Grożono mi zlikwidowaniem. Byłem 
pod „opieką” woźnego przyjaciela i zausznika Cz. Dziś jak zmora spadło 
ze mnie to ukrywanie krzywdy moralnej. Ja wiem jednak, że usiłowa-
nie wciągnięcia mnie do partii miało na celu odebranie mi możności 
wyrażania swego zdania na pewne zagadnienia, a tym samym wyrzec 
się wyrażania swych sądów, a być robotem kierowanym przez kogoś. 
Jak żal mi zdrowia utraconego w samoobronie, które teraz szczególnie 
jest potrzebne. Mam cześć dla tych, którzy mieli odwagę przeciwsta-
wiać się tyrani i wprost powiedzieć gorzką prawdę w oczy tym, którzy 

Harcerki z I i II podobozu Szczakowa na schodach plebanii w Siemczynie
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kłamstwem, obłudą i przemocą usiłowali wyrwać serca i własne myśli, 
a w miejsce tego wstawić mechanizm naśladujący.

Do napisania wspomnień skłoniła mnie chęć pozostawienia dzieciom 
i wnukom mojego postępowania. Okoliczności, które skłaniały mnie do 
tego, warunków w jakich zaczęliśmy pracę na terenach Ziem Odzyska-
nych. Niech wyciągną wnioski z błędów jakie popełniłem i unikną ich, 
a jeżeli uznają w moim postępowaniu słuszne, niechaj mnie w tym naśla-
dują. Nie można być sędzią dla siebie. 

Henryk Leszczyński sierpień 1973 r. 

Zdjęcia i dokumenty dodał Kamil Połeć.

W powyższych wspomnieniach zachowano oryginalną pisownię 
i styl autora. Redakcja

Bibliografia:

Henryk Leszczyński, Moje wspomnienia z pracy w pow. Szczecinek – maszyno-
pis 1973
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Opracował Kamil Połeć

Dyrektorzy szkoły podstawowej 
w Siemczynie

1. HENRYK LESZCZYŃSKI
Urodził się 2.05.1904 roku we wsi Łajszczew pow. Skierniewice w rodzi-

nie chłopskiej. Ojciec jego Michał Leszczyński był postępowym rolnikiem, 
a ponadto przez wiele lat, aż do 1939 roku, pełnił funkcję wójta.

Po ukończeniu szkoły podstawowej Henryk podjął naukę w Pań-
stwowym Gimnazjum w Skierniewicach. Z powodu wypadku podczas 
ćwiczeń wojskowych w 1925 roku i długiego okresu rekonwalescencji  nie 
ukończył nauki oraz uznany został za niezdolnego do służby wojskowej. 

Od lewej: Stefan Leszczyński (brat) z żoną Eleonorą, Michał Leszczyński (ojciec), 
Henryk Leszczyński z synem Bogdanem. Łajszczew 1935 rok
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Wyjechał na stałe do Warszawy, gdzie ukończył kursy handlowe i podej-
mował pracę w tym zakresie. W 1930 roku zawarł związek małżeński 
i zamieszkał w rodzinnych stronach żony, tj. w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie prowadzili wspólnie działalność handlową. 

Po wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną przeniósł się 
w okolice Skierniewic, gdzie aż do zakończenia wojny wykonywał 
rożne zajęcia pozwalające przetrwać ten trudny czas. W 1945 roku 
postanowił wyjechać na Ziemie Odzyskane i podjąć działalność 
oświatową, której pragnął poświęcić swoje dalsze lata. Do pracy skie-
rowany został przez Inspektorat Oświaty w Szczecinku - otrzymał 
angaż na stanowisko nauczyciela w miejscowości Heinrichsdorf, póź-
niej Henrykowo i ostatecznie Siemczyno. Sprowadził tu żonę, syna 
i córkę – dzieci były w wieku szkolnym. Już w sierpniu 1945 roku 
rozpoczęte zostały prace, zmierzające do otwarcia polskiej szkoły. 
Czasy były trudne, panowała atmosfera niepewności, a nawet strach, 
brakowało podstawowych pomocy naukowych. Przez 2 lata był je-
dynym nauczycielem w tej szkole. Prowadził równocześnie zajęcia 
pozaszkolne. Uzupełnił też swoje kwalifikacje, uzyskując świadectwo 
ukończenia zaocznego Liceum Pedagogicznego w Słupsku.

Przed wejściem do piwiarni. 
Leszczyński z żoną. Piotrków 

Trybunalski 1936 rok

Henryk Leszczyński – 
lata 50-te XX wieku

Wycieczka szkolna do Połczyna Zdroju – 1948 rok

W piwiarni w Piotrkowie Trybunalskim – 1936 rok
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Nie układała się natomiast współpraca z lokalnymi władzami. 
Ustawienie we wsi krzyża oraz wyświęcenie kościoła z inicjatywy 
Henryka Leszczyńskiego przyjęte zostały krytycznie. Przesłuchania 
w organach Milicji Obywatelskiej, próby zmuszenia do współpracy 
z Urzędem Bezpieczeństwa zmusiły go do opuszczenia Siemczyna. 
Przepracował w tutejszej szkole pięć lat, ale nie widział szans na przy-
szłość. Następne placówki to małe szkoły podstawowe w Chłopowie 
gm. Polne i w Trzemnie gm. Barwice. Pracował w szkolnictwie pod-
stawowym do 1970 roku.

Przeżycia pierwszych powojennych lat pozostawiły trwały ślad na 
zdrowiu pana Henryka. Potrzebował spokoju. Dużo pisał, udzielał się 
społecznie, zajmował się pszczelarstwem, ale zawsze obowiązki nauczy-
ciela i wychowawcy były na pierwszym miejscu.

W 1970 roku, w wieku 65 lat przeszedł na emeryturę i zamieszkał 
z żoną w Koszalinie u syna Bogdana. Życie pokazało, że pozostało 
mu jeszcze sporo energii życiowej. Szukał dalszych zadań do wyko-
nania. Była dobra okazja. Powstał zblokowany sad w Konikowie k/
Koszalina na obszarze 42 ha. Pracownicza działka to 0,5 ha jabłoni 
lub śliw. Posiadał dwie takie działki, pracy było dużo, ale bardzo mu 
ona służyła.

W okresie zimowym znów pisał. W 1973 roku ukończył „Moje wspo-
mnienia z pracy w pow. Szczecinek od roku 1945 do 1970”. Pracę tę 
zgłosił na konkurs „Moje związki, moje spotkania z ziemią koszalińską”, 
ogłoszony przez ówczesnego Wojewodę Koszalińskiego. Zdobyła ona 
I nagrodę. Duże zaangażowanie Henryka Leszczyńskiego w pracę za-
wodową i społeczną (w spółdzielczości) były dostrzegane głównie przez 
Inspektorat Oświaty, czasem przez inne władze. Otrzymał w okresie swo-
jej 25 – letniej pracy oraz w 1976 roku następujące odznaczenia:

1. Odznaka honorowa „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WOJ. KOSZA-
LIŃSKIEGO”

2. Złoty Krzyż Zasługi

W sadzie z żoną i dziećmi. Chłopowo – 1952 rok Henryk Leszczyński lata 
70-te XX wieku
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3 . Złota Odznaka ZNP
4. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Zmarł 02.03.1981 roku w wieku 76 lat i pochowany jest na cmentarzu 

w Koszalinie.
Barbara Bukała z d. Leszczyńska

2. CZESŁAW SZYSZLAK
Urodził się 4.10.1928 roku w Lubatowej (obecny powiat krośnień-

ski woj. podkarpackie). Pochodził z wielodzietnej 
rodziny (trzynaścioro rodzeństwa), która po wojnie 
osiedliła się na Ziemiach Odzyskanych w Okonku 
(obecnie powiat złotowski, woj. wielkopolskie). 
Po zakończeniu wojny postanowił zostać księdzem 
i wstąpił do seminarium. Ze względu na złą sytu-
ację materialną po 3 latach zawiesił dalszą naukę. 
Zdecydował się na zawód nauczyciela. W 1949 
roku został skierowany przez inspektorat oświaty 

do szkoły w Siemczynie. Tu zakochał się w nauczycielce Michalinie 
Wasilewskiej i definitywnie porzucił dla niej seminarium.

W 1950 roku, po odejściu Henryka Leszczyńskiego, został miano-
wany  kierownikiem Szkoły Podstawowej w Siemczynie. W 1966 roku 
został powołany na stanowisko Inspektora Oświaty w Szczecinku i sta-
nowisko to piastował do połowy lat 70- tych XX wieku. Następnie został 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku, a później wicedy-
rektorem Technikum Mechanicznego w Szczecinku, gdzie przepracował 
do przejścia na emeryturę.

Zmarł na zawał serca 22.05.1987 roku. Pochowany jest na cmentarzu 
w Złocieńcu.

 3. JÓZEFA TEKLA  z d. GADOMSKA
Urodziła się 10.08.1922 roku w Łoszniowie, rejon trembowelski, ob-

wód tarnopolski (obecnie Ukraina). Do Siemczyna 
trafiła w 1967 roku i objęła kierownictwo szko-
ły. Jej mąż Leon Tekla pracował w siemczyńskiej 
spółdzielni jako agronom (zmarł 31.05.1977 roku) 
Kierowała szkołą do 1977 roku, kiedy to przeszła 
na emeryturę. Potem pracowała jeszcze przez dwa 
lata w bibliotece. W 1979 roku wyprowadziła się do 
Słupska. Zmarła 15.12.1980 roku. Pochowana jest 
na cmentarzu w Słupsku.
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4. BOLESŁAW JAKUBCZAK
Urodził się 30.08.1930 roku we wsi Stodoły (dawne woj. kielec-

kie). W roku 1947 zamieszkał we wsi Jasnopole 
w pow. drawskim. Pomagał rodzicom w gospo-
darstwie rolnym i kontynuował przerwaną przez 
wojnę edukację. W 1951 roku, po skończeniu 
dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego podjął 
pracę jako nauczyciel. Dalszą naukę odbywał 
zaocznie i w 1954 roku ukończył Liceum Peda-
gogiczne Świdwinie, otrzymując świadectwo 
dojrzałości. W 1952 roku ożenił się z Mieczysła-
wą Chmielewską, która także była nauczycielką.

Bolesław Jakubczak pracował jako nauczyciel od 1954 roku w Psich 
Głowach, a od 1958 roku w Pławnie, gdzie został mianowany na kie-
rownika Szkoły Podstawowej. W 1969 roku ukończył zaocznie Studium 
Nauczycielskie w Kołobrzegu. W 1977 roku został powołany na dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Siemczynie i obowiązki te pełnił do 1988, 
kiedy to przeszedł na emeryturę, a rok później szkoła z powodu złego 
stanu technicznego budynku została zamknięta.

W latach 1975-1997 Bolesław Jakubczak był kuratorem sądowym.
Za zasługi dla szkolnictwa otrzymał:

 – Złoty Krzyż Zasługi.
 – Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania „Za szczególne osiągnię-

cia w pracy dydaktyczno-  wychowawczej”
 – Medal 40-lecia Polski Ludowej.
 – Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Kosza-

lińskiego”
Zmarł 17 września 2009 roku i jest pochowany na czaplineckim 

cmentarzu.
Kamil Połeć

Bibliografia
Czaplinek 1945-2009 cz. III Ku społeczeństwu obywatelskiemu. Czaplinek 2010
Kronika Szkoły podstawowej w Siemczynie 

Relacje ustne
Helena Smirnow, Barbara Bukała
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Wiesław Krzywicki

Piękna karta siemczyńskiej spółdzielczości.
„KŁOS” i jego ziarno

„Światowa gospodarka, jeśli ma zapewnić bardziej 
zrównoważony i trwały rozwój, wymaga zapewnienia 
większej różnorodności. W tej różnorodności model 
spółdzielczy jest coraz bardziej widoczny i doceniany we 
wszystkich zakątkach świata”

Pauline Green, Prezydent Międzynarodowej 
Organizacji Spółdzielczej

Wieś Heinrichsdorf, później Henrykowo i Siemczyno, została opanowa-
na 4 marca 1945 roku przez żołnierzy 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.

Do ostatniej chwili władze niemieckie zabraniały mieszkańcom wsi 
ucieczki przed zbliżającym się frontem. Dopiero 1 marca, gdy ruszyła 
ofensywa radziecko-polska, a na drodze pomiędzy Złocieńcem a Draw-
skiem Pomorskim pojawiły się czołgi z czerwoną gwiazdą, pozwolono 
na ewakuację. Dla wielu było już za późno, ponieważ pod Bierzwnicą 
(niem. Reinfeld) koło Świdwina dogonił ich front i zostali zawróceni do 
wsi. Jedynie nielicznym, w tym rodzinie von Bredow, udało się przedo-
stać dalej.

 Tak więc po wkroczeniu żołnierzy polskich do Heinrichsdorf było tu 
jeszcze wielu rdzennych mieszkańców oraz kilkunastu Polaków - robot-
ników przymusowych. Jeden z – nich - Ignacy Wyroba - mianował się 
samozwańczym sołtysem. W wyniku przymusowego wysiedlenia Niem-
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ców ich liczba we wsi zaczęła się zmniejszać, ale jeszcze w lutym1946 
roku było ich 140. Ostatni mieszkańcy narodowości niemieckiej opuścili 
Siemczyno w maju 1946 roku.

Wieś, jak i wiele innych miejscowości na tym terenie, wkrótce zasiedlili 
przesiedleńcy z przedwojennych Kresów, a także z Polski centralnej. Byli 
to głównie rolnicy, którzy obejmowali poniemieckie gospodarstwa rolne 
w zamian za utracone na wschodzie mienie. Było im bardzo trudno z powo-
du braku koni, bydła, narzędzi, maszyn rolniczych i ciągników, nasion oraz 
środków finansowych na ich zakup. Niektórzy znaleźli pracę w Państwo-
wych Nieruchomościach Ziemskich z siedzibą w byłym majątku rodziny von 
Bredow. Gospodarstwem zarządzali wtedy Marian Lebiecki i Jan Dębicki. 
Inwentarz liczył ok. 60 sztuk bydła i ok. 150 sztuk świń.

W tych pierwszych trudnych latach, 
dzięki akcji UNRRA, do Siemczyna 
dotarło nieco sprzętu rolniczego, m.in. 
traktory „Case” oraz konie i żywność. 
Praca na zdobytym w ten sposób sprzęcie 
była bardzo niebezpieczna. Ze względu 
na swoją konstrukcję traktory były bar-
dzo wywrotne i raczej nie nadawały się do 
pracy na naszym pagórkowatym terenie. 
W samym Siemczynie zdarzyły się dwa 
wypadki śmiertelne. W lipcu 1948 roku 
siemczyński majątek został częściowo 
rozparcelowany. Pozostała jego część sta-
nowiła tzw. „resztówkę”, którą zarządzała 

Pamiątkowe zdjęcie po skończonej młócce. Z prawej stoi Marian Lebiecki. Siemczyno 1947 r.

Przed pałacem w Siemczynie – 
1948 r. Pierwszy z prawej Jan 

Dębicki.
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Czaplinku. Gospodar-
stwo to prowadzili Marian Lebiecki i Jan Dębicki. W 1949 roku na bazie 
„resztówki” utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Rolne Siemczy-
no pod kierownictwem pana Lipińskiego, które istniało do 1953 roku.

Te trudne początki tak wspomina Jan Dębicki:
„...W lutym 1947 r. zostałem zdemobilizowany z wojska. Osiedliłem 

się w Czaplinku razem z kolegą Jankiem Przegalińskim. Mieszkałem 
u niego do kwietnia 1948 r. W tym też miesiącu podjąłem pracę w rybo-
łówstwie. Nie miałem w ogóle pojęcia o tym zawodzie ani o pływaniu po 
jeziorze łodzią wiosłową. Po kilku dniach rzuciłem tę pracę. Zostałem 
magazynierem w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich w mająt-
ku Henrykowo, a później Siemczyno. Była to moja pierwsza praca po 
zdemobilizowaniu z wojska. Zamieszkałem razem z Marianem Lebieckim 
i wspólnie prowadziliśmy gospodarstwo oraz księgowość. W majątku 
nie było kierownika zakładu. Raz w tygodniu dojeżdżał do nas kierownik 
z majątku Dobrzyca, pan Rogowski.

Praca była bardzo przyjemna. Często wychodziłem w pole z pracow-
nikami, sprawując nad nimi nadzór. Likwidowaliśmy odłogi. W majątku 
było parę ciągników z UNRRA, małej mocy, amerykańskich i angielskich. 
W majątku było ok.60 sztuk bydła, ok. 150 sztuk świń. Pracowników do 
pracy częściowo dowoziliśmy z Czaplinka. W lipcu, gdy majątek Hen-
rykowo został rozparcelowany, przyjechali osadnicy z woj. kieleckiego. 
Część pracowników została przeniesiona do majątku Stare Drawsko.

W tym czasie poznałem na zabawie swoją przyszłą żonę Marysię Sulikow-
ską. Mnie i część pracowników przeniesiono do majątku Wrzoski oddalonego 
od Henrykowa ok. 2 km. Tam, poza jednym sześciorakiem i oborą, nie było nic. 
Żadnego inwentarza ani sprzętu rolniczego. Zamieszkałem w jednym z tych 
budynków. W mieszkaniu brak było drzwi. Dobrze, że to było lato. Planowa-
liśmy na okres jesienny zaorać trochę ziemi i ją obsiać. Prawie codziennie 
chodziłem do Henrykowa na spotkanie z Marysią. W końcu zakochaliśmy się 
i postanowiliśmy pobrać się. Życie samemu w takich warunkach było bardzo 
trudne. Nadchodziła jesień. Na piechotę pokonywaliśmy z Marysią drogę do 

Pracownicy „resztówki” sprawdzają stan 
Techniczny maszyn – 1948 r.

Jan Kwak na traktorze Case, który trafił do 
Siemczyna w ramach akcji UNRRA 1948 r.
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Czaplinka na naukę przedślubną. Ustaliliśmy datę ślubu na 30 października 
1948 r. Było nam ciężko. Ja nie miałem pieniędzy i marynarki. Ojciec Marysi 
i dziadkowie wyprawili nam wesele. Zamieszkaliśmy razem we Wrzoskach. 
Moi koledzy pomogli nam jako tako umeblować się. W listopadzie tegoż roku 
przeprowadziliśmy się do Starego Drawska. W pokoju mieszkania, które nam 
przydzielono, była zgniła podłoga. Dostałem z PGR deski. Położyłem nową 
podłogę. Za sąsiadów mieliśmy Niemców. Niemka uczyła żonę piec chleb. 
Było nam dobrze we dwoje. W niedzielę leżeliśmy w łóżku przez cały dzień. 
Często przychodziła do nas babcia Marysi. Ja pracowałem w PGR jako bry-
gadzista oborowy. Kupiliśmy prosiaka z PGR-u, dziadkowie dali nam krowę, 
więc mieliśmy co jeść. Na wiosnę 1949 r. poszedłem do pracy w brygadzie 
polowej. Żona zaszła w ciążę. Wiosną i latem chodziła dorywczo do pra-
cy. W okresie żniw przeniesiono mnie do pracy na stanowisku magazyniera. 
Pracowałem do jesieni. Potem przeniesiono mnie na stanowisko kierownika 
do majątku Chmielewo. Tam nie było żadnego budynku, w którym można 
było zamieszkać. Mieszkaliśmy więc w Siemczynie u dziadków. Razem ze 
mną przeniesiono jednego traktorzystę - Mietka Adamczyka. W Chmielewie 
w stajni mieszkał Antek Wojtków. Warunki jego mieszkania były straszne.

Jesienią 1 listopada 1949 r. urodziła się nam córeczka. Żona rodziła 
w domu. Córeczkę ochrzciliśmy i daliśmy na imię Anna. Powiększyła nam się 
rodzinka. Tejże jesieni wyremontowałem jeden dwurodzinny budynek miesz-
kalny i zamieszkaliśmy już w Chmielewie. My w jednym lokalu, a w drugim 
zamieszkał Antek Wojtków. Do pracy przychodzili ludzie z Żelisława. Zima 
była bardzo ciężka, mroźna. Opałem było drewno surowe przywożone 
z lasu. Paliliśmy przeważnie surowym bukiem i brzozą. Było ciepło, dopóki 
paliło się w piecu. W kuchni w nocy zamarzała woda. W mieszkaniu było 
dużo szczurów. W nocy chodziły po głowie. Na wiosnę 1950 r. trzeba było 
obsiać pola. W majątku już było parę traktorów, 10 koni. Wyremontowano 

chlewnie i postawiono ok. 100 sztuk 
świń. Na polach były poniemieckie 
stodoły. Rozebrano je i postawiono 
dwie stodoły w Chmielewie. Wyre-
montowano następny dwurodzinny 
budynek mieszkalny.

W 1950 r. do Chmielewa dołą-
czono kolonię w Piasecznie. Były to 
trzy gospodarstwa indywidualne. 
Mieszkańcy kolonii podjęli pracę 
w PGR. Teren ten był górzysty, do 
uprawy było około 50 ha gruntów 
ornych. Uprawiano pola wołami. 
Były tam cztery pary wołów. Wo-
łami jeździł Bronek Turowski, 
Mazurkiewicz i inni.

Podczas młócki. Z prawej Jan Kwak – 1948 r.
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W 1951r. dołączono do Chmielewa stary majątek Wrzoski. W sumie 
Chmielewo liczyło wtedy około 600 ha gruntów ornych, znajdujących 
się w trzech obiektach. Było coraz to więcej pracowników stałych. Część 
z nich dochodziła z Żelisława. We wszystkich obiektach budynki były znisz-
czone i wymagały kapitalnego remontu lub wręcz odbudowy. Częściowo 
remonty były przeprowadzane przez zakłady remontowe z Czaplinka.

Też w 1951 r. przeprowadzili się do nas dziadkowie żony. Dotychczas 
zamieszkiwali z bratem żony, Stefanem, w Siemczynie. Po śmierci ojca 
żony Stefan nie chciał gospodarzyć na pozostawionym gospodarstwie 
w Siemczynie i po zbiorach przekazał je na skarb państwa, a sam poszedł 
do pracy w PGR. Dnia 8 sierpnia 1952 r. urodziło się nam drugie dziecko, 
syn Zbigniew...”

Okres przymusowej kolektywizacji nie ominął też Siemczyna, szcze-
gólnie że we wsi byli rolnicy, którzy opowiadali się za spółdzielnią 
rolniczą. Warunki ku temu były tu dobre - duże budynki gospodarcze, 
droga łącząca Czaplinek ze Złocieńcem. Co prawda zniechęcało ludzi do 
przystąpienia do spółdzielni powoływanie się agitatorów na „dobrobyt” 
w kołchozach. Mieszkańcy pochodzący z Kresów dobrze znali ten „do-
brobyt”. Drugą przeszkodą był przymus i pierwszeństwo w obsadzaniu 
zarządu przez „biedniaków”. We wsi znany był przypadek zmuszania 
osadników z kieleckiego do przystąpienia do spółdzielni pod groźbą 
zamiany przydzielonej im ziemi na inną, gorszej klasy i oddaloną kilka 
kilometrów od wsi.

Mimo tych utrudnień 11 rolników 6 lutego 1953 roku postanowiło 
utworzyć spółdzielnię produkcyjną. Wśród jej założycieli byli między 
innymi: P. Polewski, Turowscy, Michał Dejneko, Łosin, Molisakowie, 
Marszałek, Zawadzcy i inni. Dejneko wraz z członkami wymyślili dla 
spółdzielni niepolityczną nazwę „Kłos”. Była to nazwa jak najbardziej 
neutralna, jednak mieszkańcy wsi nazywali ją potocznie „kołchozem”.

Początki były skromne: zaledwie 100 hektarów scalonej ziemi 
uprawnej, stado 10 sztuk bydła, mała chlewnia i skromniutki majątek 
trwały o wartości 70 tys. zł. Potem Starostwo Powiatowe w Szczecinku 
przekazało spółdzielni budynki inwentarskie i magazynowe po mająt-
ku przedwojennych właścicieli von Bredowów. Widząc, iż członkom 
spółdzielni łatwiej się gospodaruje, zaczęli do niej przystępować także 
inni rolnicy z Siemczyna: P. Fortuński, Połetek, Kozłowski, Czarnecki, 
Głodek i inni. Powołany został Zarząd Spółdzielni w składzie: Michał 
Dejneko - Przewodniczący Zarządu, Fortuński i Połetek - Członkowie 
Zarządu. Uchwalono też pierwszy Statut Spółdzielni.

W pierwszym okresie spółdzielnia ukierunkowała się na uprawę zbóż 
kwalifikowanych oraz uprawę ziemniaków przemysłowych i jadalnych. 
Dochody członków pracujących w Spółdzielni wyliczano na podstawie 
przepracowanych dniówek, które przeliczano na kilogramy żyta. Zarobek 
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wypłacany był na koniec roku obrachunkowego w złotówkach. Sprawami 
tymi, to jest rozliczeniami, zakupami nasion i ich sprzedażą, zakupami sprzę-
tu, inwentarza i sprzedażą płodów rolnych zajmował się główny księgowy.

Pierwsze lata działalności spółdzielni były bardzo trudne. Brakowało 
doświadczenia, a i czasy były niełatwe. Nie brakowało też nawet wśród 
jej członków przeciwników spółdzielni, lecz przeważali zwolennicy.

Henryka Fedorowiat, mieszkanka Siemczyna tak wspomina te trud-
ne początki: „W 1953 roku w naszej wsi powstała rolnicza spółdzielnia 
produkcyjna, do której moja matka wstąpiła rok później. Skończyłam 14 
lat i żeby pomóc mamie w utrzymaniu młodszego rodzeństwa, poszłam 
do pracy do tej spółdzielni, a ciężka to była praca jak na mój wiek. 
Trzeba było cały dzień podawać snopy na wóz, grabić siano, rozrzucać 
obornik ręcznie. Całą zimę chodziłam do młocki, gdyż nowo powstała 
spółdzielnia nie miała jeszcze tylu maszyn rolniczych co później. Dniów-
ka wynosiła 3 kg zboża, w przeliczeniu na pieniądze było to 9 zł dziennie. 
Trudno było więc zapracować na jedzenie, nie mówiąc o ubraniu i innych 
wydatkach. (…) Z czasem nasza spółdzielnia zaczęła się lepiej rozwijać. 
Państwo udzielało kredytów na zakup traktorów i maszyn, wtedy i praca 
była coraz lżejsza, plony większe, a co się z tym wiąże i dniówka większa. 
Na wystawie płodów rolnych spółdzielnia nasza zdobyła I miejsce. I nam, 
młodym, było już lepiej i weselej. Za dobrą i wzorową pracę w brygadzie 
młodzieżowej otrzymałam 200 zł nagrody. Może w dzisiejszych czasach to 
mało znaczy, ale wtedy to było dużo i jaka radość.”

W przełomowym dla Polski roku 1956 ważyły się losy spółdzielni. 
W tym czasie rozwiązano w kraju większość wiejskich spółdzielni pro-
dukcyjnych, ale „Kłos”, dzięki wysiłkom swych członków, przetrwał 
i nadal rozwijał się dynamicznie, o czym następująco pisał „Głos Kosza-
liński” 04.04.1960 roku:

„W ubiegłym roku spółdzielnia przejęła z Państwowego Funduszu 
Ziemi 100 ha ziemi ornej. Zwiększył się więc ogólny areał uprawowy; 
przybyło więcej roboty, a członków zaledwie dwunastu. Dzięki solidnej 
pracy całego zespołu, a tym samym dobrym wynikom ekonomicznym, 
udało się niemal całkowicie zmechanizować wszystkie prace w polu. 
Majątek trwały zwiększył się o 160 tys. zł. Spółdzielnia dysponuje dziś 
trzema ciągnikami, sprzętem współpracującym, przyczepami, ładowa-
czami obornika i in. Niezależnie od tego spółdzielcy posiadają 16 sztuk 
koni (w ubiegłym roku było ich 25), w tym 4 źrebaki. Konie wykorzystuje 
się do prac na działkach.

W tym roku projektuje się zmechanizowanie dostawy wody do obór 
i stajni, wywożenie obornika i dostawę paszy dla bydła. Do tego celu 
wykorzystane zostaną własne fundusze i kredyty państwowe.

Na jednym z ostatnich zebrań spółdzielcy postanowili przejść przede 
wszystkim na produkcję roślin nasiennych i hodowlę bydła i świń. 
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W pierwszym wypadku poważną trudność w realizacji zamierzeń stanowi 
dotkliwy brak nawozów sztucznych, które potrzebne są już teraz. Trudno 
jest dziś mówić dokładnie o ilości areału przeznaczonego na ten cel. Jed-
no jest pewne, że 8 ha obsadzi się sadzeniakiem.

W odniesieniu do hodowli bydła można zanotować już pewne osią-
gnięcia. Spółdzielnia posiadała do niedawna jeszcze tylko 37 sztuk 
bydła. W ostatnich dniach zakupiono 15 cieliczek. W związku ze stałym 
powiększaniem stada zagospodarowano 16 hektarów łąk. Dalszych 20 
przeznaczono na pastwiska. W najbliższych trzech latach zagospodaruje 
się wszystkie użytki zielone.

Pierwszym etapem rozwoju hodowli w ogóle jest, jak widzimy, po-
większenie stada krów wysokomlecznych. W jesieni, po przeprowadzeniu 
pewnych prac przygotowawczych, spółdzielcy założą hodowlę świń. 
Górną granicę ustalono na 200 sztuk. Początkiem będzie zakupienie od-
powiedniej liczby macior.

Tyle o zamierzeniach i ich realizacji. A jak przebiegają prace wiosen-
ne? Spółdzielcy nie narzekają. Zarówno siewy jak i orki wiosenne biegną 
zgodnie z harmonogramem. Nie należy oczekiwać niespodzianek choć-
by dlatego, że spółdzielnia posiada sprzęt mechaniczny, który niezwykle 
przyśpiesza roboty. niepokój budzi jedynie wiosenna susza.”

Kryzys w istnieniu spółdzielni, gorszy od tego z 1956 r., nadszedł w 1961 
roku. Jego przyczyną, jak pisał „Głos Koszaliński”, była zła praca zarządu, 
która doprowadziła do zadłużenia w banku na 180 tys. zł oraz do dużego 
spadku plonów. W tym pamiętnym dla spółdzielców roku nie uzyskali oni 
żadnych dochodów. Aby w jakiś sposób pomóc ludziom, walne zebranie po-
stanowiło przydzielić członkom spółdzielni, kosztem rezerw nasiennych, po 

Pracownicy PGR Siemczyno powracają z pochodu pierwszomajowego z Czaplinka – 1950 r.
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4 kg zboża za każdą dniówkę obrachunkową. Spółdzielcy dokonali zmian 
w zarządzie i przyjęli na kierownika znanego w powiecie szczecineckim 
działacza spółdzielczości wiejskiej, Józefa Chmieleckiego.

Nowemu zarządowi wystarczył rok na uzdrowienie sytuacji i kiedy 
w 1963 roku spółdzielnia uroczyście obchodziła dziesiątą rocznicę swego 
istnienia, jej wyniki były już dodatnie. W tym czasie spółdzielnia była już 
znana w województwie koszalińskim i jubileusz ten odnotował „Głos Ko-
szaliński” w artykule autorstwa Piotra Ślewy z 11 lutego 1963 roku: 

„...Wartość majątku trwałego przekracza obecnie 1200 tys. zł, a w spół-
dzielczej oborze znajduje się ponad 60 sztuk bydła. Spółdzielnia posiada 
4 kompletne zestawy traktorowe, dużą oczyszczalnie nasion i młyn. Areał 
wspólnie zagospodarowanej ziemi wzrósł do około 300 ha, plony 4 podsta-
wowych zbóż wynoszą średnio około 17 kwintali z hektara. W ubiegłym roku 
sprzedano państwu 4 wagony ziemniaków - sadzeniaków, dostarczono 58 ty-
sięcy litrów mleka i kilkadziesiąt ton ziarna siewnego, niektóre gatunki nawet 
w stopniu oryginału. „Kłos” urósł do rangi gospodarstwa nasiennego zdobył 
także miano wzorowego ośrodka hodowli bydła.

Pozycja spółdzielni produkcyjnej jest przede wszystkim zasługą ludzi, re-
zultatem wydajnej pracy15-osobowego kolektywu. W tym gronie większość 
stanowią ci, którzy przed dziesięciu laty podpisali statut. Obecnie zbierają 
owoce tej decyzji. Np. Maria Zawadzka, której nazwisko figuruje w protokóle 
z pierwszego organizacyjnego zebrania obecnie jest w spółdzielni razem z sy-
nem Czesławem. Za rok ubiegły Zawadzcy wypracowali około 100 kwintali 
zboża. Zespół członków RSI powiększył się także o rodziny Turowskich, Czar-
neckich. Józef Czarnecki ma już ponad 60 lat. Podeszły wiek nie przeszkadza 
mu jednak sumiennie wykonywać i to od 10 lat funkcji oborowego. Do gro-
na wzorowych członków spółdzielni należą też Bolesław Kozłowski i Ludwik 
Głodek, członkowie ZSL, Jan Łosin i Henryk Turowski. O rozwój spółdzielni 
i dobro jej kolektywu troszczy się zarząd, w którym przewodzą członkowie 
partii tow. tow. Michał Dejneko i Kazimierz Czarnecki.

Przy podziale dochodów wypracowanych w roku ubiegłym na każdą 
dniówkę obrachunkową przypadło około 15 kg zboża 6 zł w gotówce oraz 
ziemniaki i pasza. Rodziny spółdzielców posiadają również działki przyza-
grodowe, na których hodują średnio do 2 szt. bydła, kilka świń, drób. Nie jest 
to jeszcze ten standard życia, o który ubiega się siemczyński „Kłos”.

-  Dotychczas dreptaliśmy w miejscu - mówi przewodniczący RSP Mi-
chał Dejneko - uprawialiśmy wszystkie gatunki roślin. Różne też były opinie 
o kierunkach hodowli. Sytuacja w rolnictwie zmusza nas jednak do skupie-
nia uwagi na najbardziej dochodowych dziedzinach produkcji. Zamierzamy 
więc rozwijać hodowlę bydła i to w takim tempie, by w końcu 1965 roku 
pogłowie liczyło około 100 sztuk. Mamy odpowiednie pomieszczenia in-
wentarskie, założyliśmy pastwisko na obszarze 30 ha, ponad 160 tys. zł 
kosztowało zmeliorowanie łąk. W tym roku przeprowadzimy pełną uprawę 
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użytków zielonych o powierzchni 20 ha. Koniczyny, mieszanki strączkowych 
i wsiewki na łącznym obszarze 45 ha zapewnia naszej hodowli dostatek pa-
szy. Drugi zasadniczy kierunek w produkcji - to nasiennictwo...

Wprawdzie agronom, Józef Chmielecki twierdzi, że produkcja zbóż 
wysokich stopni odsiewu nie opłaca się, bowiem „Centrala Nasienna” 
daje cenę niższą niż GS i do tego zbyt długo trwają korowody z otrzy-
maniem należności za ziarno, ale „Kłos” nie zamierza zrezygnować 
z dostaw kwalifikowanej pszenicy, jęczmienia, owsa, jednolitych od-
mian ziemniaków w klasie „A”. Postanowiono więc znacznie rozszerzyć 
powierzchnię zasiewów zbóż jarych oraz areał ziemniaków odmiany 
„Damrot” i „Flisak”. Kierunek ten podyktowała także konieczność 
pokrycia narastających potrzeb na nasiona gospodarstw chłopskich za-
równo z Siemczyna jak i okolicznych wsi.

Byliśmy świadkami rozmowy sołtysa, Grzegorza Fedorowiata z Mi-
chałem Dejneko, Józefem Chmieleckim i Zygmuntem Turowskim. 12 lutego 
odbyło się w Siemczynie zebranie rolników nie należących do spółdzielni. 
Powołano na nim komisje do współpracy z RSP, w której skład weszli: Fe-
liks Skowron, Antoni Łosin i Czesław Szymański. Na zebraniu opracowano 
plan współdziałania, w myśl którego spółdzielnia produkcyjna przejmie na 
swe konto ponad 300 tys. zł środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, za tę 
gotówkę zakupi zestaw traktorowy, urządzi dużą kuźnię i zapewni wsi pełny 
asortyment usług maszynowych. W planie ustalono też zakres pomocy spół-
dzielczego kolektywu przy zakładaniu na gruntach Państwowego Funduszu 
Ziemi zespołowego wypasu bydła, organizację dostawy nawozów sztucznych 
i wapna, remont wspólnej świetlicy, szkolenie rolnicze itp.

Nawet dla wielu członków spółdzielni ta decyzja wsi była niespodzianką 
dużej miary. Jak to? Przecież wśród tych 17 chłopów będących na zebra-
niu są i ci którzy niegdyś należeli do ich grona, lecz odeszli, bo zwątpili 
w powodzenie sprawy zapoczątkowanej przed laty. Czyżby teraz wracali? 

Może jeszcze nie... 
ale coraz wyraźniej 
przekonują się, że 
efekty gospodarcze 
uzyskuje się tylko 
przez nowe, lepsze 
metody pracy w rol-
nictwie, przez formy 
opierające się na 
zespołowym wysił-
ku i mechanizacji. 
I to zjawisko jest 
najbardziej warto-
ściowym ziarnem Uczniowie Szkoły podstawowej z uwagą przyglądają się napra-

wie traktora, który zepsuł się podczas wykopków – 1960 r.
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wyprodukowanym w ciągu 10 lat trudnej pracy spółdzielni produkcyjnej 
„Kłos” w Siemczynie”.

W 1969 roku głównym księgowym w spółdzielni został Henryk Śmi-
szek, który tak wspomina to wydarzenie i następujące po nim lata pracy 
w Siemczynie:

„Do Siemczyna trafiłem przypadkiem, mianowicie z ogłoszenia w ga-
zecie i po rozmowie telefonicznej i wizycie na miejscu. Od maja 1969 roku 
rozpocząłem pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Kłos” w Siem-
czynie w charakterze gł. księgowego.

Spółdzielnią od kilkunastu lat kierował prezes zarządu p. Michał Dej-
neko, osoba praktycznie niewidoma – na jedno oko nie widział wcale, 
drugim rozróżniał światłocienie. Dziwnym wydało mi się, jak można kie-
rować jednostką gospodarczą, która zatrudnia kilkadziesiąt (wtedy ok. 
60) osób i gospodaruje na areale ponad  500 ha, nie mogąc niczego wi-
dzieć, wszak „pańskie oko konia tuczy”. Z czasem utarł się zwyczaj, że 
wychodziłem z p. Dejneko na spacery po terenie Spółdzielni i pozostało 
mi w pamięci takie zdarzenie. Przechodzimy obok kuźni, a prezes mówi 
„Poczekaj tu chwilę.” i raźno zmierza do kuźni, a po chwili słyszę: „Jan-
czurewicz (ty taki, owaki) czy ty myślisz, że jak jestem ślepy, to i głuchy?” 
Co widzę ? Rozpalone palenisko, obok stos stępionych lub pokrzywionych 
lemieszy i  kowala, który wali młotem w… puste kowadło. Mając w pełni 
sprawny wzrok  przeszedłbym obok kuźni i nie zauważyłbym tego. Tak 
zrozumiałem, że nie tzw. „pańskie  oko” decyduje o możliwości skutecz-
nego zarządzania, a umiejętność zbierania informacji na  ten temat.

Pracowałem pod kierownictwem Dejneki trzy lata. Był on osobą dosyć 
kontrowersyjną i miał w środowisku coraz więcej przeciwników, działy się 
różne rozróby. Pan Dejneko zrezygnował wówczas ze stanowiska i przez 
rok stanowisko to piastował Wacław Milczewski, który dojeżdżał do pracy 
z Łubowa. Wytrwał na nim tylko rok, bo choć swoją pracę zakończył bardzo 

Uczniowie szkoły podstawowej na spółdzielczych wykopkach. W środku kierownicz-
ka szkoły Józefa Tekla – 1969 r.
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dobrym wynikiem finansowym, zdecydował się na odejście, nie wytrzymu-
jąc napięcia, jakie ta praca z sobą niosła. Decydującym czynnikiem był 
pożar stodoły  w noc sylwestrową na przełomie 1972/1973 r. Pożar był 
wynikiem podpalenia, a jeden z kręgu podejrzanych, młody chłopak, popeł-
nił samobójstwo (potem okazało się, że podpalaczem był ktoś inny, komu 
udowodniono więcej podpaleń w Siemczynie i okolicach). Skutek był taki, 
że nikt z zewnątrz nie chciał podjąć się funkcji prezesa Zarządu spółdzielni. 
Tymże sposobem w połowie stycznia 1973 r. zostałem prezesem Zarządu, 
można by określić, że niejako z „łapanki”. Na początku 1973 roku, trochę 
podstępnie wobec władz partyjnych  prezes wojewódzkiego zarządu, pan 
Kowalski, razem z panem Milczewskim i bez uzgodnienia ze mną przedsta-
wił  na walnym zebraniu moją kandydaturę. W tajnym głosowaniu zostałem 
wybrany na przewodniczącego spółdzielni. Zapewniano mnie, że będę na 
stanowisku tylko przejściowo przez kilka miesięcy - na czas znalezienia no-
wego kandydata. Zostałem prezesem w wieku 28 lat. Byłem wówczas przez 
kilka miesięcy najmłodszym prezesem w kraju. Jak wiadomo, prowizorki 
długo trwają, więc zostałem na stanowisku prawie 8 lat.

Pierwszy rok mojego prezesowania zakończyłem z dobrym wynikiem 
finansowym (wynagrodzenie w spółdzielni było zależne od wyniku finanso-
wego, tzw. podział dochodów) i tu pojawił się problem, bo wówczas znaleźli 
się chętni na moje stanowisko i rozmyślano, jak tu pozbawić mnie stanowiska.

Spółdzielnia w szczytowym okresie dysponowała około 3000 ha ziemi. 
Graniczyły one  z gminami Połczyn Zdrój, Barwice i Złocieniec. Do spół-
dzielni została przyłączona spółdzielnia Prosinko, która słabo sobie radziła. 
Zostało to również załatwione podstępnie przez pana Kowalskiego. Za dobre 
wyniki dostałem nagrodę – wycieczkę do Jugosławii na dwa tygodnie. Ucie-
szył mnie ten fakt. Podczas mojej nieobecności zostało przyłączone Prosinko 
bez mojej wiedzy i zgody. Dowiedziałem się o tym fakcie, po powrocie z wy-
cieczki. Tak powstał Rolniczy Kombinat Spółdzielczy „Kłos”.

Uczniowie szkoły podstawowej na wykopkach w RSP – 1969 r.
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W strukturze organizacyjnej były dwa zakłady rolne – macierzysty 
w Siemczynie i drugi w Prosinku. Odległość pomiędzy nimi była za duża, 
by zarządzać z jednego centrum decyzyjnego. W sprawach spółdzielni 
zjeździłem dwie „Syreny”.

Wykorzystywaliśmy wówczas koniunkturę na budownictwo. W tamtym 
czasie wąskim gardłem w budow-
nictwie była tzw. moc przerobowa 
przedsiębiorstw budowlanych, więc 
powołaliśmy swoją grupę budow-
laną, przekształcając ją później 
w Zakład Budowlany, w którym 
pracowało około 70 osób. Wcze-
śniej w spółdzielni, jeszcze za pana 
Dejneki, była brygada remontowo 
- budowlana w składzie kilkunastu 
osób. Oni zbudowali i oddali do 

użytku w 1971 roku budynek trzykondygnacyjny, późniejszą brojlernię. 
Zakładem budowlanym kierował Czesław Adaszewski.

Były to czasy gierkowskie. Państwo oferowało wówczas korzystne 
kredyty dla uspołecznionego rolnictwa, umarzane od 60 do 80 %. W ten 
sposób zostało zrobionych wiele inwestycji m.in. osiedle z blokami dla 

pracowników spółdzielni, wiele budynków gospodarczych na terenie za-
kładu m.in. garaże, stacja paliw, silosy, magazyny, warsztaty, biurowiec, 
w którym mieściły się biura spółdzielni oraz pomieszczenia socjalne i sto-
łówka. Kto chciał, korzystał z obiadów. Miałem okazję w naszej stołówce  
kilka razy jeść obiad z panem Januszem Gajosem, który wypoczywał nad 
Jeziorem Drawsko i stołował się w naszej kuchni. Szefową kuchni była 
wtedy Weronika z d. Jurewicz z Czaplinka.

Stanisław Słomiński naprawia traktor 1976 r.

Irena Czarnecka podczas pracy 
w brojlerni - lata 70-te XX w.

Biurowiec socjalny z nazwą spółdzielni na elewacji – 
lata 70-te XX wieku
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W Prosinku zbudowaliśmy utwardzoną drogę, bo od listopada do 
marca nie można tam było dojechać. Zbudowaliśmy też owczarnie na 
2000 szt. w Piasecznie. Jedynie obory w Siemczynie ze stanowiskami na 
120 krów wybudowało nam Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego 
ze Szczecinka (było to za prezesury Wacława Milczewskiego).

Zakład wykonywał również budowy na zewnątrz, m.in. przychodnię 
lekarską w Czaplinku oraz dla Fabryki Samochodów Małolitrażowych 
w Bielsku Białej Ośrodek Wczasowy w Czaplinku (dzisiaj „Kusy Dwór”).

Grupa budowlana dysponowała sprzętem podstawowym, jak betoniarki 
oraz posiadała dźwig na podwoziu „Stara”, zakupiony systemem gospodar-
czym, żuraw, taśmociągi, traktor gąsienicowy, który był wykorzystywany nie 
tylko na budowie, ale i w polu, kiedy było za mokro na traktor kołowy.

W planach budowy osiedla mieliśmy wybudowanie dwa razy więcej 
budynków (plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony był na 
18 budynków, a jest ich 9). Niestety, po moim odejściu nie było już nikogo 
odważnego, kto by to dalej pociągnął. Na budowę osiedla zaciągnęliśmy 
kredyt bankowy, który w 60% po 10 latach był umarzany (w tym czasie 
nie wolno było sprzedać budynków).

Spółdzielcy otrzymywali mieszkania po wpłacie 30% ich wartości, a wy-
kupić na własność mogli je dopiero po 10 latach (ze względu na zobowiązania 
spółdzielni wobec banku). Była to jakby forma leasingu na nieruchomości, 
którą wymyślił nasz prawnik Ślebowski, czerpiąc z wzorów francuskich. Dało 
to możliwości uwłaszczenia się ludziom tam mieszkającym .

Najbardziej dochodowa dla spółdzielni była hodowla drobiu rzeź-
nego. Hodowla brojlerów była delikatną sprawą. Pisklaki wymagały 
sztucznie dogrzewania promiennikami, a napięcie  w sieci elektrycznej 
było wówczas niestabilne. Wystarczyłoby kilka godzin bez prądu i cały 
chów - ponad 30 tys. sztuk zakończyłby się śmiercią. Aby tego unik-
nąć, zamontowaliśmy agregat prądotwórczy uruchamiany w sytuacjach 
awaryjnych. Kurczaki przylatywały z Węgier. Rocznie produkowaliśmy 
prawie ćwierć miliona sztuk drobiu rzeźnego.

Po spalonej stodole ocalały piwnice. Wpadłem na pomysł, by wy-
korzystać je na pieczarkarnię. Jeździłem do Skierniewic, do zakładu 
warzywnictwa pana prof. Szudygi. Mieliśmy tu trochę koni, ale to było 
za mało na produkcję podłoża z nawozu końskiego, a tam w zakładzie 
warzywnictwa była holenderska, wówczas nowatorska metoda produkcji 
podłoża pieczarkowego na bazie słomy. Uruchomiliśmy własną produkcję 
podłoża pieczarkowego, którego nadwyżki były sprzedawane dla innych 
okolicznych pieczarkarni np. z Ostrowic czy Barwic. Produkcją podło-
ża zajmował się pan Wojtasik. Zakupiona została specjalna maszyna do 
przekładania przygotowanej słomy. Ale pierwszy zbiór pieczarek odbył 
się już po moim odejściu ze spółdzielni.
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Dokonania te nie byłyby możliwe bez udziału kierowniczego zespołu 
mądrych i zaangażowanych ludzi, jak Tadeusz Małys - gł. księgowy, który 
wraz ze swoim działem przygotowywał materiały, aby stworzyć podstawy 
finansowania podejmowanych przedsięwzięć, Czesław Adaszewski, or-
ganizator i wieloletni kierownik Zakładu Budowlanego, Andrzej Lorek, 
kierownik Zakładu Rolnego w Prosinku, czy Adolf Mochocki, kierownik 
produkcji rolnej. Grażyna Rosiak prowadziła sekretariat.

Bardzo dużo skorzystałem też z rad starszych, doświadczonych spół-
dzielców, jak Antoni Łosin, Bohdan Syta, Kazimierz Czarnecki, czy sołtysi 
wsi Wacław Połeć i Michał Kunicki, także ówczesny proboszcz ks. Ka-
zimierz Furdyna. Ustrzegli mnie, młodego wówczas człowieka, przed 
popełnieniem wielu (choć pewnie nie wszystkich) błędów.

Jak wysokie były wówczas notowania spółdzielni świadczy wizyta w niej 
w 1975 roku ówczesnego wiceministra rolnictwa Mieczysława Soleckiego 
wraz z grupą kilkudziesięciu prezesów Wojewódzkich Związków Rolniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne naszej spół-
dzielni plasowały ją w grupie kilkunastu czołowych jednostek w kraju (a było 
ich ponad 1500). 

W Spółdzielni przepracowałem 12 lat, w tym ostatnie osiem jako prezes 
zarządu. Gdy odchodziłem, Spółdzielnia gospodarowała na ok. 2800 hek-
tarach i zatrudniała ok. 300 osób. Sytuacja finansowa również była dobra.

Gdy skończyłem studia w Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1980 
roku, dostałem propozycję przejścia do Wojewódzkiego Związku Rol-
niczych Spółdzielni Produkcyjnych w Koszalinie na szefa wydziału 
lustracji. Niezbyt dobrze się czułem na tym stanowisku i gdy tylko 
nadarzyła się okazja, to wróciłem do spółdzielczości i objąłem szefo-
stwo w Nowym Worowie.

Spółdzielcza forma gospodarki ma jednak jedną istotną słabość, 
która powoduje, że można porównać ją z łańcuchem, który jest tak 
mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Otóż w spółdzielni każdy ma dużo 
do powiedzenia, ale nie każdy mądrze mówi. Kiedy każdy walczy 
o swoje prywatne interesy, a nie ma kogoś, kto widzi nadrzędny inte-
res, to spółdzielnia nie ma prawa istnieć. I tak po moim odejściu stało 
się w spółdzielni „Kłos”. Będąc w Siemczynie w 2000 roku wchodzę 
na bazę i widzę leżącą w krzakach deszczownię szpulową, którą 20 
lat temu postawiłem w tym samym miejscu. Sprowadziłem ją w celu 
nawadniania pastwisk w Piasecznie przy owczarniach. Po moim odej-
ściu nigdy nie została wykorzystana.

Okazało się też, że kiedy spółdzielni brakowało pieniędzy na wy-
płaty, sprzedawano kawałek ziemi. Pomyślałem wtedy – długo nie 
poistniejecie. Zaproponowałem więc zarządowi kilka działań ratunko-
wych, ale się tym nie zainteresował. Pracownicy byli zainteresowani, 
ale nie zarząd - miał już inne plany.
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Lata funkcjonowania spółdzielni mocno odcisnęły się na rozwoju 
Siemczyna. Myślę, że pochopna decyzja o bezpowrotnym zamknięciu 
spółdzielni nie była dobra. Nie mówię tego z sentymentu, lecz patrząc 
obiektywnie . Zrobiono wiele szkody różnymi nieprzemyślanymi, politycz-
nymi, a nie ekonomicznymi decyzjami.”

Na Walnym  Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1973 
roku wybrano Zarząd w składzie: Prezes  Henryk Śmiszek; członkowie 
Zarządu: Wiesław Sobol, Ryszard Bikowski, Bolesław Bułgajewski 
i Wiesław Szymański. Jako główny księgowy został zatrudniony p 
Tadeusz Małys.

Spółdzielnia w dalszym ciągu prowadziła produkcję podstawową: 
uprawę zbóż, chów bydła, chów owiec i produkcję mleka oraz produk-
cję ponadpodstawową jako działy specjalne: tucz brojlerów, produkcja 
podłoża pod pieczarki oraz uprawa pieczarek. Jednocześnie rozwijała 
się produkcja budowlana i stolarska. W okresie tym produkcja pod-
stawowa, jak uprawa zbóż, chów bydła, produkcja mleka były bardzo 
nisko rentowne, zdecydowano się więc na produkcję działów specjal-
nych, jak tucz przemysłowy brojlerów, gdzie jednorazowy rzut wynosił 
około 50.000 sztuk.

Bardzo rozwinięta została także produkcja budowlana i stolarska, któ-
rymi kierował Czesław Adaszewski. Zakład Budowlany wykonywał szereg 
inwestycji na rzecz spółdzielni jak obora udojowa na 120 stanowisk, garaże 
na 24 ciągniki i samochody, osiedle mieszkaniowe w kierunku Głęboczka, 

Pracownicy spółdzielni na wycieczce w Warszawie. Na górze drugi od lewej Prezes 
Henryk Śmiszek
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Czaplinka, biurowiec, wiata do produkcji podłoża pod pieczarki i silosy. Wy-
konywał również usługi budowlane i inwestycyjne na terenie miasta i gminy, 
jak budowa ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Drawsko dla Fabryki  
Samochodów Małolitrażowych z Bielska-Białej (obecnie „Kusy Dwór”), 
Ośrodka Zdrowia w Czaplinku, budynki mieszkalne oraz utwardzenie placu 
manewrowego dla Tartaku w Czaplinku, budynek siedziby Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni w Koszalinie i wiele innych budowli i obiektów.

Dział stolarski przy Zakładzie specjalizował się w produkcji „ho-
kejów” jako konstrukcji nośnej dla owczarń w Piasecznie (należała do 
spółdzielni), jak również w Sikorach.

Tak piękny i dynamiczny rozwój i wzrost dochodów spółdzielni spo-
wodował, iż władze wojewódzkie zmusiły ją do przejęcia w roku 1974 
upadającej Spółdzielni Prosinko. Zmieniono wtedy nazwę Spółdzielni Rol-
niczej „Kłos” na Rolniczy Kombinat Spółdzielczy „Kłos” w Siemczynie. 
W wyniku połączenia spółdzielni jej areał gruntów wzrósł do około 2.800 
hektarów. Grunty spółdzielni rozciągały się na ogromnym obszarze: Siem-
czyno, Chmielewo, Piaseczno, Głęboczek, Rzepowo, Prosinko, Kuźnica, 
Czarne Wielkie, Gonne Małe, Kluczewo, Brzezinka. Kombinat zatrudniał 
około 300 osób w produkcji podstawowej i ponadpodstawowej.

Jednak znaczne nakłady na produkcję podstawową, koszty transpor-
tu, zaopatrzenia pomiędzy bazą Siemczyno a filią Prosinko, kierowaną 
przez kierownika Andrzeja Lorka, przy niskich cenach produktów rol-
nych pochłaniały wypracowane dochody, co powodowało antagonizmy 
pomiędzy członkami bazy w Siemczynie a członkami filii Prosinko. 
Doprowadziło to do rozwiązania Kombinatu Spółdzielczego „Kłos” 
i rozłączenia spółdzielni dniem 01.01.1981 r. Spółdzielnia w Siemczynie, 
na podstawie uchwały Walnego Zebrania, wróciła do starej nazwy Rolni-
cza Spółdzielnia Produkcyjna „Kłos”. Jej prezesem został wybrany Adolf 
Mochocki, a członkami zarządu: Wiesław Sobol, Jerzy Smyczyński, Sta-
nisław Kaczanowski i Arkadiusz Czerniak.

Rozpoczęto gospodarowanie na areale około 1.000 hektarów, prowadząc 
produkcję podstawową: uprawę zbóż i ziemniaków, a w produkcji zwierzęcej: 
chów bydła i trzody chlewnej oraz chów owiec (około 2.000 sztuk). Nato-
miast w działach specjalnych: tucz brojlera, produkcja ogrodnicza na sprzedaż 
i potrzeby własnej kuchni, produkcja pieczarek oraz produkcja podłoża pod 
pieczarki (według receptury Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach) - na 
potrzeby własne i sprzedaż. Prowadzona była też działalność Zakładu Bu-
dowlanego na potrzeby własne i usługi zewnętrzne. Jego kierownikiem po 
odejściu Czesława  Adaszewskiego został Jan Ziemniak. W spółdzielni praco-
wało wówczas około 150 członków i pracowników najemnych.

W roku 1986 obowiązki prezesa Spółdzielni walne zgromadzenie po-
wierzyło p. Tadeuszowi Błońskiemu. Natomiast na podstawie Uchwały 
Nr. 8/I/87 z dnia 25 marca 1987 powołano zarząd w składzie:
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 Tadeusz Błoński – Prezes Zarządu
 Andrzej Kuc – zastępca prezesa
 Jerzy Latosiński – członek Zarządu
 Bolesław Bułgajewski – członek Zarządu
 Stanisław Słomiński – członek Zarządu
Obowiązki głównej księgowej powierzono p. Zofii Grzyb.
W tym okresie wielką burzę wśród władz politycznych i administra-

cyjnych województwa wywołała decyzja likwidacja obory udojowej na 
120 sztuk krów, lecz uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zgodnie 
ze statutem spółdzielni, nikt nie mógł zmienić.

W tym też czasie spółdzielnia kupiła od gminy użytki rolne, które 
powiększyły jej majątek. Odkupiono też niektóre obiekty znajdujące się 
na tych działkach, na przykład salę wiejską. Po wykonano generalnego 
remontu rozpoczęto w niej produkcję folii o różnych grubościach i wy-
miarach na torby, reklamówki, worki i namioty. Odbiorcami foli byli 
producenci z całej Polski, a przeważnie spółdzielnie ogrodnicze i użyt-
kownicy prywatni.

W roku 1990 zgodnie z Uchwałą zmieniono nazwę Spółdzielni na Spół-
dzielnia Produkcji Rolnej „AGROFARM”. Zmieniono też skład zarządu:

 Andrzej Kuc – Prezes Zarządu
 Stanisław Szumski – zastępca prezesa
 Ryszard Świerczyński – członek zarządu
 Wiesław Szymański – członek zarządu
 Jan Klas – członek zarządu
Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni przy prowadzeniu produkcji pod-

stawowej stawała się coraz trudniejsza. Ceny na produkty rolne oraz 

Chlewnia – 1997 r.
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żywiec były bardzo niskie. Koszty paliwa, nawozów i pasz były wyż-
sze od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży zboża, trzody chlewnej, 
brojlerów oraz jaj. To był pierwszy rok realizacji planu Balcerowicza. 
Przy długim cyklu produkcyjnym szczególnie zabójcza dla spółdzielni 
była hiperinflacja oraz wręcz lichwiarskie odsetki bankowe od kredytów. 
Przysłowiowym „gwoździem do trumny” spółdzielni był brak zapłaty za 
odstawione do uboju brojlery, a była to kwota pozwalająca na funkcjono-
wanie spółdzielni przez okres około pół roku.

W związku z pogarszającą się sytuacja ekonomiczną Spółdzielnia 
rozpoczęła  sprzedaż mieszkań dla członków spółdzielni i nieruchomości.

Jeszcze 8 lat trwała walka o uratowanie Spółdzielni, jednak 26 marca 
1998 r. Walne Zgromadzenie Członków zmuszone było podjąć Uchwałę 
Nr 5/III/98 o jej likwidacji .

Skład ostatniego zarządu był następujący:
 Stanisław Szumski – Prezes Zarządu
 Edward Miazga – zastępca Prezesa 
 Jan Klas – członek zarządu
 Jan Fulczyński – członek zarządu
 Krzysztof Migielicz – członek zarządu
Kolejne Walne Zgromadzenie w dniu 01.01.2003 r., na wniosek Zarzą-

du, podjęło uchwałę o rozpoczęciu likwidacji. Na likwidatorów wyznaczono 
Prezesa Zarządu Stanisława Szumskiego oraz Członka Zarządu Jana Klasa. 

Z dniem 31.12.2004 r. likwidacja została zakończona. W trakcie li-
kwidacji sprzedano dla Konsorcjum ANDZIAK obiekty gospodarcze 
spółdzielni (za wyjątkiem biurowca).

Stanowiska dla świń. Obecnie sala ceglana hotelu – 1997 r.
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Spółdzielnia Rolnicza „Kłos” w Siemczynie istniała blisko 52 lata 
i gdyby nie spadek koniunktury gospodarczo-finansowej w rolnictwie, spo-
wodowany błędnymi decyzjami politycznymi i gospodarczymi, istniałaby 
nadal. Wywarła ona ogromny wpływ nie tylko na rozwój Siemczyna i in-
nych wsi w gminie Czaplinek i pozom życia ich mieszkańców, ale też na 
rozwój gminy. Wiele rodzin miało pracę i godziwe wynagrodzenie, kwitło 
życie kulturalno-oświatowe, organizowane były wycieczki, spotkania, pre-
lekcje, dożynki, festyny, turnieje i zabawy. Aż  przez dwa pokolenia trwał ten 
pozytywny  wpływ spółdzielni na środowisko wiejskie Siemczyna.  

Należy mieć nadzieję, że godnym następcą Spółdzielni „Kłos” 
będzie KONSORCJUM ANDZIAK. Utwierdza w tych nadziejach do-
konana przez nowych właścicieli wspaniała rewitalizacja obiektów 
gospodarczych oraz bogaty program działania powołanego przez nich 
Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

Jedynym obiektem przypominającym dramatyczne zakończenie 
działalności Spółdzielni Kłos jest stojący na wjeździe do wsi budynek 
biurowo-socjalny, będący kiedyś dumą spółdzielców. Mimo obecnego 
zrujnowania jest on widomym znakiem dawnej świetności spółdzielni.

Historia spółdzielni Kłos zredagowana została na podstawie opracowań 
Kamila Połcia oraz wspomnień Henryka Śmiszka i Stanisława Szumskie-
go. Pan Stanisław Szumski dziękuje serdecznie za podzielenie się pamięcią 
o spółdzielni p. Feliksowi Kolankowi, który jest jej najstarszym żyjącym 
członkiem, p. Halinie Kaźmierczak i p. Edwardowi Miazdze.

Zorganizowana spółdzielczość powstała w Europie w połowie XIX wie-
ku jako ruch samoobrony i samopomocy uboższych i średniozamożnych 
grup społecznych wobec negatywnych dla nich skutków rozwijającego się 
kapitalizmu. Formy spółdzielcze wywodziły się z istniejących od stuleci 
we wszystkich społecznościach rolniczych i miejskich tradycji współ-
działania gospodarczego i wzajemnej pomocy w razie pojawiających się 
potrzeb i zagrożeń, a twórcy ich nawiązywali zwykle do jednego z trzech 
wielkich prądów ideowych, popularnych w tamtej epoce: socjalizmu, li-
beralizmu i solidaryzmu chrześcijańskiego.

Choć za pierwszą spółdzielnię na świecie uważa się powstałą 
w 1844 r. w Anglii spółdzielnię spożywców Roczdelskie Stowarzyszenie 
Sprawiedliwości Pionierów, w tym samym czasie, a nawet wcześniej, 
w wielu krajach pojawiały się liczne podobne inicjatywy. W Polsce czo-
łowym prekursorem spółdzielczości stał się Stanisław Staszic, założyciel 
Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Ratowania się Wspólnie 
w Nieszczęściach (1816).

Obejmowało ono swym zasięgiem 9 wsi. Tereny te miały 6000 ha, 
a zamieszkiwało je 4000 mieszkańców. Kontrakt na założenie Towarzy-
stwa podpisało 329 gospodarzy. Z czasem TRH dorobiła się 3 młynów, 2 
stawów, tartaku, cegielni, kuźni, folusza, browaru, wytwórni wódek i in-
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Wiesław Krzywicki (ur. w 1937-) w Grodnie. Inżynier, organizator 
czaplineckiego przemysłu. Społecznik, żeglarz, fotografik, członek redak-
cji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”, działacz Stowarzyszenia 
Przyjaciół Czaplinka i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Honorowy członek Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. 

nych trunków oraz karczm w 7 wsiach. Prowadziło też szkoły, szpital oraz 
opiekowało się sierotami i starcami. Towarzystwo miało również swój 
bank pożyczkowy (kredytowy).

Stanisław Staszic urodził się w Pile 6 listopada 1755 
roku. Kiedy w roku 2005 obchodzono bardzo 
uroczyście 250 rocznicę urodzin twórcy polskiej spół-
dzielczości rolniczej, Spółdzielnia Rolnicza „Kłos” 
w Siemczynie, po 52 latach działalności przestała 

istnieć i została wykreślona z rejestru przedsiębiorstw.

Bibliografia:

Kronika Szkoły Podstawowej w Siemczynie;
Głos Koszaliński, Wiosna w Siemczynie, 04.04.1960
Głos Koszaliński, 10 lat Spółdzielni Produkcyjnej „Kłos”, 11.02.1963
Głos Koszaliński, „Kłos” i jego ziarno Piotr Ślewa, 25.02.1963
H. Fedorowiat, Dzieci trzeba umieć kochać, Gospodyni nr 47, 1980
Saga Rodu Dębickich, Czaplinek 1945-2009 cz. II

Opracował Wiesław Krzywicki na podstawie materiałów zebranych 
przez Kamila Połcia, wspomnień Henryka Śmiszka, Stanisława Szum-
skiego, Haliny Kaźmierczak i Feliksa Kolanek
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Kamil Połeć

Historia kościoła i parafii pw Matki 
Bożej Różańcowej w Siemczynie

W drugiej połowie XIV wieku, gdy na zamku w Drahimiu panowali 
joannici, decyzją królów polskich erygowano na tych terenach 11 parafii 
we wsiach:  Łubowo, Czarne Wielkie, Polne, Ostroróg, Jeziorna, Czarne 
Małe, Sikory, Kluczewo, Rakowo, Nobliny i Siemczyno. Podlegały one 
oficjałowi w Kaliszu Pomorskim – Wałczu, gdzie była siedziba dekanatu 
i oficjalatu. Prawdopodobnie około roku 1540 na terenie  starostwa dra-
himskiego wprowadzony został protestantyzm.

Według starych akt parafialnych, fundatorami, budowniczymi, 
jak również patronami kościołów w Siemczynie i okolicznych miej-
scowościach był przedstawiciele od dawna osiadłego tu rodu Goltzów 
(Golczów). Patronat wiązał się z opieką nad kościołami i współfinanso-
waniem różnych kościelnych i parafialnych  przedsięwzięć. W zamian 
rodzina patrona miała różne przywileje, np. miejsce kolatorskie w ko-
ściele,  miejsce w kościelnej krypcie na pochówek członków rodziny itp. 
Po Goltzach patronami zostali Arnimowie, a po nich następni właściciele 
henrykowskiej domeny. Ostatni właściciele majątku, rodzina von Bre-
dow zrzekła się patronatu nad kościołem.  

W 1546 roku Goltzowie zbudowali kościół w Rzepowie, w 1555 roku 
w Piasecznie i w roku 1560 w Siemczynie. W tym samym roku została 
też zbudowana pierwsza plebania w Siemczynie. Te pierwsze kościółki 
były zapewne bardzo skromne - o szachulcowej konstrukcji i kryte sło-
mą. Ich pierwszymi pastorami byli: Friedrich Schmidem (około 1560 
roku) i Johannes Grutzmacher (około 1593 roku).
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W 1593 roku kościołowi w Siemczynie została ufundowana przez 
zwierzchnika kościoła Martina Lucke Pomorska Agenda Kościelna. 
Rzepowo również otrzymało agendę od Millera Mantheya w 1595 roku 
i w tym samym roku Piaseczno od bogatego chłopa Hansa Doege.

W 1624 roku Czaplinek z okolicami stał się znów katolicki, lecz 
Siemczyno, jako jedyna parafia, jeszcze przez rok został protestanckie. 
Od 1625 do 1641 roku jako filia podlegała kościołowi katolickiemu 
w Czaplinku, lecz w 1663 i 1696 pomimo procesów ponownie podlegało 

kościołowi protestanckiemu.
W 1699 roku właściciele majątku dobudowali do szachulcowego ko-

ściółka masywną kaplicę. Z zewnątrz wyglądała ona skromnie, natomiast  
wnętrze zaskakiwało ilością malowideł, fresków, płaskorzeźb. Kaplica 
jest najstarszym zachowanym obiektem w Siemczynie. W jej wnętrzu 
znajduje się fryz heraldyczny, przedstawiający w środkowej części głowę 
anioła, nad nią półpancerz, a po bokach tarcze herbowe rodziny von der 
Goltz i rodziny von Heydebreck. Ponad okapami znajdują się sztukaterie, 
które odnoszą się w swoich treściach do dawnych właścicieli Siemczyna, 
czyli Goltzów. Po lewej stronie motyw ryby – suma i narzędzi służących 
do połowu ryb, takich jak trójząb, harpun itp. Po stronie prawej widać le-
żącego lwa i narzędzie rolnicze. Pod kaplicą znajduje się krypta rodzinna 
von Goltzów, w której od pokoleń chowani byli członkowie tej rodziny.  

Wciąż żywa jest legenda o tunelu łączącym pałac z kaplicą Goltzów. 
Miał on służyć młodemu niepełnosprawnemu chłopcu o imieniu 
Fryderyk, który miał być 15 dzieckiem Georga Wilhelma von der 

Kościół w latach 30-tych XX wieku
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Fryz heraldyczny w kaplicy Goltzów

Goltza. Aby umożliwić mu kontakt z Bogiem, a nie narażać na  przykre 
komentarze mieszkańców wsi, właśnie tunelem  transportowano go 
do kaplicy. Legendę podtrzymuje fakt istnienia sieci kanałów – tuneli 
w przypałacowym parku, których przeznaczenie nie jest do końca znane 
i różnie wyjaśniane.

W latach 1766 – 1810 pasto-
rem był Ephraim Bartholomai. 
W akcie nominacyjnym z 1766 
roku, patron kościoła von der 
Goltz postawił wyraźny waru-
nek: „Msza Święta rozpoczyna 
się zwykle o 10, a musi być za-
kończona bez wyjątku i poważnej 
wymówki o 12”. Dużą wówczas 
wartość przykładano do regularnie 
przeprowadzanych egzaminów ze 
znajomości katechizmu.  

W latach 1854 - 1856 staraniem rodziny von Arnim, drugich 
właścicieli Siemczyna, powstał w miejscu starego szachulcowego 
kościółka solidny murowany. Jego długość wynosi 28 m, szerokość 
12 m, a wysokość nawy prawie 8 m. Stara kaplica Goltzów została 
zmniejszona i połączona z nowym kościołem. Po wybudowaniu nowe-
go kościoła kaplica straciła swoje pierwotne przeznaczenie i służyła 
jako loża dla właścicieli majątku. Taki stan utrzymywał się do 1945 
roku. Po wojnie zamurowano wnękę  kaplicy, wstawiono drzwi i od 
tej pory służy ona jako zakrystia.

We wnętrzu kościoła zachował się ołtarz neogotycki. W 1948 roku 
umieszczono w nim obraz przedstawiający Matkę Bożą Różańcową, 
patronkę kościoła. Zachowała się również ambona drewniana, empora 
organowa z czasów budowy kościoła oraz organy, a na nich dedykacja: 
„Te organy podarował tajny radca rzeczywisty  Henryk Fryderyk Graf 
von Arnim, najstarszy brat patrona siemczyńskiego kościoła 1856”.  

Podziemny tunel – kanał w parku



170 Wydanie specjalne II - ZS-H

Organy dziś są w fatalnym stanie, 
zniszczony po wojnie przez 
sowietów mechanizm nigdy nie 
został naprawiony. Nie wiadomo, 
czy jeszcze kiedyś siemczyński 
kościół usłyszy ich brzmienie.

Na uwagę zasługują również 
dzwony. Pierwszy duży, spiżowy, 
wykonany w Gdańsku w ludwisarni 
F. Schulza w 1897 roku, przelany 
ze starego dzwonu pochodzącego 
z 1642 roku, oraz drugi – mały, 
żelazny, odlany w 1917 roku. Po 
trzecim, średnim, zostało tylko 
łoże. Prawdopodobnie został 
on ofiarowany podczas I wojny 
światowej i przetopiony na potrzeby 
wojska. Dzwony umieszczono  nad 
prezbiterium. Zdaje się, że trafiły 
tam nieco później w końcu XIX 

wieku. Została wtedy nadbudowana druga kondygnacja prezbiterium. Można 
to dziś zauważyć, ponieważ układ cegieł różni się od innych.

Warto nieco więcej powiedzieć o pastorze Fritzu Bahrze, który 
był autorem licznych opracowań na temat historii 
regionu. Dzięki niemu wiemy dziś o wiele więcej 
o tych terenach.

Urodził się on 19.01.1891 roku w Drawsku 
Pomorskim. Maturę zdawał w Szczecinku. W 1917 
roku został wyświęcony na kapelana wojskowego, 
a dwa lata później rozpoczął swoją posługę 
w gminach Siemczyno, Rzepowo i Piaseczno. 
W tym czasie napisał „Historię kościoła na Ziemi 
Drahimskiej” która dała mu tytuł doktora teologii. 

Jego zasługą jest stojący do dziś 
budynek plebanii w Siemczynie 
z 1920 roku.

W 1930 roku objął on obowiąz-
ki pastora w kościele św. Jerzego 
we Frankfurcie nad Odrą. W 1958 
roku przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. 12.04.1959 roku zmarł 
nagle na atak serca w Berlinie Za-
chodnim. Nie miał potomstwa.  

Pastor Fritz Bahr

Budynek plebani zbudowanej w 1920 roku

Organy z 1856 roku
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Zdjęcie kościoła z 1939 roku

Następcą Bahra został pastor Martin Wenzel, który urzędował do 
marca 1945 roku.

Po II wojnie światowej kościół został przekazany parafii rzymsko-
katolickiej. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 7 października 1945 roku 
z rąk księdza Bernarda Zawady, proboszcza z Czaplinka.

1 stycznia 1957 roku zo-
stał ustanowiony stały wikariat 
i od tego czasu księża mieszkają 
w Siemczynie oraz prowadzone 
są księgi parafialne.

2 października 1973 roku, we 
wspomnienie Św. Aniołów Stró-
żów na mocy dekretu J. E. bpa 
Ordynariusza  Diecezji Koszalińsko 
– Kołobrzeskiej, nominata kardyna-
ła Ignacego Jeża została erygowana 
nowa parafia Matki Bożej Różańcowej, wydzielona z parafii Świętej Trójcy 
w Czaplinku. W skład parafii weszły  miejscowości Siemczyno, Rzepowo, 
Piaseczno, Głęboczek, Żelisławie, Chmielowo PGR, Kolonia Siemczyńska, 
Kaleńsko Nowe. Po zmianach    i zniesieniu urzędowych nazw niektórych 
miejscowości w granicach parafii obecnie znajdują się miejscowości; Siem-
czyno, Rzepowo, Piaseczno, Głęboczek, Żelisławie, Wrześnica.

Pierwszym proboszczem został ks. Edward Kołek.
Od tego momentu zaczęły się systematyczne remonty kościoła, plebanii 

i obejścia, prowadzone przez kolejnych proboszczów i trwające do dziś.
Z głównych prac, które zostały przeprowadzone, można tu wymienić:

1973 r. – wykonanie chodnika przed kościołem, 
ustawienie figury Matki Bożej Różańco-
wej na cokole pomnika poległych w I woj-
nie światowej, skrócenie ławek w kościele 
tak, aby było przejście przy ścianie,

1977 r. – wymiana pokrycia dachowego na ko-
ściele na blachę ocynkowaną,

1978 r. – wykonanie chodnika wokół kościoła,
1979 r. – zamurowanie starego wejścia do kapli-

cy, remont stropu kościoła,
1988 r. – wykonanie centralnego ogrzewania na 

plebanii, 
1989 r. – całkowita wymiana oszklenia i częścio-

wa wymiana stolarki okiennej w kościele,
1995 r. – zlikwidowanie krypty pod zakrystią 
i wykonanie posadzki betonowej,Figura Matki Bożej Różańcowej 

przed kościołem
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2008 r. – wykonanie kapitalnego remontu wnętrza plebanii, 
2010 r. – wymiana pokrycia dachowego na plebanii na blachodachówkę.
2014 r. – remont więźby dachowej i wymiana pokrycia na dachówkę karpiówkę 

na kaplicy i prezbiterium

 Na mocy porozumienia między księdzem inspektorem Stanisławem 
Skopiakiem z Piły, przełożonym Salezjanów Inspektorii Pilskiej, 
a księdzem biskupem ordynariuszem Ignacym Jeżem, dnia 15 sierpnia 
1991 roku salezjanie opuścili Siemczyno, a pracę duszpasterską 
w parafii rozpoczęli księża diecezjalni.

5 października 2013 roku parafia w Siemczynie uroczyście obcho-
dziła jubileusz 40 – lecia połączony z odpustem ku czci Matki Bożej 
Różańcowej, patronki kościoła i parafii.

Uroczysta Msza Św. Jubileuszowa

Kaplica – dawny wygląd Dawny wygląd frontu 
kościoła

Kaplica – obecnie
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Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył J. E. ks. Bp Krzysztof Za-
darko oraz zaproszeni księża, wśród  nich byli proboszczowie parafii: 
ks. Bolesław Kujawa SDB i ks. Krzysztof Łada SDB. Słowo Boże wy-
głosił o. Piotr Włodyga OSB ze wspólnoty benedyktyńskiej ze Starego 
Krakowa, w którym zwrócił uwagę na patronkę parafii Matkę Bożą Ró-
żańcowa, ale również na jubileusz, który nie tylko jest dziękczynieniem, 
ale również wyznaczeniem nowych planów i zadań na następne lata pracy 
duszpasterskiej i wzrostu wiary. W uroczystości uczestniczyli parafianie, 
przedstawiciele władz lokalnych oraz Bogdan i Zdzisław Andziakowie, 
właściciele pałacu w Siemczynie. 

Duszpasterze pracujący w Siemczynie 
 administratorzy samodzielnego wikariatu

Jan Laśkiewicz SDB (w Siemczynie: 1957 – 1961)
Urodził się 20.04.1919 roku w Zgierzu. Nowicjat 

1938/1939 w Czerwińsku. Święcenia kapłańskie przy-
jął 8.06.1946 roku w Warszawie.W latach 1982 – 1987 
był duszpasterzem Polonii w Berlinie. Zmarł 6.03.1988 
roku w Łodzi w wieku 69 lat.

Przy kazalnicy ks. Andrzej Naporowski
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Jan Gabiś SDB (w Siemczynie: 1961 – 1965)
Urodził się 22.11.1913 roku w Holithausen (West-

falia). Nowicjat 1933/1934 w Czerwińsku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 24.06.1941 roku w Krakowie. Aresz-
towany 07.02.1944 roku w Warszawie i więziony na 
Pawiaku i w obozach koncentracyjnych Gross Rosen 
i Dora. Wyzwolony 5.05.1945 roku. Zmarł 30.12.1984 
roku w Łodzi w wieku 71 lat 

Kazimierz Furdyna SDB (w Siemczynie: 1965 – 1973)
Urodził się 4.03.1929 roku w Tuszowie Narodo-

wym. Nowicjat 1946/1947 w Czerwińsku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 28.05.1953 roku w Oświęcimiu. 
Zmarł 26.06.2011 roku w Aleksandrowie Kujawskim 
w wieku 82 lat.

Jan Woś SDB (w Siemczynie: ? – 1973)
Urodził się 21.01.1899 roku w Hamborn – Bruc-

khausen (Westfalia). Nowicjat 1916/1917 w Pleszowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 10.07.1927 roku w Tury-
nie. W czasie wojny aresztowany przez SS w Sokołowie. 
Przeszedł przez Pawiak, Oświęcim, Dachau, Freiman, 
Eschede. Jest współautorem „Martyrologium polskie-
go duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją 
hitlerowską 1939 – 1945”. W Siemczynie przebywa jako ksiądz senior. 
Umiera 10.04.1973 roku w Łodzi w wieku 74 lat. 

PROBOSZCZOWIE

Edward Kołek SDB (w Siemczynie: 1973 – 1978)
Urodził się 30.09.1935 roku w Wojkowie koło 

Mielca. Nowicjat 1952/1953 w Czerwińsku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 3.06.1962 roku w Lądzie. Umiera 
2.07.1989 roku w Kadynach koło Tolkmicka w wieku 
54 lat. 
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Bolesław Kujawa SDB (w Siemczynie: 1978 – 1987)
Urodził się 1.04.1927 roku na Kujawach – w nie-

wielkiej miejscowości pod Ciechocinkiem – Młynku 
Kujawskim. Nowicjat 1948 r. w Czerwińsku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 30.08.1958 roku Lądzie. Od 1 lipca 
1978 roku zostaje skierowany do Siemczyna, gdzie peł-
ni funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej. 
Po dziewięcioletniej kadencji przechodzi na placówkę do 
Białogardu, gdzie jest kapelanem lokalnego szpitala. Przez rok – od 2000 
do 2001 roku – pracuje w Skrzatuszu. Kiedy skrzatuskie sanktuarium prze-
chodzi w ręce księży diecezjalnych, ksiądz Bolesław przechodzi do Parafii 
Świętej Rodziny w Pile gdzie pracuje do dziś. Posługa w parafii: Duszpa-
sterstwo parafialne, Apostolstwo dobrej śmierci, Spowiednik. 

Krzysztof Łada SDB (w Siemczynie: 1987 – 1991) 
Urodził się 14.04.1944 r. Święcenia kapłańskie 

przyjął 15.06.1971 r. Obecnie jest proboszczem w Pa-
rafii św. Michała Archanioła w Różańsku, powiat 
myśliborski, gmina Dębno. 

Stanisław Chojnowski (w Siemczynie: 1991 – 1997)
Urodził się 2.01.1936 roku. Świecenia przyjął 

14.05.1961 roku. Kapłan diecezji bydgoskiej, był 
pierwszym proboszczem parafii pw. św. Jadwigi w Bia-
łogardzie i większą część swej kapłańskiej posługi 
pełnił jako kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Zmarł 15 sierpnia 2012 roku w Kołobrzegu. Pochowa-
ny w Gorzowie Wielkopolskim.

Andrzej Matyjaszek (w Siemczynie: 1997 – 2008) 
Świecenia 29.05.1983 rok.
Obecnie jest proboszczem w parafii Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Sypniewie, powiat zło-
towski, gmina Jastrowie. 
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Włodzimierz Jankowski (w Siemczynie: 2008 – 2009)
Urodził się 13.08.1952 roku w Świętosławicach, 

wyświęcony: 26.05.1979 roku we Włocławku. Kapelan 
w stopniu majora. Pochodził z diecezji włocławskiej. 
W latach 80 -tych kapłan podziemnej Solidarności w Słup-
sku. W 2008 roku za swoją działalność został odznaczony 
przez prezydenta RP złotym Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Założyciel parafii Wieszyno i pierwszy jej proboszcz. 
Do historii zapisały się najdłuższe procesje w Polsce organizowane przez ks. 
Jankowskiego na Boże Ciało liczące ponad 20 km (najdłuższa wynosiła 25 
km) Zmarł 22.08.2011 roku w Słupsku w wieku 59 lat po ciężkiej i długiej 
chorobie. Pochowany na starym cmentarzu w Słupsku.

 Andrzej Naporowski (w Siemczynie od 2009 roku)
Świecenia kapłańskie przyjął 17.05.1996 r.
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Kamil Połeć

Społeczność żydowska w Siemczynie

Osiedlenie się pierwszych mieszkańców pochodzenia żydowskiego 
miało miejsce prawdopodobnie  w pierwszej połowie XVII wieku. Po 
przejęciu Starostwa Drahimskiego przez Brandenburgię w 1668 roku 
mieszkający w Siemczynie i Warniłęgu Żydzi, udając się na targ w Cza-
plinku, musieli płacić wysokie cło od przywożonych towarów.

Władze początkowo odnosiły się  obojętnie do ludności żydowskiej 
zamieszkałej w państwie pruskim, jednak z czasem cesarz Fryderyk II 
zaczął dążyć do ograniczenia jej swobód przez nakładanie różnego podat-
ków. W 1750 roku wydany został Pruski Regulamin Główny i Generalne 
Przywileje, szczegółowo określające sytuację prawną, społeczną i go-
spodarczą Żydów. Najważniejszym aktem prawnym regulującym status 
Żydów był wydany w 1751 roku tzw. Juden Reglement, nakładający na 
właścicieli ziemskich i magistraty obowiązek zgłaszania do starostwa po-
wiatowego i Królewskiego Urzędu Tolerancyjnego przypadku osiedlenia 
Żyda. Stąd też znamy nazwiska i liczebność mieszkających w Siemczy-
nie rodzin żydowskich.  

Jak podają te źródła, w 1774 roku mieszkały w Siemczynie 22 ro-
dziny żydowskie, liczące razem 97 osób. A oto pełny wykaz tych rodzin:

L.p. Imię i nazwisko  głowy rodziny Liczebność rodziny

1. Arend Calmus 2

2. Ephraim Falck 6

3 . Joseph Liebmann 5
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4. Aron Hirsch 7

5. Elias Ephraim 2

6. Elias Beniamin 6

7. Jesaias Beniamin 3

8. Elias Marcus 6

9. Joseph Philipp 4

10. Wolf Moses 2

11. Joachim Moses 3

12. Simon Levin 4

13. Abraham David 2

14. Joseph Ephraim 3

15. Hirsch Widder 7

16. Martin Gumprecht 6

17. Marck Moses 4

18. Wulff Moses 4

19. Seelig Marcus 6

20. Elias Jacob 6

21. Abraham Jacob 6

22. Wider Moses 3

Większość z tych rodzin wynajmowała mieszkania i żyła bardzo  
skromnie, utrzymując się głównie z drobnego handlu.

We wrześniu 1779 roku władze pruskie nakazały wszystkim Żydom 
opuścić wioski i przenieść się do wyznaczonych miast. Nakaz ten doty-
czył też Żydów mieszkających Siemczynie, Warniłęgu i Popielewicach, 
ale nie został wykonany od razu. Większość Żydów przeniosła się do 
Czaplinka, gdzie powstała spora kolonia. W Siemczynie pozostał jedynie 
niejaki Ephraim Falck, który przez wiele lat udzielał okolicznym sukien-
nikom pożyczek, zaopatrywał w wełnę i inne towary, często na kredyt 
i dzięki temu cieszył się dobrą opinią.

Gmina żydowska w Siemczynie nie posiadała nigdy własnej syna-
gogi, a tylko osobny lokal w domu prywatnym, w którym odbywały 
się nabożeństwa. Natomiast w północnej części wioski, przy drodze do 
Piaseczna, znajdował się kirkut (cmentarz żydowski), służący również 
Żydom z Warniłęgu. Miał on powierzchnię około 0,5 ha i otaczał go ka-
mienny murek. Gdy gmina żydowska w Siemczynie przestała istnieć, 
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a w Złocieńcu i Czaplinku założone zostały własne kirkuty, nekropolia 
we wsi przestała być używana. Przypuszczalnie stało się to około 1815 
roku. Na przełomie lat 1929/1930 siemczyński kirkut został zlikwido-
wany, a część macew przeniesiona do Czaplinka. Na miejscu kirkutu 
zbudowano domy mieszkalne (numery 46, 47 i 48 na przedwojennym 
planie Heinrichsdorf). Dwa z nich należały do berlińczyka Scheibe, który 
wynajmował je mieszkańcom wsi.

W roku 2009 przypadkowo 
odkryłem fragment kamiennej 
macewy, który znajdował się nieda-
leko kościoła, w miejscu spalonego 
w 1945 roku wielorodzinnego bu-
dynku dawnych pracowników 
majątku von Bredowów. Macewa  
ta była prawdopodobnie użyta do 
budowy tego domu. Dzięki pomo-
cy pracowników Muzeum Historii 
Żydów Polskich i projektu Wirtu-
alny Sztetl (Wirtualne Miasteczko) 

udało się odczytać i przetłumaczyć fragmenty napisów na macewie. Jest 
to dwuliterowy skrót inskrypcji, który po rozwinięciu brzmi: „Niech jego 
dusza będzie związana w węzeł życia” oraz częściowa data zgonu „elul 
556” czyli wrzesień 1796.

Warto jeszcze wspomnieć o młodej Żydów-
ce, która w 1946 roku przyjechała do Siemczyna 
wraz z rodziną Jankowskich. W czasie wojny Te-
kla i Franciszek Jankowscy, mieszkający wówczas 
w Sarnach, ukrywali żydowskie dzieci przed hitle-
rowcami. Były to dzieci rodziny Frumin, Gutmorgen 
i Zajdweberowicz. Jedno z nich, dziewczynkę, Jan-
kowscy adoptowali, dając jej na imię Anna, ale na 
dziewczynę wszyscy wołali Hanka. Powojenne losy 
innych dzieci nie są mi znane. Po kilku już latach 
zamieszkania w Siemczynie żydowską dziewczynkę 

odnajduje ocalała z wojny ciotka i próbuje ją zabrać. Ale dziewczynka, 
przywiązana do przybranych rodziców, nie chce jechać z ciotką i ukrywa 
się przed nią. Ciotka nawet  próbuje przekupić nauczyciela, aby dziew-
czynkę wydał jej ze szkoły. 

Wreszcie któregoś dnia udało się komuś namówić Hankę na spo-
tkanie. Przekonywano ją, że ciotka nie ma złych zamiarów i chce tylko 
porozmawiać. Dziewczynka zgodziła się i wtedy została wepchnięta do 
samochodu i porwana. Ślad po niej zaginął i krążyły tylko przypuszczenia, 
że za jej zniknięcie ktoś wziął pieniądze. Po wielu latach od tajemniczego 

Fragment Siemczyńskiej macewy

Anna Jankowska (Hana 
Gutmorgen)
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zniknięcia Hanki postanowiłem wrócić do tamtych wydarzeń i spróbować 
rozwiązać tę zawikłaną historię. Po skontaktowaniu się z Żydowskim In-
stytutem Historycznym i przedstawieniu historii Hanki z Siemczyna, Pani 
Anna Przybyszewska-Drozd z działu genealogii wykazała duże zaangażo-
wanie w intensywne poszukiwania, które zakończyły się sukcesem. Pani 
Annie składam serdeczne podziękowania za pomoc w odnalezieniu Hanki. 
Udało się ustalić, że Anna Jankowska naprawdę nazywała się Hana Gut-
morgen i mieszka dziś w Izraelu. Zbieranie informacji na temat dalszych 
losów Hanki po opuszczeniu Siemczyna jest w toku.

Bibliografia
G. Salinger, Zur Erinnerung und Gedenken. Die einstigen jüdischen Ge-

meinden Pommerns. New York 2006

Źródła
www.sztetl.org.pl, Społeczność żydowska przed 1989 r. 
www.jhi.pl dział genealogia, korespondencja mailowa

Relacje pisemne niepublikowane
Henryk Leszczyński, Moje wspomnienia z pracy w pow. Szczecinek - 

maszynopis
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Krystyna Rypniewska

Opieka konserwatorska nad pałacem 
w Siemczynie

Barokowy pałac w Siemczynie ze swoją wielowiekową historią 
– dziejami budowlanymi i historią zamieszkujących go rodów – zaświad-
cza nie tylko o własnym indywidualnym losie, ale także losie dziesiątek 
i setek podobnych miejsc na Pomorzu Zachodnim.

Widok na bramę wjazdową i front pałacu. Lata 30-te XX wieku. Foto: archiwum Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie
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Koniec II wojny światowej i tuż potem konferencja w Poczdamie 
zmieniły zasadniczo granice państwowe. Pomorze podzielone zostało 
granicą na Odrze z częścią wschodnią, przydzieloną Polsce. Spowodo-
wało to konieczność opuszczenia tych ziem przez Niemców i napływ 
ludności polskiej, także z kresów wschodnich i zmieniło na zawsze kra-
jobraz kulturowy tych ziem.

Tuż po zakończeniu działań wojennych większość pomorskich pa-
łaców i dworów padła łupem zwycięzców i jeśli nie zostały spalone, to 
w najlepszym razie splądrowane i kompletnie zdewastowane. Ogromne 
straty dotknęły przede wszystkim wyposażenia przedwojennych rezyden-
cji, które niemieccy mieszkańcy zmuszeni zostali opuścić, pozostawiając 
tam niemal cały dorobek gromadzony często przez całe pokolenia.

Pałac w Siemczynie po przej-
ściu frontu pozostał nietknięty. 
Jednak tuż potem został zajęty 
przez armię radziecką i polską, słu-
żąc za szpital polowy, a wkrótce 
przeznaczono go na kwaterę 
radzieckich oficerów. Dało to po-
czątek pierwszej fali ogromnych 
zniszczeń i dewastacji pałacu 
siemczyńskiego. Wspomina o tym 
Kamil Połeć w swoim artykule 
zamieszczonym w II tomie Zeszy-
tów Siemczyńsko-Henrykowskich. 
Wywieziono wówczas część me-
bli – wyrzucanych przez pałacowe 
okna -  i wiele innych przedmio-

tów, zrabowano książki, zdewastowano bibliotekę i inne pomieszczenia. 
Czego do marca 1946 roku nie zniszczyli Rosjanie,  dokonali okolicz-
ni polscy   mieszkańcy i szabrownicy napływający z centralnej Polski, 
grabiący bezlitośnie pałac pozostający bez żadnego dozoru. Zniszczo-
no wówczas dekoracyjne kominki i piece, pozbijano tynki, kuto dziury 
w murach w poszukiwaniu ukrytych skarbów. O rozmiarach grabieży 
przesądził z jednej strony fakt braku opiekuna czy choćby dozorcy, z dru-
giej stosunek do pozostawionego tak zwanego mienia poniemieckiego, 
kształtowany przez obowiązującą wówczas ideologię. Obiekty rezyden-
cjonalne jako obce kulturowo i nieodpowiednie ideowo traktowano wrogo, 
kojarzone były bowiem z niedawnym najeźdźcą i wyzyskiwaczem. Po-
wszechny był wówczas brak znajomości historii tych ziem u decydentów 
politycznych, co powodowało ogólny brak szacunku dla dziedzictwa 
Pomorza Zachodniego. Cieniem położyło się także poczucie krzywdy, 
jaką było przymusowe przesiedlenie ludności ze wschodnich rejonów 
Polski. Także długo jeszcze pokutował stan poczucia tymczasowości tych 

Elewacja frontowa. Stan w 1959 roku. Foto: 
A. Czerepiński, archiwum koszalińskiej De-
legatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Szczecinie
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ziem. Wszystko to powodowało brak zainteresowania przejmowanymi 
i użytkowanymi majątkami wraz z siedzibami rodowymi, przyległymi 
parkami oraz zabudowaniami gospodarczymi. Skutkiem tego stanu, który 
dziś obserwujemy na  terenie Pomorza Zachodniego, jest ogromna liczba 
założeń parkowych – niegdyś całości kompozycyjnej rezydencji – pozba-
wionych elementu głównego rozplanowania, jakim był pałac czy dwór.

W pierwszych, tuż powojennych latach, polska administracja objęła 
ochroną pozostawione mienie, w tym także budownictwo rezydencjo-
nalne, w kilku obszarach. W pierwszej kolejności obowiązek opieki 
nałożono na kształtujące się władze lokalne, głównie w zakresie zagospo-
darowywania przejmowanych obiektów. Równocześnie przystąpiono do 
tworzenia państwowych instytucji dla ochrony zabytków, w tym urzędów 
konserwatorskich i muzeów, wreszcie reaktywowano - mającą w Polsce 
długą tradycję - społeczną ochronę zabytków.

Powołane po 1945 roku nowe polskie władze administracyjne na 
szczeblu powiatu miały za zadanie przeprowadzenie inwentaryzacji po-
zostawionego mienia oraz wskazanie  na podległym terenie obiektów 
zabytkowych. Do ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskie-
go napływały z terenu stosowne raporty, w których dziś odnajdujemy 
pierwsze informacje na ten temat. Opieka państwa w zakresie działania 
lokalnych władz w odniesieniu do pałaców i dworów polegała też na 
przekazywaniu ich w użytkowanie różnym podmiotom, najczęściej pań-
stwowym. Zwykle obiekty zabytkowe o dużej powierzchni przeznaczano 
na cele społeczne, lokując tam domy opieki społecznej i domy dziecka 
lub oświatowe, przeznaczając je szkołom różnego szczebla, podstawo-
wym, średnim, często o profilu rolniczym. Powszechnie dawne pałace 
przekazywano w użytkowanie Państwowym Gospodarstwom Rolnym, 
które wykorzystywały je na biura, mieszkania pracowników, świetlice 
wiejskie.

Równocześnie – w ślad za długą tradycją polskiej ochrony zabyt-
ków – w kwietniu 1946 roku na terenie Pomorza Zachodniego powołano 
urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Szczecinie.

Jego podstawowym zadaniem była wówczas  - w tym pierwszym okresie 
działalności - ochrona zachowanych obiektów zabytkowych oraz dokona-
nie rozpoznania istniejącego zasobu, a także  oszacowanie go z punktu 
widzenia historii sztuki, określenie wartości historycznych i artystycznych. 
Powstały wówczas w urzędach konserwatorskich pierwsze wykazy obiek-
tów zabytkowych, a zainteresowanie służb konserwatorskich skupiało się 
przede wszystkim na zabytkach z czasów średniowiecza, renesansu i baro-
ku. W pierwszej kolejności inwentaryzowano obiekty o najwyższej klasie, 
w tym zamki, kościoły, pałace. Budownictwo dworskie z XIX i XX wieku 
licznie zachowane na terenie województwa rozpoznawane było w drugiej 
kolejności. Przeprowadzona wstępna kwerenda w szczecińskim urzędzie 
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konserwatorskim, który w ramach ówczesnego województwa obejmował 
do końca 1949 roku także Siemczyno (województwo koszalińskie powstało 
w 1950 roku – przyp. autora), nie potwierdziła obecności służb konserwa-
torskich w pałacu siemczyńskim w tamtym czasie. Nie udało się odnaleźć 
w zachowanych dawnych wykazach żadnego śladu wizytacji obiektu. Na 
podstawie archiwalnych pism i korespondencji można więc  z dużym praw-
dopodobieństwem przyjąć, że do pałacu w Siemczynie pracownicy urzędu 
konserwatorskiego nie dotarli.

Z tej wstępnej kwerendy wynika bowiem, że wizytowano bliższe 
okolice Szczecina, te bardzo odległe nie pojawiają się w wykazach 
w ogóle. Spowodowane to było zapewne nieliczną kadrą konserwator-
ską oraz przede wszystkim skromnymi środkami finansowymi, jakimi 
wówczas dysponowano.

Ważną rolę w zakresie ratowania mienia podworskiego, którą należy tu 
odnotować, spełniały też reaktywowane na Pomorzu Zachodnim muzea re-
gionalne. To na nich spoczywał obowiązek ratowania dawnego wyposażenia 
rezydencji wiejskich. Znanych jest wiele przykładów ogromnego poświęce-
nia pierwszych kustoszy, przemierzających swoje okolice w poszukiwaniu 
porzuconych dzieł sztuki, specjalistów pracujących często bez odpowiednich 
środków transportu przy niezwykle skromnych funduszach. Mimo znaczą-
cych trudności udało się zgromadzić i ocalić wiele bezcennych przedmiotów, 
w tym mebli, rzeźb, malarstwa, rzemiosła artystycznego. Mienie podwor-
skie zwożono i lokowano w składnicach, następnie kierowano do muzeów 
w regionie, a także do innych muzeów polskich. Czy w ten sposób ocalono 
jakiś przedmiot z siemczyńskiego pałacu? Nie mamy dziś dokładnej wie-
dzy o losach dawnego, przedwojennego wyposażenia pałacu w Siemczynie. 

Z pewnością jednak ten wątek 
należy jeszcze szczegółowo 
zbadać, sięgając do archiwów 
państwowych i muzealnych.

Dziś w zbiorach kilku 
zachodniopomorskich mu-
zeów znajdują się dzieła 
sztuki pochodzące wprost 
z pałacu w Siemczynie, tak 
jak rzeźby z klatki schodowej, 
przechowywane w Muzeum 
Regionalnym w Szczecinku 
lub też inne, związane z hi-
storią rodów siemczyńskich. 
Między innymi  w Muzeum 
w Koszalinie, w zbiorach 
Działu Sztuki Dawnej znajdu-

Widok na elewację ogrodową. Stan w 1959 roku. 
Foto: A. Czerepiński, archiwum koszalińskiej 
Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Szczecinie
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ją się dwa obiekty, które odnoszą się do rodu von der Goltz. Pierwszy to 
barokowe epitafium Christopha Heinricha von der Goltz z XVIII wieku, 
drugi to portret Wilhelma Ludwiga Adolfa von der Goltz, namalowany 
przez Theodora Friedricha Tietza w 1798 roku. Oba zabytki są przeka-
zami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie do zbiorów 
muzealnych, jednak znacznie późniejszymi, z lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XX wieku.

Opiekę nad zabytkami w tym czasie sprawowało też państwo poprzez 
powołanie społecznej ochrony zabytków, której tradycje sięgają przecież 
1906 roku. Niegdysiejszą Opiekę nad Zabytkami Przeszłości włączono 
w struktury Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1949 roku pro-
fesor Stanisław Herbst napisał :”(…) urzędy konserwatorskie to przecież 
nieliczni ludzie, ograniczone fundusze. Bez poparcia społecznego służba 
państwowa nie zrobi tego wszystkiego co pilne, pod grozą strat niepo-
wetowanych musi być wykonane. Społeczeństwo to czuje i nieraz działa; 
przeważnie zgodnie, czasem na własną rękę(…)”.

W zamyśle profesora społeczna opieka nad zabytkami miała być ma-
sowa, skupiająca nie tylko inteligencję, ale i przedstawicieli wszystkich 
warstw społecznych. Według ówczesnych władz zabytki miały służyć 
społeczeństwu. Na Pomorzu Zachodnim opiekę społeczną w pierwszych 
latach jej działalności tworzyli przedstawiciele inteligencji przedwojen-
nej, poświęcając się bezgranicznie idei ochrony zabytków.

Jak się wkrótce miało okazać, to jednak nie władze lokalne uratowały 
pałac w Siemczynie od niechybnej degradacji, a najpewniej mogło się tak 
zdarzyć, zważywszy, że po krótkim wykorzystywaniu pałacu w 1947 roku na 
kwaterę dla przesiedleńców, w roku 1949  przekazany został w użytkowanie 
miejscowemu PGR. Dzisiaj z perspektywy lat wiemy, że obiekty użytko-
wane w ten sposób często spełniały swoją rolę tak długo, jak pozostawały  
w relatywnie dobrym stanie technicznym, następnie zdewastowane opusz-
czano. Ostatecznie zupełnie zaniedbane popadały w ruinę.

Szczęśliwie pałac w Siemczynie ocalał. Ale to także nie było zasługą 
ówczesnych służb konserwatorskich. Ten bezcenny zabytek architektury 
barokowej uratował miejscowy nauczyciel Henryk Leszczyński. To w wy-
niku jego starań i zabiegów – nie bez oporu władz lokalnych – w pałacu  
w 1950 roku umieszczono szkołę.  Z  inicjatywy Henryka Leszczyńskie-
go, kierownika szkoły, jak też dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów,  
małymi krokami, przy braku funduszy starano się naprawiać wyrządzone 
szkody i zniszczenia. Na ile potrafiono, naprawiono okna, pomalowano 
ściany, przestawiono dwa piece, w 1959 roku zamontowano centralne 
ogrzewanie. Co najważniejsze jednak - pałac miał wreszcie użytkownika 
i to użytkownika w tamtym momencie najwłaściwszego.  

Z chwilą utworzenia województwa koszalińskiego powołano także 
w Koszalinie urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od tego 
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czasu datuje się trwająca do dziś ustawowa opieka konserwatorska urzę-
du w Koszalinie, działającego obecnie jako Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, sprawowana w ciągu 
tych lat przez pracowników- specjalistów różnych dziedzin w zakresie 
ochrony zabytków. Pierwszą udokumentowaną obecnością państwowej 
służby konserwatorskiej w siemczyńskim pałacu jest lustracja tereno-
wa, dokonana w listopadzie 1959 roku przez pracownika koszalińskiego 
urzędu konserwatorskiego o nazwisku Czerepiński. To jemu zawdzięcza-
my – jakże bezcenne dziś źródło informacji – sporządzoną tak zwaną 
zieloną kartę ewidencyjną 

Karta zawiera między innymi 
pierwszą potwierdzoną informa-
cję o stanie technicznym pałacu 
w tamtym czasie, z odnotowanym 
procentowym zniszczeniem po-
szczególnych elementów budowli. 
Zniszczenia ścian wewnętrznych 
oszacowano na 15 %, stropów na 
20 %. W stosunkowo dobrym sta-
nie technicznym pozostawał dach 
pałacu, jego ubytki określono na 
10 %. W najgorszym stanie tech-
nicznym znajdowała się stolarka 
otworów okiennych i drzwiowych, 
w rubryce procentowych zniszczeń 

wpisano jej 60 %, elektryczności 50%.
W miejscu przeznaczonym na 

określenie istniejącego wyposaże-
nia architektonicznego zapisano: 
„ sztukaterie barokowe na stro-
pach i malowidła klasycystyczne. 
Kominki: barokowe i holenderski 
z XVIII wieku”.

Była to oczywiście ewiden-
cja pomyślana jako dokumentacja 
skrócona, zawierająca podstawowe 
dane z najważniejszymi informa-
cjami. Nie było tam miejsca na 
przykład na precyzyjne określenie 

lokalizacji wszystkich sztukaterii, co dziś – z punktu widzenia zakresu 
odbudowy pałacu - miałoby dla nas ogromne znaczenie. To jednak z tej 
właśnie karty i tamtej wizytacji oraz wykonanych zdjęć wiemy dziś, jak 
malowidła i sztukaterie wówczas wyglądały.

Fragment polichromii stropu. Stan w 1959 
roku. Foto: A. Czerepiński, archiwum 

koszalińskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie

Fragment sztukaterii sufitowej. Stan w 
1959 roku. Foto: A. Czerepiński, archiwum 
koszalińskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
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Tymczasem oficjalnie w czerw-
cu 1960 roku pałac zmienił wła-
ściciela i zyskał obok szkoły 
dodatkowo nowego użytkowni-
ka. Mocą uchwały Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Koszalinie pa-
łac przeszedł na własność Przed-
siębiorstwa Miejskiego Handlu 
Detalicznego Artykułami Spożyw-
czymi w Bydgoszczy, ale pierwsze 
pismo w sprawie pałacu siemczyń-
skiego, jakie zawiera  archiwum 
WKZ w Koszalinie, wpłynęło już 
7 kwietnia 1960 roku. MHD prosi w nim Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o „ pisemne akceptowanie projektowanych robót remontowych 
w nowoadaptowanym ośrodku kolonijnym w Siemczynie..” Dodatkowo za-
pewniają, że uwzględnią wymogi WKZ, który był obecny w Siemczynie 6 
kwietnia 1960 r.

Niemal od razu, tuż po dokonaniu lustracji terenowej, Feliks Pta-
szyński, ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie, 
opracował wytyczne konserwatorskie dla planowanego remontu pałacu. 
Warto z pewnością w tym miejscu przytoczyć po raz pierwszy wówczas 
sformułowane zlecenia urzędu konserwatorskiego, które nadały kieru-
nek zakresowi prac remontowych z punktu widzenia ochrony zabytków 
i które odnosiły się przede wszystkim do obowiązującej wówczas teorii 
konserwatorskiej, polecającej zachowywanie wszelkich elementów ory-
ginalnych, zwłaszcza dekoracyjnego wyposażenia architektonicznego,  
także rekonstrukcji elementów zniszczonych w oparciu o zachowane 
fragmenty. Pismem z 12 kwietnia 1960 roku Feliks Ptaszyński zalecał: 
„WKZ w Koszalinie wyraża zgodę na przejęcie przez MHD Bydgoszcz 
pałacu na cele kolonijne oraz na proponowany zakres robót remontowych 

z następującymi zastrzeżeniami: 
1. w pomieszczeniu na parterze 
po lewej stronie hallu głównego 
należy zachować malowany fryz 
klasycystyczny na fasecie stropu. 
2. w trzecim pomieszczeniu skrzy-
deł bocznych zachować istniejącą 
dekorację sztukateryjną stropów 
oraz kominki w części głównej 
pałacu. 3. istniejące w niektórych 
pomieszczeniach drewniane boaze-
rie należy uzupełnić w brakujących 
fragmentach. 4. projekt zago-

Fragment dekoracji sztukatorskiej – rozeta 
sufitowa. Stan w 1959 roku. Foto: A. Czere-
piński, archiwum koszalińskiej Delegatury 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Szczecinie

Widok na elewację frontową. Lata 60-te XX 
wieku. Foto: archiwum koszalińskiej De-
legatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Szczecinie
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spodarowania parku należy uzgodnić z WKZ . 5. MHD dostarczy WKZ 
egzemplarz posiadanej inwentaryzacji pałacu”.

Z chwilą przejęcia przez MHD pałacu z przeznaczeniem na ośrodek ko-
lonijny instytucja ta deklarowała – co pokazuje zachowana korespondencja 
– daleko idącą dbałość o pałac. Podjęto się kapitalnego remontu, przy czym 
zapewniano o ścisłej współpracy z WKZ w Koszalinie, o czym świadczy 
pismo skierowane 28 kwietnia 1960 roku do WKZ „(…) MHD uprzejmie 
donosi, że wszystkie wnioski konserwatorskie podane w piśmie z 6 kwietnia 
zostaną przy planowanych robotach budowlanych uwzględnione (…)”.

Remont rozpoczęty w 1960 
roku trwał jeszcze w 1962 r. .Śle-
dząc tamtą korespondencję można 
odnieść wrażenie, że wszystko szło 
zgodnie z planem, pod nadzorem 
konserwatorskim i przy dobrej 
woli właściciela. Tymczasem pod-
czas kolejnej konserwatorskiej 
lustracji terenowej w 1963 roku 
odnotowano podstawowe błędy 
i zniszczenia malowideł. Wpis 
Feliksa i Danuty Ptaszyńskich 
brzmiał: „ w czasie prac remon-
towych, przeprowadzonych bez 
wiedzy władz konserwatorskich 
przez szkołę podstawową, zatynko-
wano klasycystyczne polichromie 
(…)”

Doprawdy dziś trudno stwier-
dzić, jak mogło dojść do takiej 
sytuacji. Z pewnością służby kon-

serwatorskie dokonały odpowiednich starań, także właściciel wydawał 
się dotrzymywać ustaleń. Tak czy inaczej z punktu widzenia ochrony 
zabytków była to fatalna sytuacja, która nigdy nie powinna się zdarzyć. 
Podejrzewać dzisiaj jedynie można brak nadzoru kierownictwa budowy 
lub całkowitą samowolę wykonawcy prac remontowych. 

Od tej chwili MHD jednak dalej współpracowało z WKZ, a remont 
kontynuowano pod nadzorem konserwatorskim. Stwierdzić dziś można, 
że w  latach 60-tych i 70-tych obiekt pozostawał w ogólnie dobrym stanie 
technicznym.

To właśnie z początkiem lat 70-tych odnotowujemy zasadniczo czę-
ściowe zahamowanie procesu dewastacji budownictwa dworskiego. 
Wzmożony został także wtedy proces obejmowania ochroną prawną ze-
społów dworskich, powstały wpisy do rejestru zabytków (choć sam pałac 

Fragment elewacji ogrodowej. Widok na 
taras. Lata 60-te XX wieku. Foto: archiwum 

koszalińskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
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w Siemczynie wpisano już w 1960 r.). Regułą stało się monitorowanie 
stanu zachowania obiektów i wywieranie nacisków na użytkowników 
w kwestii odpowiedniego zabezpieczenia obiektów i przeprowadzania 
prac remontowych. Zaczęto także dla cennych, zagrożonych obiektów 
przeznaczonych do remontu i adaptacji opracowywać dokumentacje 
historyczno-naukowe,  stanowiące podstawę do przygotowywanych pro-
gramów konserwatorskich. Dla pałacu w Siemczynie dokumentację taką 
wykonano w 1976 roku. Oprócz szczegółowego opisu budowli zawar-
to tam historię obiektu oraz analizę historyczno-artystyczną. K. Kalita, 
autorka dokumentacji, odniosła się także do dokonanych w pałacu w la-
tach sześćdziesiątych prac budowlanych, oceniając je jednak krytycznie, 
zwłaszcza wobec zniszczeń dekoracji sztukatorskich i malarskich. 
W opracowaniu zawarto także sugestie do wytycznych konserwator-
skich, które zapewne wobec znowu podupadającego w tym czasie pałacu, 
byłyby ponownie przygotowywane. Sformułowano tam ogólnie zakres 
koniecznych napraw tak samej architektury, jak wnętrz pałacowych. Za-
lecano na przykład rekonstrukcję dawnego zwieńczenia ganku od frontu, 
badania kolorystyki wnętrz, odsłonięcie i zabezpieczenie malowideł, 
a także konserwację i zabezpieczenie kominków i zachowanych fragmen-
tów sztukaterii. Uwagę także zwrócono na otoczenie pałacu, dążąc do 
przywrócenia jego pierwotnego wyglądu,  gazonu przed frontem budowli 
i dawnego układu parku. Mając na względzie historię pałacu, jego dzieje 
budowlane, sugerowano dokonanie badań architektonicznych, które ja-
sno określiłyby czas i miejsce przeprowadzanych zmian w architekturze 
oraz mogłyby dać podstawę dla dalszych decyzji służb konserwatorskich.

Elewacja ogrodowa. Lata 70-te XX wieku. Foto: archiwum koszalińskiej Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
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Tymczasem pojawiające się trudności z dalszym utrzymaniem pałacu 
w Siemczynie, brak zainteresowania koloniami letnimi, wreszcie kłopo-
ty finansowe dotychczasowego właściciela spowodowały rozpoczęcie 
starań o zbycie obiektu. Zdając sobie sprawę z ogromnego zagrożenia 
dla zabytku, jakim byłoby opuszczenie pałacu i pozostawienie go bez 
jakiejkolwiek opieki oraz z wysokiej wartości historycznej i artystycznej 
budowli – najważniejszego barokowego pałacu Pomorza Środkowego – 
służby konserwatorskie w Koszalinie od razu przystąpiły do poszukiwań 
nowego użytkownika. Pałac umieszczono na pierwszym miejscu wyka-
zu obiektów do przekazania potencjalnym właścicielom. Od końca lat 
siedemdziesiątych, śledząc dokumenty koszalińskiego archiwum kon-
serwatorskiego, zauważyć można ogromne zainteresowanie obiektem. 
Wówczas pałacem w Siemczynie interesowała się najpierw Wyższa Szkoła 
Inżynierska w Zielonej Górze z pomysłem zagospodarowania go na po-
trzeby szkoleniowo-wypoczynkowe uczelni, a następnie Stowarzyszenie 
Polskich Artystów Muzyków Zarządu Głównego z Warszawy. Starając 
się o pałac siemczyński władze stowarzyszenia pisały:”(…) założeniem 
naszym jest możliwość zorganizowania  obiektu o komfortowym wypo-
sażeniu z ewentualnym przywróceniem maksimum walorów substancji 
zabytkowej zarówno w architekturze i wystroju wnętrz, jak i w zagospoda-
rowaniu parku. Chcemy stworzyć możliwość wypoczynku i pracy twórczej 
muzyków w warunkach odbiegających od współczesnej standaryzacji 
(…)”. Wspomniane instytucje jednak nie podjęły się ostatecznie przeję-
cia obiektu, a tymczasem postępowała degradacja  stanu technicznego 
budowli przy zupełnym już braku zainteresowania pałacem na początku 
lat osiemdziesiątych ze strony przedsiębiorstwa z Bydgoszczy, jego do-
tychczasowego właściciela. I choć nadal w pałacu mieściła się szkoła, co 
zapewniało naturalnie jakąś opiekę nad zabytkiem, to nie gwarantowało 
jednak poprawy stanu zachowania i możliwości remontowych. Z czasem 
sytuacja zaczęła się stopniowo pogarszać, jednak Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Koszalinie podjął zdecydowane starania o ratowanie 

obiektu, używając instrumentów 
nacisku na właściciela. Z jednej 
strony zaangażowano władze Mia-
sta i Gminy w Czaplinku, które 
w 1983 roku wydały bydgoskiemu 
przedsiębiorstwu polecenie zabez-
pieczenia obiektu, z drugiej strony 
skierowano sprawę do Wydziału 
Architektury i Nadzoru Budow-
lanego Urzędu Wojewódzkiego 
w Koszalinie. W wyniku interwen-
cji władz budowlanych wydano 
decyzję nakazującą remont.

Widok od frontu na boczne skrzydło pałacu. 
Lata 80-te XX wieku. Foto: F.J. Lacho-

wicz, archiwum koszalińskiej Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Szczecinie
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Jednak, kiedy w marcu 1985 roku oberwał się strop w jednej z pała-
cowych sal, w obliczu zagrożenia katastrofą budowlaną usunięto z pałacu 
szkołę. Obiekt opustoszał. To był szczególnie trudny moment w dziejach 
pałacu siemczyńskiego, wtedy zawisło nad nim realne widmo całkowitej 
dewastacji. Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z zespołem specja-
listów Biura Dokumentacji Zabytków w Koszalinie podjął od tej chwili 
dalsze wysiłki, aby ratować bezcenną barokową budowlę. Przede wszyst-
kim dokonywano systematycznie lustracji terenowych, wizytowano 
pałac, wykonywano aktualną dokumentację fotograficzną, monitorowa-
no stan techniczny i bieżące zagrożenia. Spotykano się z właścicielem, 
ustalając zakres niezbędnych napraw i prac remontowych, wreszcie 
podstawowego zabezpieczenia budynku. Szczególną uwagę przywiązy-
wano wówczas do stanu dachu i więźby dachowej, a pisma kierowane 
przez WKZ do właściciela zawierały informacje o potencjalnych wyko-
nawcach prac dekarskich i zalecenia w tej sprawie. W jednej z notatek 
służbowych urzędu konserwatorskiego z czerwca 1987 roku zapisano 
m.in. „stan budowlany obiektu jest bez zasadniczych zastrzeżeń. Dach 
jest w toku napraw...”.

W tym czasie pojawiła się ko-
lejna szansa na znalezienie nowego 
użytkownika. Pałacem zainteresował 
się Związek Harcerstwa Polskiego, 
Harcerski Krąg Seniorów przy Huf-
cu Warszawa-Mokotów z zamiarem 
ulokowania w pałacu harcerskiego 
schroniska dla seniorów. Z chwilą 
otrzymania ogólnego zakresu prac 
remontowych i adaptacyjnych, a tak-
że propozycji rekultywacji parku 
opracowano szczegółowe wytyczne 
konserwatorskie dla nowego użyt-
kownika, który, wydawało się, był 
znacząco zaangażowany w plany 
przejęcia pałacu.

Sporządzone wówczas ścisłe 
zalecenia konserwatorskie miały 
na celu zachowanie w jak najwięk-
szym stopniu oryginalnej substancji 
zabytku z dążeniem do przywróce-
nia możliwie pierwotnego stanu, 
nakazując usunięcie wszystkich późniejszych zmian zniekształcających 
budowlę. Zalecano także w pewnym zakresie rekonstrukcję pierwotnych 
elementów. Dbano o wszystkie części oryginalne: bryłę, kształt dachu, 
stolarkę okienną i drzwiową, detal architektoniczny. Szczególną uwagę 

Widok od ogrodu na taras i werandę. Lata 
80-te XX wieku. Foto: F.J. Lachowicz, 

archiwum koszalińskiej Delegatury Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Szczecinie
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skupiano na wnętrzach, od oryginalnego rozplanowania parteru począw-
szy, po szczegóły dekoracji sztukatorskiej i zabytkowego wyposażenia oraz 
zachowania pierwotnego charakteru podłóg. Zastrzegano wreszcie wpływ 
poprzez opiniowanie współczesnego wystroju wnętrz, w tym firan i zasłon. 
Druga część wytycznych odnosiła się do planowanego zagospodarowania 
parku. W opracowaniu wytycznych konserwatorskich wykorzystano ist-
niejące wzmianki historyczne, dokumentację historyczno-naukową, ale 
przede  wszystkim przedwojenną dokumentację fotograficzną.

W tym miejscu należy zauważyć, że służby konserwatorskie w dą-
żeniu do jak najdalej posuniętego szacunku dla wartości artystycznych 
i zabytkowych pałacu, zawsze też biorąc pod uwagę interes właściciela, 
szukały rozwiązań kompromisowych. Zawsze nadrzędnym celem było 
znalezienie jak najlepszego użytkownika, który zagwarantuje możliwie 
właściwe wykorzystanie zabytku.

Niestety, po gruntownej analizie technicznej i z braku funduszy na 
remont, także i ten chętny zrezygnował z pierwotnych planów. Wkrót-
ce po tych negocjacjach , w kwietniu 1988 roku, urząd Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, kierując kolejne pisma do właściciela – wów-
czas firmy..... „Otex” z Bydgoszczy, nalegał na podjęcie z jego strony 
zdecydowanych działań w sprawie zabytku. W jednym z nich czytamy: 
„(…)Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie prosi o poinfor-
mowanie o podjętych działaniach i decyzjach określających dalsze losy 
zabytkowego pałacu w Siemczynie. Obiekt, mimo posiadania prawnego 
właściciela, nadal pozostaje opuszczony, a także pozbawiony jasno okre-
ślonych planów zagospodarowania i użytkowania w przyszłości. Z uwagi 
na konieczność zdecydowania o funkcji zabytku, a tym samym rozwią-
zania problemów ochrony konserwatorskiej, proszę o pilne wyjaśnienie 
powyższych kwestii. Jednocześnie informuję, że losami pałacu zaintere-
sował się Urząd Rady Ministrów (…)”.

Jednak w obliczu narastających trudności finansowych i braku za-
interesowania dalszym wykorzystaniem pałacu, bydgoska firma „Otex” 
- następca prawny WPHW z Bydgoszczy, w lipcu 1988 roku zrzekła się 
obiektu na rzecz Skarbu Państwa.

Szczęśliwie ciągle jeszcze wysokie walory artystyczne założenia pała-
cowo-parkowego w Siemczynie i nie najgorszy stan techniczny budynku 
dawały  szansę na jego uratowanie. Pojawił się też wkrótce nowy zainte-
resowany jego przejęciem i adaptacją. Warszawska spółka „Miku-Glob”  
zwróciła się do Naczelnika Gminy w Czaplinku z prośbą o „(…) odsprzeda-
nie pałacu z parkiem za symboliczną odpłatnością” z zamiarem ulokowania 
tu miejsca spotkań i negocjacji handlowych w zakresie aparatury medycznej, 
urządzenia działu komputerowego, działu filmowego – chodziło o dystrybucję 
filmów. Mieścić się tu też miała filia agencji artystycznej, biuro pośrednictwa 
nieruchomości oraz dom pracy naukowo-twórczej”.
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Po raz kolejny WKZ ustosunkowywał się do określonego zakresu re-
montu, podtrzymując wcześniejsze szczegółowe zalecenia konserwatorskie.

Od czasu opuszczenia pałacu w 1988 roku do końca lat osiemdzie-
siątych służby konserwatorskie nie ustawały w wysiłkach znalezienia 
jak najbardziej odpowiedniego użytkownika dla opuszczonego pałacu. 
Na wiele sposobów interweniowały, reagując z dużą troską i niepoko-
jem na ciągle istniejące zagrożenie dla zabytkowej budowli. Angażowały 
wiele innych instytucji, w tym władze lokalne i wojewódzkie władze bu-
dowlane. Kiedy wreszcie w 1990 roku spisano akt notarialny dla dwóch 
prywatnych właścicieli z Kołobrzegu, którzy zamierzali tu prowadzić 
turystykę konną, wodną i pieszą, urządzać polowania i szkolenia, wyda-
wało się, że pałac w Siemczynie doczekał się szczęśliwego finału i od tej 
chwili rozpocznie się tak długo oczekiwany remont tej bezcennej baroko-
wej budowli. Niestety i tym razem sprawy przybrały nieoczekiwanie zły 
obrót. Do WKZ w Koszalinie zaczęły napływać niepokojące informacje, 
wysyłane z nadzoru budowlanego ze Szczecinka, o braku jakichkolwiek 
robót budowlanych, które miały zabezpieczyć pałac przed dalszym nisz-
czeniem. Co więcej, w „Expressie Wieczornym” z 18 stycznia 1991 roku 
wydrukowano ogłoszenie: „sprzedam 1/2 pałacu w Siemczynie, Koło-
brzeg. Stan techniczny bardzo dobry”.

Był to niewątpliwie wyraźny sygnał o poważnych trudnościach i po-
nownej niepewności co do dalszych losów pałacu.

Kres tej tak długotrwałej złej i ciągle pogarszającej się sytuacji, 
przede wszystkim niestabilnemu stanowi własności, położył ostatecznie 
obecny właściciel zabytku.

Z chwilą przejęcia pałacu przez rodzinę Państwa Andziaków od 1996 
roku rozpoczął się nowy rozdział w wielowiekowej historii tej barokowej 
rezydencji. A służby konserwatorskie doczekały się nareszcie odpo-
wiedniego użytkownika,  ale przede wszystkim partnera w dążeniu do 
wspólnego celu, do ocalenia tego bezcenneo zabytku.

Gdyby chcieć choćby krótko scharakteryzować zakres opieki konser-
watorskiej nad pałacem w Siemczynie należałoby stwierdzić, że z chwilą 
przejęcia zabytku przez administrację polską w 1945 roku, przez wszyst-
kie te lata zakres ochrony konserwatorskiej stale się poszerzał.  Inne 
możliwości miały służby konserwatorskie w pierwszym, trudnym powo-
jennym okresie,  a inne w latach późniejszych. Od lat siedemdziesiątych 
XX wieku odnotować należy wzmożone wysiłki na rzecz ochrony za-
bytków,  zwłaszcza budownictwa rezydencjonalnego. Inne możliwości 
pojawiły się wreszcie na początku lat dziewięćdziesiątych wraz ze zmia-
nami ustrojowymi w Polsce i procesem prywatyzacji.

Zawsze jednak służby konserwatorskie – najpierw Wojewódzki Konser-
wator Zabytków w Szczecinie, potem Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Koszalinie, a z czasem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szcze-
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cinie Delegatura w Koszalinie – wypełniały swoje podstawowe zadania 
w służbie ochrony zabytków w wielu zakresach; w obszarze ewidencji 
zabytków, wizytacji i lustracji terenowych, opracowywania wytycznych 
konserwatorskich, zlecania opracowywania dokumentacji historyczno-
-naukowych, fotograficznych oraz dla zabytkowych założeń parkowych.  
W zakresie wspierania i doradztwa przy pracach remontowych, w zakre-
sie opracowywania ekspertyz i specjalistycznych opinii, w zakresie badań 
historycznych i architektonicznych. W jednym wspólnym dla służb kon-
serwatorskich i właściciela celu – w celu zachowania indywidualnego 
charakteru zabytku, jego indywidualnych wartości, jakie wnoszą w dzie-
dzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego.

Krystyna Rypniewska , historyk sztuki - zabytkoznawca, starszy ku-
stosz i kierownik Działu Sztuki Dawnej Muzeum w Koszalinie.

Absolwentka Konserwatorstwa i Muzealnictwa w Instytucie Zabytko-
znawstwa i Konserwatorstwa  na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1976-1978 dokumentalista w zespole pracowni architek-
tonicznej PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Szczecinie.
Od 1984 do 1989 roku adiunkt w Biurze Dokumentacji Zabytków przy 
Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Koszalinie do spraw rezyden-
cjonalnego budownictwa pałacowego i dworskiego oraz kościelnego wsi 
na terenie województwa koszalińskiego. W tym czasie prowadziła także 
nadzór konserwatorski nad pałacem w Siemczynie. Od 1991 roku starszy 
kustosz Działu Sztuki Dawnej Muzeum w Koszalinie.

Autorka publikacji z zakresu historii sztuki i historii Pomorza, m.in. 
monografii pomorskiego rzeźbiarza Joachima Utecha. Kurator wielu wy-
staw poświęconych sztuce oraz sztuce Pomorza.

Od początku lat 90-tych do dziś prowadzi w koszalińskim muzeum dzia-
łalność naukową w zakresie współpracy polsko-niemieckiej. Od trzech lat 
zajmuje się badaniami nad witrażami pomorskimi w ramach autorskiego 
projektu badawczego pt.”Witrażownictwo Pomorza Zachodniego/Hinter-
pommern”. W czerwcu 2013 odbyła staż w Fundacji-Ośrodku Badań nad 
Witrażami pocz. XX wieku w Nadrenii Północnej-Westfalii.
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dr Magdalena Iwanicka 

Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa 
przez Henninga Berndta von der Goltz
Okoliczności powstania, technika wykonania oraz zagadnienia 

konserwacji i restauracji obrazu

Wstęp.

Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von 
der Goltz to XVIII –wieczny obraz olejny na płótnie, pędzla nieznanego 
artysty, pochodzący ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

Obraz był przedmiotem pracy dyplomowej autorki niniejszego artykułu, 
realizowanej w latach 2002-2006 pod kierunkiem prof. dr kwal. II st. Bo-
gumiły J.Rouby, dr Elżbiety Szmit-Naud, mgr Teresy Łękawy-Wysłouch 
oraz mgr Ludmiły Tymińskiej-Widmer w Zakładzie Konserwacji Malarstwa 
i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Badania historyczno-artystyczne autorka wykonała pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Zygmunta Kruszelnickiego, badania budowy technicznej natomiast 
autorka  zrealizowała pod kierunkiem prof. dr. art. kons. Józefa Flika, dr 
hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik oraz mgr Małgorzaty Górzyńskiej w Za-
kładzie Technologii i Technik Malarskich UMK. Niniejszy artykuł stanowi 
podsumowanie wyników badań oraz prac konserwatorsko-restauratorskich.

Treść i kompozycja obrazu .
Obraz (fot. 5) przedstawia klęczącego mężczyznę (Henninga Berndta 

von der Goltz) adorującego ukrzyżowanego Chrystusa na tle pagórkowa-
tego krajobrazu i elementów architektury.
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Kompozycja obrazu zbudowana jest diagonalnie. Lewą stronę kom-
pozycji zajmuje postać Chrystusa, rozpięta na wysokim krzyżu łacińskim. 
Smukłe ciało Ukrzyżowanego, przedstawione en face, oraz spokojna 
w wyrazie twarz nie noszą oznak męki. Chrystus, ukazany jako zmarły, 
jest zawieszony w układzie widlastym; jego ręce, lekko ugięte w łokciach, 
uniesione są pod kątem 45°, dłonie są małe, o podkurczonych palcach, 
z wnętrzem zwróconym w stronę widza (gwoździe są niewidoczne) – fot. 
10. Korpus Ukrzyżowanego ustawiony jest frontalnie, natomiast nogi, 
lekko ugięte w kolanach, ukazane są w lekkim skrócie w jego prawą 
stronę. Każda stopa przybita jest do krzyża oddzielnie. Głowę Chrystus 
przechyla lekko na lewe ramię i do przodu; rysy twarzy przedstawiono 
idealistycznie. Wyraźnie wyodrębnione pasma jasnych włosów opadają 
na ramiona; broda, również jasna, jest dość krótka. Korona cierniowa 
o zielonej barwie zsunięta jest  nieco na czoło. Tłem dla głowy jest okrą-
gły, płasko malowany nimb o ciepłej, żółtej barwie. Rany Chrystusa 
zaznaczono schematycznie jaskrawą czerwienią (wnętrza dłoni, kro-
ple krwi spływające na czoło oraz lewy bok). Ranę na boku Chrystusa 
przedstawiono, wbrew powszechnej tradycji, po lewej stronie ciała, na 
wysokości klatki piersiowej. Jaskrawoczerwone perizonium ma postać 
dość wąskiej opaski wokół bioder, zawiązanej na lewym boku Chrystusa 
w węzeł. Krzyż łaciński, o prostych brązowych belkach, jest nie-
znacznie asymetryczny – skrzyżowanie belek przesunięte jest w prawą 
stronę, ku środkowi kompozycji. Titulus z napisem INRI umieszczony 
jest ukośnie w punkcie przecięcia belek.

Postać klęczącego Henninga Berndta von Goltz zwrócona jest w lewo 
i przedstawiona w ujęciu en trois quarts, z dłońmi złożonymi w geście 
modlitwy i uniesionymi na wysokość szyi (fot. 11). Twarz raczej pełna, 
o miękkim owalu, regularnych rysach i pogodnym wyrazie nosi pewne 
znamiona indywidualizmu: wypukłe czoło, zaokrąglony na końcu nos, 
usta o mało wydatnych wargach, wąskie brwi. Błękitne oczy migdało-
wego kształtu, wpatrzone są w postać Chrystusa. Głowę wieńczy biała 
peruka typu allonge, o skręconych lokach, sięgająca ramion. Klęczący 
ubrany jest w stalowej barwy półpancerz (kirys), na nim ciemnobłękit-
ny ubiór wierzchni typu justaucorps, z czerwonymi mankietami i złotą 
lamówką oraz ciemnoczerwone spodnie (typu culotte). Podudzia nie są 
wyraźnie widoczne ze względu na zniszczenia w obrębie obciętej dolnej 
krawędzi obrazu.

U podstawy krzyża, na wysokości kolan klęczącego, leży prawdopo-
dobnie hełm z zielonkawym zakręconym piórem. U stóp krzyża po lewej 
stronie widoczny jest zarys górnej części jasnego, owalnego przedmiotu, 
być może czaszki (zniszczonej w wyniku obcięcia obrazu). Tło obrazu 
potraktowano raczej schematycznie. Po prawej stronie kompozycji, za 
von Goltzem, rozpościerają się szarobrązowe głazy i wzgórza porośnię-
te drzewami. Po lewej stronie, na wysokości kolan Ukrzyżowanego, 
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widoczne są zabudowania (prawdopodobnie pałacu w Siemczynie), zlo-
kalizowane wzdłuż szerokiej drogi, biegnącej w głąb kompozycji (fot. 
12). Na pierwszym planie widoczny jest pięciokondygnacyjny budynek 
magazynowy, niebieski, z ciemniejszymi otworami okiennymi; do jego 
bocznej elewacji dostawiona jest niska budowla o okrągłym planie stoż-
kowym, czerwonym dachu. Za nią, ze znajomością perspektywy zbieżnej, 
przedstawiono trzykondygnacyjną, szaroniebieską bryłę pałacu, przykry-
tą rdzawobrązowym dachem dwuspadowym,  z delikatnie zaznaczonymi 
bielą podziałami architektonicznymi i otworami okiennymi. Narożny 
ryzalit przekryty jest osobnym, trójspadowym, brązowym dachem. Za 
pałacem widoczna jest zwieńczona iglicą wieża kościoła. Niebo, o czy-
stej barwie chłodnego intensywnego błękitu, rozjaśnione nad architekturą 
i wzgórzami, przecinają żółtawe pasma chmur.

Po lewej stronie kompozycji, na wysokości stóp Chrystusa, widnieje 
inskrypcja łacińska w sześciu wersach (fot. 12). Na odwrociu zlokalizo-
wana jest natomiast inskrypcja w języku niemieckim, podająca nazwisko 
fundatora (fot. 2, 6).

Dawny zabytek stanowi pole badań i obszar pracy zarówno dla 
konserwatora-restauratora, jak i dla historyka sztuki. Zazwyczaj ich 
działania mogą być, przynajmniej w pewnym stopniu, od siebie nieza-
leżne. Zdarza się jednak, że bardzo zły stan zachowania dzieła sztuki 
nie tylko utrudnia, ale wręcz uniemożliwia wykonanie badań z za-
kresu historii sztuki. Tak było właśnie w przypadku obrazu Adoracja 
Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz. 
Nie dziwi zbytnio fakt, że wskutek obecności zabrudzeń, pożółkłego 
werniksu oraz licznych i rozległych ubytków inskrypcja łacińska na 
licu obrazu była bardzo słabo czytelna. W tym wypadku jednak nawet 
analiza kompozycji obrazu przed konserwacją napotkała przeszko-
dę w postaci specyficznego typu zniszczenia – obecności warstwy 
przemalowania na całej powierzchni lica, będącego wynikiem daw-
nej renowacji (fot. 1). Na podstawie wykonanych rentgenogramów 
stwierdzono, że oryginalna kompozycja obrazu została w ogólnym za-
rysie powtórzona podczas przemalowania (co nie jest oczywiste, jako 
że często w takich sytuacjach zmieniano kompozycję, układ barw, 
a w skrajnych przypadkach malowano zupełnie nowe przedstawienie 
na dawnym obrazie).

Mimo niekwestionowanej wartości historycznej obiektu, analizując 
jego wygląd przed konserwacją (fot. 1), trudno nie odnieść wrażenia 
obcowania z dziełem pod względem artystycznym wręcz nieporadnym, 
operującym uproszczeniami formy, schematycznym ujęciem anatomii, 
draperii i krajobrazu, małą głębią kompozycji oraz niekonsekwentnym 
przedstawieniem perspektywy. Tymczasem po udanym odsłonięciu ory-
ginalnej warstwy malarskiej dzieła (fot. 3) okazało się, że jego forma, 
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chociaż reprezentuje malarstwo prowincjonalne, urzeka wyrazistą pro-
stotą kompozycji namalowanej ze znaczną wprawą i lekkością, przez 
artystę posiadającego pewną wiedzę z zakresu anatomii i perspektywy.

Sylwetka H.B. von der Goltza oraz okoliczności powstania 
i historia dzieła.

Obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta 
von der Goltz, autorstwa anonimowego malarza, powstał prawdopodob-
nie w II ćw. XVIII w., na co wskazuje inskrypcja frakturą neogotycką, 
wypisana czarną farbą na odwrociu (fot. 2, 6):

„JESUS
So legte sich ein sunder groß
Zu Jesu fussen nieder
ward dadurch der sundenloß
Erlangte gnade wieder
HENNING BERNDT
GOLTZ“

Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa pochodzi z kościoła parafialne-
go p.w. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie, gdzie znajdowała się 
kaplica grobowa rodziny von der Goltz.

Pierwotne przeznaczenie obrazu nie jest jasne. Wprawdzie kompozycja 
przedstawienia oraz teksty dwóch inskrypcji noszą cechy charakterystycz-
ne dla obrazów epitafijnych lub chorągwi pogrzebowych (tę drugą funkcję 
należy na pewno wykluczyć, ponieważ omawiany obraz miał ramę), jednak 
obraz najprawdopodobniej pierwotnie pełnił funkcję wotywną, być może 
wtórnie połączoną z funkcją epitafium, co ustalono (jak zostanie dalej sze-
rzej omówione) na podstawie XIX-wiecznych źródeł.

Henning Berndt von der Goltz żył w latach 1681-1734. Jako wła-
ściciel Siemczyna (w województwie zachodniopomorskim), wzniósł tam 
barokowy pałac. Można dopatrzeć się pewnego podobieństwa między 
bryłą owego pałacu a architekturą widoczną na obrazie H.B. von der 
Goltza ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

Von der Goltzowie (Golczowie, Gulczowie) nabyli wieś Heinrichs-
dorf (Siemczyno) od rodziny von Beeskow w 1292 r.1 Siemczyno stało 
się główną siedzibą rodziny po śmierci Heinricha von der Goltz w 1554 r. 
Henning Berndt von der Goltz, najmłodszy spośród czternaściorga dzieci 

1   H. Sieber, Schlösser und Herrensitze in Pommern. Nach alten Stichen 
und Vorlagen, Frankfurt/Main 1959, s. 118, także: J. Hinz, Pommern Wegweiser, 
Mannheim 1988, s. 151.
W kronice rodzinnnej E. von der Goltz podaje, że Heinrichsdorf było majątkiem 
rodowym von Goltzow od początku XVI w. Cf. E.v.d. Goltz, Verzeichnis der 
gegenwärtig lebenden Glieder des Geschlechts der Grafen und Freiherrn von der 
Goltz, Wittenburg 1908.
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Jerzego Wilhelma, urodził się 24 czerwca 1681 w Latzig. Zmarł 24 marca 
1734 r. w Siemczynie. Jako rotmistrz w służbie króla polskiego walczył 
z Tatarami i Szwedami2.. Majątek w Siemczynie otrzymał w końcu XVII 
w. Był fundatorem budowy ałacu w Siemczynie (wzniesionego w latach 
1722–1726)3 . 

Friedrich von der Goltz, w wydanej w Strasburgu w 1885 r. monogra-
fii rodu, opisuje obraz znajdujący się w kościele w Siemczynie i przytacza 
związaną z nim historię, nie podając niestety jej źródła.

In der Kirche Zu Heinrichsdorf befindet sich ein Bild, das den 
Heiland am Kreuze darstellt, an der linken Seite desselben steht mit erho-
benen, gefalteten Händen in der Tracht der damaligen Zeit, Stutzperücke, 
Cürass und braunem Rock. Auf der Rückseite des Bildes steht: »So legte 
sich ein Sünder gross zu Jesu Füssen nieder, wird dadurch seiner Sünden 
los, erlangte Gnade wieder«.

Als 1712 oder 13 in die Pest herrschte, floh, so heisst es, Henning 
Bernd nach dem Vorwerk Calentzig, ging aber alle Morgen auf einen Berg 
zwischen Calentzig und Heinrichsdorf und liess sich durch ein Sprachrohr 
berichten, wie viele gestorben seien. Als es der Todten immer mehr wurden, 
sank er auf die Kniee und flehte zum Herrn, ihm wenigstens die Hälfte 
seiner Unterthanen zu lassen, und siehe da, als die Hälfte gestorben war, 
hörte die Krankheit auf und es starb niemand mehr, und zum Andenken an 
diese Begebenheit soll er nun das Bild in der Kirche gestift haben.4

[W kościele w Heinrichsdorf znajduje się obraz, który przedstawia 
Zbawiciela na krzyżu. Po jego lewej stronie stoi (znajduje się) z uniesio-
nymi, złożonymi dłońmi Henning Bernd Golcz, w ubiorze ówczesnego 
czasu, peruce, kirysie i brązowej szacie. Na odwrociu obrazu jest napisa-
ne: »Więc położył się wielki grzesznik pod stopy Jezusa, przez to zostały 
odpuszczone jego grzechy, osiągnął łaskę znowu«.

Gdy w 1712 lub 1713 roku w Heinrichsdorf panowała dżuma, uciekł, 
jak mówi się, Henning Berndt do folwarku Calentzig, jednak każdego 
ranka wspinał się na górę pomiędzy Calentzig i Heinrichsdorf i krzycząc 
przez tubę dowiadywał się, ile osób zmarło. Jako że umarłych przybywa-
ło, padł na kolana i błagał Pana, aby oszczędził przynajmniej połowę jego 
poddanych. Kiedy połowa umarła, epidemia się skończyła i nikt więcej 
nie umarł. Na pamiątkę tego wydarzenia ufundował on [Henning Bernd] 
obraz w kościele.]

Na podstawie opisu kompozycji i przytoczonej inskrypcji z odwro-
cia, można utożsamić wyżej opisany obraz z Adoracją Ukrzyżowanego 

2   F.v.d. Goltz, Nachrichten über die Familie der Grafen und Freiherrn von 
der Goltz, Strassburg
1885, s. 172-173.
3   Tamże, s. 169.
4   Tamże, s. 168-169
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Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Szczecinku (pochodzącą z kościoła p.w. Matki Bożej 
Różańcowej w Siemczynie).

Drobne różnice w tekście inskrypcji, nie zmieniające jej sensu, można 
wytłumaczyć w ten sposób, że Friedrich von der Goltz mógł znać wierszo-
wany tekst jedynie ze słyszenia. Istnieją także drobne rozbieżności między 
strojem Henninga Berndta opisanym w kronice, a przedstawionym na obra-
zie z Siemczyna. Być może autor kroniki widział obraz przed “renowacją” 
– przemalowaniem (kirys występuje jako element stroju fundatora w wersji 
oryginalnej dzieła) lub nie widział wcale, a znał jedynie z czyjegoś opisu 
(brązowej szaty nie było w żadnej wersji). Przytoczona historia, trudna nie-
stety do zweryfikowania pod względem historycznym, powinna być wzięta 
pod uwagę jako źródło wiedzy o okolicznościach powstania obrazu Adora-
cja Ukrzyżowanego Chrystusa. Abstrahując bowiem od mistycznego wątku 
podania, należy uznać je za dość konkretne, precyzujące datę i miejsce zda-
rzenia. W dobrach von der Goltzów rzeczywiście w okresie wojny północnej 
panowała epidemia dżumy5. Posiadłość Calentzig to dzisiejsze Kaleńsko, 
położone niedaleko Siemczyna.

Przy założeniu, że historia powtórzona przez Friedricha von der Goltz 
jest w ogólnym zarysie prawdziwa, należy postawić tezę, że obraz Ad-
oracja Ukrzyżowanego Chrystusa został zamówiony i namalowany nie 
jako epitafium, ale jako obraz wotywny, będący wyrazem wdzięczności 
Henninga Berndta von der Goltz za ocalenie siebie i swoich poddanych 
podczas epidemii dżumy. Za takim przeznaczeniem wydaje się przema-
wiać inskrypcja widoczna na odwrociu (fot. 2, 6):

„JESUS
So legte sich ein sunder groß
Zu Jesu fussen nieder
ward dadurch der sundenloß
Erlangte gnade wieder
HENNING BERNDT
GOLTZ“

Można ją przetłumaczyć następująco: „Więc położył się (padł) 
wielki grzesznik pod stopy Jezusa, stał się przez to bezgrzeszny, osią-
gnął łaskę znowu”.

Użycie czasownika sich legen wskazuje na aktywne działanie Henninga 
Berndta, można ją więc rozumieć jako odwołanie do wspomnianego 
w legendzie padnięcia na kolana w modlitwie (w charakterystycznym 
natomiast dla inskrypcji epitafijnych odwołaniu do pochówku użyto by 
raczej czasownika  legen w stronie czynnej lub biernej).

5   K. Kalita, Architektura XVIII-wiecznego pałacu w Siemczynie, Koszalińskie 
Zeszyty Muzealne t. 7, 1977, s. 51. Autorka nie podaje źródła tej informacji.
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Wotywnym charakterem przedstawienia wytłumaczyć można rów-
nież fakt, że inskrypcja ma formę inwokacji do Jezusa.

Zrozumiałe w tym świetle wydaje się umieszczenie inskrypcji na 
odwrociu obrazu. Usytuowanie takie jest nietypowe i trudne do wytłuma-
czenia dla obrazu epitafijnego, którego główną funkcją jest upamiętnienie 
osoby zmarłego szlachcica (do czego podanie jego nazwiska jest koniecz-
ne).

Tekst na odwrociu obrazu wotywnego wraz z podaniem nazwiska 
fundatora ma spełniać funkcję osobistej modlitwy dziękczynnej Hennin-
ga Berndta von der Goltz. Inskrypcja ma charakter prywatny, podczas 
gdy Chrystus przedstawiony na licu obrazu, rozumiany jest jako wy-
bawiciel całej gminy. Henning Berndt von der Goltz był protestantem6 . 
Fakt ukrycia inskrypcji może mieć także związek z luterańską koncepcją 
odrzucenia tzw. Werkheiligkeit (usprawiedliwienia poprzez uczynki – 
ufundowanie obrazu ma zapewnić i zarazem zaświadczyć o łasce Bożej)7 .  
W myśl tej doktryny luteranizm krytykował fundowanie obrazów, mające 
na celu kupienie sobie łaski Bożej (Luter w Sermon von den guten We-
rken stwierdza, że jest to główna siła napędowa kultu obrazów)8. Jednak 
wota, będące podziękowaniem i pamiątką już doznanej łaski, były przez 
luteran akceptowane i fundowane.

Druga inskrypcja, umieszczona na licu obrazu na wysokości stóp 
Chrystusa (fot. 12), przed rozpoczęciem zabiegów konserwatorsko-re-
stauratorskich była czytelna jedynie częściowo:

„RECORD...RE ...S...
....UOD S...........
n . . . . . .e perdas Il . . .
 . . . . . . . .rens me sedIsTI . . .
R...DEMISTI CRUC.......
......US LA...........”

Tekst udało się zidentyfikować jako fragment hymnu Dies irae 
z Mszału rzymskiego:
„RECORDARE, JESU PIE „Racz pamiętać, Jezu drogi,
QUOD SUM CAUSA TUÆ VIÆ: Żeś wziął dla mnie żywot srogi,
NE ME PERDAS ILLA DIE. Nie gub mnie w dzień straszny 

trwogi.

6   Od roku 1534, z wyjątkiem lat 1625-1641, Siemczyno było protestanckie. 
J. Nowacki, Archidiecezja
Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Dzieje Archidiecezji 
Poznańskiej,
Poznań 1964, s. 389-390, 574.
7    S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, 
Warszawa 1989,  s. 24.
8    Tamże.
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QUÆRENS ME, SEDISTI LASSUS Długoś szukał mnie znużony,
REDEMISTI CRUCEM PASSUS: Zbawił krzyżem umęczony,
TANTUS LABOR NON SIT CASSUS.” Niech ten trud nie będzie 

płony.“
Zacytowanie wersów z Dies irae (hymn czytany jest 2 listopada 

- w Dzień Zaduszny) jest zgodne z konwencją przedstawień epitafij-
nych i charakterystyczne zarówno dla katolickich, jak i protestanckich 
epitafiów. Jednak wers „Nie gub mnie w dzień straszny trwogi” może 
wskazywać także na modlitwę Henninga Berndta von der Goltz o ocale-
nie od szalejącej dżumy.

Wobec powyższych argumentów należy przyjąć, że Adoracja Ukrzy-
żowanego Chrystusa została ufundowana jako obraz wotywny.

Pod względem ikonograficznym przedstawienie klęczącego pod 
krzyżem fundatora charakterystyczne jest dla epitafijnej sztuki zarówno 
katolickiej od czasów średniowiecza (np. niezachowane XV-wieczne epi-
tafium Jana Kota z kościoła Św. Janów w Toruniu), jak i protestanckiej.

Należy przyjąć, że obraz powstał po roku 1713, ale przed śmiercią 
Henninga Berndta von der Goltz w 1734 r. Architektura przedstawio-
na w głębi kompozycji wykazuje pewne podobieństwo z bryłą pałacu 
w Siemczynie (fot. 13), wybudowanego przez fundatora obrazu. Być 
może więc Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa została zamówiona już 
po rozpoczęciu budowy pałacu; mniej prawdopodobne wydaje się, by za-
budowania domalowano do gotowego już obrazu wotywnego.

Pałac w Siemczynie wzniósł Henning Berndt von der Goltz w latach 
1722-26. Zachowało się bardzo niewiele materiałów archiwalnych do-
tyczących pałacu, jest on jednak wzmiankowany w literaturze9. Budowę 
pałacu rozpoczęto 20 marca 1722 roku; trwała do 1726 roku10 .

Pałac w Siemczynie w formie wzniesionej od jednego rzutu na no-
wym miejscu11 przez Henninga Berndta von der Goltz to budowla na 
planie podkowy, z tarasem pośrodku. Część środkowa, dwukondygna-

9   A. Duncker, Die Ländliche Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der 
Ritterschaftlichen Grundbesitzter in der Preussischen Monarchie t. 5, Berlin 
1862-1863, s. 255; także: F. Von der Goltz, Nachrichten…,– dz. cyt., s. 169 
i 172; E. Von der Goltz, Verzeichnis…,– dz. cyt., s. 2; F. Bahr, Das Goltz 
Schloss zu Heinrichsdorf [w:] Unser Pommerland R. 17, Szczecin 1932, s. 153- 
157; H. Sieber, Schlösser und Herrensitze …, – dz. cyt., s. 118-119; J. Hinz, 
Pommern …,– dz. cyt. s. 151. W polskiej literaturze pałac nie został szerzej 
omowiony przed ukazaniem się prac Kazimiery Kality, zawierających analizę 
stylistyczno – porownawczą obiektu. K. Kalita-Skwirzyńska, Architektura 
…,– dz. cyt., s. 49-64.
10   J. Kohte, Die Bau Und Kunstdenkmäler des Regirungs Bezirk Köslin . 
Stettin 1934 s. 81;
także: A. Duncker, Die Ländliche Wohnsitze…, dz. cyt., s. 255.
11    K. Kalita-Skwirzyńska, Architektura …,– dz. cyt., s. 54.
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cyjna, przekryta jest dachem mansardowym; w jej narożach od strony 
elewacji wschodniej (ogrodowej) znajdują się dwa dwukondygnacyj-
ne ryzality przekryte dachami trójspadowymi. Od strony zachodniej 
znajduje się duży dziedziniec, wzdłuż którego, prostopadle do głównej 
zachodniej fasady, wzniesiono (w tym samym czasie, co pałac) długie 
budynki gospodarcze i mieszkalne12 .

Można postawić hipotezę, że na obrazie jest przedstawiony ryzalit 
oraz część środkowa pałacu w Siemczynie, widziane od strony parku (bu-
dynek gospodarczy namalowany na pierwszym planie mógłby pojawić 
się na obrazie w wyniku XIX-wiecznej renowacji, równoznacznej z prze-
malowaniem obrazu).

W 1699 r. w Siemczynie Henning Berndt von der Goltz wzniósł ka-
plicę rodzinną. Do średniowiecznego kościoła dobudowano barokową 
kaplicę o prostej, zwartej bryle, nakrytej dachem dwuspadowym. Ele-
wacje urozmaicają zdwojone pilastry w narożnikach oraz plastyczny 
gierowany gzyms. Tam znajdowała się krypta rodziny von Goltz, tam też 
do dziś istnieje XVIII-wieczny fryz heraldyczny, na którym umieszczo-
no, wśród alegorycznych przedstawień, herb Goltzów.

Najprawdopodobniej obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa 
przez Henninga Berndta von der Goltz pierwotnie znajdował się właśnie 
w tej kaplicy rodzinnej.

Dziś kaplica stanowi zakrystię neogotyckiego kościoła pod 
wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, wybudowanego w latach 1854-
1856 (prawdopodobnie po rozbiórce dawnego średniowiecznego 
kościoła)13 .

Obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von 
der Goltz, jak już wzmiankowano, poddawany był niegdyś renowacjom.

W lipcu 2004 roku w trakcie prac terenowych pracownicy Muzeum 
Regionalnego w Szczecinku odnaleźli ramę, wcześniej związaną 
z obrazem Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga 
Berndta von der Goltz. Jest to rama drewniana, malowana czarną farbą, 
datowana na lata trzydzieste XX wieku. W ramę oprawione jest krosno 
z naciągniętym płótnem bawełnianym, które spełniało funkcję ochrony 
odwrocia oryginału. Na płótno przeniesiono inskrypcję z odwrocia 
oryginału (ze zmianami pisowni i kroju np. litery s):

„So legte sich ein Sünder groß
Zu Jesu Füβen nieder
ward dadurch der Sünden los
Erlangte Gnade wieder
HENNING BERNDT GOLTZ“

12   Tamże, s. 51.
13   Informacje o kościele p.w. Matki Bożej Rożańcowej w Siemczynie, Patrz: 
H. Schulze, Die Pommersches Kirchendorfer, Herford 1963, s. 16, także: T. Miel-
czarek, Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1977, s. 96.
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Poniżej, w prawym dolnym rogu, umieszczono inskrypcję 
upamiętniającą przeprowadzoną renowację obrazu:

„In ehrfurchtsvöllem Gedenken an die Heimat unsrer Ahnen
und im stillen Gebet zu Gott für Kind u. Kindeskinder
widmen die Wiederherstellung dieses historischen Bildes
der Heinrichsdorfer Kirchengemeinde.
Berlin Friedenau Ewald Paul Kurt Doege
Weihnachten 1933 Eberhard Ewald Alfred Doege“

„W pełnej uszanowania pamięci dla ziemi ojczystej naszych przodków
oraz w cichej modlitwie do Boga za dzieci i wnuki
poświęcają odnowienie tego historycznego obrazu
wspólnocie wyznaniowej Heinrichsdorf [Siemczyna].
Berlin Friedenau    Ewald Paul Kurt Doege
Boże Narodzenie 1933   Eberhard Ewald Alfred Doege“

Udokumentowanie jest, że rodzina Doege mieszkała w Siemczynie 
w XVII i XVIII wieku. Eberhard Ewald Alfred Doege (syn Ericha Geor-
ga Ewalda Doege, wnuk Ewalda Georga Doege) urodził się w Chełmnie 
(Culm) 18.08.1910 r.; pełnił funkcję asesora, referenta a następnie staro-
sty miasta Freudenstadt (Wirtembergia); od roku 1961 był burmistrzem 
miasta Tübingen14. Prawdo podobnie więc Ewald Paul Kurt Doege oraz 
Eberhard Ewald Alfred Doege sfinansowali renowację obrazu.

Powyższa renowacja nie była prawdopodobnie pierwszą, ponieważ 
w przepisanej inskrypcji brakuje słowa JESUS, zasłoniętego dużą łatą, 
co wskazuje, że renowatorzy z 1933 r. zastali odwrocie z już naklejonymi 
łatami. Prawdopodobnie to właśnie oni doszyli pas płótna do dolnej 
krawędzi obrazu, ponieważ wymiary obrazu przed obecną konserwacją 
praktycznie pokrywają się z wymiarami blejtramu z 1933 roku. Z tej 
samej renowacji pochodzą przemalowania i wtórny werniks.

Na podstawie powyższych ustaleń można z dużym prawdopodo-
bieństwem przyjąć, że obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez 
Henninga Berndta von der Goltz poddano konserwacji bądź renowacji 
prawdopodobnie dwukrotnie. Za pierwszym razem ograniczono się do 
przyklejenia łat na odwrociu obrazu, mających za zadanie stabilizację po-
dziurawionego podobrazia (należy zaznaczyć, że łaty nie uwidoczniły się 
na licu, do czego często dochodzi). Druga renowacja, przeprowadzona 
na Boże Narodzenie roku 1933, miała charakter totalny, jednakże jak na 
ówczesne czasy należy ją uznać za amatorską.

Nie udało się niestety ustalić, gdzie i w jakim stanie obraz przetrwał 
wojny światowe. Można jedynie ogólnie przyjąć, że już po wyżej wspo-

14  Strona internetowa rodziny Doege, dokument elektroniczny [tryb dostępu] 
www.doege-family.de/php-bin/modules.php?name=News&file=article.
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mnianej renowacji obraz przechowywany był w bardzo niekorzystnych 
warunkach (wtedy pojawiły się dalsze ubytki podobrazia, a na odwrociu 
rozwijały się grzyby, rozkładając m.in. klej,  którym przyklejono wcze-
śniej łatę).

Muzeum Regionalne w Szczecinku nabyło obraz w 1999 roku. 
W roku 2001 został przekazany do Zakładu Konserwacji Malarstwa 
i Rzeźby Polichromowanej UMK.

Analiza budowy oraz techniki wykonania obrazu.
Obraz Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta 

von der Goltz, został namalowany w technice olejnej na płótnie.
Podobrazie stanowi płótno lniane, bardzo gęste (22 nitki osnowy 

na 18 nitek wątku na 1 cm2), ale dość cienkie, równomiernie tkane. 
Płotno przeklejono klejem glutynowym. Zaprawę emulsyjną w kolorze 
ceglastoczerwonym uzyskano przez połączenie kleju glutynowego 
z czerwienią żelazową z domieszką innych pigmentów i naniesiono na 
podobrazie w jednej, dość cienkiej warstwie, za pomocą pędzla.

 Warstwa malarska charakteryzuje się prostą budową. 
Kompozycję artysta opracowywał farbami olejnymi bezpośrednio na 
zaprawie, bez podmalowania. Obraz został wykonany w technice alla 
prima, co oznacza, że farby nanoszono w jednej warstwie, różnicując 
walor poprzez modelowanie wyjściowego lokalnego tonu „na mokro”. 
Nie stosowano laserunków. Modelunek światłocieniowy charakteryzuje 
się miękkimi przejściami walorowymi.

Twórca posługiwał się dość wąską paletą malarską. Stwierdzono, 
że obraz namalowano przy użyciu zaledwie siedmiu pigmentów: bieli 
ołowianej, czerni organicznej, ugru, czerwieni żelazowej, cynobru, 
azurytu i ultramaryny.

Faktura powierzchni warstwy malarskiej obrazu jest zróżnicowa-
na; karnacje i tło malowane są gładko, natomiast elementy ubioru von 
Goltza (np. jasna koszula) – grubo, gęstą farbą nakładaną krótkimi 
pociągnięciami pędzla.

Modelunek ciała Chrystusa artysta rozpoczął od nałożenia miękkie-
go cienia barwy różowobrązowej, obwodzącego kontury postaci. Na tym 
podkładzie położył półtony bardzo jasną, o chłodnym odcieniu barwy, 
mieszaniną bieli ołowiowej, z domieszką czerwieni oraz czerni. Światła, 
uzyskane przez rozbielenie tonu wyjściowego, malował dość grubo, „po 
formie” (np. wyraźnie widoczne długie, pionowe dukty pędzla na nogach 
Chrystusa). Brązem podkreślił linearnie rysunek nosa, zamkniętych oczu 
oraz brody i włosów Chrystusa. Włosy modelował ugrem, wyraźnymi 
pociągnięciami pędzla, na czerwonobrązowym podkładzie. Twarz oraz 
dłonie H.B. von Goltza  twórca namalował w sposób analogiczny do po-
staci Chrystusa, używając jednak farby o bardziej nasyconej barwie. Siwą 
perukę modelował szarością, na której poszczególne loki wmalowywał 
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„mokre w mokre” coraz bardziej rozbieloną farbą. Najwyższe światła 
namalował czystą bielą ołowiową. Fałdy perizonium Chrystusa zostały 
namalowane zdecydowanymi pociągnięciami pędzla mieszaniną cynobru 
HgS oraz bieli ołowiowej na ugrowym podmalowaniu, światła natomiast 
nieznacznie podnoszono, dodając większe ilości bieli,  by osiągnąć efekt 
impastowy. Błękitny frak fundatora, jego białą koszulę oraz czerwone 
spodnie namalowano dość płasko, nieznacznie rozświetlając wyjściowy 
kolor półtonu. Koszula została potraktowana impastowo bielą ołowiową. 
Widoczne w tle budynki namalowano farbą szarobłękitną (ultramaryną 
z domieszką bieli ołowiowej), na której bielą zaznaczono rysunek okien. 
Dachy są szarobrązowe. Partię nieba namalowano gładko, mieszaniną 
błękitu miedziowego (prawdopodobnie azurytu), bieli ołowiowej oraz 
czerni organicznej; pasma chmur wmalowano na mokro ugrem. Brązo-
wawe pagórkowate tło artysta opracował gładko, używając mieszaniny 
czerwieni żelazowej, ugru, czerni organicznej oraz bieli ołowiowej. Uroz-
maicające tło, zielone krzewy i drzewa na szczycie pagórka namalował 
dość płasko. Twórca nie stosował pigmentu zielonego, tylko mieszaniny 
błękitu, użytego w partii nieba, (prawdopodobnie azuryt) z ugrem i nie-
kiedy domieszką bieli ołowiowej.

Inskrypcja łacińska w sześciu wersach, po lewej stronie kompozycji, 
na wysokości stop Chrystusa, wykonana została bielą ołowiową.

Obraz oryginalnie nie był werniksowany.

Stan zachowania obrazu.
W momencie rozpoczęcia prac konserwatorskich obraz był w bardzo 

złym stanie (fot. 1, 2). Liczne i rozległe dziury i ubytki podobrazia, jego 
deformacja (pofalowanie), ślady działalności grzybów widoczne na odwro-
ciu oraz brak ok. 25% warstwy malarskiej każą przypuszczać, że wiele lat 
przeleżał w zaniedbaniu, wystawiony na działanie wilgoci. Poważnym pro-
blemem było osłabienie podobrazia płóciennego, które w wyniku utlenienia 
całkowicie utraciło elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, nie mogło 
zatem dłużej służyć jako samodzielny nośnik dla zaprawy wraz z warstwą 
malarską. Obraz przed konserwacją nie miał krosien ani krajek – mógł być 
przechowywany jedynie w pozycji poziomej, wykluczającej ekspozycję 
w warunkach muzealnych. Nosił ponadto ślady pomniejszenia wymiarów, 
na co wskazywała analiza ugięcia nitek płótna i widocznego na odwrociu 
odciśnięcia krawędzi listew dawnego krosna. Do dolnej krawędzi obrazu 
przyszyty był wtórny pas płótna (pochodzący z tej samej renowacji, co ca-
łościowe przemalowanie – fot. 1, 2).

Pożółkły i pociemniały werniks oraz przemalowania pokrywające 
całą powierzchnię to prawdopodobnie efekt renowacji z 1933 roku. 
Jako że podczas przemalowania wtórna farba została położona rów-
nież w ubytkach oryginalnej zaprawy, doszło do przesączenia jej przez 
płótno na odwrocie obrazu, co spowodowało rozległe zaplamienia 
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i usztywnienie podobrazia. Dodatkowo zarówno lico, jak i odwrocie 
obrazu, były silnie zabrudzone.

Problematyka konserwatorsko-restauratorska oraz przebieg prac.
Wobec opisanych wyżej zniszczeń pojawił się szereg zagadnień konser-

watorsko-restauratorskich. Celem konserwacji i restauracji obrazu Adoracja 
Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga Berndta von der Goltz było przy-
wrócenie obiektowi wartości historycznej oraz ekspozycyjnej.

Zabiegi rozpoczęto od oczyszczenia odwrocia z zabrudzeń powierzch-
niowych. Usunięcie z lica obrazu wtórnego, pociemniałego i pożółkłego 
werniksu oraz przemalowań o miernej wartości artystycznej wydawało się 
koniecznością. Zawsze jednak w takich okolicznościach niezbędne jest 
wykonanie badań wskazujących, czy i w jakim stanie zachowana jest orygi-
nalna warstwa malarska oraz czy usunięcie warstw wtórnych jest możliwe 
bez wystawiania oryginału na ryzyko uszkodzenia. Nie można bowiem 
doprowadzić do sytuacji, w której po usunięciu przemalowań okazało-
by się, że oryginalnej materii zabytkowej praktycznie nie ma (destrukcja 
warstwy malarskiej często była powodem do przemalowania obrazu w ra-
mach „odnowienia”). W przypadku Adoracji Ukrzyżowanego Chrystusa 
na podstawie analizy rentgenogramu obrazu, obserwacji mikroskopowej 
przekrojów stratygraficznych próbek zaprawy i warstwy malarskiej oraz 
po wykonaniu mikroodkrywek oryginalnej warstwy malarskiej w rożnych 
partiach kompozycyjnych malowidła (pod binokularem przy użyciu małe-
go skalpela chirurgicznego – fot. 7) udało się ustalić, że oryginalna warstwa 
malarska pod przemalowaniem zachowała się dość dobrze. Po wykonaniu 
prób usuwania werniksu i przemalowań rożnymi metodami stwierdzono, 
że możliwe jest bezpieczne odsłonięcie oryginału. Wobec tego podjęta zo-
stała decyzja o usunięciu wtórnych nawarstwień z lica obrazu.

Przeprowadzono próby usuwania werniksu za pomocą rozmaitych 
mieszanin rozpuszczalników. Kontynuowano usuwanie werniksu za po-
mocą azeotropowej mieszaniny etanolu i toluenu ze względu na fakt, że 
przy dobrym rozpuszczaniu werniksu nie rozpuszczała szybko przema-
lowań. Rozpuszczalnik nanoszono pędzlem, a następnie rozpuszczony 
werniks zbierano z powierzchni obrazu ligniną. Podczas zabiegu obraz 
ustawiony był na podkładce w pozycji pionowej. Metodę tę wybrano, aby 
zapobiec wnikaniu rozpuszczonego werniksu w spękania zaprawy i war-
stwy malarskiej (co oznaczałoby przesycenie i usztywnienie wszystkich 
warstw, a także utrudniłoby późniejsze próby likwidacji miseczkowatych 
deformacji zaprawy i warstwy malarskiej) – fot. 8.

Przemalowania usuwano, stosując kompresy z własnoręcznie wy-
konanego żelu uzyskanego rozpuszczalnikowego. Zmiękczoną wtórną 
warstwę usuwano mechanicznie, po czym oryginalną warstwę malarską 
doczyszczano chemicznie oraz mechanicznie (skalpelem).
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Kolejnym planowanym zabiegiem miała być konsolidacja kruchej 
i osypującej się zaprawy wraz z warstwą malarską. Oznacza to podkleje-
nie tych warstw specjalnym klejem, który po aktywowaniu pod wpływem 
temperatury i ciśnienia poprawić ma ich przyczepność do podłoża płó-
ciennego. Jako że spoiwo konsolidujące lepiej jest wprowadzić od strony 
odwrocia, konieczne było jego przygotowanie. Plamy farby oraz błona 
spolimeryzowanego oleju pochodzącego z przemalowania utrudniłyby 
penetrację środka konsolidującego; usunięto je więc mechanicznie oraz 
za pomocą okładów z rozpuszczalników. Oddzielono (lub odklejono) też 
łaty pochodzące z poprzednich ingerencji oraz odpruto wtórny pas płótna 
od dolnej krawędzi obrazu. Całkowite usunięcie licznych przebarwień 
spowodowanych przez drobnoustroje oraz powstałych w wyniku daw-
nych renowacji (przesączenie farby z przemalowania) okazało się jednak 
niemożliwe bez stosowania silnych środków wybielających, ale zarazem 
osłabiających płótno; zrezygnowano więc z tej metody doczyszczania 
odwrocia. Obraz przesycono od strony odwrocia roztworem spoiwa 
BEVA 371 w toluenie, a po odparowaniu rozpuszczalnika (i ustaleniu, 
za pomocą specjalnego urządzenia, temperatury bezpiecznej dla warstwy 
malarskiej) dokonano konsolidacji zaprawy i warstwy malarskiej na stole 
próżniowym, licem do góry.

Następnym zadaniem stało się uzupełnienie oryginalnego podobrazia, 
przywrócenie mu oryginalnych wymiarów i wzmocnienie jego właści-
wości mechanicznych w taki sposób, aby mogło spełniać funkcję nośną 
po napięciu obrazu na krosna. Dziury w podobraziu uzupełniono łatkami, 
pęknięcia sklejono. Wszystkie uzupełnienia podobrazia wykonano metodą 
klejenia na styk, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że jakikol-
wiek materiał naklejony na odwrocie (np. łata, bibuła, papierowa naklejka 
czy nawet pojedyncze nitki) z czasem uwidoczni się na licu obrazu.

W celu ustalenia przybliżonych oryginalnych wymiarów obrazu skopio-
wano na folii układ nitek płótna wzdłuż krawędzi obrazu. W wyniku analizy 
linii przebiegu oraz stopnia ugięcia łuków nitek równoległych do krawędzi 
obrazu ustalono, na jakim poziomie znajdowała się oryginalnie jego dolna 
krawędź. Stwierdzono też, że obie boczne krawędzie zostały przycięte pod 
kątem (w najszerszym miejscu przesunięcie wyniosło ok. 1,5 cm), co spowo-
dowało lekkie przekrzywienie kompozycji obrazu na lewą stronę (np. belki 
krzyża Chrystusa nie były równoległe do krawędzi obrazu). W wyniku po-
wyższych ustaleń podjęto decyzję o przywróceniu pierwotnych wymiarów 
obrazu. Brakujące fragmenty wraz z krajkami przyklejono na styk (fot. 3).

Do wykonania łatek i rekonstrukcji wymiarów podobrazia wy-
korzystano kilkudziesięcioletnie, odpowiednio przygotowane płótno 
o parametrach (takich jak: skład, splot, grubość, gęstość, zapełnienie) jak 
najbardziej zbliżonych do oryginalnego. Stare płótno użyto do uzupełnień 
z dwóch powodów. Przede wszystkim, płótno traci z czasem skłonności 
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do tzw. pracy – odkształcania i zmiany wymiarów pod wpływem wilgoci, 
dlatego ubytków starego podobrazia nie powinno się uzupełniać świeżym 
płótnem, które może pracować (ze względu na ryzyko naprężeń i pękania 
spoin klejowych); po drugie zaś, trudne okazało się znalezienie wśród 
płócien produkowanych współcześnie równie gęstego i cienkiego zara-
zem.  W następnym etapie prac przystąpiono do uzupełniania ubytków 
zaprawy i opracowywania powierzchni uzupełnień (fot. 4, 9), izolując 
uprzednio lico obrazu łatwym do późniejszego usunięcia werniksem 
akrylowym, zabezpieczając w ten sposób warstwę malarską przed uszko-
dzeniem i wtarciem kitu w spękania. Sporządzono kit emulsyjny, którym, 
metodą szpachlowania oraz nanoszenia pędzelkiem, uzupełniono ubytki 
zaprawy. Po wyschnięciu kit szlifowano oraz, za pomocą rożnych narzę-
dzi, nadawano mu fakturę naśladującą powierzchnię warstwy malarskiej. 
Na koniec za pomocą igły preparacyjnej i skalpela wyryto w uzupeł-
nieniach imitację siatki spękań, po czym usunięto ochronną warstwę 
werniksu retuszerskiego z lica obrazu.

Wobec licznych ubytków i pęknięć oryginalnego płótna, wykonanych 
uzupełnień nie można było uznać za wystarczające mechaniczne wzmoc-
nienie podobrazia. Do przywrócenia obrazowi funkcji ekspozycyjnej 
w warunkach muzealnych konieczne było nabicie i naprężenie go na nowe 
krosna. W takiej sytuacji doklejone z czterech stron pasy płótna nie mogły-
by pełnić roli samodzielnych krajek, gdyż spoiny klejowe nie wytrzymałyby 
ekspozycji na siły działające prostopadle do krawędzi oraz w kierunku na-
rożników obrazu. Również czynniki takie jak kruchość oryginalnego płótna 
oraz liczne, długie pęknięcia były wskazaniem do podklejenia oryginalnego, 
zniszczonego podobrazia nowym podłożem tekstylnym. Klasyczny zabieg 
dublowania skutkuje zasłonięciem oryginalnego odwrocia obrazu przez nowe 
płótno lniane lub tkaninę syntetyczną. W przypadku Adoracji Ukrzyżowane-
go Chrystusa obecność na odwrociu inskrypcji o dużej wartości historycznej 
stanowiła przeciwwskazanie do wykonania takiego zabiegu. Zadecydowa-
no wobec tego o wykonaniu tzw. dublażu przezroczystego, podczas którego 
oryginalne podobrazie podklejono tkaniną szklaną, przesyconą spoiwem 
syntetycznym (BEVA 371). W wyniku działania odpowiedniej temperatury 
i ciśnienia na stole próżniowym udało się doprowadzić do uprzezroczystnie-
nia tkaniny szklanej. Po zdublowaniu obraz nabito na nowe krosna sosnowe 
o sfazowanych listwach (fot. 6).

Przystąpiono do ostatniego etapu prac konserwatorsko-restaurator-
skich, ważnego dla końcowego efektu estetycznego, a mianowicie do 
uzupełniania ubytków warstwy malarskiej. Część ubytków podmalowa-
no farbami akwarelowymi i po zawerniksowaniu obrazu błyszczącym 
werniksem akrylowym (w celu ujednolicenia połysku lica) ostateczne 
uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej wykonano farbami utartymi 
z pigmentów i spoiwa (fot. 5, 10-12). Jako spoiwa użyto roztworu, trwa-
łej w czasie i łatwo rozpuszczalnej, żywicy akrylowej (Paraloid B-72).
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Ostatnim ważnym problemem konserwatorskim było zagadnienie es-
tetycznej aranżacji uzupełnień niezachowanych partii kompozycji oraz 
częściowo zachowanej inskrypcji łacińskiej na licu obrazu. Cała dolna część 
przedstawienia (podstawa krzyża, nogi von Goltza – fot. 11) została zrekon-
struowana drobną kropką w taki sposób, że jednocześnie układ kompozycyjny 
jest zamknięty i czytelny dla widza, zaś uzupełnienie jest odróżnialne przy 
bliższym kontakcie z obiektem. W taki sam sposób uzupełniono brakującą 
część inskrypcji (fot. 12), co było możliwe dzięki temu, że nie było wątpli-
wości co do jej oryginalnego brzmienia (tekst udało się zidentyfikować jako 
fragment hymnu Dies Irae). Na koniec obraz zawerniksowano satynowym 
werniksem akrylowo-ketonowym, nałożonym w sprayu.

Należy w tym miejscu zauważyć, że wszystkie materiały użyte do 
przeprowadzenia konserwacji i restauracji obiektu zostały wybrane ze 
względu na ich potwierdzoną w badaniach trwałość, stabilność optyczną 
i odwracalność po upływie długiego czasu.

Podsumowanie.
Celem przeprowadzonych badań i prac konserwatorsko-restaurator-

skich było przywrócenie obrazowi Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa 
przez Henninga Berndta von der Goltz ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Szczecinku jego wartości artystycznej, historycznej oraz ekspozycyjnej, 
co udało się zrealizować pomimo fatalnego stanu zachowania obiektu.

Praca nad tym obrazem skłania do refleksji nad szczególnym rodzajem 
odpowiedzialności spoczywającej na konserwatorze-restauratorze zabyt-
ków. Mam tu na myśli odpowiedzialność nie tylko za stan materii dzieła 
sztuki, ale także za nowy kontekst historyczny lub historyczno-artystyczny, 
w którym dzieło to nierzadko udaje się umieścić dzięki informacjom zdo-
bytym przy okazji przeprowadzania prac konserwatorskich.

Niniejszy artykuł jest przedrukiem ze „Szczecineckich Zapisków 
Historycznych” za zgodą autorki dr Magaleny Iwanickiej i wydawcy 
Muzeum Regionalnego w Szczecinku. 

Dr Magdalena Iwanicka (ur. 1981) ukończyła kierunek Konserwacja 
Restauracja Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika. Jest konserwatorem dzieł sztuki o specjalności konserwacja 
i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Od 2004 r. zaangażowa-
na jest w działania interdyscyplinarnego zespołu konserwatorów i fizyków 
z UMK, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie, pracującego nad wykorzystaniem metody koherentnej 
tomografii optycznej w badaniach dzieł sztuki. Jest autorką lub współautor-
ką ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
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Ilustracje:

Fot. 1. Adoracja Ukrzyżowanego Chry-
stusa przez Henninga

Fot. 2. Odwrocie obrazu przed konserwacja 
i restauracja

Fot. 3. Lico obrazu po usunięciu wtórne-
go werniksu

Fot. 4. Lico obrazu po uzupełnieniu ubyt-
ków zaprawy
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Fot. 5. Lico obrazu po konserwacji i 
restauracji

Fot. 6. Odwrocie obrazu po konserwacji 
i restauracji

Fot. 7. Fragment lica obrazu w trakcie prób usuwa-
nia werniksu.
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Fot. 8. Fragment lica obrazu popiersie Chrystusa.

Fot. 9. Fragment lica obrazu popiersie Chrystusa po uzupełnieniu.

Fot. 10. Fragment lica obrazu popiersie Chrystusa stan po renowacji
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Fot. 11. Fragment lica obrazu sylwetka 
Henninga Berndta

Fot. 12. Fragment lica obrazu zabudowa-
nia pałacu w Siemczynie

Fot. 13. Palac w Siemczynie fasada ogrodowa stan z 2005 r.
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Jest na Pojezierzu Drawskim wieś Siemczyno, która liczy sobie ponad 700 lat, 
a nazywała się kiedyś od imienia jej założyciela Heinrichsdorf, a zaraz po wojnie 
Henrykowo. Wieś ta przez kilka stuleci, aż do pierwszego rozbioru należała do 
Polski, będąc częścią Starostwa Drahimskiego. Jednym z najdramatyczniejszych 
wydarzeń w jej burzliwych dziejach było wkroczenie w granice Polski koło Siem-
czyna w dniu 21 lipca 1655 wojsk szwedzkich które tu rozbiły obóz, splądrowały 
Czaplinek i urządziły pogrom mieszkańców miasta. To był początek słynnego 
„Potopu szwedzkiego”.   W tej to wsi jest piękny, największy na Pomorzu Zachod-
nim, pałac barokowy, który przez wieki należał do rodu von der Goltz, potem 
von Arnim i jeszcze kilku rodzin, a w okresie przedwojennym do rodziny von 

Bredow. Po wojnie pałac obrabowany i zdewastowany popadł by w ruinę, gdyby nie upór miejscowego 
nauczyciela Henryka Leszczyńskiego, który mimo oporu władz doprowadził do ulokowania w nim 
szkoły podstawowej. W 1986 roku szkołę z pałacu wyprowadzono i pałac stał pusty i znów niszczał.
Przypadek zrządził, że w 1998 pałac ten, a następnie otaczającą go zabudowę dworską, kupiliśmy ja 
i mój brat Zdzisław Andziak. Nigdy dotąd nie prowadziliśmy jakiejkolwiek działalności o charakterze 
kulturalnym, oświatowym, czy też naukowym. Jednak urok miejsca, jego bogata historia, piękno pa-
łacu oraz potrzeby lokalnej społeczności sprawiły, że poczuliśmy się zobowiązani do podjęcia takich 
działań i w tym celu utworzyliśmy Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Przyjęło ono sobie za 
główny cel rewitalizację pałacu i otaczającego go parku oraz podjęcie szerokiej działalności kulturalnej 
i naukowej, w tym badanie i dokumentowanie historii tego regionu. Jednym z narzędzi temu służących 
stały się powołane do życia w 2012 roku Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie. Dotychczas ukazały się 
4 tomy dokumentujące ważne wydarzenia mające tu miejsce w ostatnich latach oraz bogatą i burzliwą 
historię wsi i regionu.  Ukazał się też tom specjalny „Henrykowscy Golczowie autorstwa Jarosława 
Leszczołowskiego.  
W uznaniu zasług Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie otrzymało w roku  2012 z rąk Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „GRYFA ZACHODNIOMORSKIEGO”, a 18 listopada 2014 
roku honorowy tytuł „STRAŻNIKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” ustanowiony przez Mar-
szałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Natomiast mój brat Zdzisław i ja otrzymaliśmy w 2013 roku 
z rąk Ministra Dziedzictwa Narodowego ZŁOTE ODZNAKI „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”.
Niniejszy drugi tom specjalny zeszytów „Heinrichsdorf - Henrykowo - Siemczyno przez wieki” za-
wiera zarys historii Siemczyna na przestrzeni stuleci, wspomnienia osadników, w  tym pierwszego 
dyrektora szkoły Henryka Leszczyńkiego i pierwszego sołtysa Ignacego Wyroby i inne ważne wyda-
rzenia i postacie z najnowszych dziejów wsi.
To tylko niewielka część najnowszej historii Siemczyna. Będziemy więc tę tematykę kontynuować. 
Kiedyś przyszłe pokolenia mieszkańców tych ziem będą dumne z dokonań swych przodków - tak jak 
w Ameryce  potomkowie osadników na „Dzikim Zachodzie” są z nich dumni. Polecam pasjonującą 
lekturę drugiego tomu specjalnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Bogdan Andziak 
Redaktor Naczelny
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