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pierwszej wojny światowej (1914  –1918)  

Tomasz Krzemiński 

Instytut Historii PAN 

 Wiadomość o zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego 

małżonki obwieściły mieszkańcom Torunia nadzwyczajne dodatki 

gazet
1
. Analizę sytuacji i bliższe szczegóły zbrodni sarajewskiej przy-

niosły zaś kolejne, regularne już, numery wychodzących w mieście 

pism
2
. Sensacyjną informację przyjęto z zaciekawieniem, a według 

opinii urzędników królewskiej landratury nawet z oburzeniem
3
, ale bez 

większej trwogi. Aura skłaniała raczej do wypoczynku niż snucia do-

mysłów nad uwarunkowaniami politycznymi w odległej Bośni. Nad-

chodzące lato zapowiadało się pogodnie. „Gazeta Toruńska” z 2 lipca 

1914 r., odpowiadając na postawione w tytule pytanie „Jakie będą 

wakacye”?, udzielała satysfakcjonującej wielu czytelników odpowie-

dzi: „Wedle ostatnich spostrzeżeń meteorologicznych sądzić można, 

że lipiec, główny miesiąc wielkich wakacyi szkólnych i wylegiatur, 

odznaczać się będzie suchem i prawdziwie letniem, chwilami upalnem 

–––––––––– 
1 Ermordung der Thronfolgers von Oesterreich-Ungarn und seiner Gemahlin, Das 

Westpreußische Volksblatt, Extrablatt, nr 146, 29 VI 1914. 
2 Der österreiche Thronfolger und seine Gemahlin ermordet, Thorner Zeitung. 

Ostdeutsche Zeitung und General-Anzeiger (dalej: Thorner Zeitung), nr 150, 30 VI 

1914; Po zamachu, Gazeta Toruńska (Gazeta Codzienna), (dalej cyt.: Gazeta Toruń-

ska), nr 149, 4 VII 1914. 
3 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej cyt.: APG), Królewsko-Pruska Regencja 

w Kwidzynie (dalej cyt.: KPRK), sygn. 10229, k. 163; Landrat powiatu toruńskiego 

ziemskiego do prezydenta regencji w Kwidzynie, 13 I 1915. 
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powietrzem”
4
. Jak co roku kursowały już sezonowe pociągi wyciecz-

kowe łączące Toruń z położonym po rosyjskiej stronie granicy uzdro-

wiskiem w Ciechocinku, umożliwiające i ułatwiające zakordonowe 

wyprawy do znanego kurortu
5
. Wiadomości o tarciach politycznych 

spowodowanych zabójstwem austriackiego następcy tronu w ciągu 

gorącego lata nieco spowszedniały. W drugim tygodniu lipca znikły 

one z pierwszych stron gazet. Pojawiły się za to typowo plotkarskie 

informacje m.in. o rzekomym pokrewieństwie zabójcy arcyksięcia 

z Habsburgami, intrygach na wiedeńskim dworze czy anegdoty o no-

wym dziedzicu korony arcyksięciu Karolu
6
. Bliskość granicy rosyj-

skiej, przebiegającej niespełna kilkanaście kilometrów od centrum 

miasta, i stacjonujący tu silny garnizon pozwalały przypuszczać, że 

w razie ewentualnej wojny Toruń może się stać obiektem bezpośred-

niego ataku
7
. Niepokój wzbudzać mogły również często powtarzające 

się wiadomości o penetracji toruńskiej fortecy przez wywiad rosyjski
8
. 

W ciągu zaledwie roku wykryto tu kilka afer szpiegowskich, w które 

uwikłani byli także mieszkańcy Torunia
9
. Miasto mogło zatem stać się 

miejscem bezpośredniej konfrontacji sił, lecz na początku lata 1914 r. 

nikt nie spodziewał się, że konflikt taki (przewidywany wprawdzie już 

od dłuższego czasu) może wybuchnąć niebawem. Zaledwie dwa tygo-

–––––––––– 
4 Jakie będą wakacye? Gazeta Toruńska, nr 147, 2 VII 1914. 
5 M. Przegiętka, Europa bez granic w XIX wieku? Refleksje na temat podróży kole-

jowych przed 1914 rokiem, [w:] Pogranicze czarnych orłów. Dawne podziały zaboro-

we ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej, red. A. Cieśla, 

T. Krzemiński, Aleksandrów Kujawski 2013, s. 64-65. 
6 Arcyksiążę Franciszek Ferdynand a komedya dworska, Gazeta Toruńska, nr 151, 

7 VII 1914; Przygoda następcy tronu, Gazeta Toruńska, nr 158, 15 VII 1914; Tajem-

nice Habsburgów, Gazeta Toruńska, nr 162, 19 VII 1915; Bajka serbska o zamordo-

waniu Franciszka Ferdynanda, Gazeta Toruńska, nr 163, 21 VII 1914. 
7 Kriegsausbruch 1914 in Thorn, Der Westpreuße: Bundesorgan der Lands-

mannschaft Westpreußen, Jg. 16, Nr 22, 5 VIII 1964, s. 8. 
8 Zu der Spionageangelegenheit, Thorner Zeitung, nr 107, 8 V 1914; Znowu 

szpiegostwo, Gazeta Toruńska, nr 101, 5 V 1914; T. Krzemiński, W cieniu kordonu. 

Społeczne aspekty funkcjonowania granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX 

wieku w rejonie Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej (rekonesans badawczy), 

Czasy Nowożytne, T. 25, 2012, s. 180-182. 
9 Geheimes Staatsarchiv Preußischen Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej cyt.: 

GStAPK), XIV Haupt Abteilung (dalej cyt.: HA), Rep. 180, Nr. 31843.  
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dnie przed rozpoczęciem działań zbrojnych położony na samej granicy 

rosyjskiej Otłoczyn (stanowiący wówczas jedno z popularnych miejsc 

piknikowej rekreacji) przeżył wprawdzie najazd, lecz była to inwa-

zja… spragnionych wypoczynku i kontaktu z przyrodą mieszkańców 

miasta. „Gazeta Toruńska” donosiła: „Korzystając z przepysznej po-

gody od samego rana szeregi wycieczkowiczów uciekając z dusznej 

atmosfery miasta snuły się w niedzielę do cienistego lasu w Otłoczy-

nie. Wieczorem powstał na dworcu w Otłoczynie straszny tłok i tam-

tejsza administracja kolejowa wielki miała kłopot, by tę masę narodu 

pomieścić w pociągu wieczornym. Trudność była tem większą, ponie-

waż spacerowy pociąg ciechociński nie zabiera wycieczkowiczów po 

stronie pruskiej. Nadmienić wypada, że w walce o miejsce w pociągu 

popadła pewna pani w omdlenie”
10

. 

Eskalacja napięcia dyplomatycznego pomiędzy Wiedniem a Bel-

gradem, zakończona austriackim ultimatum i rozpoczęciem działań 

zbrojnych przeciw Serbii, w ciągu zaledwie kilku dni przeobraziła się 

w konflikt ogólnoeuropejski
11

. Po rozpoczęciu mobilizacji przez Rosję 

groza wojny, ataku rosyjskiego i oblężenia Torunia stała się w pełni 

realna. W mieście zapanowała atmosfera niepewności, ludność nie 

mogąc doczekać się informacji przekazywanych przez prasę gromadzi-

ła się wokół stacji telegraficznych. „Poważne wrażenie” zrobiła infor-

macja o ewakuacji z Ciechocinka rosyjskiej orkiestry wojskowej, umi-

lającej dotąd kuracjuszom czas w trakcie spacerów po parku solanko-

wym. Niechybnie oznaczało to dla wielu, że wojna stała się nieunik-

niona. Z niepokojem spoglądano na wschód, obawiając się inwazji, 

a atmosferę podgrzewały wieści o podpaleniach i pożarach w pobliżu 

granicy. Przerażenie budziła szczególnie wizja ataku kozaków na mia-

sto
12

. Kto mógł, uciekał z narażonej na najazd miejscowości, co po-

wodowało ogromny tłok na peronach toruńskich dworców kolejowych 

i przepełnienie pociągów. Fiasko mediacji dyplomatycznych i ogło-

–––––––––– 
10 Otłoczyn ulubione miejsce wycieczek, Gazeta Toruńska, nr 158, 15 VII 1914.  
11 A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014, 

s. 26-43.  
12 Wrażenie w Toruniu i okolicy, Gazeta Toruńska, nr 169, 28 VII 1914; Pożar pod 

Ciechocinkiem, Gazeta Toruńska, nr 170, 29 VII 1914; Co słychać w Toruniu, Gazeta 

Toruńska, nr 172, 31 VII 1914.  



42  

szenie przez Rosję mobilizacji spowodowało wszczęcie przez admini-

strację państwową i samorządową kroków przygotowujących do dzia-

łań zbrojnych przez Niemcy. 1 sierpnia cesarz Wilhelm II wypowie-

dział wojnę Rosji, na terenie całej Rzeszy wprowadzono stan oblęże-

nia, a władza administracyjna, zgodnie z przepisami konstytucji pru-

skiej, znalazła się w ręku armii. Z miasta wymaszerowała w kierunku 

granicy część oddziałów, z kawiarni i restauracji zniknęli, okupujący 

je zazwyczaj, oficerowie służby czynnej. Na przedpolach twierdzy 

rozpoczęto zaś wznoszenie umocnień polowych, do przygotowania 

których zaangażowano pełną entuzjazmu młodzież gimnazjalną oraz 

słuchaczy seminarium nauczycielskiego
13

. W przygotowania fortecy 

do obrony zaangażowano także rzeszę różnego rodzaju rzemieślników 

oraz robotników niewykwalifikowanych, oprócz miejscowych do pra-

cy nad jej opatrzeniem sprowadzano ludzi z najbliższej okolicy
14

. 

Afisze z informacją o objęciu pełni władzy nad okręgiem miejskim 

przez gubernatora twierdzy gen. v. Dickhuta-Harracha wydrukowano 

również, ku zaskoczeniu wielu czytelników, po polsku. Miał to być 

gest pojednawczy wobec dyskryminowanej dotąd pod względem języ-

kowym społeczności polskiej
15

. Mimo to władze pruskie, zgodnie 

z przygotowanymi wcześniej dyspozycjami, motywując to potrzebą 

utrzymania spokoju publicznego, rozpoczęły działania skierowane 

przeciwko polskim poddanym, obawiając się ich potencjalnej nielojal-

ności
16

. Naoczny świadek wydarzeń ks. Józef Dembieński wspominał, 

że wraz z wybuchem wojny „po mieście rozpoczęły się aresztowania 

wybitniejszych Polaków”
17

. Zawieszono wydawanie „Gazety Toruń-

skiej” i przeprowadzono rewizje w domostwach wpływowych przed-
–––––––––– 

13 Kriegsausbruch 1914 in Thorn, s. 8.  
14 Por. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy / Oddział w Inowrocławiu, Akta Mia-

sta Gniewkowa, sygn. 1106, Landrat w Inowrocławiu do Magistratu w Gniewkowie, 

3 VIII 1914. 
15 Toruń (ogłoszenie mobilizacyi), Kurjer Poznański, nr 175, 2 VIII 1914. 
16 P. Kosiński, Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec 

przemian politycznych okresu I wojny światowej, Warszawa 2002, s. 62-63; M. Woj-

ciechowski, Toruń w latach 1914 –1920, [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, 

t. III, cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), Toruń 2003, s. 433. 
17 J. Dembieński, Radości mało – goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 

1879 –1920, oprac. A. Bukowski, Warszawa 1985, s. 289. 
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stawicieli społeczności polskiej, które nie przyniosły jednak żadnych, 

mogących ich kompromitować w oczach władz, rezultatów
18

. Ogło-

szenie mobilizacji i sprawne jej przeprowadzenie przez władze cywil-

ne i wojskowe wzbudziło entuzjazm wśród toruńskich Niemców, oka-

zywany szczególnie przez młodzież. Torunianie chętnie podążyli do 

punktów werbunkowych, wielu zgłaszało się tam na ochotnika. Wśród 

nich znaleźli się również Polacy (m.in. dwaj synowie prezesa miej-

scowego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół)
19

. Wielu jed-

nak odczuwało nieukrywany strach przed nieznaną przyszłością: „Twa-

rze wszystkich są poważne, często przygnębione, zwłaszcza u mło-

dzieży poborowej” – opisywała z reporterską szczegółowością posta-

wy mieszkańców swego miasta „Gazeta Toruńska” w ostatnich chwi-

lach pokoju europejskiego
20

. Ogół społeczności polskiej, zgodnie 

z apelami przywódców ruchu narodowego opublikowanymi na łamach 

wznowionej po kilku dniach „Gazety Toruńskiej”, zachował spokój 

i podporządkował się rygorom stanu wojennego
21

. Stosując się do 

nakazów władz, powołani pod sztandary królewskie polscy poddani 

przywdziewali mundury pruskie i zgodnie ze swoimi przydziałami, 

choć bez entuzjazmu i ze znacznie większym niepokojem niż niemiec-

cy sąsiedzi, udawali się do oddziałów. „Polacy wykonują zarządzenia 

mobilizacyjne nie z sympatii do Niemiec, lecz raczej z obawy przed 

karą” – raportował prezydentowi regencji landrat powiatu toruńskie-

go
22

. Mimo że na terenie miasta nie wystąpiły żadne niepokoje, któ-

rych przyczyną byłyby napięcia narodowościowe, patriotycznemu 

zapałowi Niemców towarzyszyły także negatywne emocje. W polskich 

współmieszkańcach część z nich upatrywała zdrajców i szpiegów. 

Doświadczył tego osadzony w wojskowym areszcie śledczym w Toru-

niu Leon Ossowski. Zatrzymano go na progu pałacu w administrowa-

nym majątku Białobłoty pod Jabłonowem na podstawie fałszywych 

–––––––––– 
18APG, KPRK, sygn. 10229, k. 163 i n., landrat powiatu toruńskiego ziemskiego 

do prezydenta regencji w Kwidzynie, 13 I 1915. 
19 APG, KPRK, sygn. 10229, Nadburmistrz Torunia do prezydenta regencji w Kwi-

dzynie, 9 I 1915.  
20 Wrażenie w Toruniu i okolicy, Gazeta Toruńska, nr 169, 28 VII 1914. 
21 M. Wojciechowski, op. cit., s. 432-433.  
22 APG, KPRK, sygn. 10229. 
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denuncjacji zarzucających szpiegostwo i nielegalne składowanie broni. 

Gdy wraz z kilkoma innymi Polakami prowadzono go pod silną eskor-

tą ulicami miasta, usłyszał pełne wrogości okrzyki wznoszone przez 

ciekawą widoku aresztantów toruńską publiczność: „Rozstrzelać tę 

bandę!, łajdacy!, Ruscy!, szpiedzy!, obrzydliwcy!, kuli dla nich szko-

da!”. Bardzo źle był też Ossowski traktowany przez oficerów i żołnie-

rzy, którzy nie zważali na jego pochodzenie i pozycję społeczną. Dla 

bezpodstawnie oskarżonego polskiego ziemianina były to najgorsze 

chwile, jakie dotąd przeżył
23

.  

Wybuch wojny zatrwożył wszystkich. Kościoły (zarówno katolic-

kie, jak i ewangelickie) zapełniły się wiernymi. Odprawiano w nich 

nabożeństwa za zwycięski dla Rzeszy finał wojny i szczęśliwe zacho-

wanie „dostojnego Domu Panującego”, jak w dwujęzycznym liście 

pasterskim do swych diecezjan pisał biskup chełmiński Augustyn Ro-

sentreter
24

. Wspominając gorące dni przełomu, wikary parafii św. Ja-

kuba ks. Józef Dembieński dał następujący opis sytuacji: „dzień 

w dzień prawie od rana do wieczora słuchaliśmy spowiedzi odchodzą-

cych na front, przeważnie rodaków. W kościele słychać było nieustan-

nie szloch i płacz. To rodzice opłakiwali swych synów, żony swych 

mężów, narzeczone swych ukochanych, dzieci swych tatusiów. Cała 

posadzka kościelna zroszona była łzami”
25

. Pociecha religijna nie ła-

godziła potężnej dawki strachu i niepewności, jaką dla ówczesnych 

niosła nieznana przyszłość. Ludność miejska chciała przede wszystkim 

zabezpieczyć się materialnie. Wszyscy posiadający jakiekolwiek osz-

czędności ruszyli do banków w celu wydobycia pieniądza kruszcowe-

go i jego tezauryzacji. „W Toruniu ruch nie do opisania, ludność ci-

śnie się do banków, by papierowe pieniądze na złoto lub srebro zamie-

nić” – relacjonowała nerwowe chwile Katarzyna Ślaska
26

. Kasa osz-

–––––––––– 
23 „Niederschissen die Bande!, Lumpen!, Russen, Spione!, Ekel! Eine Kugel ist für 

die zu schade!“; APG, KPRK, sygn. 10230, Leon Ossowski do landrata w Grudziądzu, 

12. V 1915.  
24 Najmilsi Dyecezyanie!, Amtliches Kirchenblatt für die Diözese Culm (dalej cyt.: 

Amtliches Kirchenblatt), nr 8, 10 VIII 1914, s. 76. 
25 J. Dembieński, op. cit., s. 287. 
26 K. Ślaska, Dzieje Orłowa (kronika rodzinna), [w:] A. z Dębińskich Borne, K. Ślaska,  
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czędności w ratuszu wypłacała jednak tylko jednorazowo kwoty do 

100 marek, co spowodowało kilkudniowe kolejki. Z obiegu zniknął 

także wszelki bilon (srebrny i niklowy), co uniemożliwiło normalną 

wymianę handlową. W sklepach zaś i w czasie odbywającego się już 

po ogłoszeniu mobilizacji cotygodniowego targu nie honorowano 

banknotów
27

. Ceny towarów pierwszej potrzeby poszybowały w górę. 

W sposób szczególny podrożały mąka i sól. Z półek sklepowych znik-

nęła czekolada – traktowana jako znakomity podarunek dla wyruszają-

cych na front żołnierzy. Oprócz niej masowo wykupione zostały środ-

ki spożywcze o dłuższym terminie przydatności, a więc przede 

wszystkim ziemniaki, ryż i groch. Władze wojskowe, chcąc uniknąć 

niepokojów, zgodnie z ogólną regulacją, wprowadziły ceny maksy-

malne na podstawowe towary spożywcze. Posunięcie to miało zapo-

biec spekulacyjnej zwyżce cen, gdyż za sprzedaż towarów powyżej 

wyznaczonego limitu cenowego groziła dotkliwa kara finansowa, 

a nawet więzienie
28

. Urzędowe listy cen publikowano za każdym ra-

zem na łamach prasy, zarówno niemieckiej jak i polskiej, obwieszcza-

ły je również specjalnie afisze. Częstotliwość zmian cen była dość 

duża, w sierpniu 1914 r. ukazały się aż trzy tego rodzaju zestawienia
29

. 

W początkowym okresie wojny wyznaczone przez władze ceny nie 

ulegały dużym podwyżkom. Mimo jednak skrupulatnych kontroli do-

konywanych przez policję oraz kar nakładanych na nieuczciwych kup-

ców nie udało się uniknąć zjawiska spekulacji
30

. Z biegiem czasu dro-

żyzna stała się jednym z najbardziej odczuwalnych przejawów co-

dzienności wojennej. Towaru z wolnego obrotu ubywało, a za urzę-

dowe ceny nie można było wiele nabyć. Wojna z każdym tygodniem 

swego trwania pochłaniała bowiem ogromne ilości wszelkiego rodzaju 

–––––––––– 
M. Wicherkiewiczowa, Trzy pamiętniki pomorskie, oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 

1982, s. 108. 
27 Toruń (ogłoszenie mobilizacyi), Kurjer Poznański, nr 175, 2 VIII 1914. 
28 K. Wajda, Gospodarka wojenna Prus Zachodnich (1914  –1918), [w:] Społe-

czeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej 

(1914 –1918), red. M. Wojciechowski, Toruń 1996, s. 39. 
29 Por. Trzecia urzędowa lista cen miasta Torunia, Gazeta Toruńska, nr 179, 29 VIII 

1914.  
30 Wykroczenia przeciwko urzędowej liście cen, Gazeta Toruńska, nr 190, 11 IX 1914.  
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towaru, koniecznego do prowadzenia działań militarnych oraz wyży-

wienia i wyposażenia milionów żołnierzy. Odbywało się to kosztem 

ludności cywilnej. Pierwszym odczuwalnym symptomem drenażu 

zasobów towarowych stały się utrudnienia w dostawach nafty, której 

zaczęło dotkliwie brakować już jesienią 1914 r.
31

 Składy z płynnym 

paliwem, niezbędnym wówczas do celów oświetleniowych, były oble-

gane, gdy tylko rozchodziła się informacja o nowej dostawie. Braki 

nafty, którą władze szybko zaczęły reglamentować, spowodowały 

zmiany w dotychczasowym rozkładzie dnia wielu mieszkańców mia-

sta. Bez możliwości oświetlenia, szczególnie w rejonach, gdzie nie 

doprowadzono jeszcze sieci elektrycznej bądź gazowej, koniecznością 

stała się wcześniejsza godzina spoczynku, zwłaszcza w okresach je-

sienno-zimowych. Przybliżając problem, tutejsza gazeta opisywała: 

„W wielu wsiach i mniejszych miastach, nieposiadających urządzeń 

elektrycznych, mieszkańcy są zniewoleni z powodu braku światła 

kłaść się do łóżka z nastaniem zmroku. Rzemieślnicy, przemysłowcy 

i rolnicy muszą z tego samego powodu odkładać najpilniejsze nieraz 

prace i zaniedbywać je”
32

. Niedobory paliwa oświetleniowego starano 

się zmniejszać za pomocą różnorodnych wynalazków i sposobów. 

Zalecano zatem sporządzanie roztworów nafty z wodą i sodą w pro-

porcji 1 litra wody, ¼ kg sody i ¼ litra nafty. Jak podawała redakcja 

„Gazety Toruńskiej”: „otrzymany w ten sposób płyn […] daje […] 

światło jaśniejsze, aniżeli nafta, a przedewszystkiem jest tani, łatwy do 

wytworzenia i może sumiennie zapobiedz brakowi i drożyźnie nafty”
33

. 

Na łamach prasy reklamowano także różne przyrządy umożliwiające 

przerobienie lampy naftowej na opalaną karbidem lub spirytusem
34

.  

Już od późnej jesieni 1914 r. wojna zaczęła kształtować codzienne 

menu torunian. Początkowo był to wpływ niewielki, ograniczający się 

do wymuszonych przez władze zmian w składzie i rodzajach spoży-

wanego pieczywa. Zgodnie z odgórną regulacją, wprowadzoną w celu 

oszczędniejszego zużycia zasobów zboża, rozpoczęto wypiekanie 

–––––––––– 
31 W sprawie braku nafty, Gazeta Toruńska, nr 230, 28 X 1914 
32 Z wojennego urzędu żywnościowego piszą, Gazeta Toruńska, nr 286, 14 XII 1916.  
33 Zastąpienie nafty, Gazeta Toruńska, nr 49, 2 III 1915.  
34 Die Carbona-Wunderlampe „Aladin“, Thorner Presse, nr 16, 20 I 1915. 
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chleba z domieszką ziemniaków. Początkowo miały one stanowić je-

dynie dwudziestą część, z czasem proporcja ich zawartości w cieście 

chlebowym wzrosła do jednej piątej. Chleb wojenny (tzw. „Kriegs-

brot” lub „K-Brot”) oznaczony specjalną karteczką z literą „K” we-

dług zapewnień propagandy wojennej odznaczał się nie tylko wybor-

nym smakiem, ale i lekkostrawnością
35

. „Podobno u ludzi chorych na 

żołądek i na kiszki chleb ziemniaczany znaczniejszych dolegliwości 

dotąd nie spowodował. Małej liczbie tych chorych, którzy tego chleba 

żadną miarą strawić nie mogą, zaleca się jeść pieczywo z mąki mon-

damin i mąki ryżowej. Mąka ta wprawdzie jest droższa, jednakże nale-

ży się z tem pogodzić wobec faktu, że choroby w ogóle kosztują pie-

niądze” – przekazywała swym czytelnikom ustalenia berlińskich leka-

rzy „Gazeta Toruńska”
36

. Na jakość i ilość dostępnego chleba narzekał 

jednak ks. Józef Dembieński
37

. Z czasem z obrotu znikły bardziej luk-

susowe odmiany pieczywa w postaci pszennych bułek i wyrobów cu-

kierniczych. Restauracje zaś zmuszone były zrezygnować z przyjętego 

dotąd powszechnie zwyczaju dodawania, bez opłaty, pieczywa do 

serwowanych dań
38

. Z początkiem 1915 r. zakazano nocnego wypieku 

pieczywa. „Smakosze świeżego pieczywa nie będą się może mogli tak 

łatwo pogodzić z myślą, iż rano i do kawy nie dostaną bułeczek wprost 

wyjętych z pieca, no ale ostatecznie trzeba się pogodzić ze stanem 

rzeczy. Nie będziemy jedli zupełnie świeżych bułeczek do rannej ka-

wy, to będziemy je jedli do popołudniowej” – uspokajała zatrwożo-

nych taką informacją czytelników „Gazeta Toruńska”
39

. Deficyt pro-

duktów żywnościowych, odczuwalny już na początku 1915 r., zmusił 

władze Rzeszy do wprowadzenia reglamentacji chleba i wyrobów 

mącznych. W Toruniu kartki na chleb zaczęły obowiązywać w poło-

wie marca
40

. Początkowo na każdego mieszkańca przypadać miały 

–––––––––– 
35 Chleb z ziemniaków, Gazeta Toruńska nr 204, 27 IX 1914; Zarządzenia rządu 

niemieckiego przeciw głodowi, Gazeta Toruńska, nr 233, 31 X 1914. 
36 Lekarze a chleb wojenny, Gazeta Toruńska, nr 50, 3 III 1915.  
37 J. Dembieński, op. cit., s. 295. 
38 Przeciw dodawaniu chleba do potraw w lokalach, Gazeta Toruńska, nr 241, 10 XI 

1914. 
39 Ograniczenie dla piekarzy, Gazeta Toruńska, nr 15, 20 I 1915. 
40 Z początkiem przyszłego tygodnia, Gazeta Toruńska, nr 60, 14 III 1915. 
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tygodniowo 2 kg chleba, lecz przydział ten wraz z pogarszaniem się 

sytuacji zaopatrzeniowej systematycznie zmniejszano
41

. Obniżała się 

także jakość wypiekanego chleba, którego skład uzupełniano (oprócz 

stałego wsadu ziemniaczanego) różnego rodzaju pożywnymi, acz nie-

koniecznie smacznymi dodatkami. Gdy w czasie wyjątkowo ostrej 

zimy z przełomu 1916 i 1917 r. na terenie Niemiec przemarzły znacz-

ne zapasy ziemniaków, w chlebie wojennym, jak informowała prasa, 

znalazły się m.in. mąka z fasoli, śrut jęczmienny, syrop cukrowy, bu-

raki pastewne lub nawet symbol tamtego czasu – brukiew
42

. O tym, że 

chleb wojenny nie był smaczny świadczy dykteryjka opublikowana na 

łamach „Gazety Toruńskiej” w maju 1918 r.: 

„– Dlaczego te łabędzie nie podpływają bliżej do brzegu, mimo iż 

dzieci wabią je bułeczką? 

– Nie bój się! Nie są one takie głupie, jak ci się zdaje. Wiedzą one 

bardzo dobrze, że to chleb kartkowy”
43

.  

Dokuczliwe okazały się niedobory innych środków konsumpcyj-

nych, pogłębiające się wraz z przedłużającą się wojną. Początkowo 

przymusowa rezygnacja dotyczyła żywności, którą zakwalifikować 

można do bardziej wyszukanej czy nawet wykwintnej. Latem 1915 r. 

prasa lokalna utyskiwała na to, że ludność Torunia pozbawiona została 

dostaw świeżych raków, których większość przywożono w czasach 

pokojowych z Rosji i z Mazur (spustoszonych w czasie walk w 1914 

i 1915 r.), a za kopę tych skorupiaków na miejskim targu żądano na-

wet 9 marek
44

. Gubernator twierdzy specjalnym zarządzeniem wydał 

także zakaz (wielokrotnie powtarzany, szczególnie w okresach przed-

świątecznych) wypieku ciast i placków
45

. Zakazano wyrobu bitej śmie-

tany – będącej nieodzownym składnikiem wielu wytwarzanych wów-

czas deserów
46

. W drugiej połowie 1915 r. ludności miasta doskwierać 

–––––––––– 
41 M. Wojciechowski, op. cit., s. 438.  
42 Wypiekanie chleba z mąki i domieszki buraków, Gazeta Toruńska, nr 32, 10 II 1917. 
43 Wesoły kącik, Gazeta Toruńska, nr 105, 8 V 1918.  
44 Z targu, Gazeta Toruńska, nr 152, 8 VII 1915, Brak raków, Gazeta Toruńska, 

nr 153, 9 VII 1915. 
45 Archiwum Państwowe w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu (dalej cyt.: 

APT, SPT), sygn. 1021, Verbot des Weihnachtsgebäcks, 14 XII 1915.  
46 Verbot der Schlangsahne, Thorner Presse, nr 14, 17 I 1915. 



49  

zaczęły coraz większe braki nabiału oraz mięsa. Było to po części 

spowodowane wykupywaniem tych towarów przez różnorodnych han-

dlarzy, którzy przejmowali żywność bezpośrednio od producentów 

rolnych i wysyłali je do miast Rzeszy, przede wszystkim do Berlina. 

W konsekwencji na targi i do sklepów trafiało coraz mniej towaru. 

Kupcy toruńscy starali się także kupować żywność bezpośrednio przed 

trafieniem jej na targ, zawierając transakcje z rolnikami w drodze do 

miasta. Wszystkie tego rodzaju zabiegi były ścigane przez policję, 

a wykryte przypadki surowo karane i piętnowane na łamach prasy 

lokalnej. Uciążliwe stało się szczelne zamknięcie granicy z Kongre-

sówką, dotychczasowym rezerwuarem tańszej i świeżej żywności 

(w tym nabiału, drobiu itp.). Tego rodzaju sytuacja stała się powodem 

wystosowania przez kupców toruńskich skupionych w tutejszej Izbie 

Handlowej dezyderatu do gubernatora twierdzy, dotyczącego zniesie-

nia wprowadzonych po wybuchu wojny ograniczeń komunikacyjnych 

z terenami zakordonowymi
47

. Władze starały się wypromować nowe 

przyzwyczajenia żywieniowe, propagując m.in. zwiększenie spożywa-

nia produktów roślinnych czy rezygnację z posiłków wielodaniowych 

na rzecz tzw. obiadu jednogarnkowego
48

. Ruszyły specjalne kursy 

gastronomiczne organizowane przez Wojenny Komitet Opieki Spo-

łecznej, które jednak nie cieszyły się zainteresowaniem wśród torunia-

nek
49

. Braki pełnowartościowych towarów starano się zmniejszać za 

pomocą różnorodnych wynalazków i konceptów pozwalających na 

wykorzystanie mniej cenionych wcześniej, a ogólnie osiągalnych 

środków. Pogardzana dotąd konina zagościła więc na stołach miesz-

kańców Torunia, zastępując coraz trudniej dostępną wieprzowinę lub 

wołowinę
50

. Zdobycie mięsa, nawet tego przydziałowego, obarczone 

było jednak znacznymi utrudnieniami, związanymi m.in. z wielogo-

–––––––––– 
47 APT, Akta Miasta Torunia (dalej cyt.: AMT), C, sygn. 8870, k. 195, Izba Han-

dlowa w Toruniu do Gubernatora Twierdzy, 16 IX 1915. 
48 Por. APT, SPT, sygn. 1021, wydawnictwo rozprowadzane przez władze powia-

towe: Gemüse und Salate in der Kriegszeit. Herausgegeben vom Verband für soziale 

Kultur und Wohlfahrtsplege (Arbeiterwohl), bez podania miejsca wydania, 1915; 

znalazły się tu przepisy kulinarne, w których dominowały produkty roślinne.  
49 Bezpłatny kurs gotowania, Gazeta Toruńska, nr 63, 18 III 1915. 
50 Konina także podrożała, Gazeta Toruńska, nr 28, 5 II 1916. 
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dzinnym oczekiwaniem przed składami rzeźnickimi na dostawę, a gdy 

już się je dostało, jakość pozostawiała wiele do życzenia. Ks. Dem-

bieński tak opisywał okoliczności związane z kupnem mięsa około 

1916 r.: „pewnego razu siostra moja z wielkim trudem zdobyła kawa-

łek mięsa, które okazało się ani wołowiną, ani wieprzowiną, ani bara-

niną, lecz bardzo wyglądało podejrzanie, któregośmy naturalnie nie 

tknęli”
51

. Władze popierały hodowlę kur, królików i kóz, organizując 

m.in. w budynku landratury specjalną wystawę tych niewielkich a poży-

tecznych zwierząt, którą zaszczycił swą obecnością sam gubernator 

twierdzy
52

. Wprowadzono też, w określone dni tygodnia, całkowity 

zakaz spożywania mięsa i tłuszczu. Pod koniec wojny, latem i jesienią 

1918 r., rozszerzono to nawet na całe tygodnie
53

. W obrocie handlo-

wym znajdowało się wiele, niekiedy pomysłowych, lecz nierzadko 

niebezpiecznych dla zdrowia surogatów żywnościowych. Popularną 

przed wojną kawę zastępowano zatem naparem z prażonych, zmielo-

nych żołędzi lub ekstraktem ze zbóż i cykorii. Nawyk spożywania 

naparu był ogromny, dlatego wymuszony brak ulubionej używki 

przyjmowano z rozżaleniem. Władze starały się rozwiązać problem za 

pomocą przepisów umożliwiających otrzymanie prawdziwej kawy 

przy jednoczesnym i obowiązkowym wykupieniu takiej samej ilości 

jej zamiennika
54

. Do rzędu patriotycznego obowiązku urosło też spo-

żywanie napoju bez dodatku mleka czy śmietanki
55

. Natomiast herbatę 

parzono z liści lipowych lub nawet wiązowych albo poziomkowych. 

W listopadzie 1916 r. prasa ostrzegała torunian przed małowartościo-

wymi zamiennikami niedostępnych w wolnej sprzedaży jaj, kakao, 

bulionu, mydła czy bitej śmietany. Preparat jajeczny dostępny w miej-

scowych składach okazał się np. mieszaniną „farbowanego krochmalu 

ziemniaczanego, sześciu procent soli i ok. jednego procenta nieokre-

ślonego materiału jajecznego”
56

. W obrocie znajdowało się mnóstwo 

tego rodzaju towarów, produkowanych i kolportowanych przez prze-

–––––––––– 
51 J. Dembieński, op. cit., s. 295. 
52 Gazeta Toruńska, nr 95, 27 IV 1917; nr 98, 1 V 1917.  
53 M. Wojciechowski, op. cit., s. 439. 
54 APT, SPT, sygn. 1004, Bekanntmachung betr. Kaffee, 3 V 1916. 
55 Pijcie czarną kawę!, Gazeta Toruńska, nr 238, 16 X 1915. 
56 Kriegsplauderei, Thorner Zeitung, nr 271, 11 XI 1916.  
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różnych oszustów. Najczęściej fałszowano mąkę, dosypując do niej 

gips i trociny, do masła dodawano gotowanych ziemniaków, do pożą-

danego przez wszystkich smalcu – ziemniaków, kleju i tymianku. 

W połowie listopada 1916 r. „Gazeta Toruńska”, przybliżając proceder 

fałszowania żywności pisała: „Oszustwa wojenne rozpanoszyły się 

bardzo. Każdy kto wykryje fałszerza i odda go władzom do ukarania – 

spełni obywatelski obowiązek”
57

. W jadłospisie mieszkańców miasta 

niezwykle istotną pozycję zajęła wojenna marmolada, której wytwa-

rzano kilka rodzajów zależnie od zawartości wsadu owocowego. Naj-

bardziej wartościowa była wykonana z samych śliwek, tańsze rodzaje 

produkowano z jabłek, a najpośledniejsze z różnego rodzaju odpadów 

owocowych wymieszanych z burakami, ziemniakami lub brukwią
58

. 

Tego rodzaju pasta owocowa zastąpić miała niedostępne na rynku 

tłuszcze zwierzęce lub nabiał
59

. Pomimo wysiłków władz miejskich 

starających się za pomocą różnych środków złagodzić postępujące nie-

dobory żywnościowe
60

, nad Toruniem (szczególnie pod koniec 1916 r. 

i na początku 1917 r.) zawisło widmo głodu. W kwietniu 1917 r., 

w czasie wyjątkowo ciężkiego dla całych Niemiec przednówka, w ra-

porcie do prezydenta regencji w Kwidzynie nadburmistrz Torunia 

Arnold Hasse donosił, iż wprawdzie nastroje wśród mieszkańców jego 

miasta wciąż nacechowane są zaufaniem do władz, to jednak wszech-

ogarniające braki produktów żywnościowych wystawiają to zaufanie 

na ciężką próbę
61

. Sytuacja zaopatrzeniowa i trudności codziennego 

życia stały się także tematem krążących wówczas dowcipów. Jeden 

–––––––––– 
57 Jak fałszują środki żywnościowe?, Gazeta Toruńska, nr 261, 12 XI 1916.  
58 GStAPK, XIV HA, Rep. 180, Nr. 14780, Prezydent Urzędu Wyżywienia Rzeszy 

do Prezydenta Regencji w Kwidzynie, 30 X 1916. 
59 Ratschläge für die Kriegeszeit, Thorner Presse, nr 9, 12 I 1915. 
60 W listopadzie 1916 r. otwarto w mieście pierwszą kuchnię wojenną, która wy-

dawała tanie a pożywne obiady; drugą tego rodzaju instytucję powołano do życia 

w październiku następnego roku, por. M. Wojciechowski, op. cit., s. 439. Magistrat 

był też niejednokrotnie inicjatorem dystrybucji, po korzystnych dla ludności miejskiej 

cenach, różnego rodzaju środków żywnościowych, od konserw mięsnych i mięsa po 

ziemniaki i owoce.  
61 APT, AMT C, sygn. 8873, k. 2; Nadburmistrz Torunia do Prezydenta Regencji 

w Kwidzynie, 19 IV 1917.  
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z nich, obrazujący powszechny brak ziemniaków, opublikowała w kwiet-

niu 1916 r. „Gazeta Toruńska”: 

„– Byłem dziś w prawdziwym kłopocie: czy kupić pięć funtów kar-

tofli, czy postawić na loteryę? 

– A cóż ma jedno do drugiego? 

– Bo pieniędzy mi tylko na jedno starczało. 

– Więc co pan wybrał? 

– Loteryę! 

– Wolał pan ryzyko niż pewniaka? 

– Kiedy kartofli nie było”
62

. 

Niezwykle dokuczliwym doświadczeniem dla mieszkańców Toru-

nia stało się również ograniczenia związane z wolnym obrotem węgla. 

Paliwa tego, koniecznego do produkcji zbrojeniowej i funkcjonowania 

transportu kolejowego, zabrakło dla ludności cywilnej już w 1915 r. 

Węgiel dla mieszkańców Torunia był przede wszystkim materiałem 

opałowym oraz składnikiem potrzebnym do produkcji gazu zapewnia-

jącego możliwość użytkowania rozpowszechnionych w mieście kuchni 

i oświetlenia gazowego. Konieczność oszczędnego korzystania z ener-

gii zmusiła władze do wprowadzenia podziału na czas letni i zimowy. 

Pierwszy raz dokonano tego w nocy z dnia 30 kwietnia na 1 maja 1916 r. 

Informację o przeprowadzanej reformie kalendarzowej przekazywano 

nawet za pomocą instytucji kościelnych
63

. Pod koniec 1916 r. władze 

miejskie zgodnie z odgórnymi regulacjami niemieckiej Rady Związ-

kowej wprowadziły na podległym sobie terenie znaczne ograniczenia 

w korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych. Wydany został na 

przykład zakaz funkcjonowania sklepów po godzinie 19, a restauracje, 

kawiarnie, kina, teatry oraz wszelkie miejsca rozrywek zamykano 

bezwzględnie o godzinie 22. Zmniejszony został również ruch tramwa-

jów oraz w znacznej mierze zrezygnowano z oświetlenia ulic
64

. Mimo 

to wiosną następnego roku położenie energetyczne miasta uległo dra-

matycznemu pogorszeniu do tego stopnia, że na łamach prasy radzono 

–––––––––– 
62 Ziemniaki i loterya, Gazeta Toruńska, nr 96, 28 IV 1916.  
63 Vorstehender Erlaß des Herrn Reichskanzlers, Amtliches Kirchenblatt, nr 4, 22 

IV 1916. 
64 W celu zaoszczędzenia światła i węgli, Gazeta Toruńska, nr 288, 16 XII 1916.  



53  

ogrzewać tylko jeden pokój w mieszkaniu (i to najlepiej ten graniczą-

cy przez ścianę z ogrzewaną izbą sąsiadów)
65

. Z początkiem kwietnia 

wprowadzono przerwy w dostawach gazu do gospodarstw indywidu-

alnych. Ażeby skorzystać z kuchenki lub oświetlenia należało to czy-

nić pomiędzy godziną 6.00 a 8.00, 11.00 i 14.00 oraz 18.00 i 22.00
66

. 

W październiku gubernator twierdzy gen. por. Brosius ograniczył jesz-

cze bardziej ruch tramwajów. Od tej pory zatrzymywać się one miały 

tylko na najważniejszych skrzyżowaniach, a minimalny czas podróży 

między przystankami wynosił 15 minut. Zakazano też ogrzewania 

i oświetlenia pomieszczeń sakralnych
67

. Ciemność panująca na ulicach 

miasta po zapadnięciu zmroku ułatwiała dokonywanie włamań i kra-

dzieży, które stały się wówczas prawdziwą plagą. Niedobory towaro-

we sprawiały, iż celem tego typu drobnych przestępstw była najczę-

ściej żywność i inne towary pierwszej potrzeby
68

. Wśród sprawców 

wykroczeń i drobnych przestępstw szczególnie wysoka była liczba 

ludzi młodych. Prasa lokalna pełna była wiadomości piętnujących 

zachowania młodocianych przestępców. W lipcu 1917 r. informowano 

m.in. o skazaniu za włamanie i kradzież z piekarni przy ul. Melliena 

pieniędzy i ubrań przez 16-letniego Constantina Sadowskiego i 18-

letniego Gottlieba Broscha, którzy, jak podawała „Thorner Zeitung”, 

byli mimo młodego wieku dobrze znani policji
69

. Puentując opis zda-

rzenia z cukierni Dorscha, w której kilku piętnastolatków skradło wy-

stawione tam słodycze, „Gazeta Toruńska” wskazywała, iż sytuacja 

taka stała się „smutnym znakiem czasu”
70

.  

Powołanie do armii mężczyzn, oprócz przemian w stosunkach go-

spodarczych dostrzegalnych w ekonomice miasta
71

, miało również 

wpływ na funkcjonowanie rodziny. Państwowe zapomogi wypłacane 

żonom i należne dzieciom walczących na froncie (miesięcznie było to 

–––––––––– 
65 M. Wojciechowski, op. cit., s. 440. 
66 Z powodu chwilowego braku węgla, Gazeta Toruńska, nr 76, 3 IV 1917.  
67 Gouvernement Thorn, Gazeta Toruńska, nr 222, 27 IX 1917.  
68 Włamania mnożą się także w Toruniu, Gazeta Toruńska, nr 155, 11 VII 1917; 

Sklepy i komórki na poddaszach zamykać należy, Gazeta Toruńska, nr 225, 30 IX 1917. 
69 Verhaftet wurden heute, Thorner Zeitung, nr 157, 8 VII 1917.  
70 Kradzież, Gazeta Toruńska, nr 255, 6 XI 1915.  
71 Por. M. Wojciechowski, op. cit., s. 443.  
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12, od listopada 1915 r. – 15, a pod koniec wojny 30 marek dla żony 

i początkowo 7,50 później zaś 20 marek na każde dziecko) wobec 

wzrostu cen i niedoborów towarowych okazywały się niewystarczają-

ce
72

. Kobiety zmuszone zostały więc do podejmowania pracy zarob-

kowej. Wiele z nich w sytuacji takiej znalazło się po raz pierwszy. 

Spadła na nie również pełna odpowiedzialność za wychowanie i utrzy-

manie niezdolnych do pracy familiantów (dzieci, osób starszych lub 

niezdolnych do zatrudnienia inwalidów wojennych). Czynniki te w po-

łączeniu z problematycznym i wymagającym ogromnego nakładu cza-

su zdobywaniem żywności powodowały ograniczenia w sprawowaniu 

opieki i nadzoru, szczególnie w odniesieniu do dzieci i dorastającej 

młodzieży. Ta część społeczności miejskiej ulegała więc swoistej eman-

cypacji. „Dzieci chodzą samopas, bez nadzoru rodziców i schodzą na 

manowce, a rodzina jako czynnik wychowawczy przestaje istnieć” – 

opisywała grozę sytuacji poczytna w zaborze pruskim „Gazeta Gru-

dziądzka”
73

. Młodzież wkraczała w wiele sfer aktywności, wzbrania-

nej jej dotąd niejednokrotnie ciężką ręką ojca. Powszechne stało się 

samodzielne przebywanie nieletnich chłopców w lokalach rozrywko-

wych i kinematografach, połączone ze spożywaniem alkoholu i pale-

niem papierosów. Pod koniec 1915 r. gubernator toruński, razem z ko-

mendantami twierdz w Grudziądzu, Chełmnie, Gdańsku i Malborku 

oraz komenderującym generałem XVII okręgu korpusu w Gdańsku, 

zmuszony został wydać urzędowy zakaz wstępu młodocianym poniżej 

16 roku życia do gospód oraz sprzedaży im alkoholu i tytoniu
74

. Regu-

lacje te, kilkakrotnie powtarzane, na niewiele się jednak zdały. Na 

początku następnego roku „Gazeta Toruńska” utyskiwała: „Towarzy-

szące wojnie okoliczności, a przede wszystkim brak wpływu ojców 

rodzin, a w następstwie zanik karności przyczyniły się do większego 

jeszcze rozkrzewienia zdrożności, do ujawniania się różnych nagan-

–––––––––– 
72 Ibid., s. 438; K. Wajda, Pomorze Gdańskie w latach pierwszej wojny światowej 

(1914–1918). (Stosunki gospodarczo-społeczne i polityczne), Zapiski Historyczne, 

t. 32, 1967, z. 4, s. 11.  
73 Ratujmy młodzież!, Gazeta Grudziądzka, nr 116, 2 X 1917.  
74 APT, Akta Miasta Chełmna (dalej cyt.: AMC), sygn. 1540, Obwieszczenie ko-

menderującego generała XVII okręgu korpusu, gubernatorów twierdz w Toruniu 

i Grudziądzu, komendantów twierdz w Gdańsku, Chełmnie i Malborku, 8 XII 1915.  
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nych przymiotów. Zło przybiera takie rozmiary, że poważne osoby 

obawiają się o przyszłość społeczeństw”
75

. Obserwowane i wielokrot-

nie opisywane przez ówczesną prasę „zdziczenie młodzieży”, choć 

w większej mierze odnosiło się do zachowań chłopców, dotyczyło 

również wchodzących (przedwcześnie) w dorosłość młodych kobiet. 

„Codziennie zaś patrzeć musimy na to, jak dziewczęta, stroniące od 

uczciwej pracy, straciwszy wstydliwość włóczą się po ulicach” – 

w pełnych niepokoju słowach opisywała sytuację toruńska gazeta
76

. 

Wiele kobiet podejmowało zajęcie w potrzebujących ich umiejętności 

zakładach przemysłowych, administracji, usługach czy handlu. Epo-

kowe metamorfozy społeczne, których katalizatorem stała się wielka 

wojna, zachodziły zatem także na gruncie toruńskim. Tutejsza prasa 

donosiła w 1916 r.: „Wywołane stosunkami i konieczną potrzebą za-

trudnienie kobiet w zawodach dotychczas dla nich zupełnie niedostęp-

nych, pociągnęło za sobą ogromny przewrót w zasadach i zapatrywa-

niach piękniejszej połowy rodzaju ludzkiego na świat. Wyrobiło 

w nich nieznaną prawie dotychczas pewność życiową, odwagę towa-

rzyską, a w części i stanowczość, z drugiej jednak strony ujemnie 

wpłynęło na rozwój pewnych wad i ułomności psychicznych, niewy-

stępujących dotychczas tak jaskrawie. Być może, że powodem do tego 

w znacznej mierze jest nagłość przewrotu, skutkiem czego kobieta na 

nowem stanowisku i wśród nowych warunków postawiona, za każdą 

cenę pragnie dodać sobie powagi i wyrobić zdanie, że jest siłą równie 

odpowiedzialną i wydajną jak mężczyzna”
77

. Na ulicach miasta można 

było więc spotkać listonoszki roznoszące pocztę, konduktorki w tram-

wajach, a w biurach (m.in. administracji wojskowej) personel żeński 

również nie był już rzadkością. Nawet redakcja „Gazety Toruńskiej” 

na początku 1916 r. poszukiwała kobiety do pracy przy linotypie
78

. 

Wojna spowodowała także o wiele bardziej negatywne skutki w poło-

–––––––––– 
75 Wykorzenienie złych obyczajów u młódzieży, Gazeta Toruńska, nr 33, 11 II 1916.  
76 Ibid. 
77 O kobietach dla kobiet, Gazeta Toruńska, nr 162, 19 VII 1916.  
78 Kobiety zamiast mężczyzn w rzemiośle, Gazeta Toruńska, nr 176, 5 VIII 1915; 

Panna lub wdowa silna i zdrowa, Gazeta Toruńska, nr 18, 23 I 1916; Dwie pierwsze 

listonoszki, Gazeta Toruńska, nr 37, 16 II 1916; Ein schreibgewandtes zuverlässiges 

Fräulein oder Frau, Thorner Zeitung, nr 284, 3 XII 1916. 



56  

żeniu kobiet. Część z nich, szczególnie te wywodzące się z biedniej-

szych warstw społeczeństwa, środki utrzymania czerpała z nierządu. 

Wśród nich była m.in. bezrobotna mieszkanka podtoruńskiego Młyń-

ca, 26-letnia Helena Mlinarski (Młynarska?), która od 1915 r. prowa-

dziła na terenie miasta „znacznych rozmiarów nierząd”
79

. W obsadzo-

nej silnym garnizonem „ufortyfikowanej knajpie” prostytucja już 

przed 1914 r. stanowiła poważny problem społeczny, który w czasie 

wojny znacznie się rozszerzył
80

. Korzystający z usług prostytutek żoł-

nierze, dla których Toruń był miejscem kwaterunku lub jedynie eta-

pem w wojennej wędrówce, zarażali się i roznosili niebezpieczne cho-

roby weneryczne. Typowy jest np. przypadek gefrajtra Swielkowskie-

go, który nabawił się tej uciążliwej dolegliwości, spółkując cieleśnie 

z „niezamężną panną Busch”
81

. W zwalczanie spowodowanego prosty-

tucją rozszerzania się chorób wenerycznych włączyło się nawet du-

chowieństwo diecezji chełmińskiej, współpracując w tej kwestii z ogól-

noniemieckimi towarzystwami
82

. W kwietniu 1918 r. w Toruniu po-

wstało specjalne pogotowie dla „chorych płciowo”. Podobne placówki 

istniały też w innych miastach pomorskich posiadających załogę woj-

skową
83

.  

„Toruń był fortecą. Toteż roiło się tu od wojska, od licznych od-

działów wysyłanych na front i żołnierzy napływających ze wszystkich 

stron, którzy po wyekwipowaniu byli wysyłani w ślad za tamtymi” – 

taki obraz miasta w okresie wielkiej wojny utrwalił się w pamięci ob-

serwującego wydarzenia z pozycji plebanii św. Jakuba ks. Józefa 

–––––––––– 
79 APT, AMT C, sygn. 18559. 
80 Por. T. Krzemiński, Prostytucja w międzywojennym Toruniu (szkic zagadnie-

nia), Rocznik Toruński, t. 40, 2013, s. 62-64; M. Niedzielska, Życie polityczne i kultu-

ralne Torunia (1815–1914), [w:] Historia Torunia, t. III, cz. I, s. 242; A. Niewęgłow-

ska, Zdrowie i higiena w dziewiętnastowiecznym Toruniu. Zarys problemu, [w:] Kon-

dycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, red. 

K. Mikulski, A. Zelińska, K. Pękacka-Falkowska, Toruń 2011, s. 30. 
81 APT, AMT C, sygn. 18559. 
82 Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Amtliches 

Kirchenblatt, nr 3, 26 III 1917, s. 25.  
83 APT, AMT C, sygn. 18775; Beratungsstellen für Geschlechtskranke, Thorner 

Presse, nr 85, 12 IV 1918. 
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Dembieńskiego
84

. Przepływ przez miasto znacznych ilości żołnierzy 

i czasowe ich tu stacjonowanie zmuszały władze wojskowe i cywilne 

do przedsiębrania kroków koniecznych do zachowania spokoju. Już 

w okresie mobilizacji wprowadzono zatem ścisłą prohibicję na wyroby 

alkoholowe. Z czasem zakaz ten złagodzono, jednak przez cały okres 

wojny istniały ograniczenia w swobodnej sprzedaży napojów wysoko-

procentowych. Funkcjonujące w mieście wyszynki nie mogły ich 

sprzedawać między godziną 18 a 8 rano w dni powszednie, a w soboty 

od 16. Władze zakazały także sprzedaży tego rodzaju asortymentu 

osobom uzależnionym od alkoholu
85

. Mimo takiej reglamentacji Toruń 

i inne miasta prowincji, w których stacjonowało wojsko, odczuł pewne 

ożywienie w tej dziedzinie ekonomiki
86

. Ograniczenia w dystrybucji 

alkoholu przynosiły niespodziewane rezultaty. „Życie rodzinne w wie-

lu przypadkach zmieniło się na korzyść, a w niektóre dni, jak np. sobo-

ty i niedziele wieczorem ustały zwykłe po naszych miastach pijackie 

hałasy i awantury” – relacjonowała „Gazeta Toruńska” w lutym 

1915 r.
87

 Zakazy nie wyeliminowały jednak pijaństwa wśród żołnierzy 

garnizonu i niejednokrotnie na ulicach Torunia dochodziło do burd 

i zakłócania ciszy nocnej. Karano także właścicieli lokali rozrywko-

wych za niestosowanie się do wyznaczonych godzin ich zamknięcia. 

Emilia T., zarządzająca jednym z wyszynków w Mokrem, oskarżona 

o sprzedaż alkoholu po „godzinie policyjnej” (terminem tym określano 

czas zamknięcia lokali), uniknęła odpowiedzialności karnej za niele-

galną transakcję, ponieważ trzej żołnierze, którzy wszczęli przed jej 

lokalem krwawą bójkę, nie potrafili udowodnić dokładnego czasu 

spożycia ostatniej porcji alkoholu
88

. 

Wojna odcisnęła swoje piętno w sferze rekreacji i sposobów spę-

dzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta. Działające przed 

wojną stowarzyszenia, które w dużej mierze organizowały rozrywkę 

–––––––––– 
84 J. Dembieński, op. cit., s. 287. 
85 Ograniczenie wyszynku wódek, Gazeta Toruńska, nr 207, 1 X 1914. 
86 Wpływ wojny na stan gospodarczy w Prusach Zachodnich, Gazeta Toruńska, 

nr 38, 17 II 1915 
87 Skutki zakazu sprzedaży napojów alkoholowych podczas wojny, Gazeta Toruń-

ska, nr 33, 11 II 1915.  
88 Die Gastwirtsfrau Emilie T., Thorner Zeitung, nr 171, 25 VII 1917. 
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i życie kulturalne, z powodu powołania ich członków do wojska 

w praktyce zawiesiły swą aktywność
89

. W pierwszym roku wojny za-

marła także działalność teatru miejskiego, który jednak już w sezonie 

1915/1916 powrócił do regularnego wystawiania sztuk. W repertuarze, 

zgodnie z duchem czasu, znalazła się głównie klasyka niemiecka (Goe-

the, Schiller), rzadziej grywano Szekspira. Teatr uczestniczył też ak-

tywnie we wszelkich przedsięwzięciach propagandowych organizowa-

nych przez władze państwowe i lokalne
90

. A te stały się nową, wynika-

jącą z wojny i z nią bezpośrednio związaną, formą grupowego uczest-

nictwa w wydarzeniach o charakterze społecznym i po części kultural-

nym. Propagandowe galówki: np. dzień urodzin cesarza obchodzony za 

panowania Wilhelma II 27 stycznia, przypadający w 1915 r. jubileusz 

500-lecia rządów Hohenzollernów czy siedemdziesiąte urodziny hołu-

bionego i kreowanego na zbawcę ojczyzny marszałka polnego Paula v. 

Hindenburga, zawsze – mimo trudności materialnych – przygotowy-

wane z rozmachem, skupiały rzesze głównie niemieckich uczestników. 

Organizowane przez władze miejskie wraz z funkcjonującymi toruń-

skimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi w dniach 1– 2 czerw-

ca 1918 r. obchody związane z tzw. „Kwestą Ludendorfa” (Ludendorf-

Spende), z której dochód miał zostać przeznaczony na poszkodowa-

nych przez wojnę, w swym programie zawierał recital orkiestry woj-

skowej, koncert działających na terenie miasta chórów, a wszystko 

poprzedzone było przeszło miesięczną akcją propagandową prowa-

dzoną za pomocą filmu wyświetlanego na seansach w kinie „Odeon”
91

. 

W czasie tego typu imprez miasto było odświętnie dekorowane i – po-

dobnie jak z okazji zwycięstw niemieckich – na gmachach urzędów 

i posesjach prywatnych pojawiały się flagi niemieckie i pruskie. W tego 

typu uroczystościach nie uczestniczyli jednak Polacy, na domostwach 

których, jak meldował swym zwierzchnikom komisarz kryminalny 

–––––––––– 
89 APG, KPRK sygn. 10229, k. 163, Landrat powiatu ziemskiego w Toruniu do 

prezydenta regencji w Kwidzynie, 13 I 1915. 
90 M. Podlasik, Deutsches Theater in Thorn. Vom Wander- zum städigen Be-

rufstheater (17.-20. Jahrhundert), Berlin 2008, s. 81-82.  
91 APT, Akta Osób i Rodzin – zbiór szczątków zespołów z lat 1701–1973, sygn. 

14; nadburmistrz do naddyrektora liceum w Toruniu, 28 V 1918. 
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Weigt, nigdy nie powiewały żadne chorągwie
92

. „Każdorazowy komu-

nikat o ich wielkim Sieg’u, to dla nas jakby uderzenie obuchem w gło-

wę. Kiedy miasto tonęło w powodzi flag, a dzwony kościelne z musu 

wydzwaniały wiktorie niemieckie, nam się ciemniło w oczach, chodzi-

liśmy jak obłąkani, muzyka ich wesoła wydawała nam się jakby mar-

szem pogrzebowym” – wspominał po latach ówczesny wikary przy 

kościele św. Jakuba i zaangażowany w polski ruch narodowy aktywi-

sta
93

. Świadomi narodowo i politycznie przedstawiciele społeczności 

polskiej prowadzili odrębną aktywność kulturalną, skupiając się głów-

nie na prowadzeniu akcji pomocowej dla poszkodowanych przez woj-

nę rodaków zza granicy zaborczej oraz w czczeniu pamięci bohaterów 

narodowych (m.in. Tadeusza Kościuszki czy Henryka Sienkiewicza)
94

. 

Uczestnictwo w tego rodzaju (zarówno polskich, jak i niemieckich) 

przedsięwzięciach społecznych wpływało na zasadniczą separację 

dwóch największych społeczności miasta. Nie oznacza to jednak, że 

nie istniały sfery, w których Polacy i Niemcy nie obcowali lub nawet 

współpracowali. Do tego typu obszarów zaliczyć można z pewnością 

uczestnictwo w lżejszych formach rozrywki. Działające w Toruniu, 

popularne jeszcze przed 1914 r., restauracje i wyszynki („Cegielnia”, 

„Ogród Obywatelski” czy „Tivoli”) z powodu wojny nie zamykały 

swych podwojów. Ich oferta nie ograniczała się jedynie do konsump-

cji, limitowanej przecież przez różnego rodzaju zakazy. Miejsca te 

oferowały również możliwość rozrywki, skierowanej jednak głównie 

do odbywających w twierdzy służbę oficerów i tutejszej inteligencji. 

W lecie 1917 r. „Ogród Obywatelski” zachęcał zatem potencjalnych 

klientów do obejrzenia variétés z udziałem znanego bawarskiego ko-

mika Augusta Glättera, a „Cegielnia”, „Tivoli” czy „Ogród Cesarski” 

kusiły wielkimi koncertami muzyki, którą zakwalifikować wypada do 

–––––––––– 
92 APG, KPRK, sygn. 10229, k. 271, komisarz kryminalny Weigt w Toruniu do 

nadradcy regencyjnego v. Steinaua w Kwidzynie, 13 V 1915. 
93 J. Dembieński, op. cit., s. 289. 
94 O wieloaspektowej aktywności społeczności polskiej Torunia w okresie I wojny 

światowej zob.: T. Zakrzewski, Życie polskie Torunia w ostatnich latach zaboru pru-

skiego (1916 –1920), Toruń 1985, passim.  
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kategorii rozrywkowej
95

. Cenioną, szczególnie wśród młodych, formą 

spędzania wolnego czasu były przedstawienia kinematograficzne, 

o których popularności świadczyły liczne zakazy i nakazy dotyczące 

ich funkcjonowania oraz to, że władze przykładały dużą wagę do ich 

siły oddziaływania na nastroje społeczne. Od początku 1915 r. wywie-

rały wpływ na repertuar wyświetlanych filmów. Zakazano obrazów 

pochodzących z państw nieprzyjacielskich (głównie francuskich i bry-

tyjskich), gdyż uznano je za „truciznę” nielicującą z „powagą czasów”. 

Podobnie jak spektakle odgrywane w miejskim teatrze, filmy wyświe-

tlane w kinematografach toruńskich miały od tej pory za zadanie 

„umacnianie miłości do ojczyzny”
96

. Na ekranie „Odeonu” można więc 

było obejrzeć filmy poświęcone bohaterskim zmaganiom U-Bootów 

w czasie trwania nieograniczonej wojny podwodnej, lecz częściej wy-

świetlano obrazy fabularne (m.in. fantastyczny, sześcioodcinkowy film 

o sztucznym człowieku „Homunculusie”)
97

. Inną formą masowej i po-

pularnej rozrywki, w której uczestnictwo nie wiązało się zasadniczo 

z przynależnością narodową, były widowiska cyrkowe. Mimo ograni-

czeń komunikacyjnych cyrki – podobnie jak w okresie pokojowym – 

cyklicznie pojawiały się w Toruniu, dostarczając tutejszej publiczno-

ści niezbyt wyrafinowanej rozrywki. Cyrk Bruma, który zawitał do 

miasta w lecie 1916 r., rozstawił aż pięć namiotów; można było w nich 

oglądać popisy w udziałem m.in. słoni, tygrysów i lwów czy nie-

dźwiedzi. Równie pełne atrakcji, mających na celu, wedle opisu za-

mieszczonego w „Thorner Zeitung”, „ucieczkę od trudności czasu woj-

ny”, było przedstawienie zaprezentowane podczas pobytu cyrku Ro-

bertiego
98

. Podając zaś wiadomość o przedstawieniu cyrkowym z kwiet-

nia 1918 r. „Gazeta Toruńska” pisała: „Cyrk Brumbacha cieszył się na 

pierwszem przedstawieniu licznym udziałem i tak zapewne będzie do 

–––––––––– 
95 Por.: Tivoli: Großes Unterhaltungs-Konzert; Ziegelei-Park: Promenaden-

Konzert; Schüsselmühle: Wohltätigkeits-Konzert; Kaiserhof-Park: Großes Gartenkon-

zert, Thorner Zeitung, nr 157, 8 VII 1917. 
96 APT, AMC, sygn. 1540, Prezydent Regencji w Kwidzynie do landratów obwodu 

regencyjnego, 31 XII 1914. 
97 Im Odeon, Thorner Zeitung, nr 157, 8 VII 1917; Einen zeitgemäßen U-Boot-

Film, Thorner Zeitung, nr 162, 14 VII 1917.  
98 Zirkus-Roberti-Schau!, Thorner Zeitung, nr 164, 17 VII 1917. 
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końca, bo ludność chętnie szuka rozrywki”
99

. Oderwanie od monotonii 

trudów codzienności było zatem jednym z elementów wojennej rze-

czywistości ówczesnych torunian. 

Wojna światowa z lat 1914  –1918 była wydarzeniem wielowymia-

rowym i w sposób silny oddziałującym na liczne aspekty aktywności 

mieszkańców ówczesnej Europy. Bezpośrednio dotknęła walczących 

w okopach żołnierzy, spośród których torunianie stanowili co najmniej 

kilkutysięczny kontyngent. Nie byli oni jednakże jedynymi doświad-

czonymi przez wydarzenia wojenne. Pierwszy raz w dziejach konflikt 

zbrojny wpłynął, z tak przemożną siłą i w tak rozległym zakresie, na 

codzienność i prywatność ludności cywilnej. Toruń, choć stanowił 

istotny punkt w planach strategicznych, nie stał się polem zmagań 

militarnych. Jedyny epizod, który można by zaliczyć do działań bojo-

wych, czyli oddanie w pierwszych chwilach wojny salwy przez artyle-

rię forteczną w stronę wyimaginowanego, jak się później okazało, 

napastnika, jeszcze w czasie trwania konfliktu był postrzegany jako 

anegdota
100

. Oszczędzenie miastu tragicznego losu innych miejscowo-

ści lub twierdz (np. Przemyśl) uchroniło substancję miejską przed 

niszczycielską siłą wojny. W 1914 r. rozebrano wprawdzie część za-

budowań na przedpolach twierdzy, lecz było to działanie zamierzone 

i kontrolowane
101

. Ludność miasta nie uniknęła jednak oddziaływania 

wojny na jej codzienne zachowania (dotyczące m.in. zmian w przy-

zwyczajeniach żywieniowych czy rozkładzie dnia). Wojna stała się 

również katalizatorem przeobrażeń społecznych, których symptomy 

obserwowane były zarówno podczas jej trwania, jak i w okresie póź-

niejszym. Przyspieszona została kwestia emancypacji kobiet, nastąpiła 

znaczna demokratyzacja życia publicznego, ale też wzrosła liczba róż-

nego rodzaju patologii społecznych z prostytucją czy pospolitym ban-

dytyzmem na czele. „Wielka wojna ludów zmieniła Europę nie tylko 

pod względem państwowym i gospodarczym, ale przyniosła także 

–––––––––– 
99 Cyrk Brauma, Gazeta Toruńska, nr 198, 30 VIII 1916; Cyrk Westfalia, Gazeta 

Toruńska, nr 82, 12 IV 1917; Cyrk Brumbacha, Gazeta Toruńska, nr 90, 20 VI 1918.  
100 Kriegsausbruch 1914 in Thorn, s. 8. 
101 APG, KPRK, sygn, 10229, k. 164; landrat powiatu ziemskiego w Toruniu do 

prezydenta regencji w Kwidzynie, 13 I 1915.  
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ludzkości niektóre nowe zasady i pojęcia. Jakkolwiek z wdzięcznością 

przyjęliśmy z ręki Opatrzności zmianę polityczną, którą nam wojna 

przyniosła, to odczuwamy jednak boleśnie niektóre objawy pod wzglę-

dem moralności, które są także skutkiem wojny” – donosił w połowie 

1919 r. wydawany w pobliskim Chełmnie „Nadwiślanin”
102

. Ludność 

Torunia w listopadzie 1918 r. – okresie rewolucyjnych przemian
103

, 

upadku dawnego, stabilnego systemu i oczekiwania na nowe, nieznane 

– znużona trudnościami czterech ciężkich lat głodu i wyrzeczeń, wy-

niszczona chorobami (w tym ostatnim atakiem groźnej „hiszpanki”), 

pokój przywitała z radością. W lokalach „Befestigte Kneipe”, mimo 

chłodnej i wilgotnej aury weselono się i tańczono, „nie zwracając 

uwagi ani na swój ubiór, ani na rodzaj tańca”
104

 oraz moralizatorskie 

głosy prasy. 

Everyday life of inhabitants of Toruń during WWI (1914 –1918)  

WWI led to global political and social changes which were visible also on 

a local level. The situation in Toruń at the end of 1918 or in January 1920 was 

completely different from the one in the summer of 1914. The Great War of 

1914 –1918 was the first event which affected significantly and directly not 

only soldiers but also inhabitants of areas situated far from the war front. The 

inhabitants of Toruń were affected by the war in a variety of ways. Eating 

habits and customs changed; the war even modified the daily timetable of 

people. Toruń as an important element of the defence system of the Third 

Reich, situated on the eastern border was equipped with a powerful garrison 

characterised by a heterogenous ethnic structure, which makes it an inspiring 

subject of research and analysis in terms of the history of everyday life in the 

past – both in momentous periods and during times of peace. 

 

 

 

 

–––––––––– 
102 Moralność wojenna, Nadwiślanin, nr 2, 2 VII 1919. 
103 M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918 –1920, Warszawa – Po-

znań – Toruń 1981, s. 23-44. 
104 Cyt. za: M. Wojciechowski, Toruń w latach, s. 460.  
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Das Alltagsleben der Einwohner von Thorn während  

des 1. Weltkriegs (1914 –1918) 

Der 1. Weltkrieg brachte politische und gesellschaftliche Wandlungen von 

globalem Ausmaß mit sich. Die Veränderungen waren auch auf lokaler Ebene 

sichtbar. Die Lage in Thorn war Ende 1918 oder im Januar 1920 eine ganz 

andere als im Sommer 1914. Der große Krieg der Jahre 1914  –1918 war das 

erste Ereignis, das auf bedeutende und unmittelbare Weise nicht nur die kämp-

fenden Soldaten betraf, sondern auch die Einwohner des von den Fronten 

entferntesten Hinterlandes. Die Einwohner von Thorn erlebten während der 

ganzen Dauer des Konflikts die Härten des täglichen Lebens in dieser Zeit, die 

sie auf vielerlei Weise zu spüren bekamen. Einer unfreiwilligen Veränderung 

unterlagen die Ernährungsgewohnheiten, die Sitten, und der Krieg drückte 

sogar dem Tagesablauf seinen Stempel auf. Thorn war ein wichtiges Element 

des Verteidigungssystems des Deutschen Reiches, gelegen an dessen östli-

chem Rand und besetzt mit einer starken Garnison, dabei mit einer gemischten 

ethnischen Struktur. Als solches ist es ein interessantes Objekt für Forschun-

gen und Analysen zur Geschichte des damaligen Alltagslebens, sowohl an 

historischen Wendepunkten wie in Zeiten friedlicher Existenz. 

 

 

  

 


