
Umowy podpisane 
Intensywny czas inwestycji 
W marcu wójt Arkadiusz Dobek podpisał umowy na realizację 
kilku ważnych inwestycji. W ciągu najbliższych miesięcy 
powstanie m.in. świetlica w Słupnicy, Stacja Uzdatniania Wody 
w Szwarcenowie a także nowa nawierzchnia na drodze Łąkorz-
Wichertowo.                                                              
                                                                                Więcej na str. 2

�1

W TYM NUMERZE: 

DOTACJE NA 
WYMIANĘ PIECA 

SAMOCHODY DLA 
OSP OSETNO  
I OSP SUMIN 

SUKCES AGATY 
KOŁECKIEJ 

I WIELE WIĘCEJ! 
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SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BISKUPIEC

Wieści Gminne

Najważniejsze informacje na stronie 
www.gminabiskupiec.pl

Wójt Gminy Biskupiec 
mgr inż. Arkadiusz Dobek 

tel. (56) 47 45 057 
e-mail: ugb@gminabiskupiec.pl 
facebook.com/DobekArkadiusz

URZĄD GMINY W BISKUPCU 
ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec 
tel. (56) 47 45 057/058/059 

Godziny pracy: 
PN-PT od 7:30 do 15:30
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Słupnica, Lipinki, Łąkorz 

Trzy kluczowe inwestycje 
W ciągu najbliższych kilku miesięcy, zakończą się kolejne ważne inwestycje dla mieszkańców naszej 
gminy. W Słupnicy powstanie zupełnie nowa Świetlica Wiejska, której powierzchnia zabudowy wyniesie 

284 m2. Wybudowana będzie: sala główna, zaplecze, dwa 
magazynki, toalety, korytarz, szatnia, kotłownia i hol. Wykonawcą 
zadania jest firma LUBTECH. Zakończenie prac zaplanowano na 
30 stycznia 2019 roku a wartość inwestycji to ponad 970 tys. zł. 

Także w Lipinkach, rozpoczęły się prace związane z miejscową 
Świetlicą Wiejską. Dotychczasowy obiekt, przejdzie gruntowną 
przebudowę. W budynku znajdować się będą następujące 
pomieszczenia: sala główna, zaplecze, magazynki, toalety, 
korytarz, kotłownia, szatnia i hol. Termin wykonania ustalono 
również na 30 stycznia 2019 roku a wykonawcą zadania jest 

firma RO-LEX z Korsz. Wartość inwestycji to ponad 996 tys. zł.  

Kolejną umowę, włodarz gminy podpisał z firmą PDB Brodnica. W ciągu najbliższych czterech miesięcy 
ostanie zastąpiona nawierzchnia szutrowa asfaltową na drodze Łąkorz-Wichertowo. Wartość tej inwestycji 
to 778 176,11 złotych. 

SKUTECZNOŚĆ W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
Gmina intensywnie zabiega o dofinansowanie inwestycji i zadań z środków zewnętrznych. Kolejne 
umowy podpisane przez Wójta, są tego niezmiernym dowodem. Samorząd korzysta nie tylko z środków 
unijnych, ale także z ministerialnych czy rządowych. Szacuje się, że do końca tego roku, wartość 
pozyskanych środków w przeciągu ostatnich 4 lat wyniesie około 18 mln złotych!

Kolejne miliony dla Gminy Biskupiec 

Wójt podpisał umowy z wykonawcami 
Przed nami, kilka intensywnych miesięcy związanych z  realizacją 
ważnych, gminnych inwestycji. W ostatnim czasie włodarz gminy 
Arkadiusz Dobek podpisał umowy z Marszałkiem Województwa na 
dofinansowanie projektów unijnych a następnie z wykonawcami 
zadań. 

Niemal 3 mln złotych środków zewnętrznych Gmina Biskupiec 
otrzymała na gospodarkę wodno-ściekową. Rozpoczęła się budowa 
Stacji Uzdatniania Wody w Szwarcenowie, której wykonawcą jest firma 
HYDRO-PARTNER z Leszna. W ramach tych środków, powstanie także 
sieć kanalizacyjna na odcinku Lipinki-Mierzyn a gmina otrzyma zwrot kosztów poniesionych na budowę 
oczyszczalni kontenerowej i kanalizacji w Ostrowitem. 

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji 
Targowiska Gminnego w Biskupcu, przyszedł czas na 
podpisanie kolejnej z wykonawcą. Firma LUBTECH z Lubawy ma 
czas do połowy lipca na wykonanie zadania. W ramach prac 
budowlanych, utworzone zostaną 72 stoiska handlowe na 9 
wiatach po 8 stoisk na jednej. Powstaną także stoiska dla 
rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych. 
W  trakcie remontu targowiska, miejscem handlu będzie 
amfiteatr w Biskupcu. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł.
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Program dotacji na wymianę pieców 

Antysmogowa rewolucja 
Jednym z pomysłów, na walkę ze smogiem, jest dofinansowanie 
wymiany pieców węglowych, na bardziej ekologiczne źródła 
ogrzewania. Na ten krok, zdecydował się włodarz gminy. Radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. 

O udzielenie dotacji, będą mogły ubiegać się:  osoby fizyczne, 
będące w łaścicielami lub wspó łw łaścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami 
lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja, 
obejmie nakłady finansowe poniesione na zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, 
olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, 
zamontowanych po raz pierwszy a także  zakup węzła cieplnego - w przypadku przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej. Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują 
się w Urzędzie Gminy w Biskupcu lub na stronie internetowej gminy. 
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Historyczna chwila dla mieszkańców Osetna i Sumina 
Nowe wozy strażackie dla jednostek OSP 
W marcu jednostki OSP z Osetna i Sumina otrzymały nowe wozy strażackie. Wysłużone Żuki, zostały 
zastąpione Volkswagenami T5, specjalnie przystosowanymi do działań w straży. Przekazania kluczyków 
dokonał wójt Arkadiusz Dobek a asystował mu Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Samochody 
zostały zakupione z środków własnych gminy. Ponadto, podczas uroczystości w Osetnie wręczono 
Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Złotym Medalem odznaczono prezesa OSP Osetno druha Piotra 
Kolińskiego a Srebrny Medal otrzymał druh Jerzy Rywalski. 

Kolejne środki na edukację 
Szkoły podstawowe z nowym wyposażeniem 
Kolejne unijne środki trafiły do Gminy Biskupiec. Tym razem, dofinansowaniem objęty został projekt 
dotyczący doposażenia szkół podstawowych. Projektem objętych jest 5 szkół podstawowych z  terenu 
Gminy Biskupiec: w Lipinkach, w Biskupcu, w Ostrowitem, w Łąkorzu oraz w Szwarcenowie. 

Wartość dofinansowania, to ponad 160 tys. złotych a wartość całego projektu wynosi 201 519,92 zł. W 
najbliższym czasie, wymienione podstawówki zostaną doposażone w niezbędny sprzęt do sal 
chemicznych i fizycznych oraz w pomoce dydaktyczne. 
Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.  
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Łąkorz, Biskupiec 
E-rewolucja w Ośrodkach Zdrowia 
Do 18 szpitali i placówek medycznych na Warmii i 
Mazurach, trafiło ponad 25 mln zł dofinansowania 
unijnego, na kompleksowe informatyzacje warte 
ponad 30 mln zł. Wśród nich znalazły się Ośrodki 
Zdrowia w Biskupcu i Łąkorzu.  Pod koniec marca, 
umowę z Marszałkiem Województwa podpisał 
Marek Umbras - Kierownik Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Biskupcu. 

W ramach inwestycji, w Ośrodkach Zdrowia na 
terenie gminy zostanie wymieniona: instalacja 
elektryczna, sprzęt komputerowy, odmalowane i 
odświeżone zostaną gabinety i pomieszczenia 
lekarskie. Zostanie wdrożony nowoczesny system informatyczny, dzięki któremu każdy pacjent naszych 
ośrodków, będzie miał możliwość rejestracji do lekarza przez internet oraz wystawienia elektronicznych 
recept. Z biegiem czasu, z systemem będą zsynchronizowane apteki, dzięki czemu znikną recepty 
papierowe. Wszystkich zaniepokojonych zmianami uspokajamy - nadal będą mieli Państwo możliwość 
tradycyjnej rejestracji. Wartość całego zadania to ponad 335 tysięcy złotych z czego dofinansowanie 
wyniesie ponad 280 tysięcy złotych. 
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Nowe możliwości dla uczniów 

Expom nawiązuje współpracę z Zespołem Szkół  
w Bielicach 
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach - Marzena Gapska podpisała list intencyjny z Prezesem Zarządu 
Expom S.A. Rafałem Domżalskim. Tym samym szkoła nawiązuje szeroką współpracę z firmą z Kurzętnika. 

Expom zapewni uczniom Szkoły Zawodowej, którzy będą uczęszczać na 
praktyczną naukę zawodu, organizację bezpłatnego dojazdu. Firma oferuję 
3-letnią praktykę zawodową, na jednym z 3 kierunków kształcenia (ślusarz, 
operator obrabiarek skrawających oraz lakiernik). Bezpłatny dojazd, będzie 
możliwy pod warunkiem zebrania min. 5 osób z Zespołu Szkół w Bielicach i 
odbywać się będzie na trasie Bielice-Kurzętnik oraz Kurzętnik-Bielice. 
Ponadto, firma gwarantuje przyszłym uczniom rozbudowany system 
świadczeń a po ukończeniu nauki oferuje zatrudnienie na umowę o pracę. 

Z myślą o najmłodszych 
Darmowe szczepienia dla dzieci 
Mieszkańcy gminy Biskupiec, mogą bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom. 
Rada Gminy, na wniosek wójta Arkadiusza Dobek, zdecydowała że gmina sfinansuje szczepienia dzieci z 
rocznika 2016. Od 1 stycznia 2017 roku szczepienia przeciwko pneumokokom znajdują się na liście 
szczepień obowiązkowych, co oznacza że są finansowane z budżetu państwa. Szczepieniami zostały 
objęte wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku. Wójt postanowił objąć szczepieniem 
wszystkie dzieci z rocznika 2016, których rodzice wyrażą chęć zaszczepienia swoich pociech. Dzieci będą 
szczepione w Ośrodkach Zdrowia w Biskupcu i w Łąkorzu, w momencie kiedy osiągną 24. miesiąc życia. 
Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, szczepienie jest całkowicie dobrowolne. 
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Dzień Sołtysa 2018 
Do Rywałdzika 
zjechali sołtysi 
Poświęcają swój czas, angażują się, 
zmieniają otoczenie. Bohaterowie w 
swoich wsiach? Mowa oczywiście o 
s o ł t y s a c h , k t ó r z y 1 1 m a r c a 
obchodzą swoje święto - Dzień 
Sołtysa. 

Z tej okazji, do Rywałdzika zjechali 
niemal wszyscy sołtysi z terenu 
gminy Biskupiec. Spotkanie było 
doskonałą okazją, do otwarcia nowo 
wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej. 
Wstęgę przecięli: wójt Arkadiusz 
Dobek oraz Zbigniew Mróz - sołtys 
Rywałdzika i jednocześnie radny 
Gminy Biskupiec. 

W spotkaniu z okazji Dnia Sołtysa, wzięli udział także mieszkańcy miejscowości. Wójt wraz z 
Przewodniczącą Rady Barbarą Tęgowską odznaczyli wszystkich obecnych sołtysów, nie zabrakło 
podziękowań i gratulacji. Na łamach Wieści Gminnych, jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia z 
okazji obchodzonego święta. Życzymy wytrwałości w pracy na rzecz wsi, podejmowania mądrych decyzji 
i odwagi w kierowaniu sołectwem. Wszystkiego dobrego!

Sukces mieszkanki gminy 

Agata Kołecka 
najpopularniejszym 
sportowcem powiatu 
nowomiejskiego! 
Za nami tegoroczna Gala Sportu 
Nowomiejskiego, podczas której 
nagrodzono najlepszych sportowców z 
naszego regionu. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  Gustaw Marek 
Brzezin, wójtowie gmin powiatu 
nowomiejskiego, w tym włodarz naszej 
gminy Arkadiusz Dobek i sportowcy.  

Podczas Gali, zostały ogłoszone wyniki Plebiscytu “Gazety Nowomiejskiej” na Najpopularniejszego 
Sportowca Roku 2017. Wielki sukces osiągnęła Agata Kołecka z Biskupca, która zdeklasowała 
konkurencję i zdobyła pierwszą nagrodę. Tym samym drugi rok z rzędu plebiscyt wygrywa mieszkaniec 
gminy Biskupiec. Przypomnijmy: w zeszłym roku triumfował Wiktor Preuss. 

Wójt Arkadiusz Dobek przyznał podczas Gali nagrodę indywidualną. W tym roku powędrowała ona do 
pana Marka Żaka za wybitne osiągnięcia sportowe jego podopiecznych.

WIADOMOŚCI KULTURALNO-SPORTOWE
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Rywalizowali strażacy 

Puchar Prezesa OSP w rękach Druhów z Łąkorza 
Na hali sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach, odbył się XVII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o 
puchar Prezesa ZG OSP w Biskupcu. W zawodach rywalizowało 8 drużyn. 

Kolejny raz w turnieju, najlepszą ekipą okazała się drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Łąkorza. 
Druhowie nie przegrali żadnego spotkania a w finale po karnych zwyciężyli z OSP Biskupiec. Na 
najniższym stopniu podium stanęli ochotnicy z Wonny, którzy w meczu o brąz pokonali OSP Osetno. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk Sobolewski. Nagroda dla najlepszego bramkarza 
przypadła Gniewosławowi Pisarskiemu. Obydwaj byli zawodnikami zwycięskiej drużyny.

WOŚP 2018 
Finał w Biskupcu po raz 
kolejny z rekordem! 
Mieszkańcy gminy Biskupiec, stanęli na wysokości 
zadania i po raz kolejny, podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, zagrali na rekord! Od początku 
publiczność nie zawiodła. Z każdą minutą, sala 
widowiskowa zapełniała się do pełna. Na początek 
wystąpiła Grupa Wokalna działająca przy GOK-u, pod 
c z u j n y m o k i e m k i e ro w n i ka z e s p o łu - M a r ka 
Grzonkowskiego. Na scenie wystąpili także: Kamil 
Karbowski z Biskupca, dwie grupy taneczne z GOK-u oraz 
zespół The Meeting.  

Między występami, prowadzone by ły l icytacje 
przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP. Można było 
wylicytować m.in. pyszny tort w kształcie serduszka 
(zakupiony przez wójta Arkadiusza Dobek i rozdany 
publiczności), bilet na zabawę gminną, gadżety WOŚP, 
rękodzieło i wiele innych. Po podliczeniu wszystkich 
zebranych środków okazało się, że został pobity rekord z 
ubiegłego roku! Kwota jaką zebrano, podczas 26. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Biskupcu 
wynosi 16 003,97 złotych! Wielkie brawa dla wszystkich 
zaangażowanych w finał!
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Z wizytą u rodziny Kopańskich 

Zosia była pierwsza 
Zofia Kopańska, córka Joanny i Marka, przyszła na 
świat na początku stycznia. Jest pierwszą 
mieszkanką Gminy Biskupiec, która urodziła się 
w 2018 roku.   Z  tej okazji, wójt gminy Arkadiusz 
Dobek odwiedził w  Szwarcenowie rodzinę 
Kopańsk ich,  pogratu lowa ł oraz wręczy ł 
s z c zęś l i w y m ro d z i c o m Z o fi i u p o m i n k i . 
Gratulujemy i  witamy nową mieszkankę wśród 
społeczności naszej gminy!
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Turniej szkół podstawowych 

Oni są sprawni na szóstkę! 
Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Szwarcenowie odbyły się zawody gminne 
„Jestem sprawny na 6”. W  turnieju wzięli udział 
uczniowie z  pięciu szkół. Uczniowie musieli 
wykazać się   sprawnością fizyczną i sprytem a 
rywalizacja była na wysokim poziomie. Komisja 
sędziowska wylosowała 6 konkurencji, w których 
rywalizowali uczniowie z klas I-III: bieg z piłką 
nożną, piłka w tunelu, unihokej, pokonujemy 
różne przeszkody, wyścig ze skakanką i bieg z 
woreczkami. 

W zawodach zwyciężyli gospodarze z ZSP Szwarcenowo, którzy reprezentowali gminę na szczeblu 
wojewódzkim. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Łąkorzu a brązowy medal przypadł uczniom z 
Biskupca.

Turniej piłki nożnej w Szwarcenowie 
Iława zgarnęła puchar Wójta 
W niedzielę 25 lutego na hali Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Szwarcenowie, rozegrano II 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy 
Biskupiec. W turnieju wzięło udział aż 10 
zespołów. 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w 
których rywalizowano każdy z każdym.  Po 
rozegraniu fazy grupowej, dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy awansowały do półfinału. 
Pozostałe ekipy pożegnały się z rywalizacją. O 
brąz rywalizowały drużyny UKS Żak i Świstaki. 
Zwycięsko z tego starcia wyszedł Jamielnik i to 
zawodnicy UKS Żaka cieszyli się z 3. miejsca w 
turnieju. W finale zmierzyły się dwie niepokonane 
ekipy - Łąkorz i Maczka Iława. Dominację w 
turnieju potwierdzi ł zespó ł Maczka I ława 
wygrywając z Łąkorzem 2:0. Iławianie nie stracili 
ani jednej bramki w całym turnieju - bilans 18:0. 

Turniej siatkówki w Łąkorzu 
Wygrała ekipa z Nowego 
Miasta Lubawskiego 
W niedzielę 11 marca, na hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Łąkorzu rywalizowali siatkarze. Po 
emocjonującym finale wygrała drużyna Deportivo 
San Escobar, w skład której weszli zawodnicy z 
Nowego Miasta, Biskupca czy Giżycka. 

W pierwszym półfinale siatkarze z Deportivo nie 
dali zbyt większych szans Skarlinowi, wygrywając 
2:0. Drugi półfinał przyniósł nieco więcej emocji. Z 
tego starcia szczęśliwie wyszła ekipa Paintball 
Stradomno. Z kolei Ostry Team musiał zadowolić 
się meczem o brąz, który zdobyli po ciekawym 
spotkaniu ze Skarlinem.. Ostatni mecz turnieju, 
przyniósł nie lada emocji zawodnikom i kibicom. 
Dopiero tie-break wyłonił zwycięzcę zawodów. 
Ostatecznie puchar Wójta Gminy Biskupiec trafił 
do Deportivo San Escobar a najlepszym 
zawodnikiem został Jędrzej Arian.
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Wieści 
Gminne 

Biuletyn 
zredagował: 

Daniel Zdanowski

KOMUNIKAT! 
Zmiany w budynku 
Urzędu Gminy 
Tr w a ko m p l e k s o w y re m o n t 
budynku Urzędu Gminy oraz 
budynku policji w Biskupcu. Na 
czerwiec zaplanowano koniec 
remontu części policyjnej. Do tego 
budynku zostanie przeniesiony w 
całości: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, znajdą się w nim także 
pomieszczenia dla policjantów i 
ratowników medycznych. Po 
zakończeniu remontu, w grudniu 
2 0 1 8 ro ku p l a n o w a n e j e s t 
p r z e n i e s i e n i e w y d z i a łó w : 
podatkowego oraz budownictwa, 
inwestycji i ochrony środowiska 
do biur, które do te j pory 
zajmował GOPS.
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Drodzy czytelnicy! 
   Uważa się, że prawda to jest to co odpowiada rzeczywistości. 
Teoretycznie prawda powinna być jedna. Problem w tym, że 
rzeczywistość widziana różnymi oczami bywa różna. Wystarczy 
porozmawiać z dwoma świadkami  tego samego wypadku i to zaraz 
po zdarzeniu. A co dopiero ze świadkami sprzed lat. Wspomnienia są 
filtrowane nie tylko przez czas ale też nastawienie emocjonalne. 
Każda strona wydarzeń historycznych, a w szczególności wojennych,  
miała swoje racje i przez pryzmat tych racji widziała rzeczywistość.  
Fakty poszczególni ludzie mogli znać tylko wyrywkowo, co też 
wpływało na powstanie subiektywnej oceny sytuacji. Jak więc znaleźć 
prawdę historyczną? 

     W niniejszym numerze opisujemy  wydarzenia w okolicy Sędzic i 
Lipinek w ostatnich dniach wojny. Zapraszam do przeczytania relacji 
kilku uczestników i świadków tych wydarzeń.  Wojska rosyjskie zajęły 
Biskupiec i Lipinki w poniedziałek  22 stycznia 1945r. w zasadzie bez 
walki. Do 24 stycznia wojska niemieckie zajmowały jeszcze Sędzice, 
Babalice, Sumin i tereny na zachód od tych miejscowości,  25 stycznia 
były już w drodze na Łasin.  

     Przed Państwem 22 i 23 stycznia 1945r., okolice Sędzic i relacje 
Polaka, Niemca i Polaka wcielonego do Wermachtu. 
                                                                                                Ewa Adamczak  

W TYM NUMERZE: 
- fragmenty książki 

Bruno Friesena na 
temat walki pod 
Sędzicami 

- historia Jana 
Napierskiego, 
mieszkańca 
Łąkorza 
wcielonego do 
Wehrmachtu 

- o Rosjanach w 
Czterech Włókach 

- wspomnienia 
Jana 
Laskowskiego  
z Lipinek 
 
 
Zapraszamy do 
lektury!  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Brunatny Pancerniak 
Fragmenty książki „Brunatny Pancerniak”. Autor Bruno Friesen brał udział w walkach 
pod Sędzicami służąc w 25 pułku 7 Dywizji Pancernej Wermachtu. 
Opracowały: Ewa Adamczak i Aleksandra Gąsiorowska 

George Nafziger w The German Order of Battle: Panzers and Artillery in World War II  na 
stronie 69 pisze: „W poważnym starciu 23 stycznia 1945 roku koło Iławy 25 pułk pancerny starł 
się z Rosjanami, mając 20 wozów bojowych wobec 200. Został zniszczony… „ 
Z powodu znaczenia Biskupic dla historii 25 pułku pancernego zamieszczam opis moich 
własnych doświadczeń pod Biskupicami. 

Pamiętam, że 22 stycznia my, załogi Jagdpanzer IV, nie wiedzieliśmy, że będziemy walczyć w 
kluczowym punkcie kontrataku i sądziliśmy, iż znajdziemy się na jakichś obrzeżach. Tam jednak 
starcie mogło być równie zacięte, co na głównym kierunku uderzenia. Zgodnie z normą, 
wypracowaną w czasie długiego odwrotu z rejonu Lidy, załoga każdego Jagdpanzer IV 
musiała w dużym zakresie walczyć na własną rękę. Naszą pierwszą troską było znalezienie 
odpowiedniego miejsca na zasadzkę, z którego moglibyśmy zaskoczyć radzieckie czołgi. 
Nasze Jagdpanzer IV były w pierwszym rzędzie niszczycielami czołgów; takie było też zadanie 
nas, ich załóg. 

Skierowaliśmy naszego Jagdpanzer IV na leżące odłogiem płaskie pole, około pięć 
kilometrów na wschód od miasteczka Biskupice. Ponieważ ziemia była zmrożona, nie 
mogliśmy ukryć kadłuba w okopie. Postanowiliśmy zatem ukryć naszego Jagdpanzer IV w 
dużej stodole o murowanych ścianach i dużych wrotach. Za stodołą znajdował się rozległy sad, 
do którego mogliśmy w razie konieczności uciec. Rzędy drzewek były wystarczająco odległe 
od siebie. Nie chcieliśmy jednak ustawić naszego Jagdpanzer IV w tym sadzie ani na jego 
skraju. 

Z wnętrza naszego lodowatego Jadgpanzer IV, ukrytego w stodole - jedną parę wrót 
trzymaliśmy otwartą - wykorzystując teleskopowy celownik działa, pilnowałem rozległego 
sektora pokrytego śniegiem terenu, rozciągającego się na wschód od naszej pozycji. Czyniąc 
to, wyobraziłem sobie radzieckie czołgi próbujące przekraść się na zachód z miejsca 
położonego nieco na południe od kierunku kontrataku naszej dywizji. W ten sposób ich czołgi 
mogłyby skierować się na północ i zaskoczyć od tyłu nasze nacierające na wschód czołgi. 
Mieliśmy nadzieję przechwycić te radzieckie tanki, gdy jechałyby jeszcze na zachód.  

W południe dostrzegłem w celowniku mojego działa jedno radzieckie SU-85, niszczyciela 
czołgów, jadącego niemal wprost na nas, czyli pod kątem prawie zera stopni, w odległości 
przynajmniej pół kilometra. Było to pierwsze SU-85, jakie napotkaliśmy we wszystkich naszych 
starciach. W styczniu 1945 roku Sowieci nie używali już wielu SU-85. Od zimy 1943/1944 
używali nowych dział 85 milimetrów do swoich czołgów T-34/85.  
(. . .) 

Gdy spostrzegłem SU-85, siedziałem we wnętrzu Jagdpanzer IV. Najpierw zawołałem 
sierżanta Starke, dowódcę naszej załogi, by poinformować go, co się dzieje. Szybko wskoczył 
do pojazdu. Słysząc, co powiedziałem Starkemu, Seppel, nasz ładowniczy, skoczył na kadłub i 
wśliznął się na swe siedzenie na prawo ode mnie, po drugiej stronie zamka działa. Gdy tylko 
pojawiła się możliwość starcia z wrogiem, ładowniczy przestał być załogowym łazikiem. Stał się 
tym, kto ładował działo odpowiednim rodzajem amunicji. W walce celowniczy nie mógł obyć 
się bez ładowniczego, przynajmniej nie po wystrzeleniu pierwszego pocisku. Nasz kierowca i 
radiooperator także pojawili się na swoich stanowiskach. By być w pełni skutecznymi, 
potrzebowaliśmy wszystkich członków załogi na swoich miejscach.  
(. . .) 

Wycelowałem naszą armatę -  była ona zaprojektowana tak, by średni czołg Panzer V, czyli 
Pantera, był w stanie przebić pociskiem przeciwpancernym 14 centymetrów wrogiego 
pancerza - w okolicę tuż poniżej kulistego jarzma działa SU-85; nacisnąłem spust, odpalając 
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elektryczny zapalnik pocisku w lufie. Dostrzegłem natychmiast na pancerzu czołowym 
odległego o 400 metrów SU-85 rozbłysk, oznaczający trafienie. Szybko wpakowałem w to 
samo miejsce drugi pocisk przeciwpancerny. Nikt nie pojawił się na górze SU-85, gdzie 
znajdowały się włazy załogi. Pojazd nie zdawał się palić. Być może część załogi pozostała przy 
życiu w środku.  

Wreszcie jednak pojawił się dym palącego się oleju napędowego, sygnalizując zniszczenie 
radzieckiego SU-85. Sądzę, że jego załoga nie dostrzegła nas, skrytych we wnętrzu ciemnej 
stodoły. Czy powinniśmy zmienić pozycję ? Jeden zniszczony SU-85 niekoniecznie musiał 
zdradzić naszą pozycję w stodole, zwłaszcza gdybyśmy przymknęli wrota. Żaden dowódca 
radzieckiego czołgu nie spodziewałby się obecności niemieckiego działa pancernego za 
wrotami stodoły przymkniętymi tak, że nie zapewniały pełnego pola obserwacji. Zostaliśmy 
więc na miejscu. Zawsze mogliśmy otworzyć wrota całkowicie, gdyby Sowieci złożyli nam 
jeszcze jedną wizytę. 

Godzinami czekaliśmy w stodole na próżno. Mieliśmy czas zastanowić się nad skutecznością 
naszej 7,5 centymetrowej armaty L/70. Tuż przed zachodem słońca Starke wezwał przez radio 
trzy Jagdpanzer IV znajdujące się w okolicy. Gdzie dokładnie były - nie wiedzieliśmy. Nie 
słyszeliśmy żadnych wystrzałów z dział. Jednakże koledzy Starkego powiedzieli mu, że odnieśli 
pewne sukcesy. Przede wszystkim żaden Jagdpanzer IV nie doznał jakichkolwiek uszkodzeń.  

Spędziliśmy całą noc w stodole, na zmianę, nie licząc kierowcy, pełniąc wartę w naszym 
Jagdpanzer IV. Ależ było diabelnie zimno! Seppel i Karlchen, nasz radiotelegrafista, na próżno 
przeszukiwał dom, by znaleźć cokolwiek przypominającego koc czy też szal pozostawiony 
przez Niemców, którzy opuścili gospodarstwo.  Rankiem - był 23 stycznia- Starke skontaktował 
się przez radio z pozostałymi trzema Jagdpanzer IV, by zorganizować zaplanowane spotkanie.  

Aby pokazać wam, jak dobrze spisywało się działo L/70, opiszę jedno z ostatnich naszych 
starć z Sowietami, czyli walkę 23 stycznia w Gut D.- Sędzice. Gut to skrót od Gutshof czyli 
posiadłość lub gospodarstwo. Zapewne D. oznaczało Deutch. 

Żadne z naszych starć w Prusach Zachodnich nie miało miejsca w mieście. T-34 nie musiały 
korzystać z licznych dróg w okolicy. Korzystały z zamarzniętych pól, tak samo, rzecz jasna, 
czyniliśmy my. Przynajmniej jeden z trzech dowódców radzieckich T-34/85 którzy skierowali 
swój czołg na zachód przez zamarznięte pola koło Gut D.- Sędzice, mógł sądzić, że 
zabudowania gospodarcze przed nimi dadzą jego załodze oraz towarzyszącej im piechocie 
schronienie i ciepło w czasie odpoczynku. Trójka T-34 najwyraźniej jechała razem. 

Nasz ostrzał najpierw sprawił, że T-34 najbliższy prawej strony naszego pola ostrzału 
buchnął płomieniem. Następnie trafiony został czołg jadący w środku. Z tego czołgu 
wyskoczyć zdołał tylko jeden człowiek, z pewnością bardzo poparzony. Widziałem go ostatni 
raz, jak siedział na krawędzi włazu dowódcy, kopiąc nogami tak, jak gdyby próbował 
wyswobodzić się od czegoś. Z pozostałych T-34 nie było widać nikogo. 

Wiatr wiał na białych polach, a uciszone T-34 dymiły nieprzerwanie. Kilka minut później nasz 
Jagdpanzer IV nadal stał osłonięty z obydwu stron przez dwa odległe o około sześć metrów 
budynki. Zachodniopruski czworokąt- dom, stodoła i dwie szopy- były dobrym miejscem na 
czekanie na Iwana. Zamiast ograniczać się do jednego, zamaskowanego wozu, woleliśmy 
widzieć, skąd Iwan nadchodzi, po czym przyjechać na pozycję i ostrzelać go. Chociaż mieliśmy 
na tym opuszczonym gospodarstwie tylko jeden Jagdpanzer IV, w jednym z budynków 
znajdowała się też drużyna niemieckiej piechoty. Ich sierżant odbył krótką rozmowę z naszym 
dowódcą, sierżantem Starke, zaraz po naszym przybyciu.  

Starke nie był wybitnym dowódcą, był cichym, uczciwym człowiekiem około trzydziestki, 
który, jak było wiadomo, przychylał się do pomysłów swego celowniczego. Pozwolił mi na 
przykład zdecydować, którego z trzech T-34 zniszczyć jako pierwszego; czyniąc to, tak jak ja, 
nie wziął pod uwagę kierunku wiatru. Był jednak daleki od bycia krytycznym.  

Wiejący z prawej wiatr przez mniej więcej minutę nawiewał cienką smugę dymu z 
będącego najbliżej płonącego, zniszczonego T-34 przed dwa pozostałe czołgi. Ta smuga 
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utrudniła mi szybkie i pewne celowanie z działa do dwóch nietkniętych T-34, nadal stojących 
przed nami. 

Spisaliśmy się bardzo dobrze, załatwiając sprawę zaledwie kilkoma pociskami. Trzy 
zniszczone przez nas czołgi, odległe o 300 metrów od siebie, płonęły na zaśnieżonym polu. 
Żaden Jagdpanzer IV z 24251E w Sędzicach nie spisał się lepiej tego dnia. Co prawda w 
okolicy były ich tylko cztery, w tym nasz.  

Nasza pozycja między dwoma budynkami sprawiała, że czuliśmy, jakby ktoś nam nałożył 
wielkie klapki na oczy. Mogliśmy obserwować, co działo się na polach przed nami, nie 
widzieliśmy jednak nic, co działo się w okolicy. Nie wytykaliśmy nosa poza rogi domów dalej 
niż było trzeba do zniszczenia trójki T-34. Nie widzieliśmy noszącej białe, maskujące stroje 
radzieckiej piechoty zbliżającej się do gospodarstwa - i do nas - przez pole leżące po naszej 
lewej. 

Sierżant piechoty przysłał jednego ze swoich ludzi, by powiadomił nas, co się dzieje. 
Cofnęliśmy się, najpierw wprowadzając w obejście tył, potem środkową część wozu, tam gdzie 
nad dach wystawały peryskopy dowódcy. Starke chciał ocenić sytuację, zwłaszcza po naszej 
lewej.  

Starke dostrzegł Sowietów kryjących się na terenie obejścia - i innych na polu, gotowych do 
nich dołączyć. To właśnie wtedy przydałaby się w pełni obrotowa wieża zamiast armaty 
wychylanej tylko w zakresie 20 stopni. Postanowiliśmy pozwolić kierowcy wycofać się nieco, 
zrobić zwrot i , zabierając naszych piechurów, wyjechać z obejścia obok domu. Wielkim 
problemem było to, że koniec naszej długolufowej armaty nie minął jeszcze rogu budynku po 
naszej lewej, kiedy na rozkaz Starkiego kierowca zrobił zwrot w lewo. Uderzenie wywołane tym 
błędem wyrwało naszą armatę z łoża. 

Ze zniszczonym działem tym bardziej pragnęliśmy opuścić D.- Sędzice, jednak nie bez 
naszych piechurów. Między nami a nimi istniała ścisła współzależność i współpraca. Wiedzieli, 
jak radzić sobie z radzieckimi piechurami, tak samo jak my wiedzieliśmy, jak sobie radzić z 
radzieckimi czołgami. (. . .) 

Wszyscy wykorzystywali naszego Jagdpanzer IV jako osłonę, aż opuściliśmy gospodarstwo. 
Sierżant, zanim dołączył do nich, upewnił się, że wszyscy wspięli się na kadłub, siadając na 
względnie płaskiej stalowej pokrywie, liczącej 3,94 metra długości i 2,76 metra szerokości, 
czyli 10,87 metra kwadratowego.  

Naszych pasażerów prosiliśmy tylko o to, by, jeśli to możliwe, nie zasłaniali peryskopów, 
pilnowali, żeby spodnie żadnego z nich nie wessały się w kratki wlotu powietrza chłodzącego 
silnik, i by żaden nie ugotował sobie jaj na kratce wylotu gorącego powietrza z silnika. (. . .) 

Po południu 23 stycznia my i trzy inne Jagdpanzer IV, które zniszczyły łącznie pięć T-34 
niedaleko Sędzic, spotkały się z dwoma oficerami i kilkoma żołnierzami z dowództwa naszego 
pułku. Podróżując razem z nietkniętym parkiem naprawczym naszego pułku, zdołali 
wyprzedzić Iwana. (. . .) 

Tego samego dnia kilku członkom załóg naszych Jagdpanzer IV, którzy już mieli Żelazne 
Krzyże 2 klasy, wręczono bez ceremonii Żelazne Krzyże 1 klasy. Kto nie miał wystarczających 
zasług na Żelazny Krzyż 1 klasy, otrzymał Żelazny Krzyż 2 klasy. Na tę okazję na krótko 
stanęliśmy w szeregu przed naszymi Jagdpanzer IV, pod podniesionymi maksymalnie lufami 
naszych KwK 42 l/70. (. . .) 

Następnego ranka stało się jasne, że sierżant Starke i my - jego załoga - będziemy musieli 
dołączyć do parku naprawczego naszego pułku, przynajmniej tymczasowo - lub jechać na 
jednym z nieuszkodzonych Jagdpanzer IV. Ponieważ nasi piechurzy utracili kontakt ze swoim 
oddziałem, otrzymali rozkaz udania się na zachód na Jagdpanzer IV. Ich pułk zdołał, tocząc 
serię walk z Sowietami, dotrzeć w rejon Sędzic z części Prus Wschodnich sąsiadujących z Litwą. 
(. . .) 

Najstarszym członkiem naszej załogi był Fritz (Fritze) Keller, dwudziestodwulatek, znany 
swoim kolegom jako ten, który wyłudzał względy rosyjskich i ukraińskich kobiet w zamian za 
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małe czarne paczuszki doskonałych igieł krawieckich z Solingen. To stamtąd pochodził. 
Fritze należał do naszego pułku jeszcze zanim przybył on, wycofując się z miejsca położonego 
200 kilometrów na południowy zachód od Stalingradu, na Ukrainę, gdzie go poznałem.  

Potem był pochodzący z Monachium Josef (Seppel) Huber, dwudziestolatek, który nie 
znosił ukraińskiego samogonu. Wzięło się to stąd, że pewnego razu na kwaterze gdzieś w 
południowej Ukrainie Seppel oddał mocz na klepisko koło swego łóżka, a rankiem wdepnął w 
tę żółtą kałużę bosymi stopami.  

Karl (Karlchen) Krapf, dwudziestojednolatek, po tym jak pomagał oczyścić wnętrze Panzer 
IV po szybko ugaszonym niewielkim pożarze instalacji elektrycznej, wyglądał jak gdyby wtarł w 
twarz spalony korek w przygotowaniu do pokazu poetyckiego. 

Ja, gdy chciałem uprać bieliznę w ładnym, czystym litewskim strumieniu latem 1944 roku, 
przywiązałem ją do brzegu, by namokła. Z jakiegoś powodu musieliśmy opuścić te okolice w 
pośpiechu, wskutek czego nie zdołałem odzyskać kolesonów i koszulki. Później przez kilka 
tygodni, nosząc szorstkie spodnie bez kalesonów, czułem się bardzo niewygodnie w gorące 
dni.  

Tak przy okazji, Fritze był naszym kierowcą, Seppel ładowniczym, a Kaelchen naszym 
radiooperatorem.  

Od redakcji: Autor wspomnień Bruno Friesen urodził się w Kanadzie w roku 1925. Jego 
rodzice rok wcześniej przybyli do Kanady z Ukrainy. Ich rodzina od kilku pokoleń mieszkała na 
Ukrainie,  i ani Bruno, ani jego rodzice nigdy wcześniej nie byli w Niemczech. W roku 1939, na 
skutek propagandy Hitlera, cała rodzina przeniosła się do Niemiec  
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Wehrmacht pod Sędzicami 
Opowiadanie Henryka Dembka spisała Aleksandra Gąsiorowska 

Opowiedział mi tę historię Jan Napierski z Łąkorza, był on wcielony do Wehrmachtu, do 
piechoty. Kiedy jego oddział został rozbity pod Rypinem,  ci co przetrwali zostali przerzuceni 
do Torunia, gdzie dostali uzupełnienie i potem skierowano ich na Babalice. W nocy doszli do 
Babalic, Napierski  nie krył, że jest w swoich stronach. Przed wojną pracował u Kobylskiego w 
Lipinkach, także teren dobrze znał i nie mógł się zdecydować co robić. W Suminie stał sztab 
Niemiecki a  wojsko i czołgi schroniły się w Babalicach przy młynie. To była pancerna 
jednostka, rozbitki, zbieranina. Pomógł mu niemiecki dowódca. Pułkownik przysłał kuriera, 
żeby Napierski się do niego  stawił. Napierski pojechał z kurierem do Sumina do szkoły, była 
może 1- 2 godzina w nocy i dowódca świecił lampką przy stole, powiedział : Napierski ty z tych 
stron chyba pochodzisz, Napierski potwierdził, że z Łąkorza. Pułkownik spojrzał na mapę i 
mówi, że tam są już Rosjanie. I dalej do Napierskiego: jesteś prawie w domu, jeżeli chcesz to 
zwalniam cię ze służby, możesz iść do domu, bo Niemcy już wojnę przegrali.  Napierski nie 
wiedział co powiedzieć, myślał ze to prowokacja, więc powiedział: panie pułkowniku ja z Afryki 
szedłem z wami, zostaję z wami do końca. Odwieźli go z powrotem do Babalic. Niemcy z jego 
oddziału już świniaka zabili, rozpalili ognisko i gotowali jedzenie. Wołali go na posiłek ale 
Napierski odpowiedział, że nie chce. Po cichu zebrał się i poszedł przez pole, do Kobylskiego 
chciał dotrzeć, przebrać się w cywilne ubrania i doczekać aż Rosjanie wejdą. Odszedł kawałek, 
a pod starą ulęgałką  Niemcy wystawili czujkę. No i żądali żeby podał hasło, on hasła nie znał i 
powiedział, że swój. Broń kazali mu odrzucić i położyć się na ziemi. Wzięło go dwóch żołnierzy 
i odprowadzili go z powrotem do Babalic. W Babalicach przejął go major SS, polityczny. 
Szefowi kompanii przekazał, że Napierski próbował zdezerterować i będzie powieszony. A szef 
kompanii powiada, że on żadnych dokumentów nie wystawi bez pułkownika,  rozkaz musi być 
od pułkownika a nie od majora służby politycznej, Napierski przez swoją wieś przechodził i nie 
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uciekł a tu teraz jest 30 km od swojej miejscowości i chce uciec ? głupota, mówi. Szybko 
kuriera wysłał po pułkownika do Sumina. Pułkownik przyjechał i stanął w obronie 
Napierskiego: Żadnego wieszania nie będzie!  Ja tu wydaję rozkazy!  Napierski zostaje z nami 
tak jak był!  Major SS straszył, że złoży na niego raport  ale nic nie wskórał.  

O 5:15 mieli ruszyć z Babalic do ataku na Sędzice, wesprzeć oddział który tam już był. Mieli 
4 czołgi. Nic więcej nie mieli. Wyruszyli pod Sędzice ale mniej więcej na wysokości Bucholca 
skończyło się paliwo w czołgach. Jak był rozkaz wyruszenia do ataku,  dowódcy czołgów 
zgłaszali, że mają paliwa tylko na 1-2 km. Powiedziano im że, przyjdzie tankwagen i będzie 
paliwo uzupełniać. Dojechali kawałek i paliwo się skończyło, czołgi stanęły a oni patrzyli jak 
Rosjanie z Lipinek ruszyli do natarcia na Sędzice. Najpierw Rosjanie puścili jeden czołg, 
doszedł tak mniej więcej gdzie teraz mieszka cieśla Sudoł. Tam został trafiony i został. Drugi 
pocisk w ten czerwony dom uderzył. Wtedy Rosjanie puścili od razu 4 czołgi.  

W tym czasie we wsi (Lipinki) samochód dowódcy tej grupy wojsk radzieckich został 
trafiony pancerfaustem, naprzeciw Pulkowskiego  tam gdzie jest rów, pocisk trafił prosto w 
samochód i spalił go.  
Niemcy byli w Sędzicach na majątku a opóźniacze marszu przeciwnika były robione w 
Lipinkach, pod szopką Grunberga stała armata, Rosjanie to zestrzelili.  

Niemcy przyglądali się i nic nie mogli zrobić, bo nie mieli jak. Rozkaz przyszedł opuszczać 
czołgi i wycofywać się pieszo w kierunku Sumina i Łasina. Mieli tylko dwa samochody, 
pułkownika i jeden ciężarowy.  

Wycofywali się na Łasin a potem na Gardeję. Kiedy za Gardeją nocowali, rano przypadkiem 
wzięli trzech Rosjan do niewoli. Szukali żywności w napotkanych gospodarkach. Napierski 
mówi: ja wiedziałem gdzie jest jedzenie, gdzie kuchnie mają gospodarze, to nie szedłem od 
ulicy tylko od podwórza.  Wszedł ostrożnie, drzwi do kuchni otworzył a tam trzech Rosjan 
spało. Drzwi zamknął i się szybko wycofał, ale ci Niemcy co poszli od ulicy już ich złapali. 
Rosjanie próbowali uciekać to jednego zastrzelili a dwóch się poddało. Zapakowali ich na 
samochód i wieźli aż do Gdańska. Co się z nimi dalej stało nie wiedział.  

W Gdańsku Napierski zdobył pamiątkę. Zajęli kamienicę, karabin maszynowy wystawili w 
kierunku morza i tam siedzieli. Był spokój, patrzą, że w piwnicy jest dziura i potłuczony beton 
więc chcieli zobaczyć co tam jest. Odkopali skrzynię, był w niej materiał, krawiec musiał tam 
mieszkać. Wykrojone były części ubrań, a na dole dwie puszki, jedna złotych monet i jedna 
srebrnych monet. Było ich sześciu, podzielili się po równo. On schował dwie monety w szlufki i 
tylko te mu zostały po wojnie, przywiózł je do domu. Jedną dał bratu, brat był leśnikiem to 
motocykl kupił, a Napierski sobie zęby zrobił. Z Gdańska poszli na Kołobrzeg, w Kołobrzegu 
ich załadowali na statki i wylądowali w Szlezwik-Holsztyn, tam czekali do końca wojny i nikt po 
nich nie przyszedł. Ani Anglicy ani Amerykanie, tylko koniec wojny. Potem przyszło 
zarządzenie, że mają się zgłosić do administracji, do arbeitsamtu trafili, do gospodarzy do 
robót. Napierski trafił pod holenderską granicę do Niemki, której mąż nie wrócił z wojny, był 
tam traktorzystą. Nie mógł się stamtąd do Polski wydostać. Dopiero w 1952 roku jakoś dotarł, 
ktoś go poinformował gdzie miał jechać, pojechał do ambasady Polskiej i wrócił do Łąkorza,  
potem pracował w gminie jako woźny.  

Niemieckie czołgi zostały w Sędzicach i w marcu Rosjanie wysadzali je w powietrze. To były 
ogromne eksplozje. Przedtem powiadomiono wioskę, że mamy okna pootwierać. Poszły 
odłamki na pole, potem ludzie klęli, bo nie mogli zboża skosić. Trzeba było je zbierać i 
wywozić.  

Sprzętu po Niemcach dużo zostało, lornetki nożycowe, pancerfausty, ulotki. Mogliśmy to 
brać.  Bo to wojsko niemieckie było słabo wyszkolone, młode. Ten Niemiec co tu był miał 16 
lat. Były ulotki, które pokazywały pozycje do strzelania. Karabin maszynowy niemiecki, wzór 42 
wisiał na płocie zaraz przy samej szosie. 
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Rosjanie w Czterech Włókach 
Wspomnienia Marianny Szulc z Czterech Włók koło Lipinek 

Dziewięć czy ileś czołgów zostało zestrzelonych. To było już jak Niemcy uciekali, jak Rosjanie 
przyszli. Od nas nie było nic widać tylko leciało wszystko (pociski) nad nami. Tylko gwizdało. Od 
dworca Rosjanie strzelali. Jeden niemiecki czołg został zaraz na Czterech Włókach  na polach. A 
reszta została w Sędzicach. Stały długo, nie wiem ile, nie chodziliśmy tam. Nie wiem co zrobili z 
tymi czołgami. Biskupiec się palił dopiero od środy (24 stycznia 1945), a w poniedziałek Rosjanie 
przyszli (22 stycznia 1945). W poniedziałek o czwartej na wieczór szosą jechali wszyscy (Rosjanie). 
Do nas zaraz jeden przyjechał. Sam pojedynczy, w jednego konia. Łeb od świniaka miał. Chciał 
zostać, a w nocy przyszli inni i go przegnali, z koniem i saniami. Mama się ucieszyła z tego 
pierwszego, „nasi wyzwoliciele przyszli”.  

Wspomnienia z Lipinek 
Wspomnienia Jana Laskowskiego urodzonego w Lipinkach.  
Opracowały: Aleksandra Gąsiorowska i Ewa Adamczak 

Ojciec był robotnikiem drogowym, wtedy (przed wojną) głównie były szutrówki, ojciec miał pod 
opieką drogę od Rywałdzika czy Wardęgowa do Sumina . Dziury łatał, kosił, to była droga 
powiatowa. Był jednym z ważnych ludzi bo miał stałą pracę. Oczywiście w stosunku do kolejarzy to 
było nic, pierwsza grupa pracowników to byli kolejarze i nauczyciele, mieli  dobre zarobki. 
Kolejarze stali najlepiej. Jeżeli kolejarz na budce zarabiał 120 zł przedwojennych to mój ojciec na 
tej drodze 60 zł miesięcznie.  Jak zaczęło się robić lepiej i ojciec dostał podwyżkę na 80 zł to 
wybuchła wojna. Dobrobyt się skończył.  

Sposób życia był niewyobrażalny na obecne czasy. Wszystko było wyliczone na odrobek. Myśmy 
brali wodę od sąsiadki z drugiej strony drogi, (ostatnio jak tam byłem zastanawiałem się jakim 
cudem mając kilka lat wiadra z wodą nosiłem) wszystko było przeliczane - tyle męskich dniówek, 
tyle damskich dniówek , tyle dziecięcych dniówek. Myśmy całą rodziną zasuwali np. na wykopki za 
tę wodę. Mama kopała a myśmy zbierali. Wszystko było wycenione w ten sposób.   

Ojciec na drogach pracował a po wojnie jak gmina doszła do wniosku że musi coś ze swoimi 
drogami zrobić to zatrudniła ojca. Ojciec jako człowiek przyzwyczajony do pracy nie marnotrawił 
czasu. Na jakich zasadach to działało… pieniędzy nie było. Więc po pierwsze ojciec znał wszystkie 
złoża nadające się do budowy dróg w gminie i powiecie, więc cały materiał był za darmo. Po 
drugie - obowiązywały wtedy jeszcze przepisy o szarwarku. Zniesiono je w latach 50tych (1958). 
Ojciec wymuszał na bogatych gospodarzach usługi transportowe. Przepisy były takie, że jak nie 
wywiązał się z szarwarku wezwany po raz trzeci, to płacił karę pieniężną. Mój ojciec tego pilnował, 
drogi poprawiał. Przyjaciół mu w kręgach bogatych raczej nie przybywało.  

Rodzice byli zaradni, wydzierżawiali sobie zawsze kawałek pola, sadzili kartofle. Wszystko za 
odrobek. Mama była gospodynią domową, ojciec Józef wypatrzył swoją Walercię w Babalicach w 
majątku, bo ona tam pracowała. 

Ojciec poznał Walercię, moją matkę pośrednio przez dziadka, który był szwajcarem. Babcia 
Wiktoria urodziła się w Partęczynach koło Lisnowa. Mój dziadek był nieślubnym dzieckiem. Jakaś 
pani zostawiła go na wychowanie u księdza. Ksiądz go wyuczył zawodu, był szwajcarem, ponoć 
doskonałym fachowcem. Szwajcar to specjalista od hodowli krów. Babcia była wdową, z 
pierwszego małżeństwa nazywała się Osmańska, ich gospodarstwo się spaliło, jej mąż  zginął przy 
ratowaniu a babcia bez niczego została z trójką dzieci. Ksiądz spiknął Wiktorię  z dziadkiem. Później 
były babci dzieci i ich wspólne dzieci. Dziadek jeździł po majątkach,  hodowcach bydła i pewnie w 
ten sposób musiał mojej mamie w Babalicach, w majątku pracę załatwić. Ja żadnego dziadka nie 
znałem. Obaj zmarli młodo. Babcię Wiktorię znałem, bo zmarła już po wojnie, odwiedzałem ją. 
Chodziłem z Lipinek do babci pieszo w odwiedziny, 15 km się szło.  
Urodziłem się w Lipinkach, w budynku obok kościoła. To był kościelny budynek, 6 mieszkań tam 
było.  On stoi jeszcze. Jest zamieszkały. Jak byłem ostatnio to kawałek się spaliło. Mieszkaliśmy tam 
przed wojną. Duża kuchnia, duży pokój, sień i piwnica. Nas było czworo dzieci i  rodzice,  i babcia 
Katarzyna leżąca w łóżku w kuchni w kącie, więc razem było nas 7 osób, musiało nam to starczyć.  
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Z tego domu, w którym się urodziłem Niemcy nas przenieśli przymusowo. Ojciec był w robocie a 
ja na lumpkach, przychodzę a nikogo nie  ma, tylko sąsiadka na mnie czeka i mówi: idź tam teraz 
mieszkacie ( na drugim końcu Lipinek). Nie da się niektórych rzeczy wytłumaczyć ani wyobrazić. 

Niemcy wprowadzili na majątku parafii zarząd, niemieckiego zarządcę. Proboszcza przerzucili do 
organistówki. Prawdopodobnie potrzebowali mieszkania dla pracowników. Niemcy nas przenieśli, 
przyjechał wóz z obstawą, spakowali, dwa razy obrócili, niewiele było do przewożenia. Do tej 
przybudówki nas przenieśli. Budowana na tzw. wycug  (dla dziadków, starszych, żeby się nie plątali 
po domu, gospodarstwie). Wchodziło się, w lewo był pokój, nieogrzewany, w prawo był pokój 
mniejszy ale ogrzewany, na wprost niewielka kuchnia. Z sąsiadami była rzecz ciekawa, właściciel 
gospodarstwa mieszkał w Jabłonowie i je dzierżawił , jak Niemcy wkroczyli to zrobił się z niego 
Niemiec, w mundurze SA cały czas chodził, pojechał na szkolenie do Berlina, wrócił z „kuzynką” 
niemiecką, a ta żona Polka była u nich służącą całą okupację. W 1944 roku w grudniu jak pojechali 
na Święta do Niemiec tak już nie wrócili. No i zostało całe gospodarstwo i jego polska żona.  W 
styczniu 1945 roku zarządzono ewakuację ludności, żadna polska rodzina nie wybrała się z tą 
ewakuacją i nasza gospodyni też została. Myśmy w jej piwnicy przesiedzieli te 1,5 doby  walk. 

  Rosjanie przyszli, pomieszkiwali, pytali jak daleko do Grudziądza i jak daleko do Berlina. Pytali 
jeszcze gdzie Germańcy  się ukrywają.  Kiedyś do nas zakwaterowano dwóch Rosjan, jeden był 
Moskwiczanin, golił się codziennie, drugi starszy i ubolewał że on już swoich dzieci dwa lata nie 
widział. Pytał mamę, jak to u was jest ? Ani jednej krowy nie macie, a gospodyni ma 10, to zaraz jej 
jedną zabiorę. Mama się wystraszyła. Mówi, że nie ma takiej potrzeby, że sąsiadka jest porządna 
kobieta, mleka nam przynosi tyle ile trzeba. Rosjanie poszli na front, mleko się skończyło… 

Jak Rosjanie się zbliżali zaczęła się na ostro strzelanina, wojsko niemieckie szło w te i we wte. My 
się przyglądaliśmy. Jeden z bardziej doświadczonych ludzi nam wytłumaczył że trzeba się schować, 
ale nie wolno zamykać drzwi ani okien, wszystko zostawić otwarte. Nie wolno przebywać w 
pomieszczeniach od strony drogi. Bo idzie żołnierz wystraszony, zobaczy jakiś cień to najpierw 
strzela, a potem sprawdza do kogo. Jak już strzelanina zaczęła się robić gęsta to poszliśmy do tej 
piwnicy. Siedzimy tam już parę godzin, sąsiadka mówi do naszej gospodyni: ”Czy ta Twoja cholera 
(zniemczony mąż) czegoś tam nie zostawiła, jakiego munduru”? ona wyszła, po chwili niesie mundur 
SA, zaczyna go grzebać w kartofle, w tym samym czasie drzwi się otwierają od piwnicy, Rosjanie, 
pytają „kto tu jest”? Ale jakoś się udało, noc musieliśmy przetrzymać z trudem. Rano jak się 
rozwidniło to mogliśmy zobaczyć co się dzieje. Ruszyłem ja osobiście na zwiad. Po drugiej stronie 
ulicy mieszkali Czubkowscy, a obok nich był drewniany dom, w którym mieszkali  dziadkowie, ten 
dom kończył się palić jak myśmy rano wyszli. Patrzymy co się dzieje na przedpolu. Do Biskupca i 
Sędzic mieliśmy widok wyśmienity. Palił się czołg rosyjski przy drodze, ktoś potem mówił, że widział 
jak czołg z gazikiem jechał, gazik zawrócił a czołg trafili. Daleko figurki ludzi na śniegu było widać, 
jak próbują się zbliżyć do Sędzic. Strzelaninę słychać. Ruszyliśmy zobaczyć co we wsi się dzieje. W 
środku wsi jest taki mostek, struga. Przy tym mostku stał spalony, rozbity ciężarowy samochód, 
rosyjski. Okropny zapach, smród którego nigdy w życiu nie spotkałem. Znaleźliśmy tam spaloną 
rękę. Załoga samochodu się spaliła. Samochód był jeszcze ciepły. W stronę Łąkorza, przy drodze na 
stację po lewej stronie stało jakieś ogromne działo. Okopów przybyło. Wróciliśmy obserwować 
Sędzice. Gdzie spalił się czołg? - Niemcy wykopali rów przeciwczołgowy, do dziś on jest. Między 
Lipinkami a Sędzicami jest pole z ogromnym rowem wykopanym. Był to rów przeciwczołgowy, 
rzeczywiście żaden czołg przez ten rów nie przeszedł. Strzelanina trwała jeszcze jakiś czas wokół 
Sędzic. Okazuje się że głównym punktem oporu nie był Biskupiec, ani Lipinki tylko te Sędzice, pałac 
w Sędzicach. Potem jak się tam wybraliśmy, po dwóch dniach może, to w tym pałacu znaleźliśmy 
cztery niemieckie duże czołgi, na podwórzu stały. Podejrzewam, że  nie mieli paliwa żeby dalej 
jechać, w każdym razie  artylerię miały sprawną. Nie stały na widoku, były zamaskowane. W sumie 
pozbierano kilkunastu zabitych Rosjan na tych polach. Natomiast żeby w Biskupcu ktoś walczył nic 
mi nie wiadomo. Rosyjski spalony czołg stał dość długo przy drodze na Sędzice.  

NR 1/2018                                                  KWIECIEŃ 2018


