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Przestępczość w Toruniu  

w okresie międzywojennym  

w świetle „Słowa Pomorskiego”  

Aleksandra Kijewska 

Toruń 

Toruń był ważnym ośrodkiem na gospodarczej mapie Prus Zachod-

nich, do czego przyczyniło się jego położenie przy jednej z większych 

arterii wodnych Europy Środkowej, a także to, że był miejscem krzy-

żowania się ważnych dróg handlowych. Niemieckie władze dbały 

o miasto. Już w 1862 r. powstało pierwsze połączenie kolejowe, dzięki 

któremu Toruń znalazł się na trasie Bydgoszcz–Warszawa. Dziesięć 

lat później wybudowano most kolejowy i linię Berlin–Toruń–Wystruć. 

Dzięki temu Toruń stał się ważnym węzłem komunikacyjnym
1
. Pod 

koniec XIX w. w Toruniu intensywnie rozbudowywano fortyfikacje, 

głównie dzięki pieniądzom pochodzącym z kontrybucji uzyskanej po 

wygranej wojnie z Francją. Miasto zostało mianowane twierdzą pierw-

szego stopnia. Początek XX w. to stopniowe powiększanie garnizonu. 

Z chwilą wybuchu I wojny światowej w Toruniu stacjonowało około 

50 tys. żołnierzy
2
. To wszystko znacznie wpływało na rozwój gospo-

darczy. W mieście działały fabryki maszyn, obuwia, tartaki, browary, 

młyny, drukarnie. Wiele firm handlowych miało tu swoje przedstawi-

cielstwa. Wszystko to wymusiło rozbudowę miasta. Pojawiły się plany 

zabudowy przedmieść: Bydgoskiego, Chełmińskiego i Jakubskiego. 

Ponadto, szukając miejsca pod nowe budynki publiczne, zburzono 

–––––––––– 
1 K. Przybyszewski, Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920 –1939). Spo-

łeczeństwo i gospodarka, Toruń 1994, s. 20. 
2 Ibid., s. 23. 
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część średniowiecznych murów miejskich
3
. W 1859 r. wprowadzono 

oświetlenie gazowe, a rok później pojawiły się pierwsze tramwaje 

elektryczne. Stopniowo rosła także liczba ludności. W przededniu I 

wojny światowej Toruń liczył 40 525 mieszkańców, co czyniło go 

trzecim co do wielkości miastem w prowincji Prusy Zachodnie (po 

Gdańsku i Elblągu)
4
. Około 38,8% mieszkańców deklarowało naro-

dowość polską (dane te jednak nie są w 100% prawdziwe, gdyż wła-

dze stosowały nieprawidłowe bądź zupełnie fałszywe kategorie naro-

dowościowe). Według szacunków Kazimierza Wajdy, w czasie spisu z 

1910 r. Polaków w Toruniu było od 45% do 50%
5
. Po I wojnie świa-

towej zadecydowano, że Toruń zostanie stolicą województwa pomor-

skiego, dzięki czemu w mieście powstały kolejne zakłady pracy (m.in. 

Zakłady Nawozów Fosforowych „Polchem”) i gmachy użyteczności 

publicznej (np. Dyrekcja Pomorskiej Kolei Państwowej)
6
. Miasto roz-

szerzało swoje terytorium, w 1938 r. jego częścią został Podgórz, któ-

ry znajduje się na lewym brzegu Wisły, oraz rosła liczba ludności – w 

1920 r. mieszkańców było 37 356, a w 1939 r. 78 769
7
. 

Głównym źródłem informacji dotyczących przestępczości w mię-

dzywojennym Toruniu jest dziennik „Słowo Pomorskie”. Ten najpo-

ważniejszy organ partyjny Narodowej Demokracji na Pomorzu był 

wydawany 6 razy w tygodniu. Redakcja mieściła się przy ulicy św. 

Katarzyny 4 (złośliwi i przeciwnicy endecji nazywali to miejsce 

„Okopami św. Katarzyny”
8
). Genezy dziennika należy dopatrywać się 

w potrzebach propagandowych prawicy. Pierwszy numer został wyda-

ny 19 grudnia 1920 r. Od początku gazeta deklarowała się jako głos 

pomorskiej ludności, której interesy miałyby być spychane na boczny 

tor przez centralistyczne rządy w Warszawie
9
. Mimo jej często propa-

–––––––––– 
3 M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918 –1920, Warszawa 1981, s. 18. 
4 K. Przybyszewski, op. cit., s. 20. 
5 K. Wajda, Pod ponownym pruskim panowaniem (1815 –1920), [w:] Toruń dawny 

i dzisiejszy. Zarys dziejów, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1983, s. 366. 
6 K. Przybyszewski, op. cit., s. 43. 
7 Ibid., s. 62. 
8 W. Pepliński, Prasa Pomorska w Drugiej Rzeczpospolitej 1920  –1939, Gdańsk 

1987, s. 92. 
9 Ibid., s. 90. 
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gandowego charakteru opisy przestępstw typowo kryminalnych zacho-

wały dużą dozę obiektywizmu, czego nie można powiedzieć o spra-

wach związanych z procesami na przykład o zniesławienie czy zarzu-

cenie kłamstwa któremuś z dziennikarzy pracujących dla „Słowa Po-

morskiego”. 

1. Kwestia bezpieczeństwa  

 Zarówno opinie policji
10

, jak i prasy toruńskiej jasno pokazują, że 

miasto w dwudziestoleciu międzywojennym było miejscem stosunko-

wo bezpiecznym. Najczęstszymi przestępstwami były bowiem kra-

dzieże, notowano też sporo napadów i włamań. Niewiele natomiast 

było morderstw czy poważnych napaści z bronią w ręku. Do 1928 r. 

można zaobserwować pewnego rodzaju stabilizację i stosunkowo niski 

poziom przestępczości, brak też informacji o przestępczości zorgani-

zowanej. Dopiero w 1928 r. nastąpił wyraźny wzrost przestępczości 

spowodowany rosnącym bezrobociem
11

. Można go było także zaob-

serwować po amnestii z 26 października 1932 r., wzrosła wtedy liczba 

włamań i napadów. Przestępcy wybierali mieszkania ludzi zamożnych 

i kradli gotówkę albo rzeczy, które łatwo było sprzedać za wysoką cenę.  

 Wykrywalność przestępstw w mieście, według dokumentów spra-

wozdawczych policji, była bardzo wysoka, bo sięgała aż 87-93%, na-

wet w latach, gdy wskaźnik przestępczości był wyższy
12

. „Słowo Po-

morskie” zdaje się to potwierdzać, ponieważ w bardzo wielu numerach 

można znaleźć informacje o aresztowaniach za przeróżne formy dzia-

łalności kryminalnej. Jedynym, co martwiło toruńskich policjantów, 

była niska wykrywalność włamań do mieszkań. Sięgała tylko 40%, ten 

stan rzeczy zrzucano na problem ze źródłami informacji, a także dobre 

zorganizowanie się złodziei, którzy przed dokonaniem napadu prze-

prowadzali stosowną obserwację.  

–––––––––– 
10 B. Sprengel, Policja państwowa w Toruniu (1920  –1939), Toruń 1999, s. 95. 
11 Ibid., s. 96. 
12 Ibid. 
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 Na terenie powiatu wykrywalność przestępstw była znacznie niższa, 

policja często zaniedbywała tereny wiejskie i mniejsze miasta, skupia-

jąc się całkowicie na Toruniu. 

 W skali roku można zaobserwować pewną prawidłowość. Przestęp-

czość rosła w pierwszym i czwartym kwartale, ponieważ rosło wtedy 

bezrobocie, spowodowane brakiem prac sezonowych. Szczególnie 

trudnym czasem był okres przedbożonarodzeniowy i przednówek.  

 Pod względem bezpieczeństwa Toruń był podzielony na trzy rejony: 

1. Stary Toruń, zamieszkany głównie przez mieszczan, kupców itp. 

2. Dzielnica willowa, którą zamieszkiwali ludzie zamożni. 

3. Przedmieścia, przede wszystkim różnego rodzaju baraki zamiesz-

kiwane przez biedotę, gdzie znajdowała się największa liczba melin
13

. 

Wiele melin znajdowało się w okolicach Kozackich Gór, pod Dę-

bową Górą, a także na fortach, które były pewnego rodzaju naturalnym 

schronieniem dla marginesu społecznego Torunia.  

2. Morderstwa, zbrodnie i dzieciobójstwa 

 Tereny województwa pomorskiego uchodziły za bardzo bezpiecz-

ne. W Toruniu do wielkich zbrodni dochodziło sporadycznie. Nawet 

tuż po przyłączeniu miasta do II Rzeczypospolitej na palcach jednej 

ręki można policzyć pogłoski, w większości nieprawdziwe, o popełnio-

nych morderstwach. Przykładem jest tutaj informacja podana w „Sło-

wie Pomorskim” z 16 lutego 1921 r. o tym, że funkcjonariusz policji 

zabił kobietę, gdzieś na drodze do Lubicza, a widział to jakiś żołnierz. 

Policja wszczęła natychmiast dochodzenie. Śledztwo wykazało, że ża-

den funkcjonariusz na tym terenie, od powstania Policji Państwowej, 

nie popełnił przestępstwa tego rodzaju, nie znaleziono także żołnierza, 

który miał być świadkiem zbrodni
14

. Pierwsza wzmianka o morder-

stwie, jaką zamieściło „Słowo Pomorskie”, okazała się zwykłą plotką. 

Natomiast 2 sierpnia tego samego roku dziennik poinformował o wy-

dobyciu dwóch topielców ze stawu na Kępie Wissego. Mężczyźni ci 

byli związani pasem, co mogło wskazywać na działalność przestępczą, 

–––––––––– 
13 Ibid., s. 97. 
14 Słowo Pomorskie, 1921, nr 36, s. 4. 
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jednak daleko posunięty rozkład ciał uniemożliwił identyfikację, a co 

za tym idzie, prowadzenie dalszej sprawy
15

. 2 września 1921 r. w pra-

sie ukazała się informacja o usiłowaniu zabójstwa. W nocy mieszkań-

cy ulicy Browarnej usłyszeli przeraźliwy krzyk. Przypadkowy prze-

chodzień zlokalizował źródło tego krzyku, znalazł zakrwawioną kobie-

tę, kilkakrotnie pchniętą nożem
16

. W grudniu tego roku pojawiła się 

informacja o morderstwie na tle rabunkowym dokonanym w domu przy 

ulicy Podmurnej 36, który zamieszkiwany był przez radnego Trzosow-

skiego i jego rodzinę. Bandyta zamierzał okraść mieszkanie w czasie, 

gdy jego mieszkańcy spali, zachowywał się jednak zbyt głośno. Sto-

czył walkę z radnym, a gdy zamierzał uciec próbowała go przytrzymać 

20-letnia córka Trzosowskiego, Helena. Włamywacz strzelił jej w głowę 

i kobieta zginęła na miejscu. Sprawca uciekł, zostawiając kapelusz. W 

„Słowie Pomorskim” zamieszczono dokładny rysopis i ofertę nagrody 

za wszelkie informacje dotyczące sprawcy
17

. W 1922 r. w Toruniu prasa 

swoją uwagę zwróciła tylko na jedno zabójstwo. Z 1 na 2 września na 

ulicy Przedzamcze 9, gdzie znajdowała się restauracja i kabaret Strzelni-

ca, zginął od strzału z broni krótkiej sierżant sztabowy Ludwik Mali-

nowski, który pokłócił się z Marianem Wiśniewskim o byłą narzeczo-

ną sierżanta sztabowego Stanisława Wideleckiego. Podejrzanym był 

Wiśniewski, gdyż to u niego znaleziono browninga mogącego być 

narzędziem zbrodni
18

. Pozostałe lata były w miarę spokojne, morder-

stwa zdarzały się sporadycznie. Dopiero 27 marca 1926 r. w „Słowie 

Pomorskim” pojawiła się informacja o tym, że rybak wydobył topielca 

płci męskiej, lat około 50. Sprawą zajął się komisarz Szmytkowski. 

Ofiara nie miała przy sobie żadnych dokumentów, tożsamości nie usta-

lono, nie znaleziono żadnych śladów pobicia czy innego uszkodzenia 

ciała, co pozwoliłoby policji wysnuć przypuszczenia, że nie było to 

zabójstwo, lecz raczej samobójstwo
19

. 9 listopada prasa poinformowa-

ła o kolejnym tajemniczym zgonie. Zginął stróż poligonu na Podgórzu, 

–––––––––– 
15 Ibid., nr 173, s. 5. 
16 Ibid., nr 199, s. 4 
17 Ibid., nr 288, 289, s. 4, s. 7. 
18 Ibid., 1922, nr 202, s. 5. 
19 Ibid., 1926, nr 71, s. 10 
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62-letni Jan Kołaszewski. Do jego zadań należało między innymi pa-

trolowanie granic poligonu. Podczas takiego patrolu coś się wydarzyło 

i został on znaleziony martwy w głębokim dole. Nie było śladów napa-

ści, jednak policja postanowiła zlecić sekcję zwłok, by rozwiać wszelkie 

wątpliwości
20

. Następna informacja o morderstwie pojawiła się 3 stycz-

nia 1928 r., gdy w „Słowie Pomorskim” zamieszczono bardzo lako-

niczną wzmiankę o morderstwie na ulicy Mickiewicza, dopiero dzień 

później notatkę uzupełniono szczegółami. Była to pierwsza sprawa, 

która zamiast znaleźć się w kronice kryminalnej ukazała się osobno 

pod tytułem „Krwawy mord w Toruniu”. Zamordowany został kapral 

ze szkoły lotniczej w Dęblinie. Kapral Lewandowski w grudniu po-

przedniego roku był w Grudziądzu, gdzie kupił browninga, który, jak 

się potem okazało, był bronią pochodzącą z kradzieży. Poszedł więc na 

policję i opisał sprzedających, którzy byli sprawcami kradzieży. Jakiś 

czas potem dowiedział się, że są oni nadal na wolności i że zamierzają 

go zabić. Postanowił ukryć się w domu rodziców swojej narzeczonej 

w Toruniu. Jednak to nie wystarczyło. Bandyci musieli go śledzić i po-

jechali za nim. Został zastrzelony na ruchliwej ulicy w biały dzień, co 

wstrząsnęło mieszkańcami Torunia, gdyż nigdy wcześniej coś takiego 

się nie zdarzyło
21

. 2 maja 1927 r. mieszkaniec ulicy Szerokiej, niejaki 

Józef D., usiłował poderżnąć gardło Aleksandrze K. Powodem była 

zawiedziona miłość. Nie został skazany na karę więzienia, gdyż odkry-

to u niego objawy choroby psychicznej i skierowano na oddział za-

mknięty szpitala psychiatrycznego
22

. Nie był to pierwszy ani ostatni 

konflikt, który był związany z uczuciami i emocjami. 26 listopada 

1932 r. 22-letni Edmund Kaczyński udusił 18-letnią Marię Kozłow-

ską
23

. Natomiast 3 grudnia 1934 r. bezrobotny Aleksander Zieliński 

w piwnicy kamienicy przy ulicy Ducha św. zabił młotkiem, a następnie 

zakopał swoją żonę Marię. Trzy dni później przyznał się bratu, a ten 

zawiadomił policję
24

. W 1936 r. w lipcu znaleziono zwłoki Stanisławy 

–––––––––– 
20 Ibid., nr 275, s. 8. 
21 Ibid., 1928, nr 2, 3, s. 8, 7. 
22 Ibid., 1930, nr 99, s. 6. 
23 B. Sprengel, op. cit., s. 98. 
24 Słowo Pomorskie, 1934, nr 281, s. 9. 
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Różyckiej, lat 28. Została uduszona i najprawdopodobniej zgwałco-

na
25

. W tym samym roku 19 sierpnia na ulicy Sienkiewicza żołnierze 

znaleźli urzędnika pchniętego nożem, nie odzyskawszy przytomności 

zmarł w szpitalu
26

. Jak widać, większość toruńskich zbrodni to działa-

nia przypadkowe, związane z emocjami i afektami, trudno doszukiwać 

się tutaj jakiegoś seryjnego zabójcy czy psychopaty. 

 Osobną kategorią zbrodni, o których można zaleźć informacje 

w „Słowie Pomorskim”, było dzieciobójstwo. Ofiarami były wyłącznie 

noworodki, zazwyczaj zostawiane gdzieś po urodzeniu. Zdecydowanie 

rzadziej towarzyszyły temu elementy makabryczne, jak np. w listopa-

dzie 1920 r., kiedy znaleziono w śmietniku pocięte na kawałki zwłoki 

noworodka
27

. Miejscem, gdzie często zostawiano dzieci, były cmenta-

rze. Tak było w czerwcu 1922 r. i styczniu 1923 r., gdy na cmentarzu 

św. Jerzego znaleziono zwłoki noworodków. W pierwszym wypadku 

znalazł je pies, który zaalarmował właściciela
28

, w drugim przypadku, 

w noc sylwestrową jacyś przypadkowi przechodnie znaleźli zwłoki 

dziewczynki
29

. Innym miejscem, gdzie znajdowano martwe dzieci, był 

staw Kaszownik. 6 kwietnia 1923 r. opinia publiczna została poinfor-

mowana o wyłowieniu noworodka, który do ciała miał przywiązany 

kamień
30

. Dzieci porzucano w najróżniejszych opuszczonych miejscach. 

W parowach niedaleko torów, opuszczonych budynkach czy na przed-

mieściach, takich jak Mokre, ale także w kanalizacji, gdzie w marcu 

1932 r., przy Szosie Chełmińskiej, znaleziono parotygodniowe zwłoki 

dziecka. Bardzo trudno ustalić jakąś statystykę związaną z liczbą zabi-

janych noworodków czy z przyczynami, gdyż bardzo rzadko odnajdy-

wano osoby winne. Jeżeli już zostały one złapane, to jako powód po-

pełnienia przestępstwa podawały fatalną sytuację materialną, brak 

pracy lub to, że dziecko było nieślubne, czyli było hańbą dla młodej 

zazwyczaj kobiety. 

–––––––––– 
25 Ibid., 1936, nr 160, s. 8. 
26 Ibid., nr 193, s. 10. 
27 B. Sprengel, op. cit., s. 99. 
28 Słowo Pomorskie, 1922, nr 130, s. 7. 
29 Ibid., 1923, nr 2, s.7. 
30 Ibid., nr 78, s. 9. 
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3. Napady 

 Stosunkowo dużym problemem w Toruniu były różnego rodzaju 

przestępstwa dokonywane z bronią w ręku, najczęściej nożem lub bronią 

palną. Napadano na mieszkania, osoby, które wybrały się na nocny 

spacer, ale także zdarzały się napady na tle seksualnym, które niejed-

nokrotnie kończyły się gwałtem. Ten szczególny rodzaj przestępstw 

stał się do tego stopnia problemem dla władz miasta, że w 1924 r. pre-

zydent Torunia zwrócił uwagę na piśmie komendantowi policji, zale-

cając mu zwiększenie czujności i podjęcie bardziej skutecznej walki 

z tym zagrożeniem. Miała ona polegać na legitymowaniu podejrza-

nych, dokładnym sprawdzaniu ich dokumentów, celu pobytu, zamel-

dowania i źródła utrzymania. Ponadto specjalnej kontroli mieli podle-

gać przybysze z byłego zaboru rosyjskiego, gdyż między innymi we-

dług redakcji „Słowa Pomorskiego” wśród nich był duży procent ludzi 

zamieszanych w różne przestępstwa
31

. 

 Na początku lat 20. szczególnym problemem były napady na miesz-

kania, jak na przykład wspomniany już napad na mieszkanie radnego 

Trzosowskiego czy napad na mieszkanie przy ul. Prostej, o którym 

„Słowo Pomorskie” informowało 1 kwietnia 1922 r. W mieszkaniu 

była tylko chora, leżąca w łóżku kobieta, którą bandyci postanowili 

uśpić chloroformem, ta jednak stawała opór, więc dusili ją tak długo 

aż straciła przytomność. Straty napadniętej przekroczyły 140 000 ma-

rek polskich
32

. 18 marca 1923 r. poinformowano o napadzie na ulicy 

Podgórnej, nie był on jednak tak brutalny, być może ofiary nie stawia-

ły oporu. Sprawcy zabrali tylko pieniądze
33

.  

Napady uliczne były prawdziwą plagą. Najczęściej ich celem był 

rabunek, rzadziej chodziło tylko o pobicie. Zwykle zdarzały się nocą 

lub późnym wieczorem, znacznie rzadziej w biały dzień. 10 czerwca 

1922 r. na granicy Torunia zaatakowany został administrator majątku 

Dąbrówka w powiecie lipnowskim. Sprawcami byli dwaj mężczyźni 

ubrani w stroje ułanów. Mieli broń, ukradli około 210 000 marek pol-

–––––––––– 
31 B. Sprengel, op. cit., s. 100. 
32 Słowo Pomorskie, 1922, nr 76, s. 4. 
33 Ibid., 1923, nr 63, s. 4. 
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skich. Uciekli lekkim, jednokonnym pojazdem. Poszkodowany opisał 

konia jako około 6-letniego kasztana z białymi tylnymi nogami
34

. Ofia-

rami napadów często byli właśnie przybywający do Torunia rolnicy 

i różnego rodzaju handlarze, ale także ludzie, którzy przyjeżdżali do 

miasta na zakupy. Mieli oni większą ilość gotówki, byli łatwymi ofia-

rami napadów. Dotyczyło to także ludzi, którzy, zwłaszcza na począt-

ku lat 20., masowo przybywali do Torunia, by tu zamieszkać. Podró-

żowali z całym swoim dobytkiem, byli zmęczeni i zupełnie nie znali 

okolicy, co zdecydowanie ułatwiało działanie bandytom
35

. Miejscem, 

gdzie dochodziło do napadów, były wszelkiego rodzaju odludzia. 25 

marca 1923 r. napadnięto na dozorcę wałowego, który przechodził 

nocą koło rzeźni miejskiej, zabrano mu 245 000 marek
36

. 13 kwietnia 

tego samego roku w lasku przy Bydgoskim Przedmieściu napadnięto 

mężczyznę i pozbawiono go całej gotówki
37

. 27 czerwca 1923 r. „Sło-

wo Pomorskie” podało informację, że okradziona została żona właści-

ciela – Olkiewicza. Dwóch mężczyzn zabrało jej paczki, które miała 

przy sobie. Pani ta szła na skróty przez obszar fortyfikacyjny, wracając 

z dworca Toruń–Mokre
38

. Ten przykład pokazuje również, że bandyci 

kradli nie tylko pieniądze. Niestety dziennik nie podał, co pani Olkie-

wicz miała we wspomnianych paczkach. Napadano także na ludzi 

powracających z centrum miasta, w nadziei, że mają przy sobie na 

przykład wypłatę albo że odwiedzili bank lub kantor. 4 października 

1924 r. „Słowo Pomorskie” informowało o napadzie na urzędnika, 

który wracając z centrum miasta do domu został napadnięty, okradzio-

ny i poturbowany między ulicami Podgórną a Lelewela
39

. 4 kwietnia 

1926 r. do domu z zakupami wracało rodzeństwo – 17-letnia Janina, 

14-letnia Helena i 10-letni Franciszek. W okolicach przejazdu kolejo-

wego na Rudaku zostali zaczepieni przez dwóch mężczyzn, którzy 

zapytali o drogę do najbliższej i największej wsi, po czym wyciągnęli 

rewolwery i nakazali dzieciom oddać kosz z zakupami. W koszu były 

–––––––––– 
34 Ibid., 1922, nr 132, s. 4. 
35 B. Sprengel. op. cit., s. 99.  
36 Słowo Pomorskie, 1923, nr 69, s. 5.  
37 Ibid., nr 84, s. 4. 
38 Ibid., nr 144, s. 4. 
39 Ibid., 1924, nr 231, s. 5. 
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chleb i kiełbasa
40

. Dość dużą sensacją był napad z 17 stycznia 1929 r. 

na samotną wdowę na Wrzosach (które wtedy nie były jeszcze częścią 

Torunia). Dwóch mężczyzn wdarło się do jej domu i grożąc bronią 

zrabowało gotówkę. Mieszkańcy miasta byli oburzeni zuchwałością 

bandytów, którzy ośmielili się napaść na bezbronną kobietę
41

. 2 wrze-

śnia 1936 r. doszło do pierwszego napadu na właściciela stacji benzy-

nowej. Mężczyzna został wywabiony z domu pod pretekstem kupna 

benzyny i zmuszony do oddania wszystkich kosztowności
42

. Ciekawą 

sprawą był napad na restaurację na Mokrem. 25 stycznia 1922 r. do 

restauracji Maksa Dickmanna przyjechało pięciu ludzi w wojskowych 

mundurach. Zamówili jedzenie, wypili kawę i poprosili o rachunek. 

Następnie wyciągnęli rewolwery i sterroryzowali właściciela i jego 

żonę. Zabrali pieniądze. Dickmann wyznaczył nagrodę za informację 

o rabusiach
43

. 

Nie wszystkie napady, jakie zdarzały się w mieście, miały tło rabun-

kowe. „Słowo Pomorskie” niejednokrotnie informowało o napadach 

nożowników czy ciężkich pobiciach, w trakcie których nie ginęły żad-

ne kosztowne przedmioty, lecz chodziło o zemstę. Często całe wyda-

rzenia miały miejsce pod wpływem alkoholu. 30 grudnia 1922 r. ma-

rynarz Józef Borowik poturbował Pawła Kamę do tego stopnia, że 

poszkodowanego trzeba było zawieźć do szpitala
44

. Dziennik nie po-

dał, dlaczego doszło do napaści, jednak okoliczności, wieczór i to, że 

byli blisko restauracji wskazywać mogło na nadużycie alkoholu. 

Szczególnie niebezpieczną okolicą wydawać się mogło Mokre. 21 

lutego 1923 r. „Słowo Pomorskie” ostrzegało, że w tamtych okolicach 

często dochodzi do napaści, zarówno na mężczyzn jak i na kobiety, 

kończących się dość dotkliwym pobiciem. Ofiary zgodnie zeznawały, 

że zajmowała się tym cała szajka podejrzanych osobników, w tym 

jeden w wojskowym mundurze
45

. W Toruniu nie brakowało także 

nożowników. 7 sierpnia 1924 r. napadnięto na urzędników miejskich 

–––––––––– 
40 Ibid., 1926, nr 78, s. 4. 
41 Ibid., 1929, nr 14, s. 9. 
42 Ibid., 1936, nr 203, s. 8. 
43 Ibid., 1922, nr 20, s. 4. 
44 Ibid., nr 299, s. 5. 
45 Ibid., 1923, nr 41, s. 4. 
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Barańskiego i Bujzę, którzy przechodzili koło restauracji Zacisze. 

Obaj dostali ciosy w głowę, policjant zjawił się za późno, by ścigać 

napastnika, odprowadził jednak poszkodowanych do lecznicy miej-

skiej, gdzie zostali opatrzeni – obaj przeżyli
46

. 8 stycznia 1925 r. zaata-

kowany został na ulicy Sobieskiego idący do domu robotnik Leon 

Kowalski. Sprawca miał na sobie mundur kaprala, zadał swojej ofierze 

parę ciosów bagnetem
47

. 17 stycznia 1928 r. na ulicy Panieńskiej do-

konano brutalnego napadu na pracownika stolarni Pawła Knorra, wra-

cającego na rowerze do domu. Napadło go trzech mężczyzn. Jeden zadał 

cios nożem w plecy, a pozostali dwaj poważnie pobili. Krzyki ofiary 

odstraszyły napastników. „Słowo Pomorskie” wystosowało apel o sku-

teczniejsze ściganie tego typu zbrodni
48

. Sytuacja jednak nie poprawiła 

się, gdyż 8 września 1928 r. w osobnej rubryce podano informację 

o brutalnym ataku nożownika. Piotr Lampert i Franciszek Wardęga, 

kolejarze, wracali do domów po pracy. W okolicach ulicy Szewskiej 

zostali napadnięci. Lampert dostał ciosy w kark i pierś, Wardęga tylko 

w kark. Sprawca uciekł. Dzięki szybko podjętej akcji pościgowej zła-

pano go w mieszkaniu na ulicy Franciszkańskiej. Był to 24-letni Leon 

Henryk Wawrzenko pochodzący z Lublina. Obie ofiary przeżyły
49

. 

Takie bezsensowne akty przemocy powodowały, że redakcja „Słowa 

Pomorskiego” coraz częściej domagała się, by zaostrzyć procedury 

ścigania sprawców. Zazwyczaj nie było usprawiedliwienia dla takich 

ataków, bardzo rzadko orzekano o niepoczytalności przestępcy, tak jak 

w sprawie z 10 stycznia 1922 r., gdy na przypadkowo przechodzącego 

ulicą Szeroką sędziego Łopianowskiego rzucił się żołnierz, krzycząc: 

„zabiłeś mojego ojca”, i dość mocno go pobił
50

. Za niepoczytalnego 

uznano także bezrobotnego, który w 1934 r. napadł na wychodzącego 

z banku mężczyznę
51

.  

Napadem, który wywołał największą sensację w Toruniu, było jed-

nak porwanie dyrektora Lasów Państwowych, wywiezienie go za mia-

–––––––––– 
46 Ibid., 1924, nr 182, s. 4. 
47 Ibid., 1925, nr 5, s. 6. 
48 Ibid., 1928, nr 15, s. 10. 
49 Ibid., nr 215, s. 9. 
50 Ibid., 1922, nr 7, s, 4, 
51 B. Sprengel, op. cit., s. 103. 
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sto i pobicie. Wszystko wydarzyło się 4 września 1928 r. Dyrektor 

Bolesław Jarzębowski wracał z biura do domu. Było około godziny 

20. Po drodze na ulicy Słowackiego minął dwóch mężczyzn, na któ-

rych nie zwrócił szczególnej uwagi. Chwilę później chwycili go i za-

wlekli do samochodu, gdzie został ogłuszony, a także związany. Au-

tem wywieźli go za miasto i tam został ciężko pobity tępym narzę-

dziem. Sprawcy zostawili związaną, pobitą ofiarę i odjechali. Dopiero 

około godziny 23 zauważył go kierowca przejeżdżającego tamtędy 

samochodu. Nie wiadomo, kim byli oprawcy, dyrektor nie zdążył się 

im przyjrzeć, a później miał zawiązane oczy. Sprawcy nie rozmawiali 

między sobą, odpowiedzieli tylko na pytanie Jarzębowskiego, dlacze-

go go porwali, jeden z nich rzucił: „myśmy draniu na ciebie od dawna 

czekali”. Dyrektor już wcześniej otrzymywał listy z pogróżkami
52

. Tą 

sprawą żył cały Toruń, w końcu nieczęsto zdarzały się tu, jak pisało 

„Słowo Pomorskie”, wydarzenia jak z Nowego Jorku czy Chicago, 

a przynajmniej z Warszawy. 

4. Przestępstwa na tle seksualnym i prostytucja 

 Przestępstwa na tle seksualnym pojawiały się na łamach „Słowa 

Pomorskiego” sporadycznie i tylko wtedy, gdy były związane z napa-

dem, nie ma na przykład żadnej wzmianki o tego typu wypadkach zwią-

zanych z przemocą w rodzinie czy w miejscu pracy. 9 listopada 1922 r. 

„Słowo Pomorskie” ostrzegało, że wzrosła liczba przypadków zacze-

piania dziewcząt i młodych kobiet w godzinach wieczornych, w od-

ludnych miejscach, zwłaszcza na Mokrem. Jako przykład podano napad 

na pewną dziewczynę, która wracała przez Mokre do domu i została 

zaatakowana przez nieznanego jej osobnika
53

. Natomiast informacje 

z 1924 r. są już bardziej dokładne. 19 marca 1924 r. pojawiła się in-

formacja o napadzie na obrzeżach Torunia, w okolicach lasku łysomic-

kiego, gdzie napadnięta i zgwałcona została Helena K. Policja, mimo 

prowadzonego śledztwa, nie ustaliła tożsamości gwałciciela
54

. 11 li-

–––––––––– 
52 Słowo Pomorskie, 1924, nr 208, s. 5. 
53 Ibid., 1922, nr 207, s. 5. 
54 Ibid., 1924, nr 66, s. 7. 
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stopada tego samego roku została napadnięta, okradziona i zgwałcona 

przechodząca Szosą Bydgoską Monika F. Sprawca miał na sobie mun-

dur starszego szeregowca. Dzięki współpracy policji z żandarmerią 

wojskową sprawcę ujęto parę dni po dokonaniu napaści
55

. Jeszcze rza-

dziej niż informacje o napadach na kobiety pojawiały się informacje 

o przestępstwach na tle seksualnym wobec dzieci. 14 kwietnia 1930 r. 

zatrzymany został fotograf oskarżony o gwałt na 8-letniej dziewczyn-

ce
56

. W lipcu 1936 r. przypadkowi przechodnie przepłoszyli mężczy-

znę, który próbował w parku miejskim zgwałcić małą dziewczynkę
57

. 

Dnia 6 września 1922 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego, w po-

rozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, wydało rozporzą-

dzenie zobowiązujące policję do sprawowania nadzoru nad osobami, 

które zawodowo zajmowały się prostytucją. Policja miała odtąd obser-

wować kobiety, prawdopodobnie trudniące się nierządem, i kierować je 

do komisji sanitarno-obyczajowych. Ministerstwa ustaliły także, na 

podstawie czego można było rozpoznać prostytutkę. Według władz 

kobieta lekkich obyczajów przebywała w złym towarzystwie, wabiła 

mężczyzn w miejscach publicznych, nie miała innego źródła utrzyma-

nia niż to, o które była podejrzewana. Policja sprawdzała także to, z kim 

taka kobieta mieszkała. Poza tym policja miała za zadanie przypilno-

wać, aby zawodowe prostytutki regularnie poddawały się badaniom, 

co miało zapobiegać szerzeniu się chorób wenerycznych. Policja bada-

ła także całe środowisko związane z nierządem, starała się przeciw-

działać handlowi ludźmi, stręczycielstwu czy sutenerstwu
58

. W „Słowie 

Pomorskim” co jakiś czas pojawiały się informacje o kobietach zatrzy-

manych z powodu uprawiania nierządu, czy też włóczęgostwa. Nieste-

ty, sprawy te nie są szczegółowo opisane, prasa nie podaje żadnych na-

zwisk, co wiąże się z możliwością, że zarzuty te były fałszywe. Część 

prostytutek była zarejestrowana w policyjnych ewidencjach. W 1927 r. 

było ich tam 54, w 1929 r. 45, a w 1930 r. 57. W 1935 r. zarejestrowa-

no aż 154 prostytutki i 240 kobiet, które miały po cichu parać się nie-

–––––––––– 
55 Ibid., nr 262, s. 5. 
56 Ibid., 1930, nr 88, s. 9. 
57 Ibid., 1936, nr 169, s. 10. 
58 B. Sprengel, op. cit., s. 124. 
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rządem. W 1936 r. w spisach znajdowało się 147 kobiet lekkich oby-

czajów, w tym 91 chorych na rzeżączkę i 4 na kiłę
59

. Mimo różnego 

rodzaju zakazów, które zabraniały uprawiania nierządu na reprezenta-

cyjnych ulicach miasta, takich jak Szeroka czy Królowej Jadwigi, 

proceder ten kwitł tam w najlepsze, o czym we wrześniu 1929 r. in-

formowało „Słowo Pomorskie”.  

5. Włamania  

Włamania w Toruniu były przestępstwami o najmniejszej wykry-

walności sprawców. Były też jednym z najczęściej popełnianych prze-

stępstw. Włamywano się przede wszystkim do mieszkań, ale także do 

sklepów, piwnic, magazynów, a nawet urzędów. Włamywacze używali 

różnych technik, nieraz bardzo wyrafinowanych, włamywali się przez 

okna na górnych piętrach, więc musieli umieć się wspinać, nierzadko 

też po prostu wybijali szybę w witrynie i szybko zabierali to, co akurat 

tam było. Poza informacjami o włamaniach „Słowo Pomorskie” paro-

krotnie chwaliło miejscową policję za ujęcie notorycznych włamywa-

czy lub wręcz całych szajek. Włamania właściwie zawsze wiązały się 

z kradzieżą, „Słowo Pomorskie” nie pisało o włamaniach, które miały 

na celu tylko zniszczenie czegoś. Kradziono przeróżne rzeczy, oczywi-

ście najczęściej pieniądze, biżuterię, futra, towary luksusowe, ale tak 

naprawdę włamywacze brali wszystko to, co uznali za możliwe do 

sprzedaży. 

Dnia 28 kwietnia 1922 r. „Słowo Pomorskie” poinformowało o dwóch 

włamaniach: na ulicy Sienkiewicza, gdzie z mieszkania pani Starzyń-

skiej skradziono srebrny zegarek, oraz na ulicy Podgórnej, gdzie z piw-

nicy pani Czwadrakowskiej zniknął opał o wartości 10 tysięcy marek 

polskich
60

. Również 11 lipca tego roku miało miejsce włamanie, na uli-

cy Mickiewicza, tym razem zginęła duża ilość bielizny i odzieży
61

. We 

wszystkich tych wypadkach sprawcy nie zostali odnalezieni. Zdarzało 

się, że po dokładnym przeszukaniu mieszkania włamywacze nie zabie-

–––––––––– 
59 Ibid., s. 124. 
60 Słowo Pomorskie, 1922, nr 98, s. 5. 
61 Ibid., nr 156, s. 4. 
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rali żadnej rzeczy, jak na przykład 28 października 1922 r. z mieszkania 

chorążego Czwaczki przy ulicy Bydgoskiej
62

. Z piwnic i mieszkań 

kradziono także jedzenie, i tak 28 listopada 1922 r. ktoś włamał się do 

piwnicy restauracji przy ulicy Lubickiej i ukradł 2 gęsi, 10 funtów 

solonej gęsiny, 10 funtów wieprzowiny, 10 funtów słoniny i 3 mendle 

jaj
63

. Także 5 listopada 1925 r. łupem włamywaczy padło 10 kilogra-

mów słoniny wyniesionych z mieszkania Stanisława Morawskiego przy 

ulicy Mickiewicza
64

. 15 października 1927 r. z mieszkania Katarzyny 

Kosińskiej zniknęła gotówka – 850 złotych – i 11 łyżek alpakowych
65

. 

Złodzieje potrafili wynieść prawie wszystko, co znajdowało się w miesz-

kaniu. Tak postąpili w 1936 r. w przypadku pewnego dziennikarza 

z ulicy Szerokiej, któremu skradziono całą garderobę. Na szczęście 

policja znalazła zarówno włamywaczy, jak i ich łup
66

. 

Wraz z rozwojem techniki coraz częstszymi sprzętami w domach, 

urzędach i restauracjach były radioodbiorniki, aparaty fotograficzne 

i maszyny do pisania. Sprzęty te stały się smakowitym kąskiem dla 

włamywaczy. Jedną z ciekawszych spraw dotyczących nowoczesnego 

wówczas sprzętu była seria kradzieży dokonana w Urzędzie Skarbo-

wym przy ulicy Piekary, z którego zginęły radioodbiorniki i głośniki. 

Co ciekawe, zamki były nietknięte i poza brakiem sprzętu nie znale-

ziono żadnych śladów włamania. W toku śledztwa policja wykazała, 

że włamywacz, by dotrzeć do Urzędu, opuszczał się na linie z dachu 

sąsiedniej kamienicy, a potem wchodził na strych przez małe okienko. 

Sprawcę ujęto
67

. W 1927 r. z mieszkania przy ulicy Konopnickiej zgi-

nął aparat fotograficzny
68

, a w 1932 r. z mieszkania radcy prawnego 

zginęła maszyna do pisania marki Royal, której wartość szacowano na 

1350 złotych
69

. 

–––––––––– 
62 Ibid., nr 249, s. 4. 
63 Ibid., nr 273, s. 4. 
64 Ibid., 1925, nr 257, s. 5. 
65 Ibid., 1927, nr 237, s. 10. 
66 B. Sprengel, op. cit., s. 107. 
67 Ibid., s. 110. 
68 Słowo Pomorskie, 1937, nr 52, s. 8. 
69 Ibid., 1932, nr 182, s. 9. 
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Włamywano się także do sklepów. 8 czerwca 1921 r. włamywacze 

dostali się do składu materiałów firmy H. Kaczmarek przy ulicy Sze-

rokiej. Powybierali najdroższe materiały, a te mniej cenne zostawili 

w magazynie
70

. 20 listopada 1922 r. włamano się do Kuchni Ludowej, 

skąd skradziono złoty zegarek i odrobinę masła, a także do składu 

rzeźnickiego Roloffa – stamtąd zniknęło 60 funtów kiszek
71

. Informa-

cja o „ciekawym” włamaniu pojawiła się 12 października 1924 r. Otóż 

10 października nieznany sprawca włamał się do Teatru Miejskiego, 

z którego ukradł tylko płaszcz należący do jednego z aktorów. Ubranie 

miało wartość 300 złotych. Częstym łupem włamywaczy były alkohol 

i papierosy, a także wszelkiego rodzaju towary kolonialne. 21 wrze-

śnia 1927 r. zostało zgłoszone włamanie do kiosku przy ulicy Bydgo-

skiej. Złodzieje zabrali papierosy, czekoladki i pierniki o łącznej war-

tości 650 złotych
72

. 22 sierpnia 1928 r. „Słowo Pomorskie” informo-

wało o wielkiej kradzieży, której dokonano po włamaniu do sklepu 

kolonialnego przy ulicy Prostej. Skradziono różne towary, których 

wartość przekroczyła 2000 złotych
73

. 17 lipca 1929 r. nieznani spraw-

cy dostali się do pomieszczeń Toruńskiego Klubu Sportowego przy 

kortach tenisowych. Zabrali 5 par butów i garderobę sportową
74

. Nie 

wszystkie włamania były udane. 7 października 1927 r. usiłowano 

włamać się do Toruńskiej Fabryki Chleba przy ulicy Sobieskiego, ale 

sprawcy zostali przepłoszeni przez przypadkowych przechodniów
75

. 

Mimo słabej wykrywalności takich przestępstw policji udało się 

aresztować paru notorycznych włamywaczy. 2 czerwca 1921 r. „Słowo 

Pomorskie” poinformowało o aresztowaniu Stanisława Wilemskiego, 

pseudonim Wilma, który miał na swoim koncie kilka poważnych 

„skoków”. Zanim jednak zjawił się w Toruniu przebywał w Westfalii, 

gdzie był dowódcą jednego z tamtejszych oddziałów komunistów
76

. 

Przyznał się do kilku włamań do mieszkań, a także do szpitala miej-

–––––––––– 
70 Ibid., 1921, nr 79, s. 5. 
71 Ibid., 1922, nr 267, s. 4. 
72 Ibid., 1927, nr 262, s. 8. 
73 Ibid., 1928, nr 268, s. 8. 
74 Ibid., 1929, nr 192, s. 9. 
75 Ibid., 1927, nr 180, s. 9. 
76 B. Sprenger, op. cit., s. 105. 
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skiego i rabunku kasy na dworcu kolejowym Toruń-Kluczyki. Wilem-

ski „pracował” także w Wolnym Mieście Gdańsku, a tamtejsza policja 

oferowała 80 tys. marek za oddanie go w jej ręce
77

. 4 listopada 1922 r. 

aresztowano specjalistę od okradania mieszkań, który przyjechał do 

Torunia z Warszawy – Józefa Łasowskiego. Pojawił się on w mieście 

po nieudanym skoku w Poznaniu. Jednak i Toruń okazał się niego-

ścinnym miejscem dla włamywacza, gdyż po kolejnym włamaniu zo-

stał namierzony i wzięty pod obserwację, a gdy się zorientował, podjął 

próbę ucieczki. Udało mu się dojechać do Chełmna, gdzie został aresz-

towany
78

. Jednak najsłynniejszym toruńskim włamywaczem był Alek-

sander Layer, który był nazywany królem złodziei, ale także toruńskim 

Alem Capone. W latach 1932–1933 stał na czele dobrze zorganizowa-

nej szajki odpowiedzialnej za wiele napadów w mieście i w całym 

powiecie. Mimo że policja nie miała żadnych dowodów, pomógł jej 

jednak przypadek, jakim był spór o kobietę między Layerem a jego 

najbardziej zaufanym pomocnikiem Rudolfem Jancewem, który w ze-

mście zadenuncjował toruńskiego Ala Capone policji. 22 maja 1934 r. 

udało mu się zbiec z sali sądowej. Wkrótce jednak został ponownie 

złapany i skazany na karę więzienia
79

. 

6. Wojsko i paragrafy 

 Toruń był miastem garnizonowym, a żołnierze na stałe wpisali się 

w jego krajobraz. Ich obecność miała wpływ na bezpieczeństwo w mie-

ście. Popełniali wiele drobnych przestępstw, głównie w stanie nietrzeź-

wości, zazwyczaj były to różnego rodzaju burdy i awantury, zarówno 

między sobą, jak i z cywilami. 29 września 1921 r. został raniony ba-

gnetem właściciel restauracji, który nie chciał podać ręki pijanemu 

podoficerowi
80

. W październiku 1921 r. pijani marynarz i rotmistrz ude-

rzyli posterunkowego, który miał służbę na skrzyżowaniu ulic Bydgo-

skiej i Konopnickiej
81

. W 1936 r. w Wigilię Bożego Narodzenia kom-
–––––––––– 

77 Słowo Pomorskie, 1921, nr 74, s. 4. 
78 Ibid., 1922, nr 254, s. 4. 
79 Ibid., 1934, nr 115, 9. 
80 Ibid., 1921, nr 214, s. 4. 
81 Ibid., nr 244, s. 4. 
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pletnie pijany szeregowy wymachiwał szablą i straszył przechodniów na 

Rynku Nowomiejskim
82

. Pijani żołnierze mieli także problemy z do-

tarciem do własnego domu. I tak 15 października 1922 r. „Słowo Po-

morskie” informowało o tajemniczej próbie włamania. Nocą jeden z 

posterunkowych patrolujących ulicę Bydgoską usłyszał dźwięk tłu-

czonej szyby, postanowił więc udać się w stronę źródła hałasu. Po 

drodze spotkał właściciela domu pana Goldensterna, który właśnie 

wybiegł w poszukiwaniu pomocy, ponieważ ktoś włamywał się do 

jego domu. Okazało się, że włamywaczem jest pijany oficer Józef S. 

Cała sprawa miała zostać wyjaśniona przez policję
83

. Osobną kategorią 

przestępstw popełnianych przez wojskowych była dezercja. W Toru-

niu żandarmeria nieraz łapała dezerterów, którzy często byli odpowie-

dzialni za różne przestępstwa kryminalne, tak jak Franciszek Kurow-

ski, który w czerwcu 1921 r. został złapany przez policję i oskarżony 

o włamanie
84

. Jeżeli chodzi o pospolite przestępstwa kryminalne, to 

żołnierzom zdarzało się kraść, ale popełniali także o wiele poważniej-

sze czyny. 13 sierpnia 1932 r. na ulicy Żeglarskiej kapral Bronisław P. 

zastrzelił Janinę Z., a następnie popełnił samobójstwo, strzelając sobie 

w skroń
85

. Żołnierze byli też oskarżani o popełnianie przestępstw o cha-

rakterze seksualnym, czego przykładem jest sprawa z marca 1930 r., 

kiedy to pewna kobieta oskarżyła znajomego szeregowego o zgwałce-

nie w parku miejskim
86

. W wojsku nie brakowało przestępstw gospo-

darczych i defraudacji. W Toruniu największą taką sprawą był proces 

z 2 września 1929 r. Na ławie oskarżonych zasiedli pułkownik artylerii 

Ottokar Brzoza-Brzezina, major Suchodolski, kapitan Mostek, chorąży 

Świetlak i chorąży Zielonka-Wiślicki. Dwaj pierwsi zostali oskarżeni 

o działanie na szkodę skarbu państwa przez organizowanie „ustawio-

nych” przetargów oraz przydzielanie prac żołnierzom, które potem 

były księgowane na rzecz danej firmy, a ta z kolei pobierała za to od 

–––––––––– 
82 Ibid., 1936, nr 300, s. 10. 
83 Ibid., 1922, nr 238, s. 4. 
84 Ibid., 1921, nr 81, s. 4. 
85 Ibid., 1932, nr 185, s. 10. 
86 Ibid., 1930, nr 54, s. 9. 
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wojska zapłatę. Ponadto zostali oskarżeni o wiele nadużyć i wykroczeń 

względem podwładnych
87

.  

Wojskowy status Torunia przyciągał do miasta szpiegów, jednak 

informacje o ich ujęciu są bardzo skromne, ponieważ w grę wchodziły 

sprawy wywiadu i kontrwywiadu. 1 kwietnia 1923 r. policja ujęła nie-

jakiego Jochumwicza, który podawał się za oficera. Został on oskarżony 

o szpiegostwo na rzecz jednego z krajów ościennych
88

. 

Z wojskiem były także związane sprawy, które „Słowo Pomorskie” 

określa mianem tajemniczych. 10 września 1928 r. z Centralnej Szkoły 

Lotniczej w Bydgoszczy wyleciał w kierunku Torunia pilot Jarosław 

Celowicz. 11 września nadal nie było o nim żadnych informacji. Policja 

wszczęła śledztwo, uznając lotnika za zaginionego, chociaż w dzienniku 

pojawiły się spekulacje, że z jakichś powodów mógł wylądować na tery-

torium Niemiec
89

. 

 Nie zawsze sąsiedztwo wojska wraz z jego poligonami i ćwiczeniami 

podobało się mieszkańcom Torunia. 18 września 1928 r. „Słowo Po-

morskie” donosiło o skutkach ćwiczeń z minami na poligonie w Pod-

górzu. Otóż detonacje były tak silne, że w całym mieście drżały domy 

i wypadały szyby z okien, a gdzieniegdzie poodpadał tynk. Oczywiście 

najbardziej ucierpiał sam Podgórz, a zwłaszcza ulica Główna. Wszel-

kie szkody miały być zgłaszane do komendy poligonu na Starym Ryn-

ku. Najbardziej bulwersowało mieszkańców to, że ćwiczenia nie zosta-

ły przerwane w niedzielę w godzinach odprawiania nabożeństw
90

. 

8. Fałszerstwa 

Na mocy Dekretu Naczelnika Państwa z 7 grudnia 1918 r. Polska 

Krajowa Kasa Pożyczkowa, która została utworzona w Warszawie w 

1917 r. przez władze niemieckie, stała się jedyną instytucją emisyjną 

nowego państwa. Kasa wypuściła niemieckie zapasy marki, a w 1919 r. 

zaczęła drukować własne banknoty opatrzone informacją o ich tym-

–––––––––– 
87 Ibid., 1929, nr 202, s. 9. 
88 Ibid., 1923, nr 75, s. 4. 
89 Ibid., 1928, nr 210, s. 9. 
90 Ibid., nr 215, s. 9. 
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czasowości i o tym, że będą w przyszłości wymienione na walutę, jaką 

uchwali Sejm Ustawodawczy. Zapowiedź ta była nazbyt optymistycz-

na, gdyż dopiero następny sejm w 1924 r. uchwalił zasady wymiany 

waluty. Ważnym zadaniem nowych władz była wymiana walut, jakich 

używano na terytoriach byłych zaborów, na nową markę polską. Za-

częto wprowadzać ją jako drugą walutę obok tej, która istniała wcze-

śniej w zaborach – w kwietniu 1919 r. w Wielkopolsce, w styczniu 

1920 r. w Galicji i części Królestwa Polskiego wcześniej okupowanej 

przez Austrię. Następnie marka polska stała się jedyną obowiązującą 

walutą – w listopadzie 1919 r. w Wielkopolsce, w marcu 1920 r. w Gali-

cji i części Królestwa Polskiego okupowanego wcześniej przez Au-

strię, a w lutym 1920 r. na Pomorzu. W kwietniu 1920 r. rubel przestał 

być środkiem płatniczym w II Rzeczypospolitej. W lipcu 1921 r. po-

stanowienie to objęło również Kresy Wschodnie. Na Górnym Śląsku 

miała obowiązywać konwencja z 1922 r., wedle której na polskiej 

części Śląska miała obowiązywać marka niemiecka przez następne 15 

lat, ale już w listopadzie 1922 r. rząd II Rzeczypospolitej wprowadził 

tam polską walutę, powołując się na znacznie szybszą inflację marki 

niemieckiej niż polskiej
91

. Trudna sytuacja polskiej waluty, problemy 

z unifikacją kraju, a także to, że aparat państwa był dopiero budowany 

sprawiło, że fałszerstwa pieniędzy były niezwykle łatwe i częste. Tak 

było też w Toruniu, gdzie na początku lat 20. co chwilę można było 

przeczytać w gazetach ostrzeżenia o fałszywych banknotach albo o ich 

wykryciu. Równie dużo fałszerstw można zaobserwować w momencie 

przejścia od marki polskiej do złotego, co związane było z tym, że 

mimo informacji o tym, jak będzie wyglądała nowa waluta ludzie mie-

li olbrzymi problem, by stwierdzić, czy to co mają w portfelach jest 

prawdziwe, czy może jednak sfałszowane.  

Najwięcej informacji o fałszywych markach polskich pochodzi z 

1921 r. Najczęściej fałszowanym nominałem było 1000 marek polskich. 

Już 21 lipca 1921 r. pojawiła się informacja o fałszywych banknotach, 

które znalazły się w obiegu; miały one sygnaturę A, numer 381 706
92

. 

–––––––––– 
91 W. Morawski, Od marki do złotego, historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, 

Warszawa 2008, s. 53-56. 
92 Słowo Pomorskie, 1921, nr 147, s. 4. 
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5 maja i 5 listopada tego samego roku w gazetach zamieszczono komu-

nikaty Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej dotyczące podrobionych 

1000 markach polskich. Kasa informowała o cechach charakterystycz-

nych nieprawdziwych pieniędzy. Były sygnowane datą 17 maja 1919 r., 

drukowane na białym papierze z dobrze podrobionym znakiem wod-

nym w kształcie orła, na pierwszy rzut oka trudne do rozpoznania. Od 

prawdziwych marek różniły się kilkoma szczegółami. Po pierwsze tło 

wokół znaku wodnego było inne, a po drugie orzeł nie miał na dziobie 

ukośnego znaczka, który miał przedstawiać nozdrza
93

. Niektóre z nich 

miały bardziej rozmazany druk albo były zbyt ciemne lub zbyt jasne
94

. 

Instrukcje, jak odróżnić fałszywe marki od tych autentycznych, poja-

wiały się dość często i równie często informowano o tym, że pieniądze 

są dobrze podrobione i różnice są naprawdę subtelne, a więc niełatwe 

do wykrycia dla niewprawnego oka. Jednak zdarzały się też próby 

wprowadzania na rynek banknotów, które były fatalnie podrobione, 

jak na przykład 500 marek, o czym „Słowo Pomorskie” informowało 

6 października 1922 r. Banknoty te były wykonane bardzo niechlujnie, 

miały większą numerację i zamazany wizerunek królowej Jadwigi. 

Nawet kolor całego banknotu różnił się znacznie od oryginału. Był 

jasnozielony z elementami jasnobrązowymi, tymczasem oryginał był 

ciemnozielony z elementami ciemnobrązowymi
95

. Czasy inflacji były 

dla fałszerzy prawdziwym rajem, gdyż bardzo łatwo było zalać rynek 

imitacjami banknotów, ponieważ i tak był już przepełniony prawie 

bezwartościowymi pieniędzmi, a ludzie nie orientowali się, które no-

minały coś jeszcze znaczą, a które nie. 7 marca 1923 r. wykryto fałszy-

we 10 000 marek, które miały nieudane cieniowania, więc były dość 

łatwe do rozpoznania
96

. Wraz z wejściem w obieg nowej waluty – zło-

tego – fałszerze oczywiście zaczęli go podrabiać. Pierwsze wzmianki 

pochodzą z 30 lipca 1924 r., gdy Bank Polski w komunikacie praso-

wym ostrzegał przed fałszywymi 5-złotówkami i podawał, jak rozpo-

znać fałszywy banknot, który tak jak w przypadku marki był nieco 

–––––––––– 
93 Ibid., nr 101, s. 4. 
94 Ibid., nr 276, s. 3. 
95 Ibid., 1922, nr 256, s. 4. 
96 Ibid., 1923, nr 53, s. 4. 
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zamazany i różnił się detalami
97

. Bank Polski, najprawdopodobniej by 

uniknąć problemów obywateli z rozpoznawaniem falsyfikatów, infor-

mował o wprowadzeniu nowej serii banknotów, podając ich dokładny 

opis, co uczynił na przykład 7 września 1924 r.
98

 Z drugiej strony takie 

dokładne opisy mogły ułatwiać pracę fałszerzom. 

Poza informacjami pochodzącymi od instytucji emisyjnych i ogól-

nymi wiadomościami o tym, że w Toruniu pojawiły się fałszywe pie-

niądze, „Słowo Pomorskie” donosiło także o pojedynczych próbach 

wprowadzania falsyfikatów na rynek. Najczęstszym miejscem, gdzie 

próbowano tego dokonywać, były kasy dworcowe, co ciekawe, często 

posługiwano się tam fałszywymi monetami. 16 sierpnia i 22 październi-

ka 1926 r. na dworcu Mokre mężczyzna próbował zapłacić fałszywymi 

monetami 1-złotowymi za bilet
99

. Fałszerstwa pieniędzy, które w pew-

nych okresach były masowe i wiadomości o nich pojawiały się w kro-

nice kryminalnej niemal codziennie, budziły dużą niechęć prasy i czę-

ste apele o silniejszą z nimi walkę. Taki apel pojawił się 18 września 

1929 r. w „Słowie Pomorskim”, które z jednej strony cieszyło się z ko-

lejnego aresztowania, z drugiej ubolewało, że wciąż wypływają nowe 

sprawy
100

. Niestety w wykorzystywanym źródle nie ma informacji 

o tym, z jakich rejonów kraju przybywały fałszywe pieniądze ani także 

o tym, czy w Toruniu istniały jakieś wytwórnie i szajki zajmujące się 

tym procederem.  

Poza fałszerstwem pieniędzy nie ma zbyt wielu innych spraw oscy-

lujących wokół podrabiania czegokolwiek. 4 stycznia 1921 r. pojawiła 

się informacja o fałszywych znaczkach na cukier
101

. Bardzo ciekawą 

sprawą było wykrycie w 1934 r. w jednym z antykwariatów podrobio-

nego obrazu Kossaka, niedługo potem policja odnalazła także fałszy-

we obrazy Fałata, Axentowicza i Malczewskiego
102

. 

–––––––––– 
 97 Ibid., 1924, nr 175, s. 5. 

 98 Ibid., nr 208, s. 8. 

 99 Ibid., 1926, nr 187, 244, s. 7, 8. 
100 Ibid., 1929, nr 215, s. 8. 
101 Ibid., 1921, nr 2, s. 4. 
102 Ibid., 1934, nr 99, s. 9. 
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9. Kradzieże 

Kradzieże były najpospolitszą formą działalności kryminalnej w To-

runiu. Złodzieje kradli wszystko, co uważali za możliwe do sprzedania, 

a także rzeczy, które po prostu wpadały im w ręce. Okradano ludzi na 

targach i na ulicach, okradano sklepy i kościoły. Właściwie codziennie 

„Słowo Pomorskie” donosiło o bardziej lub mniej spektakularnej kra-

dzieży. Na targach bardzo często grasowali kieszonkowcy, zwani też 

doliniarzami. W bardzo zręczny sposób potrafili wyciągnąć portfel czy 

zwitek pieniędzy z kieszeni ofiary, która orientowała się dopiero wów-

czas, gdy chciała na przykład zapłacić. Zazwyczaj działali w ścisku 

i nie sposób było wyczuć momentu, w którym było się pozbawianym 

portfela. „Słowo Pomorskie” zamieszczało ostrzeżenia przed dolinia-

rzami. 9 lutego 1926 r. dziennik informował o okradzeniu dwóch go-

spodyń domowych na targu i apelował o uwagę, gdyż w tłumie na-

prawdę można łatwo zostać okradzionym
103

.  

Na początku lat 20, gdy w Toruniu panowała bieda, ginęło bardzo 

dużo odzieży, ubrań, a nawet bielizny czy pościeli, ale także jedzenia. 

12 stycznia 1921 r. J. Simińskiemu skradziono białą poszewkę, pani 

Piątkowskiej parę czarnych butów, fartuch i stanik, a właścicielowi 

restauracji na ulicy Nadbrzeżnej płaszcz i futro
104

. 23 czerwca 1921 r. 

oraz 21 kwietnia 1922 r. ukradziono Annie Garlińskiej białą koszulę, 

1,5 funta cukru, Adolfowi Bediekierowi gęś i dwie kury
105

, natomiast 

panu Piotrowskiemu skradziono bieliznę o wartości 100 000 marek 

polskich
106

. 

Od czasu do czasu złodzieje pojawiali się na cmentarzach i w ko-

ściołach. Tego typu kradzieże budziły szczególną niechęć prasy i nie-

raz były nazywane świętokradztwami. 13 lipca 1923 r. „Słowo Pomor-

skie” poinformowało o kradzieży kilkunastu kosztownych palm z cmen-

tarza ewangelickiego, niestety policji nie udało się ich odnaleźć
107

. Kra-

dzieże w kościołach można podzielić na dwie kategorie. Te dotyczące 
–––––––––– 

103 Ibid., 1926, nr 31, s. 7. 
104 Ibid., 1921, nr 8, s. 4. 
105 Ibid., nr 14, s. 4. 
106 Ibid., 1922, nr 92, s. 4. 
107 Ibid., 1923, nr 157, s. 5. 
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mienia kościelnego i te, które polegały na tym, że złodziej okradał 

kogoś, kto akurat przebywał w kościele. 27 marca 1927 r. do gazet 

trafiła informacja o ujęciu złodzieja, który w kościele św. Jakuba ukradł 

puszkę z komunikantami, a z wojskowej kaplicy prawosławnej przy 

koszarach Sowińskiego zabrał kielich i dwa krzyże
108

. Bardzo często 

były okradane kościelne skarbonki. W styczniu 1936 r. obrabowano 

skarbonkę w kościele Najświętszej Marii Panny
109

, a w kwietniu 1934 r. 

w kościele Chrystusa Króla
110

. 26 lipca 1923 r. w kościele św. Jakuba 

okradziony został organista, któremu zginął złoty zegarek. Kieszonko-

wiec skorzystał z zamieszania, jakie powstało, gdy ludzie opuszczali 

świątynię po zakończeniu nabożeństwa
111

. Takie przypadki zdarzały 

się w wielu toruńskich kościołach, np. 2 kwietnia 1927 r. pewnej ko-

biecie skradziono torebkę w kościele św. Jana. W torebce była gotów-

ka i dowód osobisty
112

. 

Istną plagą w Toruniu były kradzieże rowerów, które były przy-

jemnym, ale dość drogim środkiem transportu, poza tym łatwo je było 

ukraść, gdy nikt ich nie pilnował. 30 maja 1922 r. złodzieje ukradli 

z piwnicy pani Ciszewskiej nowy rower „Cursor”, za wszelkie infor-

macje o pojeździe poszkodowana wyznaczyła nagrodę
113

. 19 lutego 

1926 r. poinformowano o kradzieży dwóch rowerów
114

, a w lutym 

1937 r. ukradziono ich aż 10
115

. Proceder ten był tak dokuczliwy dla 

mieszkańców Torunia, że 25 lipca 1926 r. „Słowo Pomorskie” wydru-

kowało porady, jak próbować uchronić się przed kradzieżą, przede 

wszystkim nie zostawiać rowerów bez opieki. Oczywiście nie było to 

proste, bo przecież nie wszędzie można było wejść z rowerem, więc 

redaktorzy proponowali zakup specjalnej „kłódki”, która powinna zapo-

biec utracie pojazdu
116

. Znacznie rzadziej kradziono motocykle. 24 mar-

–––––––––– 
108 Ibid., 1927, nr 67, s. 8. 
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110 Ibid., 1934, nr. 115, s. 7. 
111 Ibid., 1923, nr 168, s. 5. 
112 Ibid., 1927, nr 76, s. 6. 
113 Ibid., 1922, nr 123, s. 5. 
114 Ibid., 1926, nr 40, s. 7. 
115 Ibid., 1937, nr 26-48. 
116 Ibid., 1926, nr 168, s. 9. 
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ca 1934 r. motocykl zniknął sprzed zakładu fryzjerskiego
117

, a 1 marca 

1939 r. ktoś odjechał cudzym pojazdem ze stacji benzynowej
118

. Do-

niesienia o próbie kradzieży samochodów pojawiły się dopiero pod 

koniec lat 30. i w większości były to głupie żarty. Wiązało się to 

z problemem, co zrobić z takim łupem. Pojazdów było zbyt mało, by 

móc skradzionym swobodnie jeździć po mieście, a przetransportować 

samochód do innego miasta i pozostać niezauważonym nie było łatwo.  

W mieście ginęły także pozornie dziwne rzeczy, które jak się potem 

okazywało najczęściej można było znaleźć w skupie złomu. W nocy 

z 8 na 9 kwietnia 1921 r. zniknęło 300 metrów drucianej siatki, którą 

torunianin Lucjan Tomaszewski osłaniał obsianą ziemię na Bielanach, 

by uchronić ją przed zającami i innymi zwierzętami
119

. 8 marca 1923 r. 

„Słowo Pomorskie” donosiło o kradzieżach mosiężnych klamek, nie-

które według świadków miały miejsce w biały dzień
120

. 28 lipca tego 

samego roku została skradziona tablica znad Wisły, która informowała 

o zakazie śmiecenia. Dziennik podejrzewał, że ktoś mógł uznać ją za 

łatwe źródło darmowego opału
121

. Natomiast 10 listopada pojawiła się 

informacja o tym, że z przedsionków, korytarzy i toalet w restaura-

cjach giną żarówki, jako powód gazeta podała wysoką cenę nowych 

żarówek
122

. W listopadzie 1924 r. w Toruniu szerzył się niosący po-

tencjalne niebezpieczeństwo proceder, polegający na kradzieży po-

kryw od studzienek kanalizacyjnych, które ginęły przede wszystkim na 

ulicy Pułaskiego
123

. Łakomym kąskiem dla złomiarzy były ołowiane 

rury; 28 kwietnia 1926 r. złodzieje ukradli takie rury z dwóch miesz-

kań
124

, a grudniu 1922 r. w domu przy ulicy Kościuszki złodzieje zde-

montowali rury do wysokości drugiego piętra
125

. 

–––––––––– 
117 Ibid., 1934, nr 71, s. 8. 
118 Ibid., 1939, nr 48, s. 9. 
119 Ibid., 1921, nr 83, s. 4. 
120 Ibid., 1923, nr 54, s. 4. 
121 Ibid., nr 170, s. 4. 
122 Ibid., nr 258, s. 4. 
123 Ibid., 1924, nr 275, s. 5. 
124 Ibid., 1926, nr 97, s. 8. 
125 Ibid., 1922, nr 286, s. 4. 
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10. Inne  

Poza sprawami, które z oczywistych powodów podpadały pod roz-

maite paragrafy, w Toruniu zdarzały się wypadki, które bardzo trudno 

zakwalifikować jako przestępstwa, ale wpływały one na opinię pu-

bliczną i postrzeganie bezpieczeństwa w mieście. Chodzi o pożary, 

wypadki drogowe, samobójstwa i zaginięcia lub raczej zniknięcia. 

Pożary w Toruniu i jego okolicach były czymś powszednim zwłasz-

cza podczas miesięcy letnich, gdy było sucho i gorąco. Policji trudno 

było ustalić, czy dany pożar to podpalenie w celu na przykład wyłu-

dzenia odszkodowania, czy też było to zwykłe przypadkowe zaprósze-

nie ognia od niedopałka papierosa, czy źle zgaszonego ogniska. „Sło-

wo Pomorskie” nie podaje przyczyn pożarów lub tylko przypuszcza, 

jakie one mogły być. Od 1925 do 1935 r. w Toruniu wybuchły 492 

pożary, w tym 243 z powodu zwykłej nieostrożności, 98 to wina wa-

dliwych kominów, 21 to podpalenia, 19 w wyniku zwarcia, 12 spowo-

dowały eksplozje, w 4 przypadkach zawiniły wyładowania atmosfe-

ryczne, a w 5 odnotowano samozapłon
126

. Statystyka ta jasno pokazu-

je, że większość pożarów to wina ludzkiej nieostrożności lub głupoty.  

Wypadki drogowe dotyczyły nie tylko samochodów, ale także ro-

werów czy koni. Te dwa ostatnie środki transportu były chętnie wyko-

rzystywane przez wojskowych, którzy często preferowali tak zwany 

kawaleryjski styl jazdy, czyli po prostu zbyt brawurowy, co prowadzi-

ło do częstych potrąceń na chodnikach
127

. Także kierowcy samocho-

dów, których wraz z upływem lat w Toruniu było coraz więcej, lubili 

szybką jazdę po mieście, co nieraz skutkowało potrąceniem pieszego. 

Jednak i piesi nie byli bez winy, nierzadko po prostu wchodząc pod 

koła samochodu, dlatego tak trudno było stwierdzić, czy wypadek był 

tylko wypadkiem, czy też działaniem z premedytacją. Często ofiarami 

były bawiące się przy drodze dzieci, tak jak czterolatek, który został 

śmiertelnie potrącony 20 grudnia 1929 r.
128

 Do częstych kolizji docho-

dziło między rowerzystami a samochodami. 4 listopada 1929 r. zginął 

–––––––––– 
126 B. Sprengel, op. cit., s. 122. 
127 Słowo Pomorskie, 1922, nr 187, s. 4. 
128 Ibid., 1929, nr 294, s. 8. 
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rowerzysta, który zderzył się z samochodem
129

. Zdarzały się też kolizje 

różnych pojazdów z tramwajami. Wyjątkową tragedią było zderzenie 

się tramwaju z dorożką, którą rodzina radnego Trzosowskiego wracała 

z pogrzebu jego córki Heleny, zastrzelonej podczas napadu na miesz-

kanie
130

.  

Doniesienia o samobójstwach w międzywojennym Toruniu były na 

porządku dziennym. W wielu numerach „Słowa Pomorskiego” można 

znaleźć informacje o desperatach próbujących targnąć się z mniejszym 

lub większym skutkiem na własne życie. Mężczyźni zazwyczaj strzela-

li sobie w głowę, rzadziej się wieszali, kobiety natomiast wybierały 

trucizny, na przykład lizol, rzadziej podcinały sobie żyły
131

. Częstym 

sposobem pozbawienia się życia był także skok do Wisły, czego pró-

bowała dokonać w maju 1929 r. matka z dwójką małych dzieci. Zosta-

ła uratowana przez przechodzącego żołnierza
132

. 

W II Rzeczypospolitej zaginięcia były badane przez policję na 

wniosek rodziny
133

. Najczęściej uciekali nastolatkowie, którzy zazwy-

czaj po paru dniach albo sami wracali, albo byli odnajdywani niedale-

ko domu. Bardzo wielu nastolatków za cel podróży obierało Gdynię, by 

stamtąd ruszyć na podbój świata, tak jak pewien 14-latek, który zosta-

wił matce list, w którym napisał, że zamierza wybrać się w podróż do-

okoła świata, niestety nie wiadomo, jak zakończyła się ta historia
134

. 

Na podstawie informacji znajdujących się w „Słowie Pomorskim” 

można odtworzyć panoramę przestępczości w Toruniu w okresie dwu-

dziestolecia międzywojennego. Od ciężkich zbrodni pokroju morder-

stwa czy dzieciobójstwa (rzadkich, ale jednak pojawiających się na 

łamach „Słowa Pomorskiego”) przez różnego rodzaju przestępstwa 

gospodarcze i fałszerstwa, aż do tych najbardziej pospolitych – takich 

jak prostytucja czy bardzo częste w mieście kradzieże. Przez dwadzie-

ścia lat żadna sprawa nie przykuła szczególnej uwagi dziennikarzy. 

Nie prowadzili oni żadnego śledztwa na wielką skalę. Niekiedy niektó-

–––––––––– 
129 Ibid., nr 255, s. 9. 
130 Ibid., 1921, nr 290, s. 4. 
131 B. Sprengel, op. cit., s. 142. 
132 Słowo Pomorskie, 1929, nr 113, s. 7. 
133 B. Sprengel, op. cit., s. 143. 
134 Ibid., s. 144. 
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re przestępstwa otrzymywały swoją własną rubrykę (jak porwanie dy-

rektora lasów państwowych) lub pojawiały się w kilku numerach (kwe-

stia tragicznie zakończonego włamania do domu radnego Trzosow-

skiego). Jednak nawet w takich przypadkach dziennikarze tylko opi-

sywali fakty i przedstawiali opinie, sami nie prowadząc śledztwa na 

własną rękę. Trzema najczęściej notowanymi rodzajami przestępstw 

były: kradzieże, napady na tle rabunkowym i włamania do mieszkań 

(również mające na celu rabunek, a nie zniszczenie mienia). Informa-

cje o nich można znaleźć niemal w każdym numerze dziennika. Jest to 

jednak obraz dość ogólny, gdyż o większości przestępstw informowa-

no tylko w krótkich notatkach, nie podając ich okoliczności ani moty-

wów. Często brakowało wiadomości o ujęciu i ukaraniu sprawców. 

Mimo to „Słowo Pomorskie” jest cennym źródłem informacji o prze-

stępczości w Toruniu w okresie międzywojennym.  

Crime in Torun in the interwar period in the light  

of „Słowo Pomorskie” 

 The main aim of the article entitled Crime in Torun in the interwar period 

in the light of „Słowo Pomorskie” is to show the overall panorama of the 

criminal world in Torun with particular emphasis on thefts, robberies and 

burglaries from the perspective of one of the biggest dailies published in To-

run in the years 1920 –1939. The author also undertakes an attempt to under-

stand what kinds of crimes and delinquencies were the most interesting, and 

which of them most appalled Torun’s inhabitants over 80 years ago. 

 The article is divided into nine sections; the first one addresses the general 

condition of safety in Torun in the interwar period; the second one deals with 

murders; the third one refers to robberies; the fourth one addresses sex crimes 

and prostitution; the fifth part refers to burglaries; the sixth discusses falsifica-

tions; the eighth part – thefts, the ninth part concerns other situations affecting 

the feeling of safety among Torun’s inhabitants. 
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Kriminalität in Thorn in der Zwischenkriegszeit in der Darstellung 

des „Słowo Pomorskie”  

 Hauptziel des Artikels ist ein Einblick in die Welt des Verbrechens in 

Thorn unter besonderer Berücksichtigung von Diebstählen, Raubüberfällen 

und Einbrüchen aus der Perspektive einer der größten Thorner Tageszeitungen 

in den Jahren 1920 –1939. Außerdem wird versucht zu verstehen, welche Ar-

ten von Verbrechen und Kriminalsachen die Einwohner der Stadt vor über 80 

Jahren interessiert und auch am meisten erregt haben.  

 Der Artikel ist in neun Abschnitte gegliedert: Im ersten geht es um die 

allgemeine Sicherheitslage in Thorn in den zwanzig Jahren zwischen den 

Weltkriegen, im zweiten um Morde, im dritten um Raubüberfälle, im vierten 

um Sexualverbrechen und Prostitution, im fünften um Einbrüche, der sechste 

beschäftigt sich mit der Kriminalität unter den Soldaten, die in Thorn und 

Umgebung stationiert waren, der siebte handelt von Fälschungen, der achte 

von Diebstählen, und der neunte beschäftigt sich mit anderen Situationen, die 

auf das Sicherheitsgefühl der Einwohner von Thorn einen Einfluss hatten. 

 

 


