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Piotr Ry bar czyk

Uwię zie nie ostat nie go
Kro nen ber ga. 

Nie zna ne kro nen ber gia na
w za so bie De le ga tu ry IPN 

w Byd gosz czy

Po nadpię cio let ni okres oku pa cji nie miec kiej Ku jaw de fi ni tyw nie za koń czył się
w wy ni ku stycz nio wej ofen sy wy Ar mii Czer wo nej i Woj ska Pol skie go. Wło cła -
wek zo stał za ję ty przez woj ska so wiec kie 20 stycz nia 1945 r.1 i już te go sa me go

dnia po wsta ły nie za leż ne od sie bie za ląż ki no wej wła dzy – Ko mi tet Oby wa tel ski i Ra da
Ro bot ni cza. W skład tej ostat niej wcho dzi li prze waż nie miej sco wi przed wo jen ni dzia ła -
cze ko mu ni stycz ni2. Trze ba bo wiem wspo mnieć, iż sto li ca Ku jaw na le ża ła do czo ło wych
ośrod ków ak tyw no ści ru chu ko mu ni stycz ne go3, szcze gól nie w wo je wódz twie po mor -
skim, w któ re go gra ni cach zna la zła się w kwiet niu 1938 r. Po mi mo for mal ne go po łą cze -
nia obu ośrod ków pre ten du ją cych do prze ję cia wła dzy w mie ście prze wa gę szyb ko za czę li
osią gać dzia ła cze zwią za ni z Ra dą Ro bot ni czą. Od po cząt ku du żą wa gę przy kła da li oni
do two rze nia mi li cji, słusz nie ską di nąd prze wi du jąc, iż bę dzie ona gwa ran tem sta bil no -
ści two rzo ne go przez nich sys te mu po li tycz ne go. Po nad to ko rzy sta li oni z życz li wo ści
so wiec kiej ad mi ni stra cji woj sko wej (ko men dan tur wo jen nych) sta no wią cej – głów nie
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1 Woj sko Pol skie (8. i 9. pp 3. DP) przy by ło do mia sta 22 I 1945 r. i przez wie lu miesz kań ców Włoc -
ław ka do pie ro ten dzień zo stał uzna ny za sym bo licz ne „wy zwo le nie”. 

2 R. Ko złow ski, Pol ska Par tia Ro bot ni cza w wo je wódz twie po mor skim 1942–1948, Byd goszcz 1985,
s. 57–58; idem, Ży cie spo łecz ne i po li tycz ne w la tach 1945–1959 [w:] Wło cła wek. Dzie je mia sta, t. II:
la ta 1918–1998, red. J. Sta szew ski, Wło cła wek 2001, s. 462; idem, „Czer wo ny” Wło cła wek. Mi ty a rze -
czy wi stość, Wło cła wek 2000, s. 30–32; J. Bo gu tyn, Kształ to wa nie się wła dzy lu do wej we Wło cław ku
w la tach 1945–1946, „Zie mia Ku jaw ska” 1968, t. 2, s. 175–176. 

3 Z. Wasz kie wicz, Ży cie po li tycz ne Wło cław ka w la tach 1918–1939 [w:] Wło cła wek..., t. II, s. 11–85;
O. Ni ko no wicz, Nie któ re pro ble my ży cia po li tycz ne go we Wło cław ku w la tach 1918–1926, „Zie mia Ku -
jaw ska” 1978, t. II, s. 59–87; eadem, Prze mia ny po li tycz ne we Wło cław ku w pierw szym okre sie dyk ta tu -
ry sa na cyj nej 1926–1930, „Za pi ski Ku jaw sko -Do brzyń skie”, se ria A: „Hi sto ria” 1978, s. 165–191;
eadem, Pol skie par tie po li tycz ne we Wło cław ku w ostat nich la tach II Rze czy po spo li tej (1935–1939), „Za -
pi ski Ku jaw sko -Do brzyń skie”, se ria B: „Sto sun ki po li tycz ne i spo łecz ne w XX wie ku” 1979, s. 35–53;
M. Woj cie chow ski, W. Łu ka sze wicz, Ruch ro bot ni czy we Wło cław ku 1918–1939 [w:] W. Łu ka sze wicz,
D. Stey er, M. Woj cie chow ski, W. Ja strzęb ski, B. Ka płan, J. Szi ling, B. Głę bo wicz, Pod czer wo nym sztan -
da rem. Szki ce z dzie jów kla so we go ru chu ro bot ni cze go na Po mo rzu Gdań skim i Ku ja wach 1871–1948,
Byd goszcz 1968, s. 73–159.
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w pierw szych ty go dniach po za koń cze niu oku pa cji nie miec kiej – je dy ną re al ną wła dzę.
Wkrót ce ze wscho du na de szło wspar cie kie ro wa nej przez An to nie go Al ste ra4 pię cio oso -
bo wej po mor skiej gru py ope ra cyj nej KC PPR, któ ra oko ło 27 stycz nia 1945 r. przy by ła
do Wło cław ka5. Przy czy ni ła się ona do oży wie nia dzia łal no ści miej sco wych struk tur
partyj nych, któ rym wy zna czy ła kon kret ne za da nia. Do ko na ła tak że we ry fi ka cji ich człon -
ków, le gi ty mi zu jąc w ten spo sób do tych cza so we kie row nic two par tyj ne. Od po wie dzial -
nym z ra mie nia tej gru py za stwo rze nie or ga ni za cji par tyj nej we Wło cław ku zo stał
Ta de usz Ko nar ski6, a w po wie cie wło cław skim – Wła dy sław Woź nic ki7. 

W tym cza sie w mie ście po ja wi li się rów nież człon ko wie dwóch grup ope ra cyj nych:
apa ra tu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go, któ rych za da niem by ło prze ję cie kon -
tro li nad spon ta nicz nie po wsta ją cy mi ochot ni czy mi for ma cja mi ochro ny po rząd ku pu -
blicz ne go i po wo ła nie do ży cia apa ra tu Mi li cji Oby wa tel skiej i Urzę du Bez pie czeń stwa
pod po rząd ko wa ne go kie row nic twu PPR. Gru pą KG MO do wo dził płk Jan Wy der kow -
ski „Grab”8, wy zna czo ny jed no cze śnie na pierw sze go ko men dan ta wo je wódz kie go MO
na wo je wódz two po mor skie9. Na to miast przed po mor ską gru pą ope ra cyj ną MBP, do wo -
dzo ną przez por. Mie czy sła wa Su chec kie go10, po sta wio no za da nie utwo rze nia od pod -
staw or ga nów ko mu ni stycz nej po li cji po li tycz nej. Jej za da niem mia ło być przede
wszyst kim roz po zna wa nie i li kwi do wa nie wszel kich za gro żeń dla no wych władz, szcze -
gól nie ze stro ny człon ków kon spi ra cji dzia ła ją cej w cza sie oku pa cji nie miec kiej11 i cie -
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4 Z. Rasz kow ska, Al ster An to ni [w:] Słow nik bio gra ficz ny dzia ła czy pol skie go ru chu ro bot ni cze go,
t. I, red. F. Tych, War sza wa 1978, s. 66; J. Kut ta, Al ster An to ni [w:] Byd go ski słow nik bio gra ficz ny, t. VI,
red. J. Kut ta, Byd goszcz 2000, s. 17–18. 

5 We dług in for ma cji pra so wych gru pa Al ste ra przy by ła do Wło cław ka 28 I 1945 r. Ży cie po li tycz ne
na Po mo rzu. Chłop i ro bot nik two rzą no wą pol ską rze czy wi stość, „Zie mia Po mor ska”, 10 III 1945.

6 Ta de usz Ko nar ski na sta no wi sku I se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku był w okre sie 2 II–
–17 IX 1945 r. R. Ko złow ski, Pol ska Par tia Ro bot ni cza w wo je wódz twie po mor skim 1942–1948, Byd -
goszcz 1985, s. 276.

7 Wła dy sław Woź nic ki sta no wi sko I se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku peł nił od 21 I do 1 II 1945 r.,
a od 1 II do 14 VI 1945 r. był I se kre ta rzem KP PPR we Wło cław ku. R. Ko złow ski, Pol ska Par tia Ro -
bot ni cza w wo je wódz twie po mor skim…, s. 276, 278; B. Głę bo wicz, Ruch ro bot ni czy w wo je wódz twie
po mor skim w la tach 1945–1948 [w:] W. Łu ka sze wicz, D. Stey er, M. Woj cie chow ski, W. Ja strzęb ski,
B. Ka płan, J. Szi ling, B. Głę bo wicz, op. cit., s. 201.

8 W cza sie oku pa cji nie miec kiej Wy der kow ski był sze fem szta bu i za stęp cą do wód cy Ob wo du II Lu -
bel skie go AL. M. Mo czar, Bar wy wal ki, War sza wa 1968, s. 67, 82, 191; J. Wy der kow ski, Po wrze śniu
był li piec, War sza wa 1971.

9 Do 30 III 1945 r. w gra ni cach wo je wódz twa po mor skie go znaj do wa ły się po wia ty: gdyń ski -miej -
ski, kar tu ski, ko ścier ski, mor ski, sta ro gardz ki i tczew ski, któ re na stęp nie we szły w skład wo je wódz twa
gdań skie go. Wy der kow ski peł nił obo wiąz ki po mor skie go ko men dan ta wo je wódz kie go MO do 1 VIII
1945 r. B. Ka płan, H. Hau fa, Oby wa tel ska służ ba. Szki ce z dzie jów i dzia łal no ści MO i SB w wo je wódz -
twie byd go skim, Byd goszcz 1971, s. 54, 57. 

10 W. Ptak, M. Szy ma niak, Struk tu ry urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w wo je wódz twie po mor -
skim/byd go skim w la tach 1945–1956 [w:] Twa rze bez pie ki 1945–1990. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych
Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w wo je wódz twach po mor skim/byd go skim, to ruń skim
i wło cław skim. In for ma tor per so nal ny, red. M. Szy ma niak, Byd goszcz–Gdańsk 2010, s. 35–38;
P. Rybarczyk, Wstęp [w:] Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go
na Po mo rzu i Ku ja wach (lu ty–gru dzień 1945), red. B. Bi na szew ska, P. Ry bar czyk, War sza wa–Byd -
goszcz–Gdańsk 2010, s. 21–22.

11 B. Chrza now ski, A. Gą sio row ski, Kon spi ra cja po mor ska wo bec po wo jen nej rze czy wi sto ści [w:]
B. Chrza now ski, A. Gą sio row ski, K. Stey er, Pol ska pod ziem na na Po mo rzu w la tach 1939–1945,
Gdańsk 2005, s. 572–588. 
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szą cej się po par ciem wie lu miesz kań ców Po mo rza i Ku jaw. Za koń cze nie woj ny nie ozna -
cza ło bo wiem za wie sze nia ak tyw no ści przez człon ków nie pod le gło ścio wych ugru po wań
po li tycz nych i zbroj nych, któ rzy nie go dzi li się na do mi na cję ko mu ni stów w Pol sce. W ra -
mach ogra ni czo nych moż li wo ści, ja ki mi dys po no wa li, sta wia li oni opór wo bec dzia łań
apa ra tu re pre sji i po czy nań ko mu ni stycz nych no mi na tów w struk tu rach ad mi ni stra cji te -
re no wej, bez względ nie re ali zu ją cych pro gram po li tycz ny za war ty w de kre tach PKWN
i Rzą du Tym cza so we go. W pierw szych ty go dniach i mie sią cach po za koń cze niu ope ra -
cji zbroj nych jed nym z najważniejszych za dań władz by ło do pro wa dze nie do za gra bie -
nia wiel kich ma jąt ków ziem skich po przez roz par ce lo wa nie grun tów mię dzy miej sco wą
(choć nie tyl ko) lud ność rol ni czą12. W ten spo sób zre ali zo wać się mia ła spra wie dli wość
spo łecz na za po wia da na już w Ma ni fe ście lip co wym z 1944 r.: „Aby przy spie szyć od bu -
do wę kra ju, za spo ko ić od wiecz ny pęd chłop stwa pol skie go do zie mi, Pol ski Ko mi tet Wy -
zwo le nia Na ro do we go przy stą pi na tych miast do urze czy wist nie nia na te re nach
wy zwo lo nych sze ro kiej re for my rol nej”13. Do dać wy pa da, że jej prze pro wa dze nie nie
by ło by moż li we bez ochro ny udzie la nej gru pom par ce la cyj nym przez funk cjo na riu szy
mi li cji i UB. 

Isto tą de cy zji o prze pro wa dze niu re for my rol nej by ła chęć uzy ska nia po par cia miesz -
kań ców wsi (szcze gól nie bez - i ma ło rol nych) dla PKWN, któ ry ko rzy sta jąc z so wiec kie -
go wspar cia, kre ował się na w peł ni su we ren ny rząd Pol ski. Po cząt ko wo od po wie dzial nym
za prze pro wa dze nie re for my agrar nej uczy nio no umiar ko wa ne go An drze ja Wi to sa (krew -
ne go przed wo jen ne go pre mie ra i dzia ła cza lu do we go Win cen te go Wi to sa), pra gnąc w ten
spo sób do dat ko wo dez in for mo wać opi nię pu blicz ną. Ne ga tyw na opi nia Sta li na spo wo do -
wa ła, że zo stał on jed nak dość szyb ko usu nię ty ze skła du PKWN, co po ka zy wa ło rze czy -
wi ste zna cze nie i cał ko wi te uza leż nie nie człon ków lu bel skie go ko mi te tu. Nie za do wo le nie
so wiec kie go przy wód cy wy wo ła ne by ło nie po rad no ścią je go po li tycz nych no mi na tów,
któ rzy – je go zda niem – zbyt ła god nie ob cho dzi li się z opo nen ta mi. Ten tzw. paź dzier ni -
ko wy zwrot spo wo do wał za ostrze nie ter ro ru skie ro wa ne go wo bec wszyst kich prze ciw ni -
ków, a więc rów nież przed sta wi cie li „war stwy ob szar ni czej”14. 

W ce lu uwia ry god nie nia swo ich dzia łań re for mie rol nej sta ra no się nadać cha rak -
ter od dol nej i spon ta nicz nej re wo lu cji do ko na nej przez oso bi sty udział lud no ści wiej -
skiej w par ce la cji ma jąt ków. Przez na stęp ne de ka dy ta ki pro pa gan do wy ob raz re for my
do mi no wał na ła mach pism i kar tach ksią żek15. Ko niecz ność prze pro wa dze nia
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12 Pod czas kon fe ren cji se kre ta rzy par tyj nych z po wia tu wło cław skie go 18 IV 1945 r. I se kre tarz
KP PPR we Wło cław ku Wła dy sław Woź nic ki za po wie dział: „Pierw sza i naj trud niej sza pra ca, ja ka została
par tii po le co na, to prze pro wa dze nie re for my rol nej, dru ga to spra wa za sie wów”. APB, KP PPR we
Włocław ku, 9, Pro to kół kon fe ren cji se kre ta rzy z po wia tu wło cław skie go, 18 IV 1945 r., b.p.

13 D. Ba li szew ski, A.K. Ku nert, Ilu stro wa ny prze wod nik po Pol sce sta li now skiej 1944–1956, t. I,
War sza wa 1999, s. 26. 

14 A. Czu biń ski, Pol ska i Po la cy po II woj nie świa to wej (1945–1989), Po znań 1998, s. 33–34;
A. Frisz ke, Pol ska. Lo sy pań stwa i na ro du 1939–1989, War sza wa 2003, s. 111–112; A. Pacz kow ski,
Pół wie ku dzie jów Pol ski 1939–1989, War sza wa 1998, s. 129; A.L. So wa, Hi sto ria po li tycz na Pol ski
1944–1991, Kra ków 2011, s. 25, 28, 38. 

15 Zob. W. Mich na, A. Szyn kar czuk, Rol nic two w Pol sce Lu do wej, War sza wa 1964, s. 24, 32–33.
W ar ty ku le wstęp nym pt. Re wo lu cja ła god na, opu bli ko wa nym 15 I 1945 r. na ła mach lu bel skie go „Od -
ro dze nia”, Je rzy Bo rej sza re for mę rol ną okre ślił mia nem „re wo lu cji ła god nej, sys te mem na uko wym
w ma je sta cie pra wo rząd no ści do ko na nej”. Zob. Praw dzi wa hi sto ria Po la ków. Ilu stro wa ne wy pi sy źró -
dło we 1939–1945, t. III: 1944–1945, oprac. D. Ba li szew ski, A.K. Ku nert, War sza wa 2000, s. 2429.
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przekształ ceń wła sno ścio wych w rol nic twie wy ja śnia no rów nież ko niecz no ścią stwo -
rze nia ryn ku zby tu dla pro duk cji prze my sło wej16. Ar gu men to wa no, że dzię ki „znie sie -
niu ukła du ka pi ta li stycz ne go na wsi” (li kwi da cja war stwy zie miań skiej) re for ma sta nie
się no wym czyn ni kiem struk tu ro twór czym, po nie waż po przez upeł no rol nie nie ist nie -
ją cych go spo darstw oraz nada nie zie mi no wym wła ści cie lom, zo sta nie zli kwi do wa ne
przed wo jen ne zja wi sko „gło du zie mi” i pro blem zbęd nej si ły ro bo czej na wsi17. Ze
wspo mnia nych wy żej wzglę dów po zor nie po rzu co no dok try nal ne prze świad cze nie
o wyż szo ści go spo dar ki ko lek tyw nej nad pry wat ną, za do wa la jąc się li kwi da cją wiel -
kiej wła sno ści ziem skiej. I cho ciaż w dłuż szej per spek ty wie w kon se kwen cji re for my
rol nej wzro sła za moż ność czę ści chło pów (a w re zul ta cie chłon ność ryn ku zby tu dla
pro duk cji prze my sło wej18), co wpły nę ło na zwięk sze nie kon sump cji w go spo dar stwach
chłop skich (dzię ki cze mu stop nio wo prze zwy cię ża no do tych cza so we nie do ży wie nie
i fi zycz ne upo śle dze nie) – to jed no cze śnie na stą pił od czu wal ny spa dek ryn ko wej po -
da ży pro duk tów rol nych. Po nad to utrzy ma ne zo sta ło prze lud nie nie agrar ne, a roz drob -
nie nie wła sno ści i li kwi da cja zie miań stwa do pro wa dzi ła – w opi nii Woj cie cha
Rosz kow skie go – do prze rwa nia tra dy cji hi sto rycz nej, upad ku kul tu ry rol nej i ży cia
kul tu ral ne go pol skiej wsi.

Pod sta wę praw ną dla prze pro wa dze nia li kwi da cji war stwy zie miań skiej w Pol sce sta -
no wił De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 6 wrze śnia 1944 r.
o prze pro wa dze niu re for my rol nej19 (zno we li zo wa ny de kre tem Rzą du Tym cza so we go
z 17 stycz nia 1945 r.20). Re for mą zo sta ły ob ję te do bra ziem skie: sta no wią ce wła sność
pań stwo wą, bę dą ce wła sno ścią oby wa te li Rze szy Nie miec kiej (nie -Po la ków) i oby wa te li 
pol skich na ro do wo ści nie miec kiej oraz bę dą ce wła sno ścią osób ska za nych pra wo moc -
ny mi wy ro ka mi są do wy mi za zdra dę sta nu, de zer cję, uchy la nie się od służ by woj sko wej,
za po moc udzie lo ną oku pan to wi i in ne dzia ła nia prze stęp ne prze ciw ko pań stwu i na ro -
do wi pol skie mu. Po nad to prze pi sy de kre tu do ty czy ły tak że dóbr sta no wią cych wła sność
lub współ własność osób fi zycz nych i praw nych (z wy jąt kiem dóbr ko ściel nych), je że li 
ich łącz ny are ał prze kra czał 100 ha po wierzch ni ogól nej lub 50 ha użyt ków rol nych.
Na te re nie woje wódz twa po mor skie go ja ko gór ną gra ni cę are ału nie pod le ga ją ce go par -
ce la cji usta lo no 100 ha po wierzch ni ogól nej, bez wzglę du na roz miar po wierzch ni użyt -
ków rol nych. W gra ni cach te go wo je wódz twa w pierw szej ko lej no ści re for mie rol nej
mia ły zo stać pod da ne po wia ty: lip now ski, nie szaw ski, ry piń ski i wło cław ski. W tym ostat -
nim od bli sko stu le cia swo je ma jąt ki po sia da ła ro dzi na Kro nen ber gów.

* * *
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16 A. Za wi stow ski, Pol ska Lu do wa. Wzrost pod po rząd ko wa ny dok try nie po li tycz nej [w:] Pol skie
osiąg nię cia go spo dar cze. Per spek ty wa hi sto rycz na, red. J. Ka liń ski, War sza wa 2010, s. 188.

17 K. Ba jan, Po li ty ka rol na w PRL, War sza wa 1984, s. 93.
18 Zda niem Zbi gnie wa Lan daua ozna cza ło to li kwi da cję „za sad ni cze go ha mul ca roz wo jo we go kra -

ju”. Z. Lan dau, W. Rosz kow ski, Po li ty ka go spo dar cza II RP i PRL, War sza wa 1995, s. 99–100.
19 DzU, 1944, nr 4, poz. 17. In te re su ją ce uwa gi o na ru sze niu przez ten de kret art. 99 kon sty tu cji mar -

co wej z 1921 r. (uzna wa nej za obo wią zu ją cą) zob. P.S. Łoś, Szki ce do por tre tu zie mian pol skich XX wie -
ku, War sza wa 2005, s. 500–501.

20 DzU, 1945, nr 3, poz. 9.
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Ro la i zna cze nie ro du Kro nen ber gów w dzie jach Pol ski są ści śle zwią za ne z oso bą
Le opol da Kro nen ber ga (1812–1878)21. Prze jął on po swo im oj cu zna ko mi cie pro spe ru -
ją cy dom han dlo wy, któ ry w 1870 r. stał się pod sta wą do za ło że nia Ban ku Han dlo we go
w War sza wie22. Dzię ki przed się bior czo ści i po sia da nym ka pi ta łom stał się on wła ści cie -
lem mo no po li cu krow ni cze go i ty to nio we go w Kró le stwie Pol skim. Wkrót ce, ja ko War -
szaw skie To wa rzy stwo Fa bryk Cu kru i Fa bry ki Wy ro bów Ty to nio wych, przy nio sły one
swo je mu wła ści cie lo wi ol brzy mie zy ski, któ re z po wo dze niem da lej in we sto wał w ko -
lej nic two (Ko lej War szaw sko -Nad wi ślań ska i Ko lej War szaw sko -Te re spol ska) i gór nic -
two wę glo we. Kro nen berg ak tyw nie dzia łał tak że na ni wie spo łecz no -kul tu ral nej, bę dąc
człon kiem to wa rzystw i sto wa rzy szeń oraz współ fi nan su jąc po wsta nie Wyż szej Szko ły
Han dlo wej w War sza wie i In sty tu tu Po li tech nicz ne go, by wy mie nić tyl ko naj waż niej sze
z pla có wek. Roz po czął on rów nież ko lek cjo no wa nie cen nych dzieł sztu ki, mi nia tur i rę -
ko pi sów, co kon ty nu owa li je go po tom ko wie. 

Wy so ką po zy cję spo łecz ną uzy ska ną dzię ki uda nej dzia łal no ści go spo dar czej Le opold
Kro nen berg pra gnął ugrun to wać uzy ska niem ty tu łu ho no ro we go, któ ry pod niósł by do -
dat ko wo je go oso bi sty pre stiż. Z tym za mia rem wią za ła się ko niecz ność na by cia dóbr
ziem skich, co bio rąc pod uwa gę po sia da ne za so by fi nan so we, nie sta no wi ło szcze gól ne -
go pro ble mu. Zwró cił on swo ją uwa gę na ży zne Ku ja wy, a do kład niej na po wiat włoc -
ław ski, sta no wią cy część gu ber ni war szaw skiej Kró le stwa Pol skie go. W 1853 r.
od Wi tol da Mią czyń skie go ku pił za su mę 770 000 zło tych do bra ziem skie w Brze ziu
(wraz z fol war ka mi: Alek san dro wo, Du bie le wo i Ko lo nią Wi tol do wo) i Ja ra nów ku. Pięt -
na ście lat póź niej (w 1868 r.) za 163 000 ru bli na był do dat ko wo Wie niec2 3. W tym też
ro ku Kro nen berg otrzy mał szla chec two dzie dzicz ne Kró le stwa Pol skie go i zwią za ny
z tym ty tuł ba ro na wraz z Or de rem św. Wło dzi mie rza III kla sy. Po je go śmier ci w 1878 r.
spad ko bier ca mi dóbr zo sta li dwaj je go sy no wie. Star szy z nich – Sta ni sław Le opold, ob -
jął w po sia da nie Wie niec, na to miast Brze zie sta ło się wła sno ścią młod sze go – Le opol da
Ju lia na (1849–1937)24. Jed nak już wkrót ce (1887 r.) prze jął on go spo da ro wa nie obu ma -
jąt ków w związ ku z cięż ką cho ro bą star sze go bra ta, któ ry zmarł w 1894 r. Wów czas osta -
tecz nie Le opold na był ma ją tek w Wień cu. Dzię ki ukoń czo nym stu diom agro tech nicz nym
mógł on roz wi nąć i uno wo cze śnić prze ję te po oj cu i bra cie do bra ziem skie. Wpro wa dzał
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21 A. Żor, Kro nen berg. Dzie je for tu ny, War sza wa 2012, pas sim; R. Ko ło dziej czyk, Por tret war szaw -
skie go mi lio ne ra, War sza wa 1968, pas sim; idem, Bur żu azja pol ska w XIX i XX wie ku. Szki ce hi sto rycz -
ne, War sza wa 1979, s. 122. 

22 Z. Lan dau, J. To ma szew ski, Bank Han dlo wy w War sza wie S.A. Za rys dzie jów 1870–1995, War -
sza wa 1995.

23 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Brze zie. Ze spół pa ła co wy [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji
w Pol sce. Ku ja wy Wschod nie, t. I, cz. 1, red. S. Ku ni kow ski, Wło cła wek 2000, s. 52–53; eaedem, Wie -
niec. Ze spół pa ła co wy [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji w Polsce. Kujawy Wschodnie, t. I, cz. 2, red.
S. Ku ni kow ski, Wło cła wek 2001, s. 244. In ne da ty na by cia ma jąt ku ziem skie go w Brze ziu od na leźć
moż na w: Dzie dzic two Kro nen ber gów, oprac. M. Ko sie radz ki, E. Ro sow ska, M. Zdziar ski, War sza -
wa 2010, s. 14 (1843 r.) oraz A. Ma ło lep sza, Dzia łal ność ar ty stycz na i zie miań ska ro du Resz ke na prze -
ło mie XIX i XX wie ku, Gdy nia 2010, s. 288, przy pis 213 (1845 r.). W tym miej scu chciał bym po dzię ko wać
Ana sta zji Ro man tow skiej z Wy dzia łu Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów De le ga tu ry IPN w Byd -
gosz czy, któ ra zwró ci ła mo ją uwa gę na ostat nią z wy mie nio nych pu bli ka cji.

24 A. Żor, op. cit., s. 394–399; R. Ko ło dziej czyk, Kro nen berg Le opold Ju lian [w:] Pol ski słow nik
bio gra ficz ny, t. XV, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1970, s. 328–329; W. Ku biak, Kro nen berg Le opold
Ju lian [w:] Wło cław ski słow nik bio gra ficz ny, t. VI, red. S. Ku ni kow ski, Wło cła wek 2011, s. 61–64.
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no we me to dy go spo da ro wa nia (sztucz ne na wo że nie) i wy ko rzy sty wał ma szy ny rol ni cze,
dzię ki cze mu w nie dłu gim cza sie za czął uzy ski wać wy so kie plo ny. Pa łac w Brze ziu, po -
ło żo ny sześć ki lo me trów od Wło cław ka, za pro jek to wa ny w sty lu re ne san su fran cu skie -
go, zo stał zbu do wa ny w 1873 r. Do bra w Brze ziu two rzy ły trzy fol war ki – Alek san dro wo,
Brze zie, Du bie le wo i osa da Mie czy sław. Do wszyst kich po pro wa dzo no szo sę, do bra te
po sia da ły tak że po łą cze nie ko le jo we. Upra wia ne bu ra ki cu kro we i ziem nia ki prze wo żo -
no więc ko le ją wą sko to ro wą do przy stan ku w Wień cu, gdzie by ły prze ła do wy wa ne na wa -
go ny nor mal nej wiel ko ści25. Ma ją tek Wie niec two rzy ły na to miast fol war ki – Dzia do wo,
Ką ty, Li pi ny i Wie niec. Ośro dek tych dóbr sta no wił od da lo ny o dzie sięć ki lo me trów
od Wło cław ka eklek tycz ny pa łac w Wień cu, wznie sio ny oko ło 1875 r.26 Le opold Ju lian
Kro nen berg roz wi nął rów nież ho dow lę ko ni peł nej i pół krwi an giel skiej, a je go stad ni na
w Brze ziu sta ła się jed ną z naj więk szych w ca łym Kró le stwie Pol skim27. Jesz cze
przed wy bu chem pierw szej woj ny świa to wej na te re nie dóbr Kro nen ber ga zo sta ły od kry -
te lecz ni cze źró dła, któ re już wkrót ce ścią ga ły licz nych ku ra cju szy. W wy da nym w 1911 r.
prze wod ni ku tu ry stycz nym po Wło cław ku i oko li cach pi sa no: „O kil ka na ście wiorst
od Wło cław ka znaj du je się Brze zie, ma ją tek ba ro na Kro nen ber ga, wzo ro wo za go spo da -
ro wa ny. Przed kil ku la ty w la sach na te re nie te go ma jąt ku od kry te by ły źró dła siar cza ne,
ma ją ce war tość lecz ni czą. Przy jed nym z tych źró deł pod na zwą «Wie niec» za rząd dóbr
wy sta wił ma ły bu dy nek ką pie lo wy dla użyt ku swo jej ad mi ni stra cji, udzie la jąc jed nak po -
zwo le nia i oso bom ob cym do ko rzy sta nia z ła zie nek ty tu łem pró by. Po nie waż ką pie le
oka za ły się rze czy wi ście po moc ne mi przy cier pie niach reu ma tycz nych, za pew ne w nie -
da le kiej przy szło ści urzą dzo ny bę dzie za kład lecz ni czy na więk szą ska lę”28.

Wraz z za koń cze niem pierw szej woj ny świa to wej Le opold Ju lian Kro nen berg na sta -
łe osiadł w Brze ziu, gdzie na dal z po wo dze niem zaj mo wał się ho dow lą ko ni oraz pro wa -
dze niem ma jąt ku ziem skie go29. Na to miast do bra wie niec kie w 1919 r. prze ka zał swo je mu
sy no wi Le opol do wi Ja no wi. 

Ostat ni z ro du Kro nen ber gów, Le opold Jan, uro dził się 14 lu te go 1891 r. w War sza -
wie i był wy cho wy wa ny bez mat ki, któ ra zmar ła wkrót ce po je go uro dze niu na sku tek
po wi kłań po po ro do wych. Nie był pierw szym dziec kiem ze związ ku Le opol da Ju lia na ze
śpie wacz ką Jó ze fi ną Resz ków ną, po nie waż w 1889 r. przy szła na świat Jó ze fa Ró ża, któ -
ra w przed wo jen nej Pol sce za sły nę ła ja ko wiel ka mi ło śnicz ka i pro pa ga tor ka te ni sa ziem -
ne go. Le opold Jan Kro nen berg, po dob nie jak oj ciec, zdo był wyż sze wy kształ ce nie
rol ni cze. W cza sie pierw szej woj ny świa to wej ja ko ochot nik wstą pił do ar mii car skiej
i w lejb -gwar dyjskich hu za rach gro dzień skich do słu żył się stop nia po rucz ni ka. W 1916 r.
na wią zał kon takt z Ko mi te tem Pol skim w Lon dy nie i Pol skim Ko mi te tem Na ro do wym
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25 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Brze zie... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 1, s. 55.
26 Eaedem, Wie niec... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 2, s. 245, 252.
27 R. Ko ło dziej czyk, Kro nen berg… [w:] Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. XV, s. 328–329.
28 Ilu stro wa ny prze wod nik po Wło cław ku z pla nem mia sta, Wło cła wek 1911, s. 38–39.
29 Na po ka zach ho dow la nych w Czer nie wi cach w 1925 r. i 1927 r. zo sta ły na gro dzo ne staj nie na le -

żą ce do Le opol da J. Kro nen ber ga w Brze ziu. Pro wa dze nie dóbr ziem skich uła twia ła moż li wość ko rzy -
sta nia z li nii ko le jo wej Brze zie–Du bie le wo, któ rą prze wo żo no roz ma ite to wa ry nie zbęd ne do
go spo da ro wa nia ma jąt kiem, jak rów nież wy do by te lub wy pro du ko wa ne w nim np. bu ra ki, wy tło ki pra -
so wa ne, cu kier, ka mień wa pien ny, wę giel, me la sa, na sie nie bu ra cza ne. Sta łe po łą cze nie ko mu ni ka cyj ne
Brze zia dawała Ko lej War szaw sko -Byd go ska, za pew nia ją ca prze wóz na te re nie po wia tu wło cław skie -
go. Zob. Mo no gra fia po wia tu wło cław skie go, bmw [1930], s. 184, 264.
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w Pa ry żu. Po za koń cze niu woj ny zo stał żoł nie rzem I Kor pu su Pol skie go w Ro sji do wo -
dzo ne go przez gen. Jó ze fa Do wbór -Mu śnic kie go. W grud niu 1918 r. po wró cił do Pol ski.
Brał udział w po wsta niach – wiel ko pol skim i ślą skich. W 1921 r. zo stał zde mo bi li zo wa -
ny w stop niu rot mi strza 15. Puł ku Uła nów Wiel ko pol skich i osiadł w Wień cu,
gdzie – wzo rem oj ca – z wiel kim za pa łem od da wał się ho dow li ko ni i pro wa dze niu ma -
jąt ku ziem skie go. Wkrót ce oże nił się z An giel ką Wan dą Mon tal to, z któ rą miał dwo je
dzie ci: Le opol da Woj cie cha i Wan dę3 0. 

W II Rze czy po spo li tej ma jąt ki Kro nen ber gów (gmi na Wie niec) znaj do wa ły się w po -
wie cie wło cław skim, któ ry do 1938 r. sta no wił część wo je wódz twa war szaw skie go.
W wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej zo stał on na stęp nie przy łą czo ny do wo je wódz twa
po mor skie go. Pod ko niec lat dwu dzie stych w 13 gmi nach po wia tu wło cław skie go lud -
ność rol ni czą sza co wa no na 12 802 ro dzin (69 429 osób). W tej licz bie wła ści cie le ziem -
scy sta no wi li za le d wie 0,7 proc. ogó łu (138 ro dzin, 459 osób). Naj licz niej szą gru pę
sta no wi li go spo da rze (6669 ro dzin, 43 654 osób, czy li 62,9 proc.), służ ba fol warcz na
(2510 ro dzin, 13 377 osób, czy li 19,2 proc.) oraz miej sco wi se zo no wi ro bot ni cy rol ni
i bez rol ni (2645 ro dzin, 10 036, czy li 14,5 proc.)31 – i to te gru py spo łecz ne naj bar dziej
mia ły sko rzy stać na po wo jen nej re for mie rol nej. Trud ne wa run ki ży cia co dzien ne go w od -
ro dzo nym pań stwie, któ re ule gły dal sze mu po gor sze niu w wy ni ku wiel kie go kry zy su go -
spo dar cze go, wpły wa ły na ra dy ka li za cję znacz nej czę ści ma te rial nie naj ni żej
usy tu owa nych warstw spo łecz nych. W ta kiej sy tu acji po par cie zdo by wa ły po li tycz ne
ugru po wa nia so cja li stycz ne i ko mu ni stycz ne, gło szą ce po trze bę zde cy do wa nych dzia łań
wy mie rzo nych w ist nie ją cy sys tem spo łecz no -go spo dar czy. Wzrost po par cia miesz kań -
ców po wia tu wło cław skie go dla tych par tii dał się za ob ser wo wać jesz cze przed po ja wie -
niem się pierw szej fa li kry zy so wej32. Ja ko głów ną przy czy nę nie za do wo le nia
miesz kań ców wsi wska zy wa no funk cjo nu ją cy sys tem za trud nie nia wy ni ka ją cy wprost
ze struk tu ry wła sno ścio wej ist nie ją cej w po wie cie wło cław skim. Tak o tym pi sa no
w 1930 r.: „Je że li cho dzi o wieś, to pra wie 50 proc. zie mi jest w rę kach więk szej wła sno -
ści ziem skiej. Go spo dar stwa zie miań skie pro wa dzą nad zwy czaj in ten syw ną go spo dar kę,
któ ra po za swo je mi sta łe mi pra cow ni ka mi – for na la mi, po trze bu je oko ło 8000 ro bot ni ka
na jem ne go se zo no we go, któ ry prze cięt nie za trud nio ny jest po 4 mie sią ce w ro ku. 8 mie -
się cy ro bot nik ta ki jest bez sta łej pra cy i stwa rza w ma łych mia stecz kach i osa dach ele -
ment sta le fer men tu ją cy”33.

Uwięzienie ostatniego Kronenberga...
Z

A
SÓ

B
 A

R
C

H
IW

A
LN

Y

233

30 A. Ma ło lep sza, op. cit., s. 325–326.
31 Mo no gra fia po wia tu…, s. 48 (ta bli ca nr 1).
32 Pod ko niec lat dwu dzie stych prze pro wa dzo no ba da nia pre fe ren cji wy bor czych miesz kań ców po -

wia tu wło cław skie go. Ja ko pod sta wę przy ję to wów czas wy bo ry w 1922 r. i 1928 r. Gło sy od da ne na ugru -
po wa nia po li tycz ne umow nie zo sta ły po dzie lo ne na dwa ro dza je: za cho waw cze i ra dy kal ne. Od no śnie
do Wło cław ka od no to wa no wy raź ny wzrost stop nia ra dy ka li za cji miesz kań ców z 17 do 32 proc. Był on
m.in. wy ni kiem od da nia gło sów na li stę ko mu ni stycz ną w 1928 r. Nie mniej po prze ba da niu wy ni ku wy -
bo rów do Ra dy Miej skiej we Wło cław ku w 1927 r. stwier dzo no, że Wło cła wek po zo sta wał mia stem
o cha rak te rze za cho waw czym. Na to miast cha rak ter na stro jów po li tycz nych miesz kań ców gmi ny Wie -
niec, w gra ni cach któ rej znaj do wa ły się ma jąt ki ziem skie Kro nen ber gów, okre ślo no ja ko ra dy kal ny. In -
te re su ją cą kon sta ta cją by ło rów nież stwier dze nie, iż naj bo gat sze i naj le piej za go spo da ro wa ne te re ny
wy ka zy wa ły naj wię cej ra dy kal nych gło sów, a gmi ny bied ne po zo sta wa ły w swoich po li tycz nych wy bo -
rach za cho waw cze. Zob. ibi dem, s. 296, 298, 312, 315.

33 Ibi dem, s. 316.
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Przed wy bu chem II woj ny świa to wej do Wień ca i oko lic ścią ga ło licz ne gro no ku ra -
cju szy i let ni ków, aby sko rzy stać z do bro dziejstw wód lecz ni czych i na cie szyć się pięk -
nem do brze za go spo da ro wa nych ma jąt ków Kro nen ber gów. „Uli cą Ki liń skie go lub
Tum ską – pi sa no na kar tach przed wo jen nej mo no gra fii Wło cław ka – wy jeż dża my z mia -
sta na szo sę, nie daw no zbu do wa ną, pro wa dzą cą do wło cław skie go ką pie li ska Wień ca -
-Zdro ju (4 km). Le ży ten Wie niec po środ ku su chych la sów, na su chych piasz czy stych
te re nach i ob fi tu je w wo dy siar cza no -wa pien ne. Po sia da do bre urzą dze nia ką pie lo we
i pięk ne wil le z wy god ny mi pen sjo na ta mi. Od ro ku bie żą ce go wła ści cie lem zdro jo wi ska
jest Wło cław ski Po wia to wy Zwią zek Ko mu nal ny. Prze pro wa dza ją się no we, waż ne in -
we sty cje, któ re z te go ci che go do tąd uzdro wi ska uczy nią za kład ku ra cyj ny zna ny na całą
Pol skę. Bu du ją się no we ła zien ki, wier cą się no we źró dła, po rząd ku je się te ren. Wo dy
Wień ca -Zdro ju na bie ra ją co raz więk szej sła wy, ja ko bar dzo sku tecz ne w reu ma ty zmach
sta wów i mię śni, w ar tre ty zmie, w new ral gii koń czyn, przy cho ro bach ko bie cych i w cier -
pie niach skó ry. Ścią ga tu co raz wię cej ku ra cju szy i let ni ków z da le kich oko lic, któ rzy
z te go pięk ne go, wśród la sów po ło żo ne go uzdro wi ska, wy no szą zdro wie i jak naj mil sze
wspo mnie nia. Do jazd – au to bu sa mi z pla cu Wol no ści. Z Wień ca -Zdro ju dro ga mi po lny -
mi, a z Wło cław ka ko le ją (10 mi nut) lub au to bu sem (8 km) do sta nie my się do Brze zia,
miej sco wo ści let ni sko wej, tak że wśród la sów po ło żo nej, co raz bar dziej za bu do wu ją cej
się ład ny mi dom ka mi. Z Brze zia – sta cji, wi jąc się wśród pięk nych par tyj le śnych, pro -
wa dzi szo sa do Brze zia – ma jąt ku i da lej na Ja ra no wo i Bąd ko wo”34. Po wyż szy opis po -
cho dzi z 1937 r. W tym ro ku zmarł se nior ro du – Le opold Ju lian Kro nen berg, któ ry dwa
la ta wcze śniej prze ka zał ma ją tek Brze zie swo jej cór ce Jó ze fie Ró ży. 

Wy buch II woj ny świa to wej i oku pa cja nie miec ka zmu si ła wie lu wła ści cie li ziem -
skich do opusz cze nia swo ich ma jąt ków. Tak rów nież sta ło się z ro dzi ną Kro nen ber gów,
któ ra ca ły okres woj ny miesz ka ła w War sza wie, w obro nie któ rej (w cha rak te rze łącz ni -
ka woj sko we go w Ko mi sa ria cie Cy wil nym Obro ny Pra gi) we wrze śniu 1939 r. za an ga -
żo wa ny był Le opold Jan Kro nen berg. Hi tle row cy słusz nie upa try wa li w pol skich
zie mia nach gru pę wy so ce ide ową, cha rak te ry zu ją cą się sil nym po czu ciem toż sa mo ści
na ro do wej i w związ ku z tym sta no wią cą prze szko dę dla urze czy wist nie nia pla nu cał ko -
wi te go zniem cze nia te re nów wcie lo nych do Rze szy35. Szcze gól nie bez względ ny pro gram
ger ma ni za cji pod bi tych te re nów pol skich re ali zo wał gau le iter i na miest nik Rze szy
w Kraju War ty Ar thur Gre iser36. Ob szar po wia tu wło cław skie go ja ko część re jen cji
inowrocław skiej zna lazł się w gra ni cach pro win cji kie ro wa nej przez Gre ise ra, któ re go
am bi cją by ło cał ko wi te zli kwi do wa nie w cią gu de ka dy wszel kich śla dów pol sko ści
na pod le głych mu te re nach37. 

Wo jen ne tra ge die, któ re do ty ka ły mi lio nów lu dzi, nie omi nę ły rów nież ro dzi ny Le -
opol da Ja na Kro nen ber ga. We wrze śniu 1943 r. w so wiec kim bom bar do wa niu War sza -
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34 Z. Aren to wicz, Wło cła wek, Wło cła wek 1937, s. 210–211.
35 S. Rud nic ki, Zie miań stwo pol skie w XX wie ku, War sza wa 1996, s. 113–114.
36 C. Łu czak, Ar thur Gre iser. Hi tle row ski wład ca w Wol nym Mie ście Gdań sku i w Kra ju War ty, Po -

znań 1997; C. Ep ste in, Wzor co wy na zi sta. Ar thur Gre iser i oku pa cja Kra ju War ty, Wro cław–Po znań 2011.
37 C. Łu czak, „Kraj War ty” 1939–1945. Stu dium hi sto rycz no -go spo dar cze oku pa cji hi tle row skiej,

Po znań 1972, pas sim; W. Ja strzęb ski, Ku ja wy w ob rę bie re jen cji ino wro cław skiej cza su woj ny i oku pa -
cji (1939–1945) [w:] Dwie czę ści Ku jaw. Związ ki i po dzia ły w dzie jach re gio nu. Ma te ria ły z kon fe ren cji
na uko wej zor ga ni zo wa nej w dniach 18–19 wrze śnia 2000 r., red. D. Kar czew ski, M. Kra jew ski
i S. Roszak, Wło cła wek–Ino wro cław 2001, s. 113–127.
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wy zgi nę ła je go żo na Wan da. Trau ma tycz ny oka zał się rów nież ko lej ny rok, w któ rym
stra cił swo je dzie ci. Je go syn Le opold Woj ciech bę dą cy żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej
na Kie lec czyź nie po legł w jed nej z po ty czek. Na to miast cór ka Wan da zo sta ła roz strze la -
na w pierw szych dniach po wsta nia war szaw skie go przez żoł nie rzy AK, któ rzy po dej rze -
wa li ją o współ pra cę z Niem ca mi. Już wów czas trud no by ło w spo sób jed no znacz ny
po twier dzić słusz ność sta wia nych ko bie cie za rzu tów38. W re zul ta cie w przed dzień za -
koń cze nia oku pa cji nie miec kiej w Pol sce Le opold Jan Kro nen berg po zo stał sam39. Wkrót -
ce mia ło się też oka zać, iż ze wzglę dów kla so wych stał się per so na non gra ta, dla któ rej
nie by ło już miej sca w od ra dza ją cej się po wo jen nym kosz ma rze Pol sce40.

* * *

Re ali za cja re for my w po wie cie wło cław skim roz po czę ła się w mar cu 1945 r., choć
już w lu tym przej mo wa no nie któ re do bra (przy kła do wo na le żą ce do Kro nen ber ga Brze -
zie zo sta ło prze ję te na ce le Fun du szu Zie mi 9 lu te go 1945 r., a ma jąt ki w Dzia do wie, Li -
pi nach i Wień cu – 21 lu te go 1945 r.)41. Ja ko ofi cjal ną da tę roz po czę cia „przy spie szo ne go
try bu”42 re for my rol nej w wo je wódz twie po mor skim uzna no jed nak 18 mar ca 1945 r.43

W po wie cie wło cław skim zor ga ni zo wa no gmin ne i fol warcz ne ko mi sje po dzia łu zie -
mi. Dys po no wa ły one li sta mi be ne fi cjen tów upraw nio nych do sko rzy sta nia z za pi sów
de kre tu o re for mie rol nej. Tyl ko do 20 mar ca 1945 r. mię dzy 238 na byw ców zdo ła no po -
dzie lić 5 ma jąt ków o ogól nej po wierzch ni 1144 ha. W ca łym po wie cie pra co wa ło je de -
na ście (po jed nej na każ dą gmi nę) czte ro oso bo wych bry gad tech nicz nych (mier ni czy
i trzech po moc ni ków). Po nad to do po mo cy ko mi te tom fol warcz nym przy dzie lo no ad mi -
ni stra to rów od po wie dzial nych za prze pro wa dze nie ak cji siew nej44. W 11 gmi nach
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38 Zob. AIPN, 0423/4638 (spra wa ope ra cyj na do ty czą ca Wan dy Kro nen berg), Od pis mel dun ku
Romu al da Bur bo, lu ty 1950 r., k. 18. We dług te go do ku men tu Wan da Kro nen berg w la tach 1939–1941
we Lwo wie mia ła pra co wać ja ko agent ka NKWD. Po wkro cze niu Niem ców do Lwo wa mia ła na to miast
zo stać agent ką ge sta po. Wkrót ce zo sta ła prze nie sio na do War sza wy z za da niem in fil tra cji KG AK.

39 A. Żor, op. cit., s. 401–405.
40 Ja nusz Żar now ski słusz nie zwra ca uwa gę, że prze pro wa dze nie przez ko mu ni stów w la tach

1944–1945 re for my rol nej w znacz nym stop niu zo sta ło uła twio ne dzię ki pro wa dzo nej przez oku pan tów
(nie miec kie go i so wiec kie go) po li ty ce wo bec war stwy zie miań skiej po le ga ją cej na jej wy sie dle niu i eks -
ter mi na cji. W re zul ta cie w chwi li im ple men to wa nia po sta no wień de kre tu PKWN o re for mie rol nej duża
część zie mian, o ile zdo ła ła prze żyć okres oku pa cji, znaj do wa ła się z da la od swoich dóbr. Zob. I. Ih na -
to wicz, A. Mą czak, B. Zien ta ra, J. Żar now ski, Spo łe czeń stwo pol skie od X do XX wie ku, Warsza wa 2005,
s. 686.

41 APB, UWP, 49, Ta be le in for ma cyj ne o prze zna czo nych do par ce la cji ma jąt kach ziem skich w po -
wie cie wło cław skim z 1945 r., b.p.

42 Ter mi nu te go uży to we wnio sku skie ro wa nym do urzę du ziem skie go przez przed sta wi cie li PPR,
PPS, SL i SD, któ re go treść zo sta ła uzgod nio na 16 III 1945 r. pod czas po sie dze nia Mię dzy par tyj nej
Komi sji Po ro zu mie waw czej we Wło cław ku. APB, KP PPR we Wło cław ku, 30, Pro to kół nr 5 po sie dze -
nia Mię dzy par tyj nej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej we Wło cław ku, 16 III 1945 r., b.p.

43 Już 15 III 1945 r. wła dze cen tral ne za le ci ły prze pro wa dze nie re for my rol nej w wo je wódz twie
pomor skim, a dzień póź niej roz par ce lo wa no nie któ re fol war ki. Zob. H. Sła bek, Po li ty ka agrar na PPR.
Gene za, re ali za cja, kon se kwen cje, War sza wa 1978, s. 288.

44 APB, UWP, 37, Spra woz da nie peł no moc ni ka po wia to we go do spraw re for my rol nej we Wło cław -
ku S. Ma ciosz ka z prac w związ ku z wy ko na niem de kre tu o re for mie rol nej na te re nie po wia tu wło cław -
skie go, 21 III 1945 r., b.p.
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powiatu wło cław skie go znaj do wa ło się 112 ma jąt ków prze zna czo nych do par ce la cji, któ -
re speł nia ły kry te ria okre ślo ne w de kre cie45. Ich cał ko wi ty ob szar wy no sił 34 481,30 ha.
Naj wię cej ma jąt ków ziem skich by ło w gmi nach Pysz ko wo (21 ma jąt ków) i Śmi ło wi ce
(20), naj mniej na to miast w gmi nie Do bie gnie wo (1 obej mo wał 72,55 ha). Na to miast
w gmi nie Wie niec znaj do wa ło się 6 ma jąt ków li czą cych łącz nie 4454,32 ha46, co ozna -
cza ło, że prze cięt na po wierzch nia ma jąt ku wy no si ła 742,38 ha. Dla po rów na nia, w gmi -
nie Śmi ło wi ce by ła ona znacz nie mniej sza i wy no si ła 352,39 ha. Osta tecz nie na ce le
re for my rol nej w po wie cie wło cław skim prze zna czo no jed nak tyl ko 25 504 ha (ok. 74
proc.), resz tę prze zna czo no do użyt ku roz ma itych in sty tu cji pań stwo wych (m.in. szko ły,
za kła dy prze my sło we, in sty tu cje kul tu ral ne i spor to we, urzę dy, ko men dy MO i urzę dy
bez pie czeń stwa) i po li tycz nych (głów nie ko mi te ty PPR i PPS)47. 

Wiel kość ma jąt ków w po wie cie wło cław skim i w wo je wódz twie po mor skim 

znaj du ją cych się w po sia da niu Za rzą du Okrę go we go Pań stwo wych Nie ru cho mo ści

Ziem skich w Byd gosz czy w 1945 r.

Źró dło: APB, UWP, 359, k. 571.

Pod czas prze pro wa dza nych par ce la cji człon ko wie ko mi sji fol warcz nych mie li kie ro -
wać się pod sta wo wą za sa dą na dzia łu zie mi, we dług któ rej czte ro oso bo we ro dzi ny mia ły
otrzy my wać dział ki do 5 ha, na to miast więk sze ro dzi ny – od 5 do 10 ha48. We dług sta nu
na 30 ma ja 1945 r. dział ki o łącz nej po wierzch ni 21 330,53 ha otrzy ma ło 4058 ro dzin.
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45 B. Głę bo wicz, Rol nic two po wia tu wło cław skie go w latach 1945–1965 [w:] Mo no gra fia pow. wło -
cław skie go, red. S. Laguna, Włocławek 1968, s. 170 (ta bli ca nr 2: „Roz miesz cze nie i are ał wiel kiej wła -
sno ści ziem skiej w pow. wło cław skim. Stan na 1 II 1945 r.”). Od mien ne da ne mó wią ce o 123 ma jąt kach
(powy żej 100 ha) o ogól nej po wierzch ni 37 689 ha w po wie cie wło cław skim zob. APB, UWP, 37, Spra -
woz da nie z dzia łal no ści ko mi sa rza Powia to we go Urzę du Ziem skie go na po wiat Wło cła wek J. Ple śnia -
ro wi cza, ma rzec 1945 r., b.p.

46 We dług da nych za war tych w wy ka zie z mar ca 1945 r. w gmi nie Wie niec znaj do wa ły się czte ry
ma jąt ki o po wierzch ni po wy żej 100 ha. By ły to: Brze zie (2335,5 ha), Gu sto rzyn (324,2 ha), Ką ty (100 ha)
i Wie niec (1758 ha). Ogó łem 4517,7 ha. APB, UWP, 37, Wy kaz ma jąt ków ziem skich znaj du ją cych się
w pow. wło cław skim, 21 III 1945 r., b.p.

47 B. Głę bo wicz, Rol nic two po wia tu wło cław skie go... [w:] Mo no gra fia pow. wło cław skie go, s. 170
(ta bli ca nr 2: „Roz miesz cze nie i are ał wiel kiej wła sno ści ziem skiej w pow. wło cław skim. Stan
na 1 II 1945 r.”).

48 Re for ma rol na na Po mo rzu. Wy wiad z ob. Fran cisz kiem Kró lem..., „Zie mia Po mor ska”, 9 III 1945.
O re for mie rol nej prze pro wa dza nej w po łu dnio wych po wia tach wo je wódz twa po mor skie go wspo mi nał
rów nież w wy wia dzie pra so wym wo je wo da po mor ski Hen ryk Świąt kow ski. Zob.: Po mo rze na no wym
eta pie. Wy wiad z peł no moc ni kiem rzą du – wo je wo dą Świąt kow skim, „Zie mia Po mor ska”, 11 III 1945.

Obszar
Powierzchnia majątków ziemskich w ha

do 50 50–100 100–300 300–500 500–1000 od 1000

powiat włocławski – 1 6 1 – –

województwo
pomorskie

2 24 180 74 33 2
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Wśród par ce lan tów prze wa ża li człon ko wie służ by fol warcz nej (2473 ro dzin), a w dal -
szej ko lej no ści ma ło rol ni (751 ro dzin), bez rol ni (521 ro dzin) i śred nio rol ni (313 ro dzin).
Ogó łem w po wie cie wło cław skim za miesz ki wa ło 4101 ro dzin par ce lan tów, w tym w gmi -
nie Wie niec 279 ro dzin po sia da ją cych 1601,28 ha („udzia ły cał ko wi te” o ogól nej po -
wierzch ni 1427,30 ha sta ły się wła sno ścią 236 ro dzin, na to miast „udzia ły
upeł no rol nia ją ce” o po wierzch ni 173,98 ha otrzy ma ły 43 ro dzi ny). „Udzia ły cał ko wi te”
otrzy my wa li bez rol ni i ro dzi ny wy wo dzą ce się z by łej służ by fol warcz nej, któ re do tej
po ry nie po sia da ły wła snych go spo darstw rol nych. Na to miast „udzia ły upeł no rol nia ją -
ce” otrzy my wa li ma ło - i śred nio rol ni, a więc oso by pro wa dzą ce już wła sne go spo dar -
stwa. Prze cięt na wiel kość roz par ce lo wa nych dzia łek w gmi nie Wie niec (stan na 1947 r.)
wy no si ła 6,04 ha dla dzia łek „cał ko wi tych” i 4,05 ha dla dzia łek „upeł no rol nia ja cych”
(śred nia po wierzch nia dzia łek „cał ko wi tych” w po wie cie wło cław skim by ła mniej sza
i wy no si ła 3,73 ha, na to miast dzia łek „upeł no rol nia ją cych” nie wie le więk sza – 6,10 ha).
Znacz nie bar dziej atrak cyj ne dla par ce lan tów by ły go spo dar stwa po nie miec kie (1002
w po wie cie wło cław skim). Cha rak te ry zo wa ły się one bo wiem lep szym sta nem za go spo -
da ro wa nia, a tak że – co mia ło nie ma łe zna cze nie – no wi go spo da rze mo gli mieć więk szą
gwa ran cję, że daw ni wła ści cie le tych go spo darstw nie po wró cą (pew no ści ta kiej nie było
w przy pad ku ma jąt ków ziem skich na le żą cych wcze śniej do Po la ków)49.

Par ce la cja ma jąt ku Brze zie roz po czę ła się oko ło 19 mar ca 1945 r.50 W gmi nie
Wieniec, na któ rej ob sza rze znaj do wa ły się do bra Kro nen ber gów, pro pa gan do we za bie -
gi ko mu ni stów ma ją ce na ce lu zmo bi li zo wa nie wła snych ak ty wi stów par tyj nych do za -
an ga żo wa nia się w prze pro wa dze nie par ce la cji ma jąt ków od nio sły mi zer ny sku tek.
Po mi mo ist nie ją cych na te re nie tej gmi ny 5 ko mó rek par tyj nych li czą cych 255 człon -
ków, za le d wie 2 ak ty wi stów PPR przy stą pi ło do re ali za cji re for my rol nej51. Po cząt ko wo
miej sco we wła dze pla no wa ły Wie niec prze zna czyć na ośro dek wy po czyn ko wy dla człon -
ków wło cław skiej PPR52. La tem 1945 r. ode bra ne Kro nen ber gom bu dyn ki pa ła co we prze -
zna czo no na miej sce za kwa te ro wa nia dla ro bot ni ków z miast za trud nio nych
przy re ali za cji ak cji żniw nej5 3. O zu peł nej igno ran cji przed sta wi cie li no wych władz
w kwe stii za bez pie cze nia dóbr kul tu ry przed znisz cze niem mo że świad czyć fakt, że po -
zo sta ją ce jesz cze w pa ła cach Kro nen ber gów cen ne dzie ła sztu ki o du żej war to ści mu ze -
al nej nie zo sta ły w ża den spo sób za bez pie czo ne przed kra dzie ża mi. W spra woz da niu
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49 B. Głę bo wicz, Rol nic two po wia tu wło cław skie go... [w:] Mo no gra fia pow. wło cław skie go, s. 172
(ta bli ca nr 3: „Re ali za cja re for my rol nej w pow. wło cław skim w la tach 1945–1947. Struk tu ra spo łecz na
na dzia łów zie mi” i ta bli ca nr 4: „Wy ni ki re for my rol nej w po szcze gól nych gmi nach pow. wło cław skie -
go we dług sta nu na 31 XII 1947 r.”), s. 173 (ta bli ca nr 5: „Prze cięt na wiel kość dział ki z par ce la cji w pow.
wło cław skim w 1947 r.”), s. 180. 

50 APB, UWP, 37, Spra woz da nie ko mi sa rza Po wia to we go Urzę du Ziem skie go we Wło cław ku z prze -
bie gu prac par ce la cyj nych w po wie cie wło cław skim, 19 III 1945 r., b.p. Na za rząd cę ma jąt ku w Brze ziu
wy zna czo no Ed mun da So bol ciń skie go (So bo kiń skie go).

51 APB, KP PPR we Wło cław ku, 9, Pro to kół kon fe ren cji se kre ta rzy PPR z po wia tu wło cław skie go,
18 IV 1945 r., b.p.

52 Ibidem, 30, Pro to kół po sie dze nia z udzia łem peł no moc ni ka po wia to we go do spraw re for my rol nej
we Wło cław ku S. Ma ciosz ka, sta ro sty po wia to we go wło cław skie go S. Ka ro la ka, se kre ta rza KP PPR we
Wło cław ku W. Woź nic kie go, se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku T. Ko nar skie go i przed sta wi cie la Pomor -
skiej Izby Rol ni czej, 13 III 1945 r., b.p. Za rząd cą ma jąt ku w Wień cu był Ty tus Myst kow ski.

53 Ibidem, 9, Spra woz da nie z ze bra nia przed sta wi cie li gmin i ma jąt ków we Wło cław ku po świę co ne -
go ak cji żniw nej, 26 VI 1945 r., b.p.
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z od pra wy kie row nic twa miej sco wej mi li cji I se kre tarz Ko mi te tu Miej skie go PPR
we Wło cław ku Ta de usz Ko nar ski na te mat sy tu acji w gmi nie Wie niec na pi sał: „Naj bar -
dziej zde mo ra li zo wa na gmi na […]. Par tia nie prze ja wia żad ne go ży cia po li tycz ne go,
akcja żniw na cią gnie się w ogon ku, gdy by nie zor ga ni zo wa no po mo cy w mie ście, nie
zdo ła li by sprząt nąć na wet ży ta. Lud ność zaj mu je się kra dzie żą. Dnia 9 [sierp nia
1945 r. – przyp. P.R.] skra dzio no na te re nie ma jąt ku po by łym Kro nen ber gu bar dzo cenny
ob raz [przed sta wia ją cy] Sta ni sła wa Po nia tow skie go na da ją ce go ak ta wła sno ści zie mi,
do cho dze nia w to ku”54.

Ogrom ny roz miar de wa sta cji mie nia, ja ka do ko ny wa ła się pod czas re ali za cji re for my
rol nej w po ło żo nych nie opo dal dóbr Kro nen ber gów Ja ran to wi cach i Wo li Ada mo wej, zo -
stał przed sta wio ny przez ich wła ści cie la Ta de usza Cza plic kie go: „Tu taj [tj. w Wo li Ada -
mo wej – przyp. P.R.] je stem świad kiem po nu rej sce ny gra bie ży dwo ru, z któ re go, głów nie
ba by, wy no szą łóż ka, krze sła, na rę cza po ście li, pięk ne ob ra zy, a męż czyź ni wy pro wa dza -
ją in wen tarz ży wy, za rzy na jąc po dro dze ja kie goś cie la ka. […] Do Ja ran to wic wjeż dżam
w trzy dni po wyj ściu Niem ców. […] Dwór już zra bo wa ny. W obo rze je den wół,
a w owczar ni kil ka dzie siąt zdy cha ją cych ja gniąt, któ rym mat ki za bra no. Idę do dwo ru:
drzwi fron to we, mi mo mro zu, otwar te na oścież. Więk szość me bli już wy nie sio na. W sa -
lo nie reszt ki ja kichś ob cych me bli, po dob no Kro nen ber gów z Wień ca. […] Na prze ciw -
ległej ścia nie po zo stał tyl ko ślad po pięk nym por tre cie Czer kie sa w za byt ko wych,
zło co nych ra mach. Sam por tret le ży na pod ło dze, a ozdob ne ra my zra bo wa ne. W in nych
po ko jach po zo sta ły me ble naj cięż sze: stół dę bo wy, for te pian, ogrom ne sza fy na ubra nia
i bie li znę, wiel kie biur ko oj ca. Wszę dzie śla dy ra bun ku i wiel kie go znisz cze nia. […] W ła -
zien ce ar ma tu ra wy rwa na ze ścia ny, a se des roz bi ty. Gdy wy cho dzę z dwo ru, oglą dam sce -
nę, jak ja kaś za póź nio na ba ba prze wró ci ła pięk ny, in kru sto wa ny stół pod wie czor ko wy
bla tem na śnieg, a mię dzy drew nia ne no gi na kła da po dusz ki, koł dry i in ną po ściel i ciąg -
nie jak san ki – za sznu rek przy wią za ny do jed nej z rzeź bio nych nóg. Na ten wi dok ogar -
nę ło mnie uczu cie obrzy dze nia i szyb ko wy co fa łem się. […] Na bra mie wjaz do wej już
roz le pio no Ma ni fest PKWN z Cheł ma Lu bel skie go. Tłu mek pa rob ków czy ta, przy świe -
ca jąc so bie za pał ka mi, bo zmrok już za padł. Już wie dzą, że ob szar ni cy to wróg lu du, ich
ogra bie nie bę dzie le gal ne i że na do kład kę otrzy ma ją jesz cze zie mię or ną i łą ki”55. 

Przez krót ki czas Ta de usz Cza plic ki peł nił obo wiąz ki agro no ma na gmi nę Wie niec
i ze tknął się wów czas z Le opol dem Ja nem Kro nen ber giem, któ re go po wrót przy padł do -
kład nie w mo men cie ży wio ło wo prze pro wa dza nej par ce la cji na le żą cych do nie go dóbr
ziem skich56. Obec ność wła ści cie la ma jąt ku bar dzo utrud nia ła prze pro wa dza nie par ce la -
cji, po nie waż część chło pów przej mu ją cych zie mię upa try wa ła w re for mie rol nej bez -
pra wie od by wa ją ce się w ma je sta cie pań stwa. Dla te go też po wszech ną prak ty ką władz
by ło zmu sza nie zie mian do na tych mia sto we go opusz cze nia kon fi sko wa nych dóbr (z jed -
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54 Ibi dem, Spra woz da nie I se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku T. Ko nar skie go z od pra wy gmin nych
ko men dan tów MO i kie row ni ków ko mi sa ria tów MO we Wło cław ku, 27 VIII 1945 r., b.p.

55 T. Cza plic ki, Szla chec kie ostat ki. Dwu dzie sto wiecz na opo wieść pol skie go zie mia ni na, War sza -
wa 2000, s. 237–238.

56 Póź niej szym skut kiem ży wio ło we go cha rak te ru par ce lo wa nia ma jąt ków ziem skich by ły licz ne
błę dy w wiel ko ści przy zna nych dzia łek. Ta ka sy tu acja do ty czy ła m.in. kil ku par ce lan tów z na le żą ce go
uprzed nio do Kro nen ber gów Alek san drów ka. Zob. APB, UWP, 6024, Pi smo sta ro sty po wia to we go
M. Boro wiec kie go do Urzę du Wo je wódz kie go Po mor skie go, [przed 26] IX 1947 r., b.p.
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no cze snym za ka zem za miesz ka nia w po wie cie, w któ rym znaj do wa ły się roz par ce lo wa -
ne ma jąt ki), co by ło re zul ta tem sto so wa nia prze pi sów nie pu bli ko wa nej in struk cji PKWN
o przy spie szo nym try bie wy ko ny wa nia re for my rol nej. Do pusz cza ła ona moż li wość usu -
wa nia wła ści cie li z ma jąt ków z na ru sze niem uprzed nio praw nie za gwa ran to wa ne go pra -
wa do trzy dnio we go ter mi nu na wy pro wa dze nie57. Po nad to no wi par ce lan ci sta wa li się
czę sto ofia ra mi dzia łań par ty zant ki an ty ko mu ni stycz nej sta ra ją cej się po wstrzy mać
reformę rol ną. Ar ty kuł 2 De kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia
30 paź dzier ni ka 1944 r. o ochro nie pań stwa prze strze gał: „Kto uda rem nia lub utrud nia
wpro wa dze nie w ży cie re for my rol nej lub na wo łu je do czy nów skie ro wa nych prze ciw
jej wy ko na niu lub pu blicz nie po chwa la ta kie czy ny, pod le ga ka rze wię zie nia lub ka rze
śmier ci”58.

*  *  *

Do chwi li obec nej w li te ra tu rze hi sto rycz nej funk cjo nu je wie le nie ści sło ści i nie do -
po wie dzeń do ty czą cych za rów no ter mi nu po wro tu Kro nen ber ga, jak i je go po by tu w po -
wie cie wło cław skim w 1945 r. Na przy kład w in te re su ją cej roz pra wie po świę co nej ro do wi
Resz ke (z któ re go po cho dzi ła mat ka Le opol da Ja na) Aga ta Ma ło lep sza – w opar ciu
o przy wo ła ne wcze śniej wspo mnie nia spi sa ne przez Ta de usza Cza plic kie go – tak oto opi -
sa ła wy da rze nia zwią za ne z po wro tem Kro nen ber ga: „W ma ju 1945 ro ku [Le opold Jan
Kro nen berg – przyp. P.R.] przy je chał do ro dzin nych ma jąt ków w Wień cu i Brze ziu na Ku -
ja wach. Tam roz wie sił pi sem ną proś bę do lud no ści o zwrot je go pa mią tek ro dzin nych,
cho dzi ło mu głów nie o zdję cia. Jed no cze śnie po dał da tę swo je go ko lej ne go przy jaz du.
Jesz cze wte dy nie przy pusz czał, że wy dał na sie bie wy rok. W ty dzień póź niej, kie dy po -
now nie przy je chał do ma jąt ku, agen ci Urzę du Bez pie czeń stwa aresz to wa li go i osa dzi li 
w wię zie niu we Wło cław ku. Po wyj ściu na wol ność w 1947 r. wy emi gro wał do Sta nów
Zjed no czo nych i za miesz kał w Los An ge les”59. 

Znaj du ją ce się w za so bie byd go skiej de le ga tu ry In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej ar chi -
wa lia do ty czą ce dzia łań ko mu ni stycz nej bez pie ki wo bec ostat nie go mę skie go przed sta -
wi cie la ro du Kro nen ber gów w 1945 r. po zwa la ją nie tyl ko zwe ry fi ko wać i upo rząd ko wać
ist nie ją ce in for ma cje, lecz tak że wzbo ga ca ją do tych cza so wy stan wie dzy o lo sach Le -
opol da Ja na Kro nen ber ga. Są to ory gi nal ne do ku men ty wy two rzo ne mię dzy 24 mar ca
(pro to kół re wi zji oso bi stej Kro nen ber ga) a 16 czerw ca 1945 r. (na kaz zwol nie nia z wię -
zie nia, oświad cze nie o nie podej mo wa niu dzia łal no ści an ty pań stwo wej). Wśród nich znaj -
du je się rów nież pi sa ne w ce li wło cław skie go wię zie nia wła sno ręcz ne po da nie Le opol da
Kro nen ber ga z 16 ma ja 1945 r. sta no wią ce in te re su ją ce źró dło do ba da nia sfe ry men tal -
nej przed sta wi cie li elit zie miań skich w wa run kach Pol ski Lu do wej. Cen nych in for ma cji
do star cza tak że pro to kół prze słu cha nia Kro nen ber ga prze pro wa dzo ne go 30 mar ca 1945 r.
w PUBP we Wło cław ku. Na le ży pod kre ślić, że bez praw ny cha rak ter uwię zie nia Kro nen -
ber ga (brak sank cji pro ku ra tor skiej) oraz je go zwol nie nie (bez po wia do mie nia or ga nów
pro ku ra tor sko -są do wych) na pod sta wie de cy zji władz zwierzch nich MBP (roz ka zy
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57 S. Rud nic ki, op. cit., s. 121.
58 DzU, 1944, nr 10, poz. 50.
59 A. Ma ło lep sza, op. cit., s. 388.
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ministra Sta ni sła wa Rad kie wi cza i kie row ni ka byd go skie go WUBP Hi po li ta Dul ja sza)
spo wo do wa ły, iż wło cław ski UB nie roz po czął pro wa dze nia for mal nej spra wy prze ciw -
ko nie mu. W re zul ta cie do ku men ta cja do ty czą ca Le opol da Kro nen ber ga mia ła nie ja sny
sta tus ar chi wal ny60. Trud no ją bo wiem uznać za tzw. ma te ria ły wstęp ne, któ ry mi na ogół
by ły do nie sie nia sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej, czę sto sta no wią ce pod sta wę do za ło -
że nia spra wy ope ra cyj nej. Wy da je się, że głów nym po wo dem prze cho wy wa nia tej do ku -
men ta cji „do cho dze nio wo -śled czej” by ła oso ba Le opol da Kro nen ber ga, któ ry przez swo je
po cho dze nie spo łecz ne był po ten cjal nie nie bez piecz ny – rów nież prze by wa jąc po za
krajem – ja ko „ele ment wro go na sta wio ny do Pol ski Lu do wej”61. War to jed nak za uwa -
żyć, że in te re su ją ce nas do ku men ty nie by ły od no to wa ne przez ko mór kę ewi den cji ope -
ra cyj nej PUBP we Wło cław ku62. Do ku men ta cja (je de na ście kart) by ła prze cho wy wa na
we wło cław skiej bez pie ce do 1951 r., praw do po dob nie w więk szym po szy cie lub se gre -
ga to rze, o czym świad czy nada na fo lia cja (kar ty 153–163). W dniu 28 sierp nia 1951 r.
ma te ria ły zo sta ły prze ka za ne do Wy dzia łu II WUBP w Byd gosz czy63. Na pod sta wie spi -
su za war to ści tecz ki spo rzą dzo ne go przed prze sła niem jej do Byd gosz czy moż na od two -
rzyć jej układ (za cho wa ła się no wo nada na fo lia cja). Skła da ła się ona wów czas
z dwu na stu kart, po nie waż do dat ko wo do łą czo nym do ku men tem by ła kar ta spraw dze -
nio wa E -15 z 29 czerw ca 1951 r.64 Praw do po dob nie do pie ro w 1955 r. ma te ria ły te zosta -
ły for mal nie za re je stro wa ne w Dzien ni ku ar chi wal nym akt do ssier (o nu me rze 6241/55).
Prze sła ne do ku men ty, po dob nie jak we Wło cław ku, nie zo sta ły za re je stro wa ne w kar to -
te ce ogól no in for ma cyj nej WUBP w Byd gosz czy. Na spi sie za war to ści j.a. umiesz czo no
od ręcz ną ad no ta cję o tre ści: „W k[ar to te ce] o[gól no in for ma cyj nej] nie fi gu ru je. Ma te ria -
ły nie przed sta wia ją war to ści ope ra cyj nej – znisz czyć” oraz da ta: 25 ma ja 1956 r.65 Praw -
do po dob nie wów czas do pier wot nych ma te ria łów do łą czo no do ku men ty z lat 1951–1956,
w tym wy da ne w paź dzier ni ku 1951 r. przez PUBP we Wło cław ku po le ce nie prze pro wa -
dze nia wy wia du przez Po ste ru nek MO w Brze ziu na te mat Kro nen ber ga6 6 oraz ma szy -
no pis mi li cyj ne go wy wia du z wrze śnia 1953 r.67 W tym cza sie do ku men ta cja ta zo sta ła
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60 We dług naj wcze śniej szej in struk cji byd go skie go WUBP z 15 XII 1946 r. po świę co nej m.in. ewi -
den cji spraw ope ra cyj nych wy róż nia no: spra wę agen tu ral ną (na oso by po dej rze wa ne o dzia łal ność „an -
ty pań stwo wą”), spra wę ewi den cyj ną (na oso by sta no wią ce po ten cjal ne za gro że nie dla bez pie czeń stwa
pań stwa) i spra wę for mu lar ną (za kła da na na pod sta wie ma te ria łów kom pro mi tu ją cych fi gu ran tów sprawy
agen tu ral nej po ich aresz to wa niu). Zob. L. Gra du szew ski, Spo sób do ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej
WUBP i WUdsBP w Byd gosz czy na pod sta wie re sor to wych ak tów nor ma tyw nych, „Prze gląd Ar chi wal -
ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 114.

61 W ewi den cji ope ra cyj nej PUBP we Wło cław ku w 1952 r. od no to wa no, iż Kro nen berg „utrzy mu -
je kon takt z ko ła mi re ak cyj ny mi An glii” i znaj du je się w za in te re so wa niu Sek cji 1 (ma te ria ły
pod nr. 00066/49/K/K/4). Zob. AIPN By, 084/2195, Kar ta ewi den cyj na E -15, 9 VI 1952 r., k. 21. Wy żej
wspo mnia ny nu mer od no sił się do spra wy obiek to wej pro wa dzo nej przez PUBP we Wło cław ku
(nr rej. 00066/49) na „ob[ywa te li] an giel skich i do mi niów an giel skich oraz na ich kon tak ty” za ło żo -
nej 15 VII 1949 r. Zob.: AIPN By, 077/1375, Księ ga obiek to wa, b.p. W tym miej scu chciał bym po dzię -
ko wać Ro ber to wi Ga jo so wi z Wy dzia łu Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów De le ga tu ry IPN
w Byd gosz czy za zwró ce nie mo jej uwa gi na ewi den cyj ne za pi sy do ty czą ce ww. spra wy obiek to wej. 

62 AIPN By, 084/2195, Kar ta ewi den cyj na E -15, 29 VI 1951 r., k. 2. 
63 Ibi dem, Kar ta ewi den cyj na E -15, 9 VI 1952 r., k. 21.
64 Ibi dem, Kar ta ewi den cyj na E -16, 21 V 1956 r., k. 24. 
65 Ibi dem, k. 1.
66 Ibi dem, k. 18–19.
67 Ibi dem, k. 22.
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prze kwa li fi ko wa na ja ko tzw. ak ta daw ne i nada no jej no wą sy gna tu rę ar chi wal -
ną 30726/D6 8. Na spi sie za war to ści tecz ki z ma te ria ła mi z lat pięć dzie sią tych star szy ofi -
cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO w Byd gosz czy Bog dan
Li piń ski w lip cu 1965 r. umie ścił dys po zy cję: „po zo sta wić”, dzię ki cze mu zo sta ły za cho -
wa ne do ku men ty po zwa la ją ce od two rzyć lo sy ostat nie go Kro nen ber ga w 1945 r.

Le opold Jan Kro nen berg zo stał aresz to wa ny przez wło cław ski Urząd Bez pie czeń -
stwa 24 mar ca 1945 r., o czym mo że świad czyć pro to kół je go re wi zji oso bi stej opa trzo -
ny tą wła śnie da tą i go dzi ną 10.00. Re wi zji do ko nał war tow nik Jan Wojt czak69, któ ry
przy za trzy ma nym zna lazł na stę pu ją ce przed mio ty: 495 zł pol skie lu bel skie, 124 zł kra -
kow skie, 2 le gi ty ma cje PCK, ob ra zek Mat ki Bo skiej i port fel skó rza ny. Pro to kół re wi zji
za wie ra rów nież in for ma cję o miej scu za miesz ka nia Kro nen ber ga we Wło cław ku
przy uli cy POW nr 470.

Aresz to wa nie71 na stą pi ło na mo cy de cy zji ów cze sne go za stęp cy kie row ni ka PUBP
we Wło cław ku Ste fa na Pa lusz kie wi cza72. W pi sa nych pod ko niec lat sie dem dzie sią tych
wspo mnie niach Pa lusz kie wicz tak przed sta wił mo ty wy aresz to wa nia Kro nen ber ga: „Był
to czło wiek bar dzo wpły wo wy w Pol sce sa na cyj nej, był on po słem do sej mu73 i miał
wiel ki au to ry tet wśród swych ro bot ni ków. W cza sie oku pa cji prze by wał wraz z ro dzi ną
w An glii74. W je go do brach przy go to wa nia do re for my rol nej prze bie ga ły spraw nie. Pew -
ne go ra zu dzwo ni do mnie se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PPR tow. Wła dy sław Woź -
nic ki […], abym do nie go przy szedł. Po przyj ściu do nie go mó wi, że przy je chał ba ron
z Lon dy nu i chło pi je go zie mi nie chcą brać. Na dru gi dzień po je cha li śmy ra zem do miej -
sco wo ści Wie niec po mó wić z chło pa mi. Po przy jeź dzie na miej sce i zro bie niu ze bra nia,
na któ re chło pi nie chęt nie przy szli, tow. Woź nic ki mó wił o PKWN i re for mie rol nej itp.
U chło pów wy czu łem chęć i jed no cze śnie bo jaźń. My chło pów ro zu mie li śmy, prze cież
oni z dzia da pra dzia da u pa na ba ro na słu ży li, tam wy ro śli. Pan ba ron dla nich był wszyst -
kim i jak moż na brać je go zie mię. Po zo rien to wa niu się na miej scu wnio sek był je -
den – ba ron prze szka dza. Po prze my śle niu tej spra wy po sta no wi łem ba ro na za mknąć.
Ba ron sie dzi, a chło pi dzie lą zie mię, i tak kil ka dni po trwa ło”75. 

Do cza su prze słu cha nia Kro nen berg po zo sta wał więź niem wło cław skie go PUBP
i prze by wał za pew ne w aresz cie pre wen cyj nym znaj du ją cym się w piw ni cach urzę du.
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68 Ma te ria ły mia ły 8 V 1956 r. wpły nąć do ar chi wum WUdsBP w Byd gosz czy. Zob. AIPN By,
00123/27, Księ ga wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym za 1956 r., k. 25v.

69 Jan Wojt czak, s. Fran cisz ka, ur. 19 X 1908 r. we Wło cław ku. Od 25 II do 15 XII 1945 r. war tow -
nik (od czerw ca 1945 r. za stęp ca do wód cy war ty) PUBP we Wło cław ku. AIPN By, 0122/2116, Ak ta
osobo we Ja na Wojt cza ka.

70 AIPN By, 084/2195, Pro to kół re wi zji oso bi stej, 24 III 1945 r., k. 6.
71 W spra woz da niu kie row ni ka wło cław skie go UB mo że my prze czy tać: „Mel du je my, że prze bieg

par ce la cji idzie nor mal nym try bem, nie na po ty ka jąc na żad ne trud no ści. Prze trzy ma li śmy jed ne go wła -
ści cie la ma jąt ku, któ ry nie usu nął się z po wia tu”. AIPN By, 063/1, Spra woz da nie kie row ni ka PUBP we
Wło cław ku Da nie la Ku ba jew skie go z prze bie gu prac par ce la cyj nych na te re nie po wia tu wło cław skie go
od 23 do 25 III 1945 r., 26 III 1945 r., k. 25.

72 Ste fan Pa lusz kie wicz, s. Ma te usza, ur. 24 VIII 1905 r. w Ką tach. Od 1 III do 30 IV 1945 r. za stęp -
ca kie row ni ka PUBP we Wło cław ku, a na stęp nie od 1 V 1945 r. do 14 I 1946 r. kie row nik te go urzę du.
AIPN, 0193/7000, Ak ta oso bo we Ste fa na Pa lusz kie wi cza.

73 In for ma cja nie praw dzi wa: L.J. Kro nen berg nie spra wo wał man da tu po sel skie go. 
74 In for ma cja nie praw dzi wa: L.J. Kro nen berg okres oku pa cji spę dził w Pol sce.
75 AIPN By, 080/597, Wspo mnie nia S. Pa lusz kie wi cza, 28 VIII 1978 r., k. 299–300.
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Ofi ce rem prze słu chu ją cym 30 mar ca 1945 r. Kro nen ber ga był kie row nik Sek cji do Wal -
ki z Ban dy ty zmem i De zer cją (Sek cji Spe cjal nej) Lu dwik Pa we lec, ma ją cy za so bą służ -
bę w par ty zant ce ko mu ni stycz nej76. Zło żo ne przed ofi ce rem śled czym ze zna nia
Kro nen ber ga do star cza ją kil ku nie zna nych in for ma cji o je go wo jen nych lo sach. 

Le opold Jan Kro nen berg po ka pi tu la cji War sza wy we wrze śniu 1939 r. po wró cił
do swo ich ku jaw skich dóbr, w któ rych prze by wał do li sto pa da 1939 r. Zo stał wów czas
wy sie dlo ny przez Niem ców z ma jąt ku Wie niec i osa dzo ny w wię zie niu we Wło cław ku77,
w któ rym prze sie dział pół to ra mie sią ca. Na stęp nie z po zo sta ły mi więź nia mi wy wie zio -
no go do Za mo ścia. Pod ko niec 1939 r. zdo łał zbiec i udał się do War sza wy, w któ rej
przez po nad rok był bez pra cy. Do pie ro 1 mar ca 1941 r. miał otrzy mać w dzier ża wę
od Ma rii Kacz kow skiej ok. 130 ha zie mi w po wie cie ło wic kim (ma ją tek Lu bian ków78)
i tam pra co wał do lip ca 1944 r. Na stęp nie po wró cił do War sza wy, w któ rej wkrót ce wy -
bu chło po wsta nie. Wziął w nim udział ja ko pra cow nik PCK79.

Pod czas prze słu cha nia po sta wio ne zo sta ło rów nież py ta nie o po wód po wro tu Kro -
nen ber ga do swo ich ma jąt ków: „Dla cze go nie opu ści li ście wa sze go ma jąt ku w Wień cu,
gdy otrzy ma li ście roz kaz?”. Tak po sta wio ne py ta nie mo że świad czyć o tym, że
przed aresz to wa niem (24 mar ca 1945 r.) Kro nen berg ze tknął się już z funk cjo na riu szem
UB lub in nym przed sta wi cie lem „wła dzy lu do wej” i zo stał uprze dzo ny o kon se kwen -
cjach po zo sta wa nia w swo ich do brach w cza sie re ali za cji re for my rol nej. Kro nen berg
swo je po stę po wa nie tłu ma czył trud no ścia mi ze zna le zie niem no we go miej sca za miesz -
ka nia dla sio stry prze by wa ją cej w na le żą cym do niej ma jąt ku w Brze ziu (w do ku men cie,
praw do po dob nie błęd nie, mo wa jest o prze by wa niu Jó ze fy Ró ży Kro nen berg w ma jąt ku
w Brze ściu)80. Wy ja śnie nia zło żo ne przez Kro nen ber ga nie wpły nę ły na je go uwol nie -
nie. Na stęp ne go dnia z aresz tu zo stał prze nie sio ny do wło cław skie go wię zie nia, a ja ko
po wód osa dze nia po da no: „prze ciw ny re for mie rol nej”81.

O po wo dach aresz to wa nia Kro nen ber ga wspo mniał w swo jej re la cji, zło żo nej praw -
do po dob nie w la tach sześć dzie sią tych dla Re fe ra tu ds. Dzia ła czy Ru chu Ro bot ni cze go
KW PZPR w Byd gosz czy, przed wo jen ny wło cław ski ko mu ni sta Oskar Dorsz (ps. „Ko -
tek”), któ ry w tym cza sie peł nił obo wiąz ki kie row ni ka miej skiej MO we Wło cław ku82.
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76 Lu dwik Pa we lec -Kwiat kow ski, s. Fran cisz ka, ur. 11 XII 1925 r. w Wo li Rze czyc kiej. W cza sie
oku pa cji niemieckiej czło nek pod ziem nej PPR i żoł nierz AL w La sach Lip skich. Funk cjo na riusz apa ra -
tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go od paź dzier ni ka 1944 r. Od 22 I 1945 r. czło nek gru py ope ra cyj nej MBP
na po wiat wło cław ski, od 26 I 1945 r. kie row nik Sek cji Śled czej PUBP we Wło cław ku, od 9 II 1945 r.
kie row nik Sek cji 4 WB PUBP we Wło cław ku, od 1 II 1946 r. funk cjo na riusz WUBP w Byd gosz czy.
AIPN, 003175/637, Ak ta oso bo we Lu dwi ka Pa wel ca -Kwiat kow skie go. 

77 We dług in for ma cji uzy ska nej po woj nie przez wło cław ski UB w cza sie prze pro wa dza nia wy wia -
du do ty czą ce go sio stry Le opol da Kro nen ber ga – Jó ze fi ny Ko wa lew skiej, Niem cy jesz cze w 1939 r. pro -
po no wa li Kro nen ber go wi przy ję cie II gru py nie miec kiej li sty na ro do wej (DVL). Od rzu ce nie przez nie go
tej pro po zy cji spo wo do wa ło cza so we je go uwię zie nie i przy mus opusz cze nia ma jąt ku. AIPN, 0423/2203,
Da ne z wy wia du na Jó ze fi nę Ko wa lew ską, 19 X 1948 r., k. 19.

78 Ibi dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu I WUBP w Ło dzi S. Ga jew skie go, 8 VII 1949 r., k. 36.
79 AIPN By, 084/2195, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 30 III 1945 r., k. 4.
80 Ibi dem, k. 5.
81 Ibi dem, Na kaz przy ję cia do wię zie nia, 31 III 1945 r., k. 7.
82 Od 20 II do 1 V 1945 r. kie row nik MO na mia sto Wło cła wek, od 2 V do 15 VI 1945 r. szef Służ -

by Ze wnętrz nej KP MO we Wło cław ku, od 15 VI do 10 VII 1945 r. kie row nik Ko mi sa ria tu MO w To -
ru niu, od 20 VIII 1945 r. do 1 III 1946 r. funk cjo na riusz PUBP we Wło cław ku (od 20 VII do 8 X 1945 r. 
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Do in for ma cji in sy nu ują cej Kro nen ber go wi pa ser stwo ma te ria ła mi po cho dzą cy mi z kra -
dzie ży na le ży oczy wi ście pod cho dzić ostroż nie, ma jąc świa do mość pro pa gan do wych ce -
lów, ja kie przy świe ca ły zbie ra niu i utrwa la niu re la cji by łych funk cjo na riu szy. Nie mniej,
na jej pod sta wie moż na stwier dzić, że jesz cze przed aresz to wa niem Kro nen ber go wi wy -
da no na kaz opusz cze nia ma jąt ku, do któ re go on się nie za sto so wał. Dorsz wspo mi na:
„Wła ści ciel ma jąt ku ziem skie go Wie niec miał na kaz opusz cze nia ma jąt ku. Kie dy za czę -
to bu do wę mo stu na Wi śle, pra co wał tam inż. Chor wat i jesz cze dwóch in ży nie rów z War -
sza wy. Na bu do wie no to wa no sze reg kra dzie ży, m.in. ben zy nę, naf tę, sma ry itp. Wszyst ko
to tra fia ło do Kro nen ber ga i on tym han dlo wał. In ży nie ro wie ci da li mu ko nie i po wóz -
kę i Kro nen berg ob jeż dżał, i kon tro lo wał swo je do bra. Oczy wi ście to wy wo ła ło sze reg
ko men ta rzy, bu dzi ło nie pew ność u lu dzi, któ rzy pra co wa li na tej zie mi”. Zna mien ne jest
ostat nie zda nie re la cji Dor sza po świę co ne oma wia nej spra wie, któ re uka zu je pro pa gan -
do wo -ide olo gicz ne tło de cy zji bez pie ki o uwię zie niu Kro nen ber ga: „Mie li śmy dość pod -
staw, aby przy mknąć pa na dzie dzi ca – to też wi dok był nie la da, jak dzie dzic, pan
na wło ściach – słyn ny Kro nen berg, rą bał na po dwór ku UBP drze wo”83.

We wło cław skim wię zie niu pięć dzie się ciocz te ro let ni Kro nen berg prze by wał sie dem -
dzie siąt osiem dni (31 mar ca – 16 czerw ca 1945 r.)84 i w tym cza sie stan je go zdro wia
uległ po gor sze niu85. W pro te ście prze ciw ko osa dze niu i dłu go trwa łe mu nie roz pa try wa -
niu je go spra wy 14 ma ja 1945 r. roz po czął gło dów kę. Jed no cze śnie żą dał prze nie sie nia
go do po je dyn czej ce li86. Gdy by nie zde cy do wa na po sta wa Kro nen ber ga, nie wia do mo,
jak dłu go prze by wał by on jesz cze w wię zie niu. W po da niu z 16 ma ja 1945 r. Kro nen -
berg zwra cał się z proś bą o roz pa trze nie je go spra wy przez wy miar spra wie dli wo ści i pod -
kre ślał, że nie po czu wa się do żad nej wi ny, co pra gnął udo wod nić pod czas roz pra wy
są do wej. W do ku men cie tym wy ra ził on rów nież zdzi wie nie z po wo du po za praw nych
dzia łań funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go („trud no jest przy pu ścić,
aby w pra wo rząd[nym], de mo krat[ycz nym] pań stwie ja kie kolw[iek] wła dze mo gły sa -
mo wol nie po zba wiać i przy wra cać wol ność lo jal nym ob[ywa te lom], gdyż rów na ło by się
to me to dom, prze ciw któ rym cy wi liz[owa ny] świat wal czył przez 6 lat”87). Pod trzy my -
wał swo ją wo lę pod da nia się wy ro kom są do wym na wet wów czas, gdy zo sta ła mu zło żo -
na pro po zy cja za koń cze nia pro te stu gło do we go w za mian za uwol nie nie z wię zie nia. Był
on bo wiem prze ko na ny, że zo sta nie oczysz czo ny ze sta wia nych za rzu tów, co spo wo du -
je „skró ce nie nie za słu żo nych cier pień fi zyczn[ych] i mor[al nych] nie tyl ko mo ich, ale
i wie lu współ więźn[iów] tak w[e] Włocł[aw ku], jak i w ca łej Pol sce”88.

Osta tecz nie jed nak żą dań Kro nen ber ga do ty czą cych pro ce su nie zre ali zo wa no, a on
sam zo stał zwol nio ny z wię zie nia do pie ro 16 czerw ca 1945 r. Na wet wów czas za cho wał
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re fe rent Sek cji 2 – po wiat, od 9 X 1945 r. do 31 I 1946 r. p.o. kie row ni ka Sek cji 4, od 1 II do 1 III 1946 r.
za stęp ca kie row ni ka PUBP we Wło cław ku – for mal nie nie za twier dzo ny). AIPN By, 194/700, Prze bieg
służ by Oska ra Dor sza, b.d, b.p. 

83 APB, KW PZPR w Byd gosz czy, 2937, Wspo mnie nia Oska ra Dor sza, b.d., b.p.
84 Wli cza jąc sied mio dnio wy po byt w aresz cie PUBP we Wło cław ku (24–30 III 1945 r.), Kro nen berg

był wię zio ny 85 dni.
85 AIPN By, 084/2195, Orze cze nie le kar skie, 18 V 1945 r., k. 13.
86 Ibi dem, Ra port przo dow ni ka wię zien ne go Wła dy sła wa Pa rzyń skie go do na czel ni ka wię zie nia we

Wło cław ku, 14 V 1945 r., k. 8.
87 Ibi dem, Po da nie Le opol da Ja na Kro nen ber ga, 16 V 1945 r., k. 11.
88 Ibi dem, k. 12.
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bez kom pro mi so wą po sta wę i od mó wił pod pi sa nia oświad cze nia o nie podej mo wa niu dzia -
łal no ści wy mie rzo nej prze ciw ko Rzą do wi Tym cza so we mu i Pol sce „de mo kra tycz nej”89.
Do ku ment ta ki pod pi sa li zwal nia ni ra zem z Kro nen ber giem dwaj in ni wła ści cie le ziem -
scy – bra cia Je rzy i Ka zi mierz Bac cia rel li90. Pod czas zwal nia nia Kro nen ber ga z wię zie -
nia obec ni by li rów nież funk cjo na riu sze bez pie ki: kie row nik urzę du Pa lusz kie wicz
i kie row nik Sek cji 8 Śled czej Jan Zim nic ki. Ten pierw szy w swoich wspo mnie niach za -
pi sał: „Po po dzia le zie mi [na le żą cej do Kro nen ber ga – przyp. P.R.] po sze dłem do wię -
zie nia ce lem zwol nie nia ba ro na. Po we zwa niu go do po ko ju na czel ni ka wię zie nia,
oświad czy łem mu, że je stem tym, któ ry ka zał go za mknąć i przy sze dłem po to, aby go
zwol nić (wy czu łem, że te go pra gnął). Ja ze swej stro ny chcia łem pro wa dzić z nim ta ką
roz mo wę, aby się do my ślił, że zo stał za mknię ty w związ ku z re for mą rol ną. Za czą łem
mó wić, że wpły nął do nas ma te riał ob cią ża ją cy go, no i mu sie li śmy spraw dzić i to po -
trwa ło pa rę dni (nie wiem, czy w to uwie rzył, zda je się, że nie). Za czął za raz mó wić o re -
for mie rol nej, że on ja ko po seł91 jesz cze gdzieś po 1920 r. wy stą pił na sej mie, aby
prze pro wa dzić re for mę rol ną itd. Ja je mu za da łem py ta nie, czy za ten wy czyn po dzie lił
los z po sła mi za mknię ty mi w Brze ściu pod opie ką [Wa cła wa] Kost[k]i -Bier nac kie go92.
Nic mi na to nie od po wie dział. Za py ta łem go, co za mie rza zro bić po wyj ściu z wię zie -
nia – nic rów nież nie od po wie dział (wy czu łem, że ma za miar wró cić do swych po sia dło -
ści). Po wie dzia łem mu, że chło pi je go zie mię już po dzie li li mię dzy sie bie, a w je go pa ła cu
urzą dzi li dom lu do wy czy żło bek. Po wie dzia łem mu, że prze cież zo sta wił ro dzi nę
w Anglii i na pew no [ona] na nie go cze ka. Na tym roz mo wę skoń czy li śmy, ba ron w swych
do brach się nie po ka zał”93. 

Z ko lei kie row nik Sek cji 8 Śled czej Jan Zim nic ki w spra woz da niu na pi sał, że w myśl
roz ka zu mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sła wa Rad kie wi cza i kie row ni ka
WUBP w Byd gosz czy Hi po li ta Dul ja sza umo rzo no 18 spraw i zwol nio no kil ku więź -
niów po uprzed nim pod pi sa niu oświad czeń. „Przy zwol nie niu, po wy tłu ma cze niu im
przez kie row ni ka PUBP, ja kie sta no wi sko zaj mu je Rząd Tym cza so wy w Pol sce w ustro -
ju de mo kra tycz nym wo bec swo ich oby wa te li, na wet ta kich, któ rzy są mniej win ni,
względ nie prze stęp stwa ro bi li nie świa do mie – za zna czo no, że Rząd Tym cza so wy da je
wszel kie moż li wo ści swo bo dy i pra cy, jak rów nież kształ ci mło de po ko le nie. Zwol nie ni
mo gą pra co wać za wo do wo, jak rów nież dla Pol ski de mo kra tycz nej – przy tym wszy scy
zwol nie ni pod pi sa li zo bo wią za nia. Je den zie mia nin na zwi skiem Kro nen berg Le opold
zobo wią za nia nie pod pi sał, tłu ma cząc tym, że sie dział on nie win nie i że bę dzie chciał
praw nie to za ła twić, a pod pi su jąc zo bo wią za nie być mo że, że nie bę dzie mógł te go prze -
pro wa dzić. W obec no ści dwóch świad ków – zie mia ni nów [sic!] za zna czy li śmy, że od -
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89 Ibi dem, k. 15.
90 Sy tu acja bra ci Bac cia rel lich (wła ści cie li ma jąt ków w Ję dro wi cach i Mie cho wi cach w gmi nie Fal -

borz) by ła bar dziej skom pli ko wa na niż Kro nen ber ga, po nie waż w 1939 r. zre zy gno wa li z pol skiej przy -
na leż no ści pań stwo wej i za de kla ro wa li się ja ko volks i ta lie ni sche. Nie mniej ich za cho wa nie wo bec
lud no ści pol skiej w cza sie oku pa cji by ło nie na gan ne. Zob. T. Cza plic ki, op. cit., s. 82–83.

91 Zob. przy pis 73.
92 Wa cław Ko stek -Bier nac ki (1884–1957), po li tyk sa na cyj ny, wo je wo da no wo grodz ki (1932) i po -

le ski (1932–1939), ko men dant twier dzy brze skiej w cza sie uwię zie nia po li ty ków opo zy cji an ty sa na cyj -
nej. P. Ci cho rac ki, Dro ga ku ana te mie. Wa cław Ko stek -Bier nac ki (1884–1957), War sza wa 2009.

93 AIPN By, 080/597, Wspo mnie nia S. Pa lusz kie wi cza, 28 VIII 1978 r., k. 300.
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Nakaz zwolnienia z włocławskiego więzienia Leopolda Jana Kronenberga 

z 16 czerwca 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 14)
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mó wił pod pi sa nia zo bo wią za nia, przy tym świad ko wie ci pod pi sa li się”94. O po zba wio -
nym pod staw praw nych uwię zie niu Kro nen ber ga do sko na le zda wa li so bie spra wę funk -
cjo na riu sze wło cław skie go UB. W mel dun ku z kon tro li wię zie nia we Wło cław ku
przy zna no, że nie po sia da no wy ma ga nej pra wem sank cji pro ku ra tor skiej na trzech
ziemian, w tym na Kro nen ber ga. Dla te go też „wy żej wy mie nio nych zwol ni li śmy bez wie -
dzy pro ku ra to ra, gdyż jesz cze nie mie li śmy na nich sank cji, [a] przez to sa mo nie je ste -
śmy zo bo wią za ni mel do wać pro ku ra to ro wi”95.

Ze zwol nio nym z wię zie nia Kro nen ber giem spo tkał się wspo mnia ny wcze śniej
Tadeusz Cza plic ki, któ ry za pro po no wał mu wy jazd do Kor li na (po ło żo ne go 20 km na pół -
noc ny wschód od Dar ło wa) i ob ję cie tam ad mi ni stra cji jed ne go z ma jąt ków. Kro nen berg
za żą dał jed nak za pew nie nia, że miej sco we wła dze par tyj ne nie bę dą in ge ro wać w prowa -
dze nie go spo dar stwa. Oczy wi ście ta kich gwa ran cji nie mógł otrzy mać96. Nie po twier dzo -
na po zo sta je rów nież in for ma cja, ja ko by – zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi97 – zo -
sta ła wy dzie lo na Kro nen ber go wi osob na par ce la wraz z mły nem wod nym na rze ce
Zgło wiącz ce (le wy do pływ Wi sły)98. 

Po ode bra niu ma jąt ku Le opold Jan Kro nen berg przez pe wien czas po zo sta wał w kra -
ju99. Zmu szo ny był jed nak szu kać in nych spo so bów za rob ko wa nia. Zaj mo wał się m.in.
tłu ma cze nia mi tech nicz ny mi z ję zy ka an giel skie go. Osta tecz nie na prze ło mie 1946 r.
i 1947 r. wy emi gro wał do Wiel kiej Bry ta nii. Po krót ko trwa łym po by cie w Ma ro ku oko -
ło 1955 r. wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie za miesz kał w Los An ge les100. Tam
też zmarł 13 grud nia 1971 r.

Cięż ki los nie omi nął je go sio stry Jó ze fy Ró ży, dzie dzicz ki ma jąt ku Brze zie. Zo sta ła
ona aresz to wa na 17 ma ja 1952 r. i 8 stycz nia 1953 r. ska za na przez Woj sko wy Sąd Re jo -
no wy w War sza wie na sie dem lat wię zie nia i prze pa dek mie nia za rze ko mą współ pra cę
z wy wia dem bry tyj skim101. Prze by wa ła w wię zie niu dla ko biet w For do nie, skąd w 1955 r.
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94 AIPN By, 063/17, Spra woz da nie nr 1 kie row ni ka Sek cji 8 (Śled czej) PUBP we Wło cław ku J. Zim -
nic kie go za okres 29 I–18 VI 1945 r., 18 VI 1945 r., k. 2.

95 AIPN By, 063/1, Mel du nek o kon tro li Obo zu Pra cy w Mi len ci nie i wię zie nia, 18 VI 1945 r., k. 112–113. 
96 T. Cza plic ki, op. cit., s. 264–265.
97 Obo wią zu ją cy w zno we li zo wa nym brzmie niu de kret o re for mie rol nej prze wi dy wał, iż po zba wie -

ni ma jąt ków zie mia nie mo gli otrzy mać ekwi wa lent w po sta ci go spo dar stwa rol ne go na wła sność po za
gra ni ca mi po wia tu, w któ rym po ło żo ny był do tych cza so wy ma ją tek. Po nad to do pusz cza no tak że moż li -
wość przy zna nia im pen sji we dług sta wek otrzy my wa nych przez urzęd ni ków pań stwo wych. Za pi sy te
nie by ły jed nak re spek to wa ne. B. Głę bo wicz, Re ali za cja re for my rol nej Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego w województwie pomorskim w latach 1945–1948, Toruń 1966, s. 32.

98 AIPN, 0423/2203, Da ne z wy wia du na Jó ze fi nę Ko wa lew ską, 19 X 1948 r., k. 19. We dług za war -
tej w do ku men cie in for ma cji Le opold Jan Kro nen berg opu ścił nie le gal nie Pol skę w 1946 r. 

99 Wbrew po cząt ko wym za mie rze niom Kro nen berg zre zy gno wał z wal ki o od zy ska nie utra co ne go
ma jąt ku, bę dąc świa do my, iż nie przy nie sie ona spo dzie wa ne go re zul ta tu. War to do dać, iż do 1948 r. zło -
żo no 36 wnio sków re pry wa ty za cyj nych by łych wła ści cie li ziem skich z wo je wódz twa po mor skie go do -
ma ga ją cych się zwro tu ca ło ści lub czę ści daw nej wła sno ści. Po zy tyw nie za ła twio no je dy nie sześć z nich.
Ani je den ze zło żo nych wnio sków nie do ty czył ma jąt ków z po wia tu wło cław skie go. B. Głę bo wicz, Reali -
za cja re for my rol nej…, s. 139.

100 A. Żor, op. cit., s. 404; Dzie dzic two Kro nen ber gów…, s. 100.
101 AIPN, 0423/2203, Spra wa ope ra cyj na do ty czą ca Jó ze fi ny Ró ży Kro nen berg. We dług do nie sień

agen tu ral nych jesz cze przed aresz to wa niem Jó ze fi na Kro nen berg (prze by wa ją ca we Wło cław ku do li sto -
pa da 1948 r.) otrzy my wa ła od bę dą ce go na emi gra cji bra ta po moc fi nan so wą, któ rą ten prze sy łał za po -
śred nic twem bi sku pa wło cław skie go Ka ro la Ra doń skie go (ibi dem, No tat ka służ bo wa, 24 VII 1948 r., k. 15). 
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zo sta ła zwol nio na. Uchy le nie w 1959 r. wy ro ku WSR nie skut ko wa ło rzecz ja sna od zy -
ska niem nie słusz nie utra co nych dóbr pry wat nych. Zmar ła 3 lu te go 1969 r. w War sza wie
po po trą ce niu przez sa mo chód102.

Nie wiel ką po zo sta łą jesz cze część ma jąt ku Brze zie (8,79 ha) obej mu ją cą ze spół re -
zy den cjo nal ny z pa ła cem, ofi cy na mi, ba żan tar nią, bu dyn ka mi ad mi ni stra cyj no -miesz ka -
nio wy mi, ogro dem i par kiem w czerw cu 1945 r. prze jął Po mor ski Wo je wódz ki Zwią zek
Sa mo rzą do wy. Po cząt ko wo za mie rza no utwo rzyć pre wen to rium dla dzie ci cho rych
na gruź li cę, lecz osta tecz nie zo stał tam urzą dzo ny pań stwo wy dom dziec ka103. Przy czy -
ną po rzu ce nia pier wot nych za ło żeń by ło po stę pu ją ce nisz cze nie bu dyn ków (w tym pa ła -
cu) oraz par ku i ogro dów104. Brak wła ści we go nad zo ru, któ ry spo czy wał na se kre ta rzu
par tyj nym105 i po ste run ku MO znaj du ją cym się w jed nym z bu dyn ków ma jąt ku, do pro -
wa dził do de wa sta cji po zba wio ne go drzwi i okien pa ła cu10 6. Po nad to 15 sierp nia 1948 r.
wy buchł po żar, któ ry stra wił dach i dru gie pię tro bu dyn ku. W pi śmie in spek to ra ad mi ni -
stra cyj ne go z koń ca sierp nia 1948 r. mo że my prze czy tać: „Pra wie że co dzien nie, a na -
wet kil ka krot nie co dnia ob fi te opa dy desz czo we nisz czą su fi ty pierw sze go pię tra par te ru,
a na wet piw nic prze cie ka niem wo dy. Tynk z su fi tu od pa da. Na zmo kłych su fi tach i ścia -
nach two rzy się wa ta”107. W li sto pa dzie 1948 r. pod czas po sie dze nia Pre zy dium PRN we
Wło cław ku po świę co ne go sy tu acji pa nu ją cej w ma jąt ku Brze zie stwier dzo no: „Pa łac,
któ re go re mont po chło nął gros do tych cza so wych wy dat ków, znaj du je się po po ża rze
w znacz nie gor szym sta nie, ani że li przed roz po czę ciem re mon tu. Ob fi te za la nie wo dą
pod czas po ża ru da chu spra wi ło, że wo da w du żej ilo ści prze cie kła przez wszyst kie kon -
dy gna cje aż do su te ryn. Prze sy co ne wo dą kosz tow ne tyn ki nie któ rych ścian […] zmur -
sza ły i obec nie ca ły mi pła ta mi od pa da ją, a wie le pod łóg z dro gie go par kie tu po wy dy ma ło
się i wy pa czy ło. Skut ki za wil go ce nia ścian, su fi tów i pod łóg po gar sza ją się z każ dym
dniem, a szcze gól nie po każ dym desz czu, któ re w po rze je sien nej pa da ją dość czę sto.
O ile na wet pa łac zo sta nie przed zi mą na kry ty da chem, to po zo sta wie nie na zi mę przesy -
co nych wo dą ścian, su fi tów i pod łóg spo wo du je dal sze znisz cze nie, roz mia rów któ re go
w tej chwi li okre ślić nie moż na”108. Ogrom na ska la de wa sta cji pa ła cu oraz brak wy star -
cza ją cych środ ków fi nan so wych na po kry cie kosz tow nych re mon tów spo wo dowały,
że zde cy do wa no się na prze ka za nie ośrod ka w Brze ziu na rzecz Ku ra to rium Okrę gu
Szkol ne go Po mor skie go w To ru niu w ce lu stwo rze nia do mu dziec ka109. O ska li nie udol -
no ści miej sco wych władz mo że po nad to świad czyć fakt, że na te re nie zde wa sto wa ne go
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102 A. Ma ło lep sza, op. cit., s. 392–395.
103 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Brze zie... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 1, s. 57–58.
104 APB, UWP, 2438, Pro to kół czyn no ści ko mi sji sza cun ko wej w spra wie do ty czą cej osza co wa nia

szkód wy rzą dzo nych w ogrod nic twie, w par ku i na grun tach rol nych upraw nych na le żą cych do pre wen -
to rium dla dzie ci Po mor skie go Wo je wódz kie go Związ ku Sa mo rzą do we go w Brze ziu, 12 VIII 1948 r.,
b.p.

105 Ibi dem, Spra woz da nie z prze pro wa dzo nej w dniach 12–13 V 1948 r. in spek cji ośrod ka w Brze -
ziu prze zna czo ne go na pre wen to rium dla dzie ci za gro żo nych gruź li cą, b.d., b.p.

106 Ibi dem, Spra woz da nie z in spek cji ma jąt ku Brze zie, 6 XI 1947 r., b.p.
107 Ibi dem, Pi smo in spek to ra ad mi ni stra cyj ne go S. Gór skie go do Wy dzia łu Sa mo rzą do we go Urzę -

du Wo je wódz kie go Po mor skie go, 27 VIII 1948 r., b.p.
108 Ibi dem, Od pis pro to ko łu nr 16 po sie dze nia Pre zy dium PRN we Wło cław ku, 7 XI 1948 r., b.p.
109 Ibi dem, Pro to kół zdaw czo -od bior czy prze ka za nia resz tów ki Brze zie Ku ra to rium Okrę gu Szkol -

ne go Po mor skie go w To ru niu, 9 XII 1948 r., b.p.
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i po zba wio ne go od po wied niej ochro ny ma jąt ku w Brze ziu na dal (1949 r.) w urą ga ją cych
wa run kach prze cho wy wa ne by ły płót na „Wy rok Mi da sa” – ba ro ko we go ma la rza włoskie -
go Car lo Ci gna nie go (1628–1719) i „Ol szyn ka Gro chow ska -Po bud ka” (1883 r.) – Ja na
Bo gu mi ła Ro se na (1854–1936)110.

Wy dzie lo ną z ma jąt ku Wie niec resz tów kę (28,11 ha), w skład któ rej wcho dził ośro -
dek z bu dyn ka mi (fol wark), sad owo co wy, park z pa ła cem i ofi cy ną miesz kal ną, tzw. sta -
ry pa łac, oraz cie plar nia z in spek ta mi, pla no wa no po cząt ko wo prze zna czyć na ce le
ma ją ce go po wstać li ceum rol no -pszcze lar skie go. Po rzu co no jed nak ten za mysł i w 1949 r.
zor ga ni zo wa no tam sa na to rium prze ciw gruź li cze (od 1976 r. Wo je wódz ki Spe cja li stycz -
ny Ze spół Opie ki Zdro wot nej Gruź li cy i Cho rób Płuc we Wło cław ku z sie dzi bą w Wień -
cu). Te ren fol war ku zo stał prze ka za ny w użyt ko wa nie Gmin nej Spół dziel ni „Sa mo po moc
Chłop ska” w Brze ściu Ku jaw skim111. Na to miast nie źle pro spe ru ją ce przed woj ną zdro -
jo wi sko w Wień cu do koń ca lat czter dzie stych bez sku tecz nie ubie ga ło się o uzy ska nie
sta tu su uży tecz no ści pu blicz nej, co wy ni ka ło za rów no ze sła be go wy po sa że nia za kła du,
jak i trud no ści z do je cha niem do nie go (brak re gu lar nie kur su ją cych środ ków ko mu ni -
kacji)112.

W li ście z 1969 r. do ku zyn ki miesz ka ją cej w Kra ko wie Le opold Jan Kro nen berg
m.in. pi sał: „Chciał bym kie dyś od wie dzić Pol skę, ale aż dziw ne, lu dzie w kon su la cie
polskim sta wia li ty le py tań i ro bi li trud no ści, że zre zy gno wa łem. […] Po myśl, jak wie le
utra ci li śmy przez woj nę. Wie niec, Brze zie, Ho tel Sa ski są bez pow rot nie stra co ne.
Może kie dyś nam zwró cą nie praw nie za bra ne ka mie ni ce przy Kra kow skim Przed mie -
ściu? Może kie dyś ustrój się zmie ni, chy ba nie za na sze go ży cia”113.
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110 Ibi dem, Pi smo wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków J. Re me ra do Wy dzia łu Sa mo rzą do we go
Urzę du Wo je wódz kie go Po mor skie go, 19 I 1949 r., b.p.

111 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Wie niec... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 2, s. 249.
112 APB, UWP, 5273, Pi smo dy rek to ra Zdro jo wi ska Wie niec do Urzę du Wo je wódz kie go Po mor skie -

go, 28 X 1946 r., b.p.
113 List Le opol da Ja na Kro nen ber ga do ku zyn ki Ja ni ny z Resz ków Nie niew skiej z 1969; cyt. za:

M. Du brow ska, O zna nych i nie zna nych Kro nen ber gia nach na mar gi ne sie wy sta wy w Mu zeum Hi sto -
rycz nym m.st. War sza wy, „Al ma nach Mu ze al ny” 1999, t. II, s. 167–200.
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Aneks

1945 maj 16, Wło cła wek – Po da nie prze by wa ją ce go w wię zie niu Le opol da Ja na Kro nen -
ber ga

Wło cła wek, 16 V 1945 [r.]
Wię zie nie, ce la 47

Le opold Jan Kro nen berg,
uczestn[ik] wo jen 1914–[19]18, 1918–[19]20, 
1939, rotm[istrz] rez[er wy] 15. p[ułku] uł[anów],
ka wa ler or de rów, sied mio krot nie ran ny

Do Pro ku ra to rii Ge ne ral nej Rz[eczy]p[ospo]li tej
lub wła dzy za stęp czej

Na rę ce Są du Okrę go we go w[e] Wło cław ku
przez Pa na Na czel ni ka Wię zie nia

Po da niea

Zo sta łem aresz to wa ny 24 mar ca br. przez Urz[ąd] Bezp[ie czeń stwa] w m[iej scu] i osa -
dzo ny w wię zie niu bez są du lub wy ro ku. Po nie waż re kla ma cje ust ne i pi śmien ne po da -
nie z kwiet nia br. do p[ana] pro ku ra to ra w m[iej scu] po zo sta ły bez od po wie dzi,
roz po czą łem dnia 14 bm. o godz. 7.00 gło dów kę, żą da jąc wi dze nia się z pro ku ra to rem
i [b].

Dnia 15 bm. oko ło 17.00 od wie dził mnie przed sta wi ciel Urz[ędu] Bezp[ie czeń stwa]
w m[iej scu] i na ma wiał na za prze sta nie gło dów ki, obie cu jąc zwol nie nie w dniu 19 bm.
Oświad czy łem, że bez wi dze nia się z pro kur[ato rem] gło dów ki nie za prze sta nę i z wię -
zie nia do bro wol nie nie wyj dę, na co od rzekł, że miej sco wy prok[ura tor] nie jest upo waż -
nio ny do roz patr[ywa nia] po dobn[ych] spraw. Zwa żyw szy że trud no jest przy pu ścić, aby
w pra wo rząd[nym], de mo krat[ycz nym] pań stwie ja kie kolw[iek] wła dze mo gły sa mo wol -
nie po zba wiać i przy wra cać wol ność lo jal nym ob[ywa te lom], gdyż rów na ło by się to me -
to dom, prze ciw któ rym cy wi liz[owa ny] świat wal czył przez 6 lat, praw do po dob[nie]
Urz[ąd] B[ez pie czeń stwa] miał ja kieś po waż ne pod sta wy do aresz tow[ania] mnie i wię -
zie nia przez 54 dni. Po nie waż do żad nej wi ny i prze stęp[stwa] się nie po czu wam, a je dy -
nie pod czas prze wo du są do we go mo gą mi być po sta wio ne kon kret ne za rzu ty i da na
moż ność ew[en tu al ne go] do wie dze nia ich bez pod staw no ści, żą dam, co na stę pu je:

1) zja wie nia się u mnie upo waż nio ne go przed staw[icie la] spra wie dli wo ści,
2) ofi cjal ne go po wia do mie nia mnie o da cie wy zna czo nej spra wy i do chwi li speł nie -

nia tych słusz nych i le gal nych żą dań gło dów ki nie za prze sta nę i z więz[ie nia] do bro -
wol[nie] nie wyj dę, gdyż trud no jest uwie rzyć, aże by UB w m[iej scu] wy po sa żo ny w tak
roz le głe upraw nie nia był ostat nią in stan cją.
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a Z pra wej strony do pi sek o tre ści: 1½ ar ku sza.
b Praw do po dob nie: spra wy.
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Ro zu mo wa nie i po stę po wa nie swo je opie ram na na stę pu ją cych wie rze niach:
1) w pol skich ka pła nów Te mi dy i ich od wa gę cy wil ną;
2) że ofia ry mo je w wal ce z Niem ca mi w po sta ci utra ty cał ko wi tej ro dzi ny, mie nia

i trzy krotn[ego] wię zie nia przy czy ni ły się do uzy ska nia praw dzi wej, a nie pa pie ro wej
wol no ści;

3) że spo wo du ję skró ce nie nie za słu żo nych cier pień fi zyczn[ych] i mor[al nych] nie
tyl ko mo ich, ale i wie lu współ więźn[iów] tak w[e] Włocł[aw ku], jak i w ca łej Pol sce;

4) w tra dy cję na szej ro dzi ny: „Im więk sze sta no wi sko, tym więk sze obo wiąz ki”.
Pro szę o po śpiech, gdyż słab nę.

L[eopold] J[an] Kro nen berg

Źró dło: AIPN By, 084/2195, k. 10–12, ory gi nał, rkps.

Piotr Rybarczyk
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Nakaz przyjęcia do więzienia we Włocławku Leopolda Jana Kronenberga 

z 31 marca 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 7)
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Protokół rewizji osobistej aresztowanego Leopolda Jana Kronenberga 

z 24 marca 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 6)
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Pierwsza strona protokołu przesłuchania 

podejrzanego Leopolda Jana Kronenberga z 30 marca 1945 r. 

(AIPN By, 084/2195, k. 4)
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Druga (ostatnia) strona protokołu przesłuchania 

podejrzanego Leopolda Jana Kronenberga z 30 marca 1945 r. 

(AIPN By, 084/2195, k. 5)
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Pierwsza strona podania napisanego przez przebywającego w więzieniu

we Włocławku Leopolda Jana Kronenberga z 16 maja 1945 r. 

(AIPN By, 084/2195, k. 10)
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Druga strona podania napisanego przez przebywającego w więzieniu 

we Włocławku Leopolda Jana Kronenberga z 16 maja 1945 r. 

(AIPN By, 84/2195, k. 11)
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Raport przodownika więzienia we Włocławku o rozpoczęciu głodówki 

przez Leopolda Jana Kronenberga z 14 maja 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 8)

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności „przeciwko Rządowi

Tymczasowemu i Polsce Demokratycznej” z 16 czerwca 1945 r., 

pod którym odmówił złożenia swego podpisu Leopold Jan Kronenberg 

(AIPN By, 084/2195, k. 15)
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