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S³upsk

Aparat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
wobec Armii Krajowej. Casus Klemensa

Trzebiatowskiego (1913–1984)

Klemens Trzebiatowski urodzi³ siê 15 stycznia 1913 r. we wsi £¹kie, w ka-
szubskiej rodzinie Marcina i Cecylii Zmuda Trzebiatowskich1. Rodzinna wieœ
le¿a³a w gminie BrzeŸno (od 1920 r. BrzeŸno Szlacheckie), w powiecie cz³uchow-
skim, w ówczesnych Prusach Zachodnich. W 1920 r. czêœæ powiatu cz³uchowskie-
go, zwana Gochami, w tym gmina BrzeŸno, na mocy decyzji konferencji pokojo-
wej w Pary¿u, zosta³a przy³¹czona do Polski i w³¹czona do powiatu chojnickiego.

Rodzice Klemensa Trzebiatowskiego byli w³aœcicielami niewielkiego gospo-
darstwa rolnego (oko³o 10 ha), z którego musieli wy¿ywiæ jedenaœcioro dzieci
(6 synów i 5 córek). Klemens by³ siódmym dzieckiem2. 1 kwietnia 1919 r. Kle-
mens rozpocz¹³ naukê w siedmioklasowej szkole powszechnej w BrzeŸnie, któr¹
skoñczy³ w lipcu 1927 r., po czym podj¹³ naukê w uniwersytecie ludowym
w Dalkach ko³o Gniezna. W 1928 r. otrzyma³ stypendium Raczyñskich, które wraz
z pomoc¹ rodziny umo¿liwi³o mu kontynuowanie nauki w Seminarium Nauczy-
cielskim w Koœcierzynie. Skoñczy³ je w 1934 r., uzyskuj¹c maturê3. Po kilku
miesi¹cach zosta³ powo³any do odbycia czynnej s³u¿by wojskowej i skierowany
do szko³y podchor¹¿ych rezerwy w Zambrowie, a nastêpnie w Toruniu, któr¹ skoñ-
czy³ w stopniu podporucznika4.

1 Klemens Trzebiatowski u¿ywa³ na ogó³ tylko drugiego cz³onu nazwiska.
2 Archiwum Pañstwowe w Koszalinie (dalej: AP Koszalin), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjed-

noczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR), sygn. 20562, ankieta personalna K. Trzebia-
towskiego z 17 I 1952 r.; Archiwum Uniwersytetu Gdañskiego (dalej: AUG), sygn. 252/84, akta
osobowe K. Trzebiatowskiego, ankieta personalna z 20 V 1953 r.; L. Mokrzecki, Profesor Kle-
mens Trzebiatowski (1913–1984), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Pedagogi-
ka. Historia Wychowania”, 1993, nr 21, s. 156.

3 L. Mokrzecki, Profesor Klemens Trzebiatowski…, s. 156-158.
4 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 13550, kwestionariusz cz³onka Partii K. Trzebiatowskiego

z 13 I 1949 r.
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Po odbyciu s³u¿by wojskowej podj¹³ starania o posadê nauczyciela, ale nie
by³o to ³atwe, gdy¿ wœród nauczycieli panowa³o bezrobocie. W latach 1935–1937
pozostawa³ bez sta³ej pracy. Przebywa³ u rodziny, pracuj¹c jako wolontariusz oraz
okresowo, jako nauczyciel p³atny od godzin nadliczbowych w szko³ach w Choj-
nicach i Kamieniu Pomorskim (od 1945 r. Kamieñ Krajeñski). W 1937 r. zapisa³
siê do Zwi¹zku Strzeleckiego, maj¹c nadziejê na posadê nauczyciela w Czersku,
gdy jednak po kilku miesi¹cach wyst¹pi³ z tej organizacji, pracy mu odmówiono5.

W sierpniu 1937 r. Klemens Trzebiatowski o¿eni³ siê z Gertrud¹ Pr¹dziñsk¹,
mieszkank¹ Chojnic, ale pochodz¹c¹ tak¿e z £¹kiego, i m³odzi ma³¿onkowie po-
stanowili w poszukiwaniu pracy opuœciæ rodzinne Pomorze. Po d³ugich staraniach
Klemens otrzyma³ posadê nauczyciela szko³y powszechnej w Botowie, w powie-
cie piñskim, w województwie poleskim, dok¹d m³odzi wyjechali zaraz po œlubie6.
Pracuj¹c w Botowie, rozpocz¹³ w 1937 r. studia zaoczne na Wolnej Wszechnicy
Polskiej w Warszawie, a w 1938 r. wst¹pi³ do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
(ZNP), czynnie dzia³aj¹c do wybuchu wojny w tej organizacji7.

Wybuch wojny zasta³ Trzebiatowskich w Botowie. Klemens nie zosta³ zmobi-
lizowany, gdy¿ zanim dotar³a do niego karta mobilizacyjna, jego formacja wojsko-
wa przesta³a istnieæ. Jednak po agresji Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê 17 wrze-
œnia 1939 r. znalaz³ siê w trudnej sytuacji. Polski nauczyciel i oficer rezerwy nie
móg³ czuæ siê bezpiecznie pod okupacj¹ sowieck¹, dlatego wraz z ¿on¹ uciekli
stamt¹d i po dwóch tygodniach tu³aczki dotarli do Warszawy. Jesieni¹ 1939 r. taka
podró¿ by³a jeszcze mo¿liwa8.

Po kilku tygodniach pobytu w Warszawie Trzebiatowski, nie mog¹c wróciæ
na Pomorze z powodu terroru niemieckiego, podj¹³ w lutym 1940 r. pracê nauczy-
ciela w szkole powszechnej w Lipiu w powiecie grójeckim. Przebywa³ tam przez
ca³y okres okupacji niemieckiej, do stycznia 1945 r.9 Ju¿ w marcu 1940 r. roz-
pocz¹³ w Lipiu tajne nauczanie na poziomie gimnazjum, pocz¹tkowo samodziel-
nie, a po pewnym czasie w ramach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON),
podporz¹dkowanej Departamentowi Oœwiaty i Kultury Delegatury Rz¹du na Kraj.
Nawi¹za³ tak¿e kontakt z tajnymi kompletami Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie i kontynuowa³ w³asne studia10. Tajne nauczanie w Lipiu prowadzi³

5 Tam¿e, sygn. 20562, ¿yciorys K. Trzebiatowskiego z 17 I 1952 r.; L. Mokrzecki, Profesor
Klemens Trzebiatowski…, s. 158.

6 Tam¿e.
7 L. Mokrzecki, Profesor Klemens Trzebiatowski…, s. 158-159.
8 Tam¿e, s. 159. W. Aleksandrowicz, Profesor doktor hab. Klemens Trzebiatowski. Na jubi-

leusz 70 rocznicy urodzin, „Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañ-
skiego. Pedagogika. Historia Wychowania”, 1983, nr 13, s. 11, twierdzi, ¿e Trzebiatowscy
opuœcili Botowo za zgod¹ w³adz sowieckich, ale wydaje siê to ma³o prawdopodobne.

9 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, ¿yciorys K. Trzebiatowskiego z 17 I 1952 r.; L. Mo-
krzecki, Profesor Klemens Trzebiatowski…, s. 159.

10 Tam¿e.
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tak¿e inny nauczyciel – Henryk Ró¿alski, a w pobliskim Annopolu rodak z Ka-
szub Józef Bruski11.

Jako oficer rezerwy Klemens Trzebiatowski przyst¹pi³ tak¿e do konspiracji
wojskowej, która w powiecie grójeckim by³a bardzo dobrze zorganizowana.
Zaczê³a ona powstawaæ ju¿ jesieni¹ 1939 r. W ci¹gu roku utworzono zal¹¿ek Ko-
mendy Obwodu S³u¿by Zwyciêstwu Polski – Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ)
Grójec – „Gawron” (od paŸdziernika 1942 r. Armii Krajowej (AK) „G³uszec”)
oraz powo³ano osiem oœrodków terenowych, w tym Oœrodek VIII Lipie. W 1941 r.
zorganizowano Oœrodek IX. Komendantami Obwodu Grójec byli: od paŸdzier-
nika 1939 do paŸdziernika 1940 r. – por. Wac³aw Granat („Ryœ”), nazwisko oku-
pacyjne Henryk Borkowski, od paŸdziernika 1940 do czerwca 1943 r. – kpt. Ste-
fan Jod³owski („Klon”, „Grabowski”), nazwisko okupacyjne Stefan Kowalski,
od lipca 1943 do stycznia 1945 r. – kpt. Dionizy Walenty Rusek („Halny”, „Grañ”),
nazwisko okupacyjne Józef Wolski12.

Oœrodek VIII ZWZ, od 1942 r. AK, powsta³ na prze³omie 1939 i 1940 r.
i obejmowa³ gminy: Belsk Du¿y, Konie i Lipie. Zorganizowany zosta³ przez nau-
czycieli szko³y powszechnej w Lipiu, a równoczeœnie oficerów rezerwy – Jana
Cedzid³o, ps. „Piotr” i Henryka Ró¿alskiego13. Pierwszym komendantem Oœrodka
VIII Lipie zosta³ ppor. Jan Cedzid³o, który pe³ni³ tê funkcjê do grudnia 1940 r.
Jego nastêpc¹ w styczniu 1941 r. zosta³ por. Józef Bruski, kierownik szko³y pow-
szechnej w Annopolu. Pe³ni³ tê funkcjê do rozwi¹zania AK 19 stycznia 1945 r.14

Zastêpc¹ Bruskiego by³ ppor. Henryk Ró¿alski (do stycznia 1945 r.). Kapelanem
Oœrodka VIII Lipie i jednoczeœnie szefem wywiadu by³ proboszcz z Lipia ks.
Walenty Œliwiñski, ps. „Zaj¹c” (tak¿e do stycznia 1945 r.). W trzech gminach
wchodz¹cych w sk³ad Oœrodka VIII powsta³y placówki i zwi¹zki plutonów.
Dowódc¹ placówki i plutonu w Lipiu by³ ppor. Henryk Ró¿alski. Jego zastêpc¹
zosta³ ppor. Klemens Trzebiatowski, ps. „D¹b”. W kwietniu 1943 r. w zwi¹zku

11 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec – „G³uszec”, Warszawa 1993, s. 42.
12 Tam¿e, s. 82-83, 89.
13 Henryk Ró¿alski (1912–1981), ppor., ps. „Kalina”, „Gustaw”. Urodzony w Mogielnicy,

powiat grójecki. Po ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Pu³tusku w 1935 r. zosta³
nauczycielem w Lipiu. W 1936 r. ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Piechoty w Pu³tusku. Do
ZWZ/AK nale¿a³ od grudnia 1939 r., gdzie by³ zastêpc¹ komendanta Oœrodka VIII Lipie,
komendantem Placówki Lipie i dowódc¹ plutonu. Od sierpnia 1944 r. pe³ni³ funkcjê komen-
danta bastionu „C” w Machnatce, gromadz¹cego ¿ywnoœæ dla potrzeb Powstania Warszaw-
skiego (H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 283).

14 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 124. Józef Bruski (1909–1986), por.,
ps. „Wojciech”. Urodzony w Brusach, powiat chojnicki. Absolwent seminarium nauczycielskie-
go. W 1930 r. ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty w Krakowie. W latach 1928–
–1938 by³ nauczycielem w Che³mnie, Przodkowie w powiecie kartuskim, Che³m¿y i Toruniu.
Nastêpnie by³ instruktorem chórów w Kuratorium Okrêgowym w Toruniu do wrzeœnia 1939 r.
W marcu 1940 r. rozpocz¹³ pracê, jako kierownik szko³y w Annopolu. (Tam¿e, s. 266-267).
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z poszukiwaniem Ró¿alskiego przez gestapo, zosta³ on odwo³any z funkcji do-
wódcy plutonu i przeszed³ do oddzia³u leœnego, a jego nastêpc¹ zosta³ Klemens
Trzebiatowski, pe³ni¹c tê funkcjê do koñca okupacji. £¹czna liczba ¿o³nierzy
i cz³onków s³u¿b pomocniczych w Oœrodku VIII w okresie szczytowym wynosi³a
oko³o 500 osób15. Najwiêkszym osi¹gniêciem Obwodu AK Grójec by³a akcja na
by³¹ siedzibê „Caritasu” w Grójcu 27 marca 1944 r., gdzie mieœci³o siê wiêzienie
gestapo. Uwolniono 26 wiêŸniów. W akcji wziêli udzia³ m.in. ¿o³nierze Oœrodka
VIII Lipie, w tym Józef Bruski i Henryk Ró¿alski16. Klemens Trzebiatowski nie
wzi¹³ udzia³u w tej akcji17.

Na terenie Oœrodka VIII znajdowa³o siê pole zrzutowe Machnatka. Odebrano
na nim tylko dwa zrzuty: 10 wrzeœnia 1943 i 12 kwietnia 1944 r. Akcj¹ wrze-
œniow¹ dowodzi³ por. Stefan Piórkowski, ps. „Roger”, kwietniow¹ – por. Jan
Warnke, ps. „B³ysk”. W obu akcjach wzi¹³ udzia³ ppor. Klemens Trzebiatowski.

Wydzielonym pionem organizacyjnym AK by³ Kedyw (Kierownictwo Dy-
wersji), pocz¹tkowo Zwi¹zek Odwetu. Tak¿e Kedyw w powiecie grójeckim by³
dobrze zorganizowany. Jego komendantem by³ od powstania jesieni¹ 1941 do
stycznia 1945 r. Jan Franciszek Warnke („B³ysk”) – nazwisko okupacyjne Jan
Zakrzewski. Zorganizowa³ on w wiêkszoœci oœrodków, w tym w Lipiu, Sekcje
Specjalne, które wykonywa³y akcje dywersyjne, wyroki œmierci Wojskowego S¹du
Specjalnego, uczestniczy³y w akcjach przeciwko grupom bandyckim, zdobywa-
nia broni, pacyfikacji wsi zamieszka³ych przez folksdojczów, w os³onie transpor-
tów broni i innych18.

¯o³nierze AK, w tym Sekcji Specjalnych, brali tak¿e udzia³ w wielu akcjach
likwidacyjnych, w trakcie których wykonywano wyroki œmierci na konfidentach
gestapo, zdrajcach, niektórych folksdojczach oraz uczestnikach band rabunko-
wych. By³y one prawdziw¹ plag¹ ludnoœci wiejskiej. Tylko w czerwcu i lipcu
1943 r. dokonano w powiecie grójeckim, wed³ug raportów policyjnych, 140 ra-
bunkowych napadów zbrojnych19. Bandy rabunkowe tworzyli miejscowi ch³opi,
¿ydowscy uciekinierzy z gett, zbiegli z obozów jenieckich ¿o³nierze sowieccy,
spadochroniarze sowieccy, a tak¿e niektóre oddzia³y Gwardii Ludowej (GL).
W kilku akcjach likwidacyjnych bra³ udzia³ Klemens Trzebiatowski.

O stosunkach panuj¹cych we wsiach na terenie Oœrodka VIII œwiadcz¹ wyda-
rzenia, jakie mia³y miejsce we wsi Bronis³awów jesieni¹ 1943 r. Dnia 8 paŸdzier-

15 Tam¿e, s. 124-127, AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, protokó³ przes³uchania œwiadka
H. Ró¿alskiego z 25 II 1955 r., tam¿e, oœwiadczenie H. Ró¿alskiego z 22 V 1958 r. dla WKKP
w Bydgoszczy.

16 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 195.
17 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, oœwiadczenie K. Trzebiatowskiego z 22 V 1958 r.
18 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 92.
19 Raport z 22 X 1943 r. opracowany przez komórkê BIP Obwodu Grójec – „G³uszec”, [w:]

H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 306.
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nika w nocy do domu Antoniego Szymañskiego przysz³o czterech uzbrojonych
w jeden karabin i jeden pistolet mê¿czyzn i za¿¹da³o ¿ywnoœci. Poniewa¿ pos³u-
giwali siê ³aman¹ polszczyzn¹ z silnym akcentem rosyjskim, byli to prawdopo-
dobnie partyzanci sowieccy, spadochroniarze lub uciekinierzy z obozów niemiec-
kich. Szymañskiemu uda³o siê poinformowaæ miejscowych ¿o³nierzy AK, którzy
dwóch uzbrojonych mê¿czyzn wywabili na podwórze i tam zabili. Dwaj nieuzbro-
jeni mê¿czyŸni schronili siê na strychu domu. Rano Szymañski zawiadomi³ o zaj-
œciu ¿andarmeriê niemieck¹. ¯andarmi zastrzelili dwóch ukrywaj¹cych siê mê¿-
czyzn i kazali Szymañskiemu zakopaæ ich gdziekolwiek. Po oko³o szeœciu dniach
do obejœcia Szymañskiego przysz³o czterech cz³onków GL i zarazem Polskiej Partii
Robotniczej (PPR), którzy zlikwidowali ¿o³nierzy AK bior¹cych udzia³ w akcji
zastrzelenia Rosjan oraz Szymañskiego. Po pewnym czasie z kolei oni zostali
zlikwidowani przez nieustalony oddzia³ AK20.

Dnia 14 sierpnia 1944 r. dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski („Bór”)
wyda³ do dowódców oddzia³ów terenowych rozkaz przyjœcia z pomoc¹ Powsta-
niu Warszawskiemu. Odpowiedzi¹ na ten rozkaz by³a koncentracja oddzia³ów
Obwodu Grójec w lesie Modrzewina w gminie Belsk Du¿y. W koncentracji wziêli
udzia³ tak¿e ¿o³nierze Oœrodka VIII Lipie z ca³ym dowództwem, w tym Kle-
mens Trzebiatowski. £¹cznie skoncentrowanych by³o w dniach 17-19 sierpnia
oko³o 300 ¿o³nierzy. Poniewa¿ przedarcie siê do Warszawy okaza³o siê niemo-
¿liwe, koncentracja zosta³a rozwi¹zana, a ¿o³nierze wrócili do swoich miejsc za-
mieszkania21.

Armia Czerwona wkroczy³a do Grójca 15 stycznia 1945 r., a cztery dni póŸ-
niej zosta³a rozwi¹zana Armia Krajowa22. Po zajêciu Pomorza przez Sowietów
Trzebiatowski wyjecha³ z Lipia do Chojnic, gdzie od lutego do maja 1945 r. pra-
cowa³ jako inspektor szkolny23. W marcu tego roku zakoñczy³ studia na Wydziale

20 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, raport por. Antoniego Skwierasa dla zastêpcy komen-
danta powiatowego MO ds. SB w Toruniu z 15 V 1958 r.

21 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 226-228. Walenty Aleksandrowicz,
Profesor doktor hab. Klemens Trzebiatowski…, s. 12 oraz Lech Mokrzecki, Profesor Kle-
mens Trzebiatowski..., s. 160, twierdz¹, ¿e K. Trzebiatowski na pocz¹tku sierpnia 1944 r.
znalaz³ siê w Warszawie i wzi¹³ udzia³ w Powstaniu, ale po kilku dniach wróci³ do Lipia. Jest
wrêcz nieprawdopodobne, aby dowódca plutonu pozostawi³ swój oddzia³ w Lipiu i na w³asn¹
rêkê wzi¹³ udzia³ w walkach w Warszawie. Trzebiatowski by³ na pocz¹tku sierpnia w Warsza-
wie, ale po wybuchu Powstania wróci³ natychmiast do swojego oddzia³u. Jest pewne, ¿e wzi¹³
udzia³ w zgrupowaniu ¿o³nierzy AK Obwodu Grójec w lesie Modrzewina 17-19 sierpnia
1944 r. Dnia 14 paŸdziernika 2013 r. w £¹kiem ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê upamiêtnia-
j¹c¹ Klemensa Trzebiatowskiego. Znalaz³a siê tam b³êdna informacja, jakoby by³ on uczestni-
kiem Powstania Warszawskiego.

22 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 234-235.
23 AUG, sygn. 252/84, akta osobowe K. Trzebiatowskiego, kwestionariusz osobowy K. Trze-

biatowskiego, b.d.
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Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (w tym czasie z sie-
dzib¹ w £odzi) i uzyska³ dyplom magistra filozofii w zakresie pedagogiki24.
W kwietniu 1945 r. wst¹pi³ do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)25. W maju
1945 r. zosta³ zmobilizowany i do paŸdziernika tego roku pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹
w Rejonowej Komendzie Uzupe³nieñ w Starogardzie Gdañskim, jako kierownik
tajnej kancelarii26.

Po demobilizacji wyjecha³ do Bytowa i obj¹³ posadê dyrektora Liceum Peda-
gogicznego. W Bytowie dzia³a³ aktywnie w PPS, pe³ni¹c wa¿n¹ funkcjê przewod-
nicz¹cego Powiatowego Komitetu tej partii (istnia³a tak¿e funkcja I sekretarza
Powiatowego Komitetu). Z rekomendacji PPS pe³ni³ tak¿e funkcjê radnego Miej-
skiej Rady Narodowej27. W listopadzie 1947 r. przeniós³ siê do S³upska na rów-
norzêdne stanowisko dyrektora Liceum Pedagogicznego. Pracowa³ tam do koñca
sierpnia 1952 r. W grudniu 1948 r., po w³¹czeniu PPS do PPR i powstaniu PZPR,
sta³ siê cz³onkiem tej partii28. Dnia 1 wrzeœnia 1952 r. zosta³ zatrudniony w Pañ-
stwowej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku (od grudnia 1953 r. Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna – WSP) na stanowisku docenta kontraktowego29.

W paŸdzierniku 1955 r. Klemens Trzebiatowski zosta³ urlopowany z WSP
w Gdañsku i powo³any przez ministra oœwiaty na stanowisko kierownika Wy-
dzia³u Oœwiaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Koszali-
nie. Ju¿ w trakcie pracy w Koszalinie minister oœwiaty przyzna³ mu w grudniu
1955 r. tytu³ naukowy zastêpcy profesora, który przys³ugiwa³ Trzebiatowskiemu
do koñca wrzeœnia 1956 r., gdy¿ w roku akademickim 1955/1956 pracowa³ dodat-
kowo w WSP w Gdañsku na drugim etacie30.

Do 1956 r. Klemens Trzebiatowski, podobnie jak wielu innych, ukrywa³ przy-
nale¿noœæ do AK, co spowodowane by³o wrogim stosunkiem w³adz komunistycz-
nych do tej formacji. Symbolem tego stosunku by³ plakat W³odzimierza Zagór-
skiego Olbrzym i zapluty karze³ reakcji AK, rozlepiany masowo na pocz¹tku 1945 r.
W kwestionariuszu cz³onka partii z 13 stycznia 1949 r. napisa³ tylko, ¿e w czasie
okupacji niemieckiej nale¿a³ do TON i by³ kierownikiem tajnego gimnazjum31.
W ankiecie personalnej z 17 stycznia 1952 r. nie przyzna³ siê do posiadania pseu-
donimu „D¹b”, a na pytanie o przynale¿noœæ do oddzia³ów partyzanckich, odpo-

24 Tam¿e, odpis dyplomu magisterskiego z 15 III 1945 r.
25 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 13550, kwestionariusz cz³onka Partii K. Trzebiatowskiego

z 13 I 1949 r.
26 Tam¿e, sygn. 20562, ¿yciorys K. Trzebiatowskiego z 17 I 1952 r.
27 Tam¿e, AP Koszalin, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Bytowie, sygn. 15.
28 L. Mokrzecki, Profesor Klemens Trzebiatowski…, s. 161.
29 AUG, sygn. 252/84, akta osobowe K. Trzebiatowskiego.
30 Tam¿e.
31 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 13550.
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wiedzia³ negatywnie. Przyzna³ siê tylko do przynale¿noœci do TON32. W ¿yciory-
sie do³¹czonym do tej ankiety napisa³: „w roku 1943 zaproponowano mi, abym
w³¹czy³ swe komplety szko³y œredniej do zorganizowanego tajnego nauczania.
Na powy¿sze siê zgodzi³em, co równa³o siê wst¹pieniem do Tajnej Organizacji
Naucz. Poniewa¿ kierownicy Tajnej Org. Naucz. nale¿eli do BCh [Bataliony Ch³op-
skie – Z.R.], które w tamtej okolicy podporz¹dkowane by³y AK, wci¹gniêto mnie,
jak zreszt¹ ca³¹ tamtejsz¹ ludnoœæ, do pracy na rzecz organizacji wojskowych
(przewo¿enie prasy, pomoc w ukrywaniu ludzi poszukiwanych przez Niemców,
pomoc w ukrywaniu broni itd.). Do ¿adnych ugrupowañ politycznych przez ca³y
czas okupacji nie nale¿a³em”33. Podobnie przedstawi³ swoj¹ okupacyjn¹ dzia³al-
noœæ w ankiecie personalnej z 20 maja 1953 r.34, natomiast w do³¹czonym do
ankiety ¿yciorysie nieco inaczej przedstawi³ dzia³alnoœæ okupacyjn¹: „nale¿a³em
od r. 1942 do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, a prócz tego pomaga³em
w pracy organizacjom wojskowym (AL [Armia Ludowa – Z.R.], BCh, AK).
W pracy politycznej siê nie udziela³em”35.

Ostro¿noœæ Klemensa Trzebiatowskiego by³a uzasadniona. W sierpniu 1950 r.
aresztowani zostali ¿o³nierze Sekcji Specjalnych Obwodu Grójec: Boles³aw Mo-
rawski („Pióro”), Józef Borzêcki („¯bik”), Stanis³aw Bolikowski („Syfon”), Stefan
Sarnowski („Adam”), W³adys³aw Nowacki („Orze³”). W listopadzie tego roku
aresztowany zosta³ kpt. Maciej Gaba³a („Marek”, „Drzewski”), a w marcu 1951 r.
– kpt. Dionizy Rusek („Halny”, okupacyjne nazwisko Józef Wolski), ostatni ko-
mendant Obwodu AK Grójec. Byli oni s¹dzeni za to, ¿e „id¹c na rêkê w³adzy
pañstwa niemieckiego, dzia³ali na szkodê osób przeœladowanych ze wzglêdów
politycznych”, a konkretnie o likwidowanie cz³onków PPR, GL i AL, a tak¿e osób
o pogl¹dach lewicowych. S¹d Wojewódzki dla województwa warszawskiego
w Warszawie, Wydzia³ IV Karny 10 wrzeœnia 1951 r. skaza³ Macieja Gaba³ê na
10 lat wiêzienia, Dionizego Ruska na 8 lat, pozosta³ych oskar¿onych na kary
wiêzienia po 5 lat. Maciej Gaba³a zmar³ w wiêzieniu w Warszawie 3 paŸdzierni-
ka 1951 r. na zawa³ serca, na skutek nieudzielenia mu pomocy lekarskiej36. We
wrzeœniu 1951 r. zosta³ aresztowany kolejny ¿o³nierz AK Obwodu Grójec, por.
Edward Górecki („Zyg”), który zosta³ skazany przez ten sam s¹d na karê 14 lat
wiêzienia37.

32 Tam¿e, sygn. 20562.
33 Tam¿e.
34 AUG, sygn. 252/84, akta osobowe K. Trzebiatowskiego.
35 Tam¿e.
36 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 244; AP Koszalin, KW PZPR, sygn.

20562, akt oskar¿enia przeciwko Dionizemu Ruskowi – Wolskiemu i innym oskar¿onym z 26 V
1951 r.

37 H. Œwiderski, Armia Krajowa w Obwodzie Grójec…, s. 244.
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Informacje o tych procesach zapewne dociera³y do Trzebiatowskiego za po-
œrednictwem rodzin skazanych lub by³ych prze³o¿onych z AK: Józefa Bruskiego
i Henryka Ró¿alskiego, którzy po wojnie osiedlili siê w Toruniu. Bruski w tym
czasie by³ tam kierownikiem Wydzia³u Oœwiaty Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej, a Ró¿alski nauczycielem i pracownikiem ró¿nych instytucji oœwiatowych38.

Procesy w 1951 r. nie zakoñczy³y sprawy. Urzêdy bezpieczeñstwa nadal roz-
pracowywa³y dowództwo AK Obwodu Grójec. W 1955 r. Wydzia³ III Wojewódz-
kiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego (WUdsBP) w Warszawie zebra³
„materia³y kompromituj¹ce” na dziesiêæ osób i wyst¹pi³ z wnioskiem do dyrektor
Departamentu III Komitetu ds. Bezpieczeñstwa Publicznego (KdsBP) Julii Bry-
stigerowej o ich aresztowanie. Ta jednak, po konsultacji z Komitetem Centralnym
(KC) PZPR, nie wyrazi³a na to zgody. Po œmierci Stalina, w okresie „odwil¿y”
politycznej, w³adze komunistyczne nie by³y zainteresowane nowymi procesami
¿o³nierzy AK. Wœród tych dziesiêciu osób nie by³o Józefa Bruskiego, Henryka
Ró¿alskiego i Klemensa Trzebiatowskiego, choæ funkcjonariusze UB byli dobrze
zorientowani w ich dzia³alnoœci konspiracyjnej39. Jednak Ró¿alski by³ wówczas
przes³uchiwany i pytano go m.in. o Trzebiatowskiego40, o czym zapewne ten ostatni
dowiedzia³ siê po pewnym czasie.

Prawdopodobnie tak¿e w Koszalinie prowadzono jakieœ dzia³ania maj¹ce
na celu zbadanie przesz³oœci okupacyjnej Trzebiatowskiego, gdy¿ na prze³omie
1955/1956 r. Wydzia³ Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego (KW) PZPR zwró-
ci³ siê do Komitetu Powiatowego (KP) PZPR w Grójcu oraz Komitetu Dzielnico-
wego (KD) PZPR Gdañsk Wrzeszcz Oliwa o opinie. Opinia I sekretarza KD Gdañsk
Wrzeszcz Oliwa J. B¹kowskiego z 1 grudnia 1955 r. jest wrêcz fantastyczna.
Napisa³ bowiem, „¿e podczas okupacji [Trzebiatowski – Z.R.] by³ nauczycielem,
by³ komendantem policji granatowej niemieckiej, wymierzaj¹c ch³osty tamtej-
szej ludnoœci biednej podejrzanej w sprawie partyzantów AL. W okresie okupacji
by³ dowódc¹ AK na danym terenie, utrzymuj¹c kontakt z gestapo w celu mordo-
wania lewicowców. Po wyzwoleniu uciek³ przed odpowiedzialnoœci¹ na ziemie
odzyskane, gdzie wst¹pi³ do PSL Miko³ajczykowskiego na stanowisko prezesa
Powiatowego i by³ aktywnym cz³onkiem tego stronnictwa. Po referendum wyst¹-
pi³ z PSL i wst¹pi³ do PPS, a póŸniej PPR”41. W opinii I sekretarza KP PZPR
w Grójcu W. Chrzanowskiego z 2 lutego 1956 r. napisano o Trzebiatowskim, ¿e
by³ dowódc¹ plutonu w Oœrodku VIII, a tak¿e cz³onkiem grupy wyrokowej, która
wydawa³a i wykonywa³a wyroki œmierci na postêpowych obywatelach. W 1945 r.

38 Tam¿e, s. 266, 283.
39 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, raport kpt. W. Cieœlika dla zastêpcy komendanta woje-

wódzkiego MO ds. SB w Koszalinie z 13 I 1958 r.
40 Tam¿e, protokó³ przes³uchania œwiadka H. Ró¿alskiego z 25 II 1955 r.
41 Tam¿e, pismo I sekretarza KD PZPR Gdañsk Wrzeszcz Oliwa J. B¹kowskiego do Wydzia³u

Organizacyjnego KW PZPR w Koszalinie z 1 XII 1955 r.
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wyjecha³ z powiatu Grójec, gdy¿ by³ poszukiwany przez miejscowe organa bez-
pieczeñstwa42.

Trudno stwierdziæ, czy do Klemensa Trzebiatowskiego dociera³y jakieœ in-
formacje na temat dzia³añ Wydzia³u Organizacyjnego KW PZPR w Koszalinie.
Prawdopodobnie tak, co by t³umaczy³o jego dzia³ania w czasie kampanii wybor-
czej do Sejmu w styczniu 1957 r.

24 wrzeœnia 1956 r. Rada Pañstwa wyznaczy³a wybory do Sejmu na dzieñ
16 grudnia tego roku43, jednak po wyborze W³adys³awa Gomu³ki na stanowisko
I sekretarza KC PZPR na VIII Plenum 21 paŸdziernika 1956 r., termin ten zmie-
niono. Now¹ datê wyborów Rada Pañstwa wyznaczy³a na dzieñ 20 stycznia
1957 r.44 Ordynacja wyborcza do Sejmu uchwalona przez Sejm 24 paŸdziernika
1956 r. stanowi³a w art. 33, ¿e „prawo zg³aszania kandydatów na pos³ów przys³u-
guje organizacjom politycznym, zawodowym i spó³dzielczym, Zwi¹zkowi Samo-
pomocy Ch³opskiej, Zwi¹zkowi M³odzie¿y Polskiej, jak równie¿ innym maso-
wym organizacjom spo³ecznym ludu pracuj¹cego”45.

Przygotowania do wyborów podjêto w województwie koszaliñskim dopiero
pod koniec listopada 1956 r. Dnia 26 tego miesi¹ca odby³o siê w Koszalinie zebra-
nie kierownictw wojewódzkich PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
(ZSL), Stronnictwa Demokratycznego (SD), Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (ZMP),
Ligi Kobiet (LK) i Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej (ZSCh), na którym powo-
³ano Wojewódzk¹ Komisjê Porozumiewawcz¹ Stronnictw Politycznych i Orga-
nizacji Spo³ecznych (WKP), która mia³a zaj¹æ siê sprawami zwi¹zanymi z wybo-
rami do Sejmu, przede wszystkim ustaleniem list kandydatów. Zapowiedziano
tak¿e powo³anie podobnych komisji powiatowych46.

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej 4 grudnia 1956 r.
sekretarz KW PZPR Henryk Ok³a przedstawi³ proponowanych kandydatów
na pos³ów we wszystkich trzech okrêgach wyborczych województwa koszaliñ-
skiego: w Koszalinie, S³upsku i Szczecinku. W Koszalinie mieli kandydowaæ:
Andrzej Benesz – przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Komitetu SD; Feliks Gaw-
roñski – dyrektor Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Us³ug Rybackich „Barka”
w Ko³obrzegu, cz³onek egzekutywy KW PZPR, w 1945 r. funkcjonariusz Miej-
skiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Gliwicach, a w 1946 r. – w Szcze-

42 Tam¿e, pismo I sekretarza KP PZPR w Grójcu W. Chrzanowskiego do KW PZPR w Koszalinie
z 2 II 1956 r.

43 Uchwa³a Rady Pañstwa z 24 IX 1956r. o zarz¹dzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej, Dz.U. 1956, nr 40, poz. 181.

44 Uchwa³a Rady Pañstwa z 26 X 1956 r. w sprawie zmiany daty wyborów do Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U.1956, nr 47, poz. 211.

45 Ustawa z 24 X 1956 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Dz.U.1956, nr 47, poz. 210.

46 „G³os Koszaliñski”, 28.11.1956, nr 284.
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cinie47; Stanis³aw Samusz – g³ówny in¿ynier Zak³adów Sieci Elektrycznych
w Bia³ogardzie, PZPR; Zbigniew Strzemiecki – prezes Wojewódzkiego Komitetu
Wykonawczego ZSL i Leon Wasilewicz – przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady
Zwi¹zków Zawodowych, cz³onek egzekutywy KW. Propozycje te zosta³y przez
komisjê zaakceptowane48.

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jak¹ dawa³ art. 33 ordynacji, w atmosferze poli-
tycznego o¿ywienia po paŸdzierniku 1956 r., powszechnego potêpienia stalinizmu
i ¿¹dania demokratyzacji systemu, niektóre œrodowiska i organizacje spo³eczne
podjê³y próby umieszczenia na listach kandydatów do Sejmu swoich przedstawi-
cieli, czêsto nieakceptowanych przez aparat partyjny. Swoich kandydatów zg³a-
sza³y m.in. organizacje spó³dzielcze, m³odzie¿owe, Ukraiñskie Towarzystwo Spo-
³eczno-Kulturalne, Koszaliñski Urz¹d Morski i inne. Zg³oszono ponad 300 dodat-
kowych kandydatów. Kandydatura Klemensa Trzebiatowskiego zosta³a zg³oszona
na posiedzeniu WKP 7 grudnia przez W³adys³awa Szulca, prezesa Zarz¹du Okrêgu
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nie wywo³a³a ¿adnej dyskusji, co nie
oznacza, ¿e zosta³a zaakceptowana49. W dalekopisie do KC PZPR z 8 grudnia
1956 r. wymieniono kandydatów na pos³ów z okrêgu koszaliñskiego, zatwierdzo-
nych na posiedzeniu 4 grudnia50. Taka lista zosta³a te¿ opublikowana w „G³osie
Koszaliñskim”51 . Œrodowisko nauczycielskie jednak nie rezygnowa³o. Kandyda-
tura Trzebiatowskiego zosta³a jeszcze raz zg³oszona na wojewódzkim zjeŸdzie
nauczycieli w Koszalinie, o czym poinformowa³ WKP W³adys³aw Szulc 10 grud-
nia. Jednak komisja ¿adnej decyzji w tej sprawie nie podjê³a52.

Mimo ¿e Klemens Trzebiatowski by³ cz³onkiem PZPR od 1948 r., to jednak
dla w³adz partyjnych Koszalina by³a to kandydatura trudna do przyjêcia, gdy¿ nie
by³a zg³oszona przez aparat partyjny. Jednak w ówczesnej atmosferze politycznej,
gdy funkcjonariusze partyjni byli atakowani na dziesi¹tkach zebrañ, wieców
i masówek, aparat partyjny musia³ liczyæ siê ze zdaniem spo³eczeñstwa. Szczególn¹
niechêæ spo³eczeñstwa wywo³ywa³a kandydatura Leona Wasilewicza. By³ on po-
wszechnie krytykowany za dzia³alnoœæ w poprzednim okresie. Do KW PZPR przy-
chodzi³y liczne delegacje zak³adów pracy, domagaj¹c siê jego usuniêcia z listy
kandydatów na pos³ów. Sprawa ta by³a dyskutowana na zebraniu egzekutywy
KW 13 grudnia 1956 r. Sekretarz KW Henryk Ok³a zaapelowa³ do Wasilewicza,
aby zrezygnowa³ z kandydowania, gdy¿ partia musi liczyæ siê z opini¹ ludzi.

47 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 16258, ankieta dla aktywu partyjnego F. Gawroñskiego
z 1 XII 1949 r.

48 Tam¿e, sygn. 3942, protokó³ posiedzenia WKP z 4 XII 1956 r.
49 Tam¿e, protokó³ posiedzenia WKP z 7 XII 1956 r.
50 Tam¿e, sygn. 3886, dalekopis z KW PZPR w Koszalinie do KC PZPR z 8 XII 1956 r.
51 „G³os Koszaliñski”, 10.12.1956, nr 294.
52 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 3942, protokó³ posiedzenia WKP z 10 XII 1956 r.
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Pocz¹tkowo Wasilewicz odmówi³, ale gdy pozostali cz³onkowie egzekutywy po-
parli Ok³ê, niechêtnie zgodzi³ siê zrezygnowaæ. W tej sytuacji egzekutywa przyjê³a
rezygnacjê Wasilewicza i postanowi³a rekomendowaæ na jego miejsce Trzebia-
towskiego. Zrobi³a to niechêtnie, ustêpuj¹c pod naciskiem œrodowiska nauczy-
cielskiego53.

Decyzja egzekutywy nie koñczy³a jednak sprawy. Nie wszyscy funkcjonariu-
sze partyjni siê z ni¹ pogodzili. W dalekopisie do KC PZPR z 14 grudnia, podpi-
sanym przez sekretarza KW Zygmunta Zdana, który nie by³ obecny na posiedze-
niu egzekutywy KW poprzedniego dnia, w dalszym ci¹gu na liœcie kandydatów
na pos³ów z okrêgu koszaliñskiego widnia³o nazwisko Leona Wasilewicza, za-
miast Klemensa Trzebiatowskiego54. Tak¿e na posiedzeniu WKP 15 grudnia, ostat-
nim przed ostatecznym terminem zg³oszenia kandydatów na pos³ów, który mija³
16 grudnia, kandydatura Trzebiatowskiego budzi³a spore kontrowersje. Usi³owa³
j¹ storpedowaæ sekretarz KW PZPR Henryk Ok³a, twierdz¹c, ¿e przeprowadzone
konsultacje spo³eczne w S³upsku i Szczecinku zakoñczy³y siê dla Trzebiatow-
skiego negatywnie. Rzekomo „teren kategorycznie nie przyj¹³ tej kandydatury,
tym bardziej, ¿e podobnych kandydatów jest wielu zg³oszonych, z którymi mamy
wiele k³opotów”. W trakcie trwania zebrania przysz³a na nie delegacja nauczycieli,
kategorycznie domagaj¹c siê wpisania Trzebiatowskiego na listê kandydatów na
miejsce „skompromitowanego” Leona Wasilewicza. Sprawê rozstrzygn¹³ pe³no-
mocnik KC PZPR ds. wyborów do Sejmu w województwie koszaliñskim, Bogdan,
który wypowiedzia³ siê za wycofaniem kandydatury Wasilewicza. Ostatecznie
Komisja postanowi³a zg³osiæ do Okrêgowej Komisji Wyborczej nastêpuj¹cych
kandydatów z okrêgu koszaliñskiego w kolejnoœci: 1) Andrzej Benesz (SD),
2) Zbigniew Strzemiecki (ZSL), 3) Feliks Gawroñski (PZPR), 4) Klemens Trze-
biatowski (PZPR), 5) Stanis³aw Samusz (PZPR)55. Poniewa¿ w okrêgu koszaliñ-
skim wybierano tylko trzech pos³ów, Klemens Trzebiatowski znalaz³ siê na miej-
scu niemandatowym. By³o to zatem pyrrusowe zwyciêstwo.

Mimo to Trzebiatowski prowadzi³ bardzo aktywn¹ kampaniê wyborcz¹, spo-
tykaj¹c siê na dziesi¹tkach zebrañ z tysi¹cami wyborców. Krytykowa³ na nich
politykê spo³eczn¹ w poprzednich latach, potêpia³ kolektywizacjê rolnictwa i upo-
mina³ siê o docenienie nauczycielstwa. Wystêpowa³ jako rzecznik tego œrodowi-
ska. Tak¿e ze strony nauczycieli mia³ w swoim okrêgu wyborczym zdecydowane
poparcie. Niektórzy nauczyciele zachêcali uczniów do pisania ulotek lub wypra-
cowañ na jego temat, aby w ten sposób zachêciæ ich rodziców do jego poparcia56.

53 Tam¿e, sygn. 309, protokó³ egzekutywy z 13 XII 1956 r.
54 Tam¿e, sygn. 3886, dalekopis z KW PZPR do KC PZPR z 14 XII 1956 r.
55 Tam¿e, sygn. 3942, protokó³ posiedzenia WKP z 15 XII 1956 r.
56 Tam¿e, sygn. 15112, informacja KW PZPR dla KC PZPR z 16, 17 i 18 I 1957 r. o kampanii

przedwyborczej; sygn. 15245, informacja KP PZPR w Koszalinie z 18 I 1957 r. o przebiegu
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Tak¿e niektórzy pracownicy wydzia³ów oœwiaty prezydiów powiatowych rad na-
rodowych obje¿d¿ali podleg³e im szko³y, agituj¹c za Trzebiatowskim57.

Najpe³niejszy program wyborczy przedstawi³ Klemens Trzebiatowski w ob-
szernym artykule Najwa¿niejsze zadania, zamieszczonym w „G³osie Koszaliñ-
skim” 3 stycznia 1957 r. Skrytykowa³ w nim dotychczasow¹ politykê oœwiatow¹
pañstwa, brak œrodków na remonty i budowê nowych szkó³, co doprowadzi³o do
tego, ¿e nauka odbywa siê w ciasnych i przepe³nionych pomieszczeniach, Ÿle ogrza-
nych i oœwietlonych, a dla nauczycieli brakuje mieszkañ. Bardzo krytycznie od-
niós³ siê tak¿e do narzucania polskiej pedagogice sowieckich metod wychowaw-
czych, ubolewa³ nad upadkiem polskiej pedagogiki i psychologii, odsuwaniem od
stanowisk kierowniczych ludzi, których nie akceptowa³y czynniki partyjne, nie
zgadza³ siê z praktyk¹ wykorzystywania nauczycieli w ró¿nych akcjach propa-
gandowych, panoszeniem siê w szko³ach dzia³aczy organizacji m³odzie¿owych
(ZMP), którzy podrywali autorytet nauczycieli i fatalnie wp³ywali na pracê wy-
chowawcz¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Postulowa³ przed³u¿enie nauki w szko³ach
œrednich i zak³adach kszta³cenia nauczycieli o rok i stopniowe podwy¿szenie
poziomu wykszta³cenia nauczycieli w szko³ach podstawowych ze œredniego do
wy¿szego.

Domaga³ siê przyst¹pienia do rozbudowy lub budowy nowych szkó³ i miesz-
kañ dla nauczycieli w województwie koszaliñskim, przeprowadzenie reorganiza-
cji i rozbudowy szkolnictwa zawodowego i zorganizowania rolniczych szkó³ do-
kszta³caj¹cych dla m³odzie¿y wiejskiej, a tak¿e uruchomienia wytwórni sprzêtu
szkolnego i pomocy dydaktycznych.

Autor postulowa³ tak¿e zorganizowanie w Koszalinie archiwum wojewódz-
kiego58, które by³oby równoczeœnie oœrodkiem naukowych badañ historycznych
oraz wydawniczym, a w dalszej perspektywie doprowadzenia do powstania
w województwie trzech szkó³ wy¿szych: nauczycielskiej, artystycznej i rolniczej.
Uwa¿a³, ¿e na potrzeby uczelni nale¿y przeznaczyæ budynki szko³y milicji w S³up-
sku oraz gmach KW PZPR w Koszalinie59. Perspektywa odebrania budynków
zrobi³a zapewne du¿e wra¿enie na aparacie partyjnym KW PZPR i funkcjonariu-
szach MO, a propozycja ta zosta³a Trzebiatowskiemu zapamiêtana.

przygotowañ do wyborów w powiecie Koszalin; niektóre uwagi z przygotowania i przebiegu
wyborów w powiecie Œwidwin, b.d.

57 Tam¿e, sygn. 15245, protokó³ z narady 21 I 1957 r. z oficerami bior¹cymi udzia³ w akcji
wyborczej.

58 Archiwum Wojewódzkie w Koszalinie powsta³o formalnie w 1953 r., ale faktycznie dopiero
w 1961 r. (J. Chojecka, Dzia³alnoœæ Archiwum Pañstwowego w Koszalinie w latach (1953)
1961–2011. Pó³ wieku w s³u¿bie spo³ecznoœci lokalnej, [w:] Archiwa i spo³eczeñstwo. Pó³
wieku dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego w Koszalinie (1953) 1961–2011. Materia³y, red.
J. Chojecka, Koszalin-Pruszcz Gdañski 2011, s. 257).

59 K. Trzebiatowski, Najwa¿niejsze zadania, „G³os Koszaliñski”, 3.01.1957, nr 2.
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W wyborach 20 stycznia 1957 r. Klemens Trzebiatowski uzyska³ bardzo do-
bry wynik, choæ nie móg³ zostaæ pos³em. G³osowa³o na niego w okrêgu koszaliñ-
skim 13427 wyborców, co stanowi³o 11,57 proc. wa¿nych g³osów. Otrzyma³ naj-
wiêcej g³osów w ca³ym województwie spoœród wszystkich szeœciu kandydatów
umieszczonych na miejscach niemandatowych. Lepiej powiod³o siê jego dowódcy
z AK Józefowi Bruskiemu, który zosta³ pos³em z okrêgu toruñskiego, jednak Bru-
ski, jako sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Toruniu znalaz³ siê na miejscu
mandatowym60.

Podsumowania przebiegu kampanii wyborczej dokonano na posiedzeniu eg-
zekutywy KW PZPR 25 stycznia 1957 r. w oparciu o ocenê przeprowadzon¹ przez
Wydzia³ Organizacyjny KW. Stwierdzono w niej, ¿e œrodowisko nauczycielskie
wywiera³o ogromny nacisk na umieszczenie na liœcie wyborczej „nie najszczê-
œliwszej” kandydatury Klemensa Trzebiatowskiego i KW musia³ siê na to zgo-
dziæ. Przewodnicz¹cy PWRN Jan Kawiak zapowiedzia³ wyci¹gniêcie konsekwencji
administracyjnych i partyjnych wobec tych pracowników oœwiaty, którzy tê kan-
dydaturê popierali. Nie uzyska³ jednak poparcia egzekutywy, w tym sekretarza
KW Stanis³awa Gawora i kierownika Wydzia³u Propagandy Tadeusza Kaczmar-
ka, mimo ¿e ten ostatni uwa¿a³ Trzebiatowskiego za „cz³onka partii o nie bardzo
zdrowym koœæcu komunistycznym”61.

Nastêpne miesi¹ce 1957 r. nie zapowiada³y nadci¹gaj¹cej katastrofy. Na po-
cz¹tku marca Trzebiatowski, jako delegat, wzi¹³ udzia³ w V konferencji woje-
wódzkiej PZPR i zosta³ wybrany do komisji wnioskowej62, 18 maja zosta³ wybrany
przewodnicz¹cym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jednoœci Narodu63, 26 maja
na ZjeŸdzie Organizacyjnym Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Warsza-
wie wszed³ w sk³ad Rady Naczelnej64, a 22 lipca odznaczono go Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi. W wyborach do rad narodowych, które odby³y siê 2 lutego 1958 r. zosta³
wybrany radnym WRN65. Podejmowa³ tak¿e dzia³ania na rzecz rozwijania w¹-
t³ego jeszcze ¿ycia naukowego w województwie koszaliñskim. W lutym 1957 r.
zosta³ cz³onkiem komitetu redakcyjnego „Biblioteki S³upskiej”, a kilka miesiêcy
póŸniej – „Zapisków Koszaliñskich”. By³ tak¿e jednym z organizatorów I Wa-
kacyjnego Studium Pomorzoznawczego, które odby³o siê w sierpniu 1958 r.
w Koszalinie.

60 MP, 1957, nr 5, poz. 30, Obwieszczenie Pañstwowej Komisji Wyborczej z 22 I 1957 r.
o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia
20 stycznia 1957 r.

61 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 310, protokó³ posiedzenia egzekutywy KW z 25 I 1957 r.
62 Tam¿e, sygn. 8, materia³y V konferencji wojewódzkiej PZPR 1-2 III 1957 r.
63 „G³os Koszaliñski”, 20.05.1957, nr 119.
64 Tam¿e, 27.05.1957, nr 125.
65 Tam¿e, 5.02.1958, nr 30.
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Jednak nad Klemensem Trzebiatowskim zaczê³y gromadziæ siê czarne chmury.
Prawdopodobnie jesieni¹ 1957 r. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (WKKP)
w Koszalinie zaczê³a bardziej interesowaæ siê jego okupacyjn¹ przesz³oœci¹, zwra-
caj¹c siê do S³u¿by Bezpieczeñstwa (SB) Komendy Wojewódzkiej Milicji Oby-
watelskiej (KW MO) w Warszawie o informacje. W œciœle tajnej odpowiedzi z 28
grudnia, zastêpca komendanta wojewódzkiego ds. SB, pp³k Jan Stefañczak, scha-
rakteryzowa³ dzia³alnoœæ Trzebiatowskiego w czasie wojny w powiecie grójec-
kim, stwierdzaj¹c m.in.: „SS [Sekcje Specjalne – Z.R.] AK prowadzi³o rozpraco-
wanie i likwidacjê ruchu lewicowego. Likwidowa³o cz³onków PPR, ¿o³nierzy AL,
partyzantów i skoczków radzieckich, a nawet sympatyków tych ugrupowañ. Na
terenie pow. Grójec SS AK zlikwidowa³o z ugrupowañ lewicowych ponad 100
osób. W kilku likwidacjach bra³ równie¿ udzia³ Trzebiatowski. Po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych Trzebiatowski wyprowadzi³ siê z naszego terenu i to spowo-
dowa³o, ¿e nie zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci”66. Na tej podstawie za-
stêpca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Koszalinie, pp³k W³adys³aw
Cieœlak poleci³ kierownikowi Samodzielnej Sekcji Œledczej SB KW MO, kpt. W³a-
dys³awowi Cieœlikowi wszczêcie dochodzenia przeciwko Klemensowi Trzebia-
towskiemu, co nast¹pi³o 4 stycznia 1958 r.67

W celu zebrania „materia³ów kompromituj¹cych” kpt. Cieœlik wraz z innym
oficerem Samodzielnej Sekcji Œledczej SB KW MO w Koszalinie, kpt. Kazimie-
rzem Haczykiem, przebywali w dniach 7-11 stycznia 1958 r. w Bydgoszczy, Toru-
niu, Warszawie, Grójcu i powiecie grójeckim68. W Toruniu kpt. Cieœlik przes³ucha³
Henryka Ró¿alskiego, który potwierdzi³, ¿e Klemens Trzebiatowski by³ zastêpc¹
dowódcy plutonu, którym Ró¿alski dowodzi³, a nastêpnie dowódc¹ tego plutonu.
Zezna³ tak¿e, ¿e on, Trzebiatowski i kilku innych ¿o³nierzy AK wziêli udzia³ we
wrzeœniu 1944 r. w wykonaniu wyroku œmierci na dwóch mieszkañcach wsi Wil-
ków Drugi – Józefa Ostrowskiego i jego szwagra Jana Sieradzana, wydanego
przez komendanta obwodu AK w Grójcu. Ostrowski zosta³ zlikwidowany za to,
¿e trudni³ siê rabunkiem miejscowej ludnoœci i by³ podejrzewany o wspó³pracê
z Niemcami. W czasie rewizji w mieszkaniu Ostrowskiego znaleziono rzeczy po-
chodz¹ce z rabunku. Natomiast Sieradzan zosta³ zastrzelony, gdy¿ wspó³pracowa³
z Ostrowskim i odmówi³ wskazania miejsca ukrycia zrabowanych rzeczy. Ró¿alski
nie móg³ przypomnieæ sobie, kto dowodzi³ akcj¹, ani kto strzela³ do Ostrowskiego
i Sieradzana. Zezna³ tak¿e, ¿e nie ma ¿adnej wiedzy o tym, aby Trzebiatowski bra³
udzia³ w innych tego typu akcjach lub kogokolwiek zastrzeli³69. Do protoko³u

66 Tam¿e, sygn. 20562, pismo zastêpcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Warszawie
pp³k J. Stefañczaka do WKKP w Koszalinie z 28 XII 1957 r.

67 Tam¿e, raport kpt. W. Cieœlika do pp³k. W. Cieœlaka z 13 I 1958 r.
68 Tam¿e.
69 Tam¿e, protokó³ przes³uchania œwiadka H. Ró¿alskiego z 8 I 1958 r.
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przes³uchania Ró¿alskiego kpt. Cieœlik do³¹czy³ notatkê s³u¿bow¹, w której napi-
sa³, ¿e Ró¿alski mia³ rzekomo zeznaæ poza protoko³em, ¿e w czasie, gdy Trzebia-
towski by³ dowódc¹ plutonu, dowództwo AK i on sam zaczêli traciæ zaufanie do
Trzebiatowskiego, poniewa¿ chodzi³y s³uchy w powiecie grójeckim, ¿e organizu-
je on na w³asn¹ rêkê napady rabunkowe z ¿o³nierzami podleg³ego mu plutonu70 .
Jest ma³o prawdopodobne, aby Ró¿alski wyg³asza³ takie opinie wobec oficera
SB. By³a to raczej próba sprokurowania przez kpt. Cieœlika jakiegokolwiek mate-
ria³u kompromituj¹cego przeciwko Trzebiatowskiemu. Natomiast nie móg³ prze-
s³uchaæ Józefa Bruskiego, gdy¿ chroni³ go immunitet poselski71.

W Warszawie oficerowie SB zapoznali siê z materia³ami procesów z 1951 r.
przeciwko ¿o³nierzom AK Obwodu Grójec oraz materia³ami zebranymi w 1955 r.
przeciwko innym ¿o³nierzom AK tego Obwodu. Nastêpnie udali siê do gromady
B³êdów, (w sk³ad której wchodzi³a wieœ Lipie), gdzie na miejscowym posterunku
MO przes³uchali dwóch ¿o³nierzy plutonu dowodzonego przez Trzebiatowskiego:
Wac³awa Byrskiego i Jana Jakubczyka. Byrski zezna³, ¿e Trzebiatowski by³ do-
wódc¹ plutonu i wraz z Ró¿alskim dowodzi³ akcj¹ zlikwidowania Ostrowskiego
i Sieradzana. Nie potrafi³ natomiast powiedzieæ, kto strzela³72. Podobne by³y ze-
znania Jakubczyka. On tak¿e potwierdzi³ fakt, ¿e Trzebiatowski by³ dowódc¹ plu-
tonu od 1943 r. i dowodzi³ akcj¹ likwidacyjn¹ w Wilkowie Drugim, jednak nie
móg³ sobie przypomnieæ, kto strzela³73. Poza tym oficerowie rozpytali na poste-
runku MO w B³êdowie miejscowych ormowców, którzy zeznali, ¿e Ostrowski
przed wojn¹ by³ policjantem, a Sieradzan robotnikiem, nikt w okolicy nie s³ysza³,
aby obaj mieli jakieœ pogl¹dy lewicowe, natomiast „woko³o ludzie mówili”, ¿e
obaj w czasie okupacji trudnili siê rabunkiem74.

W tej sytuacji kpt. W³adys³aw Cieœlik w raporcie koñcowym dla pp³k. W³ady-
s³awa Cieœlaka stwierdzi³, ¿e Klemensa Trzebiatowskiego nie mo¿na poci¹gn¹æ
do odpowiedzialnoœci karnej za „dokonywanie morderstw na dzia³aczach lewico-
wych”, gdy¿ Ostrowski i Sieradzan takimi nie byli, a wielu œwiadków, którzy
mogliby zeznawaæ przeciwko niemu, ju¿ nie ¿yje lub nie mo¿na ustaliæ ich miej-
sca pobytu. Ponadto trudno by³oby postawiæ przed s¹dem Trzebiatowskiego, skoro
nie mo¿na tego zrobiæ wobec jego prze³o¿onego z AK Józefa Bruskiego, którego
chroni immunitet poselski. Wobec tego kpt. Cieœlik zaproponowa³ umorzenie do-
chodzenia przeciwko Trzebiatowskiemu z powodu braku dowodów75.

70 Tam¿e, notatka s³u¿bowa kpt. W. Cieœlika z 8 I 1958r. dotycz¹ca H. Ró¿alskiego.
71 Tam¿e, notatka s³u¿bowa kpt. W. Cieœlika z 8 I 1958 r. dotycz¹ca J. Bruskiego.
72 Tam¿e, protokó³ przes³uchania œwiadka W. Byrskiego z 10 I 1958 r.
73 Tam¿e, protokó³ przes³uchania œwiadka J. Jakubczyka z 10 I 1958 r.
74 Tam¿e, notatka s³u¿bowa kpt. W. Cieœlika z 10 I 1958 r.
75 Tam¿e, raport kpt. W. Cieœlika dla pp³k. W. Cieœlaka z 13 I 1958 r.
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Niezale¿nie od œledztwa prowadzonego przez SB w Koszalinie, tak¿e SB
w Toruniu prowadzi³a w³asne œledztwo maj¹ce na celu wyjaœnienie dzia³alnoœci
Józefa Bruskiego, Henryka Ró¿alskiego i przy okazji Klemensa Trzebiatowskiego
w Oœrodku VIII AK w Lipiu. Na polecenie zastêpcy komendanta powiatowego MO
ds. SB w Toruniu, mjr. Zygmunta Grochowskiego, starszy oficer operacyjny por.
Antoni Skweras, w dniach 8-15 maja 1958 r. odby³ podró¿ do Warszawy, Grójca,
Lipia, Wilkowa Drugiego i okolicy, gdzie zbiera³ informacje na ich temat. Por.
Skwerasa interesowa³a szczególnie sprawa zastrzelenia Antoniego Szymañskiego,
Józefa Ostrowskiego i Jana Sieradzana, nauczyciela Stanis³awa Puchalskiego,
cz³onków PPR ojca i syna Nocznickich oraz Maliszewskiego. W tych sprawach
por. Skweras przes³ucha³ Jana Fabianowicza – mieszkañca Wilkowa Drugiego,
cz³onka Komunistycznej Partii Polski od 1922 r., w czasie okupacji cz³onka PPR,
a w 1958 r. I sekretarza Komitetu Gromadzkiego PZPR w Wilkowie Drugim;
mieszkañca Lipia – Wies³awa Nocznickiego, syna i brata zastrzelonych Nocznic-
kich; mieszkañca Lipia – Wróblewskiego, ucznia nauczyciela Puchalskiego oraz
Mariannê Sieradzan z Wilkowa Drugiego, ¿onê Sieradzana i siostrê Ostrowskiego.

Jan Fabianowicz oœwiadczy³, ¿e Ostrowskiego i Sieradzana zna³ osobiœcie,
byli oni cz³onkami PPR i GL i dlatego zginêli z r¹k AK76. Nie potwierdzi³a tego
¿ona Sieradzana, która oœwiadczy³a, ¿e jej m¹¿ do ¿adnej organizacji nie nale¿a³,
a zgin¹³ przypadkowo, gdy¿ rozpozna³ „jednego z tej bandy”. Co do przynale¿no-
œci do PPR i GL swego brata Ostrowskiego, pewnoœci nie mia³a77. Por. Skweras
w swoim raporcie nie zaprzecza³, i¿ cz³onkowie PPR i GL dopuszczali siê rabun-
ków na ludnoœci cywilnej. Mieli jednak zabieraæ odzie¿ i ¿ywnoœæ tylko bogatym.
By³ jednak przekonany, ¿e faktycznym powodem ich likwidacji nie by³y rabunki,
lecz przynale¿noœæ do PPR i sympatia do ZSRR78.

W sprawie nauczyciela Stanis³awa Puchalskiego por. Skweras ustali³, ¿e by³
on cz³onkiem AK i sympatykiem ZSRR. Gdy w czerwcu 1944 r. zerwa³ z AK,
zosta³ z tego powodu, a tak¿e z powodu sympatii do ZSRR zastrzelony. Na po-
twierdzenie swoich ustaleñ powo³ywa³ siê na opiniê Fabianowicza i jednego
z mieszkañców Lipia79. W sprawie zastrzelenia ojca (w maju 1943 r.) i syna
(w maju 1944 r.) Nocznickich z Lipia, por. Skweras dowiedzia³ siê od syna i brata
zastrzelonych, Wies³awa Nocznickiego, ¿e obaj zostali zlikwidowani przez ¿o³-
nierzy AK z Lipia z powodu przynale¿noœci do PPR, podobnie jak inny cz³onek
tej partii Maliszewski. O czyny te Nocznicki oskar¿a³ proboszcza z Lipia ks. Wa-
lentego Œliwiñskiego i Henryka Ró¿alskiego80.

76 Tam¿e, oœwiadczenie J. Fabianowicza z 11 V 1958 r.
77 Tam¿e, oœwiadczenie M. Sieradzan z 10 V 1958 r.
78 Tam¿e, raport por. A. Skwerasa z 15 V 1958 r.
79 Tam¿e, oœwiadczenie R. Wróblewskiego z 12 V 1958 r.
80 Tam¿e, oœwiadczenie W. Nocznickiego z 12 V 1958 r.
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W tym samym czasie, 22 maja 1958 r., zosta³ przes³uchany (po raz trzeci),
tym razem przez WKKP w Bydgoszczy, Henryk Ró¿alski. W sprawie zastrzelenia
Ostrowskiego i Sieradzana powtórzy³ swoje zeznania z 8 stycznia 1958 r., a w spra-
wie zastrzelenia Nocznickich i Maliszewskiego nie mia³ ¿adnej wiedzy, natomiast
w sprawie Puchalskiego zezna³, ¿e zosta³ on zastrzelony przez oddzia³ „B³yska”
(Jan Warnke) za to, ¿e mia³ zdefraudowaæ pieni¹dze przekazane mu przez komendê
Obwodu w Grójcu oraz za wspó³pracê z gestapo81. Zapewne Ró¿alski wiedzia³,
¿e Janowi Warnke uda³o siê w 1946 r. przedostaæ do Wielkiej Brytanii i dlatego ta
informacja nie mog³a mu zaszkodziæ.

Materia³y dotycz¹ce Trzebiatowskiego zebrane przez SB w Koszalinie i To-
runiu trafi³y do WKKP w Koszalinie, która 22 maja 1958 r. za¿¹da³a od niego
wyjaœnieñ w sprawie jego dzia³alnoœci okupacyjnej. Trzebiatowski wyjaœni³, ¿e
w Lipiu zajmowa³ siê g³ównie tajnym nauczaniem w gimnazjum, a gdy zosta³o
ono w 1942 r. w³¹czone do TON, podj¹³ pracê w organizacji niepodleg³oœciowej,
która okaza³a siê AK. By³ w niej pe³nomocnikiem akcji zrzutowej. Terenowym
dowódc¹ nigdy nie by³, natomiast w okolicach Powstania Warszawskiego zastê-
powa³ dowódcê plutonu Henryka Ró¿alskiego. Wiedzia³ o zwalczaniu agentów
gestapo, ale w ¿adnych akcjach specjalnych udzia³u nie bra³. Przyzna³, ¿e bra³
udzia³ w niektórych akcjach likwidacyjnych, np. w Wilkowie Du¿ym i na w³aœci-
cieli maj¹tku Trzylatków – Higersbergerów, ale by³ jedynie dowódc¹ ubezpiecze-
nia. Akcj¹ likwidacyjn¹ Ostrowskiego i Sieradzana kierowa³ Ró¿alski. Oœwiadczy³
nastêpnie, ¿e mia³ w¹tpliwoœci, czy wszystkie zastrzelone osoby by³y agentami
gestapo, ale powiedziano mu, ¿e s¹ to sprawy udowodnione i ma wype³niaæ roz-
kazy. Zarówno on, jak i znani mu nauczyciele nie byli nastawieni wrogo do orga-
nizacji lewicowych, czego nie mo¿na powiedzieæ o w³aœcicielach maj¹tków i nie-
których oficerach zawodowych82.

Ju¿ 25 maja 1958 r. Klemens Trzebiatowski zwróci³ siê z obszernym pismem
do przewodnicz¹cego WKKP w Koszalinie Paw³a B³a¿ejewskiego83, w którym

81 Tam¿e, oœwiadczenie H. Ró¿alskiego z 22 V 1958 r.
82 Tam¿e, oœwiadczenie K. Trzebiatowskiego z 22 V 1958 r.
83 Pawe³ B³a¿ejewski (1911–1988), urodzony w Kopenhadze w rodzinie robotnika portowego,

emigranta z Polski. W wieku 6 lat obumar³a go matka i zosta³ oddany do sierociñca. W 1921 r.
przyjecha³ z ojcem do Polski, do Sierpca. By³ pastuchem, robotnikiem w cegielni, na budo-
wach, kolei. Od 1929 r. cz³onek KPP. W latach 1931–1932 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w Toruniu.
Wraca do Sierpca i w 1933 r. zosta³ skazany na rok wiêzienia za dzia³alnoœæ w KPP. Po
wyjœciu z wiêzienia ponownie wiêziony przez 10 miesiêcy, zwolniony z powodu braku dowo-
dów winy. W czasie okupacji w okolicach P³ocka, w 1940 r. wstêpuje do organizacji komuni-
stycznej Sierp i M³ot, a w 1942 r. do PPR. W 1943 r. wywieziony na roboty przymusowe do
Gdañska, sk¹d ucieka w 1944 r. i ukrywa siê w okolicach P³ocka. Od marca 1945 r. w aparacie
PPR w Sierpcu, od 1947 r. w Bartoszycach, od 1949 r. w Wydziale Organizacyjnym KC
PZPR. Od stycznia 1952 r. kierownik Wydzia³u Rolnego KW PZPR w Koszalinie, od 1 VI
1954 r. przewodnicz¹cy WKKP w Koszalinie (do 1975 r.). Wykszta³cenie 4 klasy szko³y pow-
szechnej (AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 16158, akta osobowe P. B³a¿ejewskiego).
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opisa³ swoj¹ dzia³alnoœæ w AK. Na wstêpie stwierdzi³: „w zwi¹zku z ustawicz-
nym nawracaniem do mojej przynale¿noœci do Armii Krajowej w czasie okupacji,
zwracam siê z proœb¹, aby w myœl ogólnych zasad, ustalonych na VIII, IX i X
Plenum ostatecznie zakoñczyæ tê sprawê i do niej wiêcej nie wracaæ. Miar¹ oceny
cz³owieka ma byæ przecie¿ praca w Polsce Ludowej, a nie suma wszystkich czyn-
noœci w ci¹gu ca³ego ¿ycia”. Nastêpnie w dziewiêciu punktach opisa³ swoj¹ dzia-
³alnoœæ w czasie okupacji:

1. Po przejêciu tajnego gimnazjum, które prowadzi³, przez TON w 1942 r., w³¹-
czy³ siê do organizacji niepodleg³oœciowej, której nazwy nie zna³, a która
zosta³a nastêpnie w³¹czona do AK.

2. W AK nie pe³ni³ ¿adnej funkcji dowódczej, by³ tylko pe³nomocnikiem do
spraw zrzutów. W okolicach Powstania Warszawskiego zastêpowa³ komen-
danta miejscowej placówki w sprawach organizacyjnych (przekazywanie
prasy, wysy³anie goñców itp.). W akcjach bojowych dowódc¹ plutonu by³
ukrywaj¹cy siê oficer, czyli Ró¿alski.

3. Nie nale¿a³ do ¿adnej organizacji politycznej, choæ sympatyzowa³ z ruchem
ludowym i PPS. Nie miesza³ siê do ¿adnych walk politycznych, nie mia³
zdecydowanego pogl¹du co do najlepszego kierunku politycznego. W tym
czasie koñczy³ studia na tajnym uniwersytecie i pisa³ pracê magistersk¹.
Nauczanie w szkole, tajne nauczanie w gimnazjum i w³asne dokszta³canie
tak go zajmowa³o, ¿e nie mia³ ju¿ czasu na pracê w organizacji zbrojnej.

4. Mia³ inne pogl¹dy od miejscowego kierownictwa AK, nie nale¿a³ do ludzi
zaufanych, nie otrzyma³ ¿adnego awansu, ani odznaczenia. Do jego najbli¿-
szych przyjació³ nale¿a³ Stanis³aw Puchalski (zabity prawdopodobnie przez
AK) i nauczyciel Marceli Jasiorowski (usuniêty z AK, a jego ojciec zabity
prawdopodobnie przez AK). Gro¿ono mu wyrokiem œmierci z powodu soli-
daryzowania siê z tymi nauczycielami.

5. Sta³ na przeciwnym krañcu zapatrywañ, jakie reprezentowali miejscowi w³aœ-
ciciele ziemscy i oficerowie zawodowi. Nie utrzymywa³ z nimi ¿adnych bli¿-
szych kontaktów, poza koniecznym za³atwianiem spraw s³u¿bowych. Swoj¹
arogancj¹ i stosunkiem do Niemców spowodowali oni „obudzenie siê we
mnie œwiadomoœci klasowej, co doprowadzi³o mnie w okresie powojennym
do marksizmu”.

6. Nie zabi³ w czasie okupacji ¿adnego cz³owieka, ani te¿ nie postawi³ w takiej
sprawie ¿adnego wniosku. Nie znaczy to, aby nie wype³nia³ rozkazów, gdy
chodzi³o o ubezpieczenie terenu czy inne akcje.

7. Przez ca³y okres okupacji stara³ siê ¿yæ zgodnie ze swoim sumieniem i zasa-
dami etyki. Na wspó³pracê z AK zgodzi³ siê tylko z pobudek patriotycznych.
Do wewnêtrznych walk ró¿nych grup w AK siê nie miesza³. Sta³ na uboczu,
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oddany pracy w szkole. Nie móg³ jednak pozwoliæ sobie na niewykonanie
rozkazów, bo za to grozi³a kara œmierci.

8. Po wkroczeniu Armii Czerwonej przez jakiœ czas pozosta³ na miejscu i nikt
nie mia³ do niego ¿adnych pretensji. Nastêpnie otrzyma³ od komendanta ra-
dzieckiego przepustkê i wyjecha³ do Torunia i Chojnic.

9. Do 1947 r. nie ujawnia³ swojej przynale¿noœci do AK, gdy¿ ba³ siê, ¿e zostanie
uwiêziony bez s¹dowego dochodzenia. PóŸniej poinformowa³ o tym w³adze
szkolne i partyjne. Po og³oszeniu amnestii [25 II 1947 r. – Z.R.] wys³a³ list
do Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Grójcu, a w 1950 r.
do KC PZPR. Po wojnie nie utrzymywa³ kontaktów z ¿adnymi dzia³aczami
AK, nie wytworzy³a siê miêdzy nimi ¿adna wiêŸ ideowa. W pocz¹tkowym
okresie by³ w partii biernym cz³onkiem, ale studiowa³ Marksa, czyta³ bardzo
du¿o innych dzie³ i stara³ siê zg³êbiæ zasady socjalizmu i komunizmu. Czynnym,
cz³onkiem partii sta³ siê w 1955 r., kiedy praktyczna dzia³alnoœæ partii zaczê³a
siê coraz bardziej zbli¿aæ do teoretycznych za³o¿eñ marksizmu84.

Prawdopodobnie ten list jeszcze bardziej zaszkodzi³ jego autorowi, gdy¿ spra-
wia³ wra¿enie nieszczerego. Trzebiatowski zapewne nie zdawa³ sobie sprawy z tego,
¿e WKKP dysponuje informacjami, w tym zeznaniami jego dawnych prze³o¿onych
i podw³adnych, z których wynika³o, ¿e jego praca w AK mia³a wiêksze znaczenie,
ni¿ chcia³ to przyznaæ. Poza tym w jego aktach nie ma najmniejszego dowodu na
to, ¿e po 1947, a przed 1955 r. informowa³ kogokolwiek o dzia³alnoœci w AK.

Sprawa Trzebiatowskiego by³a konsultowana przez koszaliñski aparat par-
tyjny z CKKP, gdy¿ jego akta zosta³y tam przekazane i wróci³y do Koszalina
w po³owie czerwca 1958 r.85 Zapewne wtedy zapad³a decyzja o postawieniu Trze-
biatowskiego przed WKKP. Zarzuty przeciwko niemu sformu³owa³ zastêpca prze-
wodnicz¹cego WKKP Kazimierz Misiek. Trzebiatowski zosta³ obwiniony o „udzia³
w likwidacji cz³onków PPR w okresie okupacji na terenie pow. grójeckiego, woj.
warszawskie i zatajenie pe³nionych funkcji w AK”. Opieraj¹c siê o materia³y SB,
po raz kolejny powtórzono, ¿e „na terenie powiatu grójeckiego w okresie okupacji
z r¹k SS [Sekcje Specjalne – Z.R.] AK zginê³o oko³o 100 osób spoœród cz³onków
PPR, AL i sympatyków ruchu lewicowego. Mordowano tak¿e skoczków radziec-
kich i ¿o³nierzy, którzy uciekli z niewoli niemieckiej. Te dzia³ania AK wyp³ywa³y
z ideologicznych za³o¿eñ kierownictwa AK, które w formie instrukcji przekazy-
wane by³y do jednostek dzia³aj¹cych w terenie”. Dalej stwierdzono, ¿e na terenie
Oœrodka VIII dokonano wiele morderstw, których sprawcy nie odpowiadali przed

84 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, list K. Trzebiatowskiego do przewodnicz¹cego WKKP
w Koszalinie z 25 V 1958 r.

85 Tam¿e, pismo CKKP do WKKP w Koszalinie w sprawie akt K. Trzebiatowskiego z 13 VI
1958 r.
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s¹dem, a w dwóch morderstwach (Ostrowskiego i Sieradzana) bra³ udzia³ Trze-
biatowski, bêd¹c jednoczeœnie ich wspó³organizatorem. Obwinionemu zarzucono,
¿e w dokumentach partyjnych nigdy nie napisa³, ¿e pe³ni³ funkcjê w AK, a sam¹
przynale¿noœæ sprowadza³ do tego, ¿e nauczaj¹c na tajnych kompletach, które
by³y kierowane przez AK, sta³ siê mimo woli jej cz³onkiem. Obecnie, na skutek
wysuniêtych konkretnych zarzutów, przyznaje siê do tego, ¿e: 1) w AK pe³ni³
funkcjê pe³nomocnika do spraw zrzutów, 2) w okresie Powstania Warszawskiego
zastêpowa³ dowódcê plutonu Ró¿alskiego, 3) w koñcu 1944 r. bra³ udzia³ w akcji
w Wilkowie Drugim i na maj¹tek Trzylatków, ale wy³¹cznie jako ubezpieczenie.
Twierdzi przy tym, ¿e wyroki by³y wykonywane na polecenie dowództwa Obwodu
na agentów gestapo.

Wyjaœnienia Trzebiatowskiego zosta³y uznane przez Misieka za nieszczere,
gdy¿ „nie mo¿e byæ mowy o tym, ¿e Trzebiatowski, jako z-ca dowódcy plutonu,
a nastêpnie dowódca, nie zna³ prowadzonej przez tamt. AK walki z elementami
lewicowymi na ich terenie”. W konkluzji stwierdzi³: „pomijaj¹c fakt, ¿e w³adze
œledcze uzna³y byæ mo¿e za niewskazane po wielu ju¿ latach prowadzenie dalszego
œledztwa, to jednak na p³aszczyŸnie partyjnej sprawa ta powinna byæ rozpatrzona.
Tym bardziej, ¿e jak wynika z zeznañ Trzebiatowskiego i Ró¿alskiego, nie chc¹ oni
ujawniæ tych, którzy bezpoœrednio wykonywali wyroki. Niemo¿liwe jest to, ¿eby
dowódcy plutonu, id¹c wykonaæ zabójstwo, nie znali rozpracowanego planu i kto
ma wykonaæ wyrok. Z tego nasuwa siê wniosek, ¿e bli¿sze s¹ im intencje wyko-
nywanych zadañ w owym okresie, jak potêpienie ich. Wzglêdnie byli bezpoœred-
nimi wykonawcami i dzia³aj¹ w obawie przed ewentualnymi konsekwencjami”86.

Posiedzenie zespo³u orzekaj¹cego WKKP w sprawie Klemensa Trzebiatowskie-
go odby³o siê 1 lipca 1958 r. Przewodniczy³ sam przewodnicz¹cy WKKP Pawe³ B³a-
¿ejewski, co œwiadczy o tym, i¿ do sprawy tej przywi¹zywano du¿¹ wagê. W sk³ad
zespo³u orzekaj¹cego wchodzili: Micha³ Boroñ87, W³adys³aw Marcinkiewicz88,

86 Tam¿e, treœæ sprawy przeciwko K. Trzebiatowskiemu, b.d.
87 Micha³ Boroñ, urodzony w 1913 r. w Chodaczowie, ko³o Le¿ajska w rodzinie ch³opskiej, do

1939 r. robotnik sezonowy, 1940–1945 robotnik przymusowy w Niemczech, 1945–1948
w PPS, nastêpnie w PZPR, 1945–1949 urzêdnik w starostwie bytowskim, 1949–1951 sekretarz
KM PZPR w Bytowie, nastêpnie kierownik Centrali Miêsnej w Bytowie, od 1952 r. dyrektor
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Przemys³u Miêsnego w Koszalinie (AP Koszalin, KW PZPR,
sygn. 16167, akta osobowe M. Boronia).

88 W³adys³aw Marcinkiewicz, urodzony w 1923 r. w Wilnie, ojciec – robotnik huty szk³a by³
cz³onkiem KPP. W latach 1939–1941 uczeñ gimnazjum sowieckiego w Wilnie i cz³onek Kom-
somo³u, 1941–1946 pracownik huty szk³a w Wilnie, w IV 1946 r. przyjecha³ do Szczecina,
pracownik Biura Odbudowy Portów, 1946–1947 w aparacie KD PPR Szczecin-Golêcin, 1947–
–1950 urzêdnik gminy Kr¹gi w powiecie szczecineckim i I sekretarz KG PPR/PZPR, 1950–
–1952 w aparacie KP PZPR w Szczecinku, nastêpnie w aparacie KW PZPR w Koszalinie,
w latach 1954–1955 odby³ roczny kurs w Wy¿szej Szkole Partyjnej KC KPZR w Moskwie
(AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 2375, akta osobowe W. Marcinkiewicza).
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Kazimierz Kopczyñski89 i Wac³aw Rogowicz90. Trzebiatowski odpowiada³ na
pytania cz³onków zespo³u dotycz¹ce jego dzia³alnoœci w AK, sprawowania funk-
cji dowódczych, kontaktów z dowództwem Okrêgu w Grójcu, udzia³u w akcjach
likwidacyjnych, przyczyn ukrywania dzia³alnoœci w tej organizacji. Jego odpowie-
dzi by³y zgodne z wczeœniejszymi wyjaœnieniami. Twierdzi³, ¿e o swojej dzia³al-
noœci okupacyjnej informowa³ I sekretarza KW PZPR Mieczys³awa Bodalskiego,
by³ego I sekretarza KW PZPR (w latach 1955–1957) Stanis³awa Wasilewskiego
oraz cz³onków egzekutywy KW PZPR na posiedzeniu 21 paŸdziernika 1955 r., na
którym zosta³ zatwierdzony na stanowisko kierownika Wydzia³u Oœwiaty PWRN91.
Na zakoñczenie zebrania Komisja za¿¹da³a od niego potêpienia dowódców AK,
„którzy siê splamili bratni¹ krwi¹”. Trzebiatowski jednak zdecydowanie odmó-
wi³, co przes¹dzi³o o jego dalszych losach92.

Zespó³ orzekaj¹cy postanowi³ wykluczyæ Klemensa Trzebiatowskiego z PZPR
i wyst¹piæ do ministra oœwiaty o odwo³anie go z funkcji kierownika Wydzia³u
Oœwiaty PWRN w Koszalinie. W uzasadnieniu napisano, ¿e Trzebiatowski zatai³
przed parti¹ swoj¹ dzia³alnoœæ z okresu okupacji, a szczególnie to, „¿e nale¿a³ on
do jednej z najbardziej reakcyjnych grup AK, które na terenie pow. grójeckiego,
woj. warszawskiego zlikwidowa³y oko³o 100 cz³onków PPR i AL oraz innych
postêpowych obywateli”. Komisja uzna³a, ¿e bra³ on udzia³ w likwidacji cz³onków
PPR Józefa Ostrowskiego i Jana Sieradzana z Wilkowa Drugiego oraz rodziny
Higersbergerów, w³aœcicieli maj¹tku Trzylatków. W konkluzji stwierdzono: „nie-
podawanie w³adzom partyjnym i pañstwowym prawdziwych danych o swej przy-
nale¿noœci umo¿liwi³o Trzebiatowskiemu zajmowaæ tak powa¿ne stanowisko
w aparacie pañstwowym. Trzebiatowski w okresie wyborów do Sejmu, mimo tak
niechlubnej przesz³oœci, któr¹ znaj¹ mieszkañcy gminy Lipie, pow. grójeckiego
z okresu okupacji, nie zrezygnowa³ z kandydatury na pos³a do Sejmu, zrobi³ to
z premedytacj¹ – z myœl¹, czym wiêksze stanowisko, trudniej go bêdzie usun¹æ.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Zespó³ Orzekaj¹cy WKKP postanowi³ jak wy¿ej –
wykluczyæ Trzebiatowskiego Klemensa z szeregów PZPR93.

89 Kazimierz Kopczyñski, urodzony w 1924 r. we wsi Skokum ko³o Konina, 1940–1945 robot-
nik przymusowy w Niemczech, 1945–1946 w³asne gospodarstwo w Wiklinie w powiecie
s³upskim, nastêpnie pracownik s³upskiej Fabryki Narzêdzi Rolniczych, od 1946 r. cz³onek
PPR, nastêpnie PZPR, 1950–1952 w aparacie ZP i ZW ZMP, 1952–1953 sekretarz KM PZPR
w S³upsku, od 1953 r. zastêpca dyrektora CPN w S³upsku (AP Koszalin, KW PZPR, sygn.
16402, akta osobowe K. Kopczyñskiego).

90 Nie uda³o siê uzyskaæ informacji o tym cz³onku WKKP.
91 Protokó³ posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Koszalinie z 21 X 1955 r. nie zawiera zapisu

dyskusji w tej sprawie (AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 295).
92 AP Koszalin, KW PZPR, sygn. 20562, protokó³ posiedzenia zespo³u orzekaj¹cego WKKP

w Koszalinie w sprawie K. Trzebiatowskiego z 1 VII 1958 r.
93 Tam¿e, uchwa³a WKKP w sprawie K. Trzebiatowskiego z 1 VII 1958 r.
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Ju¿ nastêpnego dnia Klemens Trzebiatowski odwo³a³ siê od decyzji WKKP
do CKKP w Warszawie. W obszernym, emocjonalnym liœcie uzna³ decyzjê WKKP
o usuniêciu z partii za krzywdz¹c¹ i bolesn¹. Po raz kolejny scharakteryzowa³
swoj¹ dzia³alnoœæ w AK w czasie okupacji oraz przekonywa³, ¿e w³adze partyjne
i administracyjne wiedzia³y o jego pracy w tej organizacji. W liœcie tym znalaz³y
siê s³owa, które mo¿na wyt³umaczyæ tylko ogromnym niepokojem o los w³asny
i rodziny. Zapewniaj¹c o swoim przywi¹zaniu do partii i Polski Ludowej, napisa³
m.in.: „droga moja do Partii by³a d³u¿sza ni¿ tych, którzy wychowali siê w œrodowi-
sku dzia³aczy partyjnych. ̄ yj¹c w okresie przedwojennym w œrodowisku wiejskim
i klerykalnym, musia³em przechodziæ do pozycji marksistowskiej przez drogê prób
i b³êdów, drogê w³asnej pracy myœlowej. Droga ta by³a bardzo trudna. (…) Trudno
dziœ mi siê pogodziæ z myœl¹, ¿e pope³niwszy nieœwiadomie pewne b³êdy, muszê
byæ na ca³e ¿ycie odsuniêty od Partii. (…) Mam dziœ takie wra¿enie, ¿e na ca³e
¿ycie zamkniêto mi drogê do œwiat³a za to, ¿e jad¹c po ciemku furmank¹, najecha-
³em kogoœ po drodze”.

Dystansuj¹c siê od AK stwierdzi³: „po wojnie przeanalizowa³em dzia³alnoœæ
sfer kierowniczych AK i uœwiadomi³em sobie jej b³êdy, jej pozycjê reakcyjn¹.
W zwi¹zku z tym przeszed³em po wyzwoleniu natychmiast do obozu, który budo-
wa³ now¹ Polskê. BodŸcem do pracy by³o poczucie krzywdy, jak¹ temu ustrojowi
wyrz¹dzi³em, choæ nieœwiadomie. (…) Ca³y te¿ wysi³ek stara³em siê kierowaæ dla
dobra Polski Socjalistycznej. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e pope³nia³em jeszcze
du¿o b³êdów, ale ³atwiej jest naprawiæ pod kierownictwem Partii”. W zakoñcze-
niu stwierdzi³: „chcia³bym, aby nie oceniano mnie z pewnych przypadkowych
faktów, ale na tle ca³ego ¿ycia. Dla mnie decyzja o wykluczeniu z Partii jest jakoby
œmierci¹ moraln¹. Jest to dla mnie jakiœ okropny tragizm”94.

Nie czekaj¹c na odpowiedŸ CKKP, 9 lipca 1958 r. napisa³ list do I sekretarza
KC PZPR W³adys³awa Gomu³ki utrzymany w stylu listu do CKKP. Klemens Trze-
biatowski prosi³ Gomu³kê o pomoc: „wyrz¹dzono mi bardzo wielk¹ krzywdê.
Ze wzglêdów klasowych (pochodzê z biednej rodziny ch³opskiej), œwiatopogl¹-
dowych (jestem ateist¹) i politycznych jestem zwi¹zany tylko z Parti¹ i ustrojem
socjalistycznym. Niezale¿nie od szerokiej pracy oœwiatowej i naukowej, praco-
wa³em du¿o spo³ecznie. (…) Nie mogê wiêc zrozumieæ, jak mo¿na za to, ¿e siê
znalaz³o w organizacji AK (gdzie w³aœciwie pracowa³em tylko 1/2 roku) dyskry-
minowaæ mnie na ca³e ¿ycie. Sprawê przynale¿noœci do AK traktowa³em tylko
i wy³¹cznie jako œrodek walki z okupantem. ̄ adnego powi¹zania ideowego z tym
obozem nie mia³em. Natychmiast po wojnie z tym zerwa³em i odda³em wszystkie
si³y dla Polski Ludowej”95.

94 Tam¿e, pismo K. Trzebiatowskiego do CKKP z 2 VII 1958 r.
95 Tam¿e, pismo K. Trzebiatowskiego do W. Gomu³ki z 9 VII 1958 r.
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Na list Trzebiatowskiego sekretariat Gomu³ki nie odpowiedzia³, natomiast
jego odwo³anie do CKKP zosta³o rozpatrzone 12 sierpnia 1958 r. Zespó³ orzeka-
j¹cy CKKP nie znalaz³ podstaw do uchylenia uchwa³y WKKP i postanowi³ decy-
zjê o jego wykluczeniu z PZPR uznaæ za s³uszn¹96.

Ju¿ 7 lipca 1958 r. PWRN podjê³o uchwa³ê w sprawie zwolnienia Klemensa
Trzebiatowskiego ze stanowiska kierownika Wydzia³u Oœwiaty i wyst¹pi³o do
Ministerstwa Oœwiaty o zgodê. Ministerstwo wyrazi³o zgodê dopiero 20 sierpnia,
co oznacza³o, ¿e Prezydium mog³o zwolniæ Trzebiatowskiego z pracy dopiero
z dniem 30 listopada 1958 r.97 Jego nastêpc¹ na tym stanowisku, ju¿ jako kurator
Koszaliñskiego Okrêgu Szkolnego, zosta³ dotychczasowy zastêpca Trzebiatow-
skiego, Alfons Prondziñski, tak¿e zwi¹zany z Gochami98.

Sprawa Klemensa Trzebiatowskiego jest dowodem na to, ¿e wbrew g³oszo-
nej w 1956 r. i w nastêpnych latach przez W³adys³awa Gomu³kê i jego najbli¿-
szych wspó³pracowników, zmianie stosunku do ¿o³nierzy AK, dla du¿ej czêœci
aparatu partyjnego by³a to organizacja nadal wroga, a jej program niepodleg³o-
œciowy obojêtny, czy nawet niezrozumia³y. Symboliczn¹ wymowê ma fakt, ¿e
Trzebiatowski s¹dzony by³ za swoj¹ pracê niepodleg³oœciow¹ przez ludzi, którzy
od wielu lat s³u¿yli wrogiemu Polsce mocarstwu. Dla Paw³a B³a¿ejewskiego (cz³o-
nek KPP, organizacji Sierp i M³ot, PPR), Kazimierza Kopczyñskiego (cz³onek
PPR), W³adys³awa Marcinkiewicza (cz³onek Komsomo³u, PPR, absolwent rocz-
nego kursu w Wy¿szej Szkole Partyjnej przy KC KPZR) i wielu innych postawa
Trzebiatowskiego w czasie okupacji by³a nie do zaakceptowania, bo akceptuj¹c
jego drogê ¿yciow¹, musieliby przekreœliæ w³asn¹. Zapewne gdyby Klemens Trze-
biatowski zdecydowa³ siê na publiczne potêpienie AK, to móg³by pozostaæ w PZPR
i aparacie administracyjnym, skoro jednak tego nie zrobi³, nie by³o tam dla niego
miejsca.

Klemensowi Trzebiatowskiemu umo¿liwiono jednak powrót do pracy w WSP
w Gdañsku, gdzie 1 wrzeœnia 1958 r. zosta³ zastêpc¹ profesora. 8 listopada 1960 r.

96 Tam¿e, uchwa³a CKKP w sprawie K. Trzebiatowskiego z 12 VIII 1958 r.
97 Archiwum Zak³adowe Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie, Dele-

gatura w Koszalinie, sygn. 59, akta osobowe K. Trzebiatowskiego.
98 Alfons Prondzyñski (1912–1996), urodzony w Lübgust (obecnie Lubogoszcz, powiat szcze-

cinecki) w rodzinie listonosza wiejskiego. Po œmierci ojca w 1916 r. na froncie, matka prze-
nios³a siê do Mielna w powiecie chojnickim, gdzie Alfons skoñczy³ szko³ê powszechn¹.
W 1932 r. skoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Koœcierzynie i pracowa³ jako nauczyciel
w Brusach, Ma³ych Che³mach i Borowym M³ynie w powiecie chojnickim, gdzie w latach
1933–1939 by³ kierownikiem szko³y. W latach 1939–1945 by³ przymusowym robotnikiem
rolnym w S³awêcinie w tym¿e powiecie. Od marca 1945 do 1956 r. by³ podinspektorem szkol-
nym w Chojnicach. W 1947 r. wst¹pi³ do PPS, w 1948 r. do PZPR. W 1949 r. skoñczy³ Instytut
Pedagogiczny ZNP w Warszawie. W 1956 r. z rekomendacji K. Trzebiatowskiego zosta³ za-
stêpc¹ kierownika Wydzia³u Oœwiaty PWRN w Koszalinie (AP Koszalin, KW PZPR, sygn.
16624, akta osobowe A. Prondzyñskiego).
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obroni³ pracê doktorsk¹ na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem prof. dr. £ukasza Kurdybachy i uzyska³ stopieñ doktora nauk
humanistycznych. W zwi¹zku z tym 1 paŸdziernika 1961 r. zosta³ starszym wy-
k³adowc¹, a 30 stycznia 1969 r. docentem etatowym. Stopieñ doktora habilitowa-
nego nauk humanistycznych w zakresie historii oœwiaty Klemens Trzebiatowski
uzyska³ 20 grudnia 1971 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytu³ profesora nadzwyczajnego Rada Pañstwa
przyzna³a mu 29 paŸdziernika 1977 r. By³ autorem wielu monografii i innych prac
naukowych z historii oœwiaty, w tym Pomorza Zachodniego i Nadwiœlañskiego.
Wypromowa³ oœmioro doktorów. Sprawowa³ te¿ wiele funkcji akademickich.
W latach 1970–1972 by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Gdañskiego, w latach 1972–1978 prodziekanem Wydzia³u Huma-
nistycznego UG, a w latach 1978–1981 dyrektorem Instytutu Pedagogiki UG. Pod
koniec ¿ycia by³ naukowcem docenianym i nagradzanym przez w³adze. W 1978 r.
odznaczono go Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1982 r.
otrzyma³ tytu³ Zas³u¿ony Nauczyciel PRL. Na emeryturê odszed³ 1 paŸdziernika
1983 r. Zmar³ 30 kwietnia 1984 r.99

99 AUG, sygn. 252/84, akta osobowe K. Trzebiatowskiego.
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Apparatus of the Polish United Workers’ Party
towards the Home Army.

The Case of Klemens Trzebiatowski (1913–1984)

SUMMARY

Klemens Trzebiatowski – a teacher and a historian of education, professor of the
University of Gdañsk was born in a Kashubian family in the district of Cz³uchów.
He worked as a teacher in Polesie until the outbreak of the World War II. During the war
he lived in the village of Lipie in the district of Grójec where he was a teacher and an
underground officer of the Home Army (AK). After the war he lived in Chojnice, Bytów
and S³upsk working as a teacher. In 1948 he joined the Polish United Workers’ Party
(PUWP). In 1955 he was entrusted with the function of a manager of the Education
Department of the Presidium of Voivodeship National Council in Koszalin. He did not
reveal his underground activity until 1956 as he was afraid of repression from the commu-
nist authorities. In autumn of 1957 the authorities of PUWP became interested in his war-
time past. The Security Service accused him of belonging to the department whose task
was to eliminate communists when he was in the Home Army. Although Trzebiatowski
denied those charges, the Voivodeship Party Control Commission in Koszalin removed
him from the PUWP in 1958. He was also deprived of the function of a manager of the
Education Department. Nevertheless, he was allowed to work for the Higher Teacher Edu-
cation School in Gdañsk and since 1970 for the University of Gdañsk.


