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Ród Kalcksteinów z Żydowa (Siede) koło Barlinka *

W kwietniu 1996 roku odbyła się w pięknych pomieszczeniach 
Muzeum Okręgowego w Gorzowie (wcześniej Landsberg a/W) promocja 
przetłumaczonych na język polski wspomnień autorstwa mojej kuzynki 
Hildegardy von Laer z d. Klitzing o majątku rodzinnym Sosny (Charlot- 
tenhoff) położonym koło Witnicy. Zostałem  tam zaproszony. Prezentacja 
książki odbyła się w ten sposób, że fragmenty wspomnień czytane był 
zarówno w języku polskim jak i niemieckim . Potem nastąpiło krótkie 
przemówienie i dyskusja. W dyskusji zabrałem głos mówiąc: znam inny 
przykład pozytywnych stosunków pomiędzy Niemcami a Polakami, któ
re miały miejsce w okresie nazizmu w dawnej Nowej Marchii, 35 km na 
północ od Gorzowa.

Jeden z Polaków uczestniczących w imprezie poprosił mnie, aby 
moje wywody, które zaprezentowałem w kwietniu 1996 roku w Gorzowie, 
przelać na papier. Oto więc mój przyczynek do ww. tematu, który w sto
sunku do tego co powiedziałem w M uzeum nieco poszerzyłem.

Siostra mojej matki była żoną L udw iga von K alckste in  (1887
1945), który był właścicielem majątku Siede (Zydowo) koło Barlinka. 
Byłem tam częstym  gościem, ponieważ w Żydowie miałem 3 kuzynów i 
jedną kuzynkę, moją rówieśnicę. Było to w pierwszych latach drugiej 
wojny światowej, kiedy jeszcze chodziłem do gimnazjum.

* Tłumaczenie Stanisaw a Janicka.
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Jïïak wszędzie (w N iem czech) w m ajątkach rolnych tak i w Żydowie 
do prac w rolnictwie jako  siłę pom ocniczą zatrudniano wówczas polskich 
jeńców  wojennych. Rzucało mi się w  oczy, że mój wuj dbał o to, żeby z 
jego  po i Iskimi jeńcam i obchodzono się przyzwoicie. Pozycję człowieka 
szczegó lnie zaufanego miał u w uja jego  ogrodnik Polak - Andrzej Grzy
bowski, którego my nazyw aliśm y „A ndréas” . Pom iędzy moim wujem, 
ogrodnilkiem i jeńcam i krążyła żyw ność, alkohol i tytoń, co wówczas 
było surrowo zabronione. Świadom  tego zapytałem  kiedyś wuja, czy nie 
grozi muu niebezpieczeństwo jeśli dow iedzą się o tym niemieccy nadzor
cy? Jegoo odpowiedź była dla m nie zaskoczeniem . Puszczając do mnie 
oko, pow iedział: Wiesz, m y Kalcksteinowie je steśm y sam i praw ie polskim 
rodem. SSłowa te były tym bardziej zaskakujące, że mój wuj na krótko 
przedtenm poprosił mnie, abym  bardzo starannie przerysował jego tablicę 
przodkô’ w na ozdobnym  podkładzie. Dzięki temu wiedziałem , że wśród 
antenató «w mojego w uja od pokoleń znajdow ały się jedynie osoby po- 
chodzącae z rodów pruskich, ściśle m ówiąc: z rodów  pruskich, wśród któ
rych jeśl !i nawet była jedna rodzina o polskim  nazwisku, zostało ono już 
od pokoi leń przejęte za pruskie. W idząc, iż nie bardzo byłem  przekonany, 
wuj zaprow adził mnie do sali jadalnej, gdzie na jednej z dłuższych ścian 
wisiały Liczne, o dużych wymiarach, portrety olejne. Dwa z nich pocho
dziły z d-.rugiej połowy XVII stulecia. M ój wuj wskazał na portret, który 
przedstaw iał poważnego mężczyznę w zbroi o intelektualnym  obliczu co 
w ydaw ałło  mi się dziwne u oficera i opow iedział mi następującą historię.

T e n  mężczyzna to mój przodek C h ris tia n  L udw ig  von Kalckste- 
in, który żyl w latach 1627-1672. Był on polskim  pułkownikiem i dzie
dzicem n ia Wogau, lezącym w Prusach W schodnich i to mój syn Christian 
odziedz iczy  kiedyś to, co przypadło synowi ówczesnego właściciela. Prusy 
W schodm ie należały początkowo jako  lenno do K rólestw a Polskiego. W 
pokoju olliwskim  z 1660 roku król Polski przekazał te ziemie elektorowi 
brandenburskiem u - którym wówczas był Fryderyk W ilhelm „Wielki Elek
tor” - jakao jedynemu władcy. W  związku z tym  m ieszkańcy Prus Wschod
nich do tychczasow i poddani K rólestw a Polskiego stali się poddanymi 
B randenburg ii.

Pcod panowaniem króla polskiego szlachta posiadała liczne przy
wileje. W^ielki E lektor po przejęciu całkowitej w ładzy przykrócił im cu
gle.
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Burmistrz K rólew ca Roth przewodził opozycji miast Prus W schod
nich przeciw tendencjom  elektora, który zaczął wprowadzać rządy mo
narchii absolutnej. Ze strony szlachty przewodził temu ruchowi Albrecht 
von Kalckstein generał-porucznik cesarski i polski dworzanin, miecznik 
koronny. Po śm ierci A lbrechta w 166? roku w jego  siady poszedł syn 
Christian Ludwig. N iestety pom iędzy nim a jego  bratem powstał spór o 
dziedzictwo, w rezultacie którego ten ostatni doniósł elektorowi, jakie to 
polityczne zam ysły realizuje w Polsce Christian Ludwig. Kalckstein zo
stał o tym powiadom iony i zm uszony był zbiec do Warszawy. Tam Wielki 
Elektor kazał go sw oim  agentom  schwytać. Christian Ludwig w ciem no
ściach nocy został podstępnie schwytany, zaw inięty w dywan i w ten 
sposób przewieziony przez granicę do Prus. Tu odbył się proces o zdradę 
kraju po czym Kalpkstein został ścięty na rynku w M amel (Kłajpeda). Był 
to rok 1772.

Porwanie C hristiana Ludw iga było bez wątpienia wykroczeniem 
przeciwko prawom  m iędzynarodow ym , które były wówczas w państwach 
europejskich ogólnie przestrzegane. Także zdaniem  pruskich historyków 
było to bezsprzecznie w ykroczeniem  przeciw ko ogólnie przyjętym pra
wom międzynarodowym.

Moi kuzyni opow iadali, że Christian Ludwig po ścięciu, a więc 
bez głowy, przebiegł jeszcze przed szeregiem stojących obok szafotu dzieci 
aby im ratować życie. Ale to jest legenda, odnosząca się prawdopodobnie 
do Clausa Störtebekera, korsarza, straconego w Hamburgu w 1402 (?) 
roku.

Także burm istrz Roth został ścięty. W  ten sposób upadła sprawa 
•opozycji stanów Prus W schodnich, które długi jeszcze czas pozostawały 
w nieprzyjaznym stosunku do pruskiego władcy. .

Po Christianie Ludwiku v. Kalcksteinem, było w XVIII wieku dwóch 
pruskich feldm arszałków o tym nazwisku, jeden z nich był nawet wycho
wawcą Fryderyka W ielkiego.

Mój wuj zakończył swe opow iadanie słowami, że dziś także ist
nieją Kalcksteinowie nie tylko niemieccy, ale również odgałęzienia tego 
rodu znajdują się w Polsce. Tamci w Polsce piszą swoje nazwisko bez 
litery „c” , a więc „K alkstein” i są z reguły katolikami.

On osobiście wolałby raczej być dziedzicem  w Polsce niż tu pod 
lądam i Hitlera.
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D w ó r  w Ż yd o w ie  p rz e d  1945  r.

M ojego wuja po paru latach spotkał tragiczny koniec. Na początku 
lutego 1945 roku do wsi Zydowo w kroczyła armia sowiecka. Wuj został 
aresztowany. Jego ludzie, szczególnie Polacy starali się go uwolnić. 0  
wypuszczenie na wolność mojego wuja starali się również byli polscy 
jeńcy, co zakończyło się powodzeniem . Długo jednak nie cieszył się wol
nością. Został ponownie osadzony w areszcie sowieckim w Barlinku, gdzie 
zmarł na serce w końcu maja 1945 roku.

Kiedy odwiedziłem w 1970 roku pana Grzybowskiego, który po 
wojnie objął opuszczony przez N iem ców ogród w Barlinku, nie mogli
śmy odnaleźć m iejsca pochówku mojego wuja. Andreas Grzybowski jesz
cze przez wiele lat dbał o utrzym anie w porządku, znajdującego się w 
lesie na dobrach majątku Zydowo, grobowca rodzinnego naszej rodziny, 
aż do czasu, gdy sam zakończył ziem ską wędrówkę.

Zydowo było od około roku 1874 w posiadaniu tej rodziny. Dziad 
mojego wuja generał-porucznik von W ittich kupił ten m ajątek za pienią
dze otrzymane od cesarza za zasługi w wojnie niemiecko-francuskiej 1870
1871. Piękny krajobraz wsi Żydowo urzekł go jeszcze podczas jednej z 
bitew, w której brał udział. Ojciec mojego wuja m ajor Otto v. Kalckstein, 
urodzony jeszcze w Wogau w Prusach W schodnich w 1883 roku, poślubił 
jedyną córkę generała-porucznika von W itticha, w wyniku czego Zydo
wo należało odtąd do rodziny Kalckstein.
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Andreas, k iedy  pew nego  razu go odw iedziłem , twierdził iż mój 
wuj był zw iązany z n iem iecką opozycją i w ydarzeniam i z 20 lipca 1944. 
Andreas uw ażał, iż sam obójstw o  m ojego kuzyna F rie d ric h a  v, K alckste- 
ina również m a z tym  zw iązek. To przypuszczenie nie jest zgodne z rze
czywistością. F riedrich  von K alckstein popełnił sam obójstwo z innej przy
czyny w roku 1942, a w ięc dw a lata przed zam achem  na Hitlera. A moja 
mieszkająca w L ondynie kuzynka, jedyna która ocalała z tej rodziny prze
konała mnie, iż je j o jc iec ca łkow ic ie odrzucał idee jakie głosił socjalizm 
narodowy, jednak  z w ydarzen iam i z 20 lipca 1944 nie miał żadnych po
wiązań, chociaż pochw alał postaw ę oficerów.

Moje uw agi, k tóre w kw ietniu 1996 roku w Gorzowie wypowie
działem pobudziły do  dyskusji pana D ariusza Rym ara, Archiwistę z G o
rzowa, poprosił m nie on o opinię w spraw ie L u d w ik a  K alckste ina, który 
w czasie II w ojny św iatow ej w ydał niem ieckiem u Gestapo wielu człon
ków Armii K rajow ej, do  której sam  należał. M uszę podkreślić, że przy 
wymienieniu im ien ia by łem  zaskoczony, gdyż nie mogłem  sobie wyobra
zić, żeby mój wuj L udw ig  m ógł coś takiego uczynić. W  końcu doszedłem 
do tego, że to n ie m ógł być mój w uj, lecz jeden  z polskich Kalksteinów. 
Potem dow iedziałem  się od  Pana Rym ara, że ów Ludwik Kalkstein uro
dził się w 1920 roku w W arszaw ie i należał do linii Kalksteinów-Stoliń- 
skich. On to od roku 1940 był członkiem  Armii Krajowej, lecz w 1942 
roku został schw ytany  przez  G estapo i przeciągnięty na stronę niemiecką. 
Po wojnie z początku  ukryw ał się, potem  został rozpoznany i w Polsce 
skazany na 12 lat w ięzien ia. Jego  dalszy los jest nieznany.

Po pow rocie do P oczdam u studiow ałem  odnośne dzieła genealo
giczne w b ib lio tekach . L in ia  K alkstein-S toliński jest nie do odnalezienia 
ani w starych ani w  now ych  księgach genealogicznych. W Deutsche Adel- 
blati znalazłem artykuł o W ogau w  Prusach W schodnich siedzibie rodu 
Kalcksteinów, n ap isany  przez C harlo tte Kühl z domu Kalckstein. Dowo
dzi ona, że w P rusach  W schodn ich  były dw ie linie: Kalkstein-Stoliński na 
Stollen (Stolno) ko ło  K ulm en i K alkstein-O słow ski na Osłowie. Ta ostat
nia linia jest op racow ana w  podręczniku o szlachcie niemieckiej, tom VIII 
*1966). Jej cz łonkow ie uw ażali się praw dopodobnie częściowo za N iem 
ców, częściow o za Polaków . C ała praw ie rodzina tych ostatnich została 
przez N iem ców  w e w rześn iu  1939 roku rozstrzelana.

O C hristian ie L udw igu  von K alckstein (1627-1672) istnieje litera
k a  polska i n iem iecka . P race polskie stoją na stanowisku, że potrzeba
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swobód szlacheckich, które gwarantowała Korona Polska była przyczyną 
działań Christiana Ludwiga i kreuje go na bohatera. Natomiast literatura 
prusko-niemiecka widzi w nim rebelianta, który nie szczędził trudu aby 
stać się zdrajcą swojego władcy, m ającego w historii zaszczytne miano 
W ielkiego Elektora.

G runtowna i rôwnoczes'nie rozw ażna praca wyszła spod pióra Jó
zefa Paczkowskiego, w swoim czasie pracownika naukowego Biblioteki 
Królewskiej w Berlinie pt.: Wielki E lektor i Christian Ludwig von Kalek- 
stein. Była ona opublikowana w piśm ie Forschungen zur Brandenburgi- 
sehen und Preußischen Geschichte, tom II, z. 2 (1889 r.), strony 103-209, 
oraz tomie 3/1890, strony 272-280 i strony 419-463. Paczkowski opraco
wał w sposób wyważony osobiste i rodzinne powiązania Christiana Lu
dwiga von Kalcksteina.

Obecnie, tj. od 1995 roku nastąpił naw rót do zainteresowania się 
postacią Christiana Ludwiga von Kalcksteina i jego sławnych przodków. 
W jednym  z prywatnych wydawnictw  ukazała się praca autorstwa Wilfrie
da von Kalcksteina pt. Preussische Rebellen  (Pruscy rebelianci). Autor 
ur. 1920 r. w Berlinie, dowodzi on, że pow iązania pomiędzy polskim a 
niem ieckim  rodem Kalcksteinów nigdy całkowicie nie zostały wyjaśnio
ne. -

Poczdam, styczeń 1997


