Dariusz Rozwadowski
Powrót Kowalewa Pomorskiego do Polski
Kowalewo Pomorskie zostało odebrane Rzeczpospolitej Obojga Narodów na mocy
I rozbioru w roku 1772, kiedy wraz z całym województwem chełmińskim znalazło się w
monarchii pruskiej1, a zatem w przypadku naszego miasta niewola nie wynosiła 123 lata, ale
148 lat.
Znalezienie się w granicach Prus było wielkim ciosem dla mieszkańców Kowalewa.
Dopóki jeszcze istniało państwo polskie, kowalewianie utrzymywali kontakty z ojczyzną,
wierząc, że wkrótce powrócą w granice Rzeczpospolitej. Tak się jednak nie stało, w
1795 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Ludność Pomorza cały czas
utrzymywała kontakty z Polakami z innych regionów i zaborów. Aktywnie przeciwstawiano
się germanizacji.
Pewne nadzieje dało utworzenie przez Napoleona Bonaparte w 1807 roku Księstwa
Warszawskiego, w granicach którego znalazło się Kowalewo. Niestety po klęsce Napoleona
w wojnie z Rosją, decyzją Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku Kowalewo ponownie
znalazło się w granicach Prus. Niemcy nazwali miasto Schönsee.
Szczególnie trudny okres dla Polaków z Kowalewa Pomorskiego nastał po zjednoczeniu
Niemiec w 1871 roku. Kanclerz Cesarstwa Niemiec Otto von Bismarck prowadził politykę
wymierzoną w mniejszości zamieszkujące II Rzeszę Niemiecką. Obiektem ataku stali się
przede wszystkim Polacy, których próbowano wynarodowić. Temu miał służyć tzw.
Kulturkampf, czyli wojna o kulturę. Wymierzony był on również w Kościół katolicki, który
stanowił ostoję polskości i dbał o podtrzymywanie wśród Polaków tożsamości narodowej.
Szeroko zakrojoną akcję antypolską prowadziła również utworzona pod koniec XIX wieku
Hakata, czyli Związek dla Podtrzymywania Niemczyzny na Kresach Wschodnich. Hakata
aktywnie działała w okolicach Kowalewa Pomorskiego. Polska ludność miasta aktywnie
przeciwstawiała się germanizacji. W przypadku Kowalewa Pomorskiego takim chlubnym
przykładem był strajk szkolny dzieci w obronie języka polskiego w latach 1906-1907.
Początkowo strajkowało 23 dzieci, wkrótce do strajku przyłączyło się kolejnych 63. Łącznie
dawało to 86 strajkujących dzieci, co było jedną z najwyższych liczb wśród szkół całego
Pomorza. Był to również jeden z najdłuższych strajków bo trwał od października 1906 roku
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do stycznia 1907 roku2. Ten przykład jest doskonałym dowodem na to, że pomimo niemal
150 lat zaboru, polska ludność Kowalewa nie uległa wynarodowieniu.
Sytuacja międzynarodowa na początku XX wieku sprawiła, że Polacy zaczęli
odzyskiwać nadzieję na rychłe odzyskanie niepodległości. Konflikt między zaborcami
wydawał się nieunikniony. Polacy zaczęli się organizować. Nie inaczej było również w
przypadku kowalewian. W 1911 roku w Kowalewie Pomorskim powstało gniazdo Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”3.
Nadzieje w Polakach odżyły z chwilą wybuchu I wojny światowej. Kiedy zajrzymy do
pamiętników ludzi żyjących w tamtych czasach, w przypadku Polaków widzimy wielką
radość z wybuchu wojny. Taka postawa wydać się może dla niektórych nawet szokująca, ale
Polacy tak wielkie nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązali z wojną pomiędzy
zaborcami, że zareagowali radością, gdy ona w końcu wybuchła.
W latach 1914-1918, czyli w okresie I wojny światowej, wielu mieszkańców Kowalewa
Pomorskiego i okolic zostało wcielonych do armii niemieckiej i walczyło po stronie państw
centralnych. Pomimo wielkich sukcesów, jakie Niemcy i Austriacy odnosili na froncie
wschodnim, mieszkańcy Kowalewa nie tracili wiary, że ich miasto po wojnie znajdzie się w
granicach odrodzonego państwa polskiego.
Po przystąpieniu do wojny Stanów Zjednoczonych w 1917 roku i załamaniu się
ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim na początku 1918 roku, jasne stało się, że
państwa centralne wojny nie wygrają. Należy jednak pamiętać, że sytuacja wyglądała
wówczas zupełnie inaczej niż np. podczas II wojny światowej, gdy Niemcy zostały pobite
militarnie, zajęte przez ZSRR i Amerykanów. W I wojnie światowej Niemcy skapitulowały
przede wszystkim wskutek wyczerpania zasobów i braku możliwości dalszego prowadzenia
wojny. Natomiast na froncie wschodnim wojska niemieckie znajdowały się daleko na
wschodzie, okupując ziemie polskie, a nawet część rosyjskich. Należało zatem tę wielką
armię ewakuować i właśnie w takich okolicznościach kształtowały się granice odrodzonego
państwa polskiego.
Na początku 1918 roku stało się jasne, że Polska odzyska niepodległość, gdy w swoim
14 punktowym orędziu prezydent USA Thomas Woodrow Wilson w 13 punkcie podkreślił,
że warunkiem ładu światowego po wojnie jest utworzenie niepodległego państwa polskiego.
Rozpoczęła się wówczas niezwykle istotna walka dyplomatyczna o kształt granic niepodległej
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Polski. Tutaj ogromną zasługę położył Komitet Narodowy Polski, tacy politycy jak Roman
Dmowski i Ignacy Jan Paderewski.
Kwestia przejęcia Pomorza przez odrodzone państwo polskie stała się jednym z
podstawowych celów w programach polskich ugrupowań politycznych. Najbardziej
wyeksponowała je Narodowa Demokracja. Roman Dmowski w swoich wypowiedziach i
memoriałach przekonywał przywódców mocarstw zachodnich o polskim charakterze ziemi
pomorskiej. Jego stanowisko zostało potwierdzone wyraźnym ożywieniem działalności
niepodległościowej polskiej ludności zamieszkującej ten region. Organizowano demonstracje
poparcia dla państw Ententy, przy równoczesnym wzroście antyniemieckich nastrojów 4.
Jednak gdy w listopadzie 1918 roku odradzała się państwowość polska, Pomorze nadal
znajdowało się w rękach Niemców. Wówczas wypracowano dwie główne koncepcje
dotyczące sposobu jego przyłączenia do Polski. Jedna zakładała walkę zbrojną, druga akcję
dyplomatyczną i przejęcie regionu bez użycia broni. Komitet Narodowy Polski obstawał za
pierwszą koncepcją. W związku z tym zrodziła się myśl wywołania powstania, które
zostałoby wsparte przez powracającą do kraju „Błękitną Armię” gen. Józefa Hallera.
Przybycie tej armii do Gdańska miało stać się impulsem i sygnałem dla ludności pomorskiej
do rozpoczęcia walki z Niemcami. Przedstawiciele KNP podjęli ożywioną działalność
dyplomatyczną w sprawie możliwie najszybszego powrotu Armii Hallera do Polski 5. Niestety
nie było to po myśli Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i powrót zaczął się przedłużać.
Równocześnie Polacy rozpoczęli przygotowania do walki zbrojnej na Pomorzu. Powstawały
grupy zbrojne działające w warunkach głębokiej konspiracji. Pierwszą większą organizacją
wojskową była Sokola Organizacja Wojskowa. Pod koniec 1918 roku oddziały tej organizacji
znajdowały się w Toruniu, Lubawie i Brodnicy6. W warunkach konspiracji działały także
Towarzystwa Wojackie, skupiające byłych wojskowych i działające u boku Polskich Rad
Ludowych Straże Ludowe. Jednak organizacją, wokół której skupiły się główne
przygotowania do powstania była utworzona w grudniu 1918 roku Organizacja Wojskowa
Pomorza. Powstała w ścisłym powiązaniu z Podkomisariatem Naczelnej Rady Ludowej z
siedzibą w Gdańsku, a do najważniejszych jej zadań należało tworzenie oddziałów zbrojnych,
gromadzenie broni, amunicji i sprzętu wojskowego, a także prowadzenie działalności o
charakterze dywersyjno-szpiegowskim7.
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Niestety, pomimo tych inicjatyw, pomorski ruch niepodległościowy okazał się zbyt
słaby. Pierwotny plan zakładał, że powstanie wybuchnie 19 grudnia 1918 roku, jednak wobec
nie przybycia na ten czas do Gdańska armii Hallera termin przełożono. Nie powiodło się
także skoordynowanie działań z powstaniem wielkopolskim. Gdy po jego wybuchu, na
Pomorzu nie doszło do opanowania głównych skupisk miejskich, Naczelna Rada Ludowa
3 stycznia 1919 roku zakazała rozpoczynania powstania przez pomorską konspirację 8.
Decyzja wydawała się być słuszna, ponieważ słabo zorganizowani Polacy mieli nikłe szanse
na skuteczną walkę z jednostkami Grenzschutzu i nacjonalistycznymi organizacjami
niemieckimi, zwłaszcza, że powrót Armii Hallera odwlekał się w czasie. Wobec tego upadł
całkowicie pomysł wyzwolenia Pomorza drogą zbrojną. Pozostały jedynie zabiegi
dyplomatyczne na konferencji pokojowej. Dość długo tkwiły one w martwym punkcie. Pewne
było, że Polska otrzyma dostęp do morza, ale nie sprecyzowano jak duże terytorium on
obejmie. Polacy mieli bardzo trudne zadanie. Nacjonaliści niemieccy starali się wytworzyć
wrażenie dominacji niemczyzny na Pomorzu. Skutecznie posługiwali się w tym zakresie
ochotniczymi jednostkami Grenzschutzu, które terroryzowały ludność polską, żeby
zahamować jej akcje niepodległościowe 9. Miało to przekonać przywódców mocarstw o
niemieckości tych ziemi.
Na konferencji pokojowej wielkim sojusznikiem Niemców okazał się premier Wielkiej
Brytanii David Lloyd George, który zajmował zdecydowanie antypolskie stanowisko. W
swoich wypowiedziach, jeszcze z początków 1918 roku, co prawda przyznawał Polsce prawo
do niepodległości, ale uważał, że powinna powstać w granicach Królestwa, bez odbierania
posiadłości Niemcom i Austro–Węgrom10. Dzięki postawie szefa brytyjskiego rządu Niemcy
odnieśli szereg zdobyczy terytorialnych kosztem Polski. David Lloyd George powołując się
na sprzeciw rządu niemieckiego zawetował początkowy projekt komisji Cambona, niezwykle
korzystny dla Polski, przyznający jej całe Pomorze Nadwiślańskie. W związku z tym
wprowadzono uszczuplenia na północy i północnym zachodzie. Odłączono powiaty: elbląski,
lęborski, bytowski i częściowo słupski. Ponadto premier brytyjski wspierany przez prezydenta
Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilsona przeforsował decyzję o utworzeniu Wolnego
Miasta Gdańska oraz przeprowadzeniu plebiscytu na Powiślu 11.
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Niemcy nie chcieli dopuścić, by Pomorze znalazło się w granicach Polski. Na początku
1919 roku, gdy w Wielkopolsce trwało powstanie, również konspiracyjne organizacje
pomorskie podejmowały walkę z zaborcą. Niemcy 5 stycznia 1919 roku powołali specjalne
oddziały wojskowe do walki z Polakami nazwane Heimatschutz, które później przekształciły
się w Grenschutz. Jednostki te dopuszczały się wielu wykroczeń, także wobec mieszkańców
Kowalewa Pomorskiego. 28 stycznia 1919 roku kowalewska młodzież rozbroiła oddział
Grenschutzu12. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w większości powiatów. Na
Pomorzu nie wybuchło jednak zbrojne powstanie. Wobec opóźniania przybycia do Polski
Błękitnej Armii gen. Hallera uznano, że o losach Pomorza zdecyduje paryska konferencja
pokojowa.
Ostatecznie w traktacie pokojowym podpisanym w Wersalu 28 czerwca 1919 roku
przyznano Polsce tylko część Pomorza, 62% całego jego obszaru. Do państwa polskiego w
całości miały wejść powiaty: starogardzki, pucki, brodnicki, grudziądzki, chełmiński,
lubawski, świecki, toruński, tucholski i wąbrzeski oraz prawie w całości: kartuski, kościerski,
wejherowski i chojnicki. Z Gdańska, powiatu Gdańsk Niziny oraz części powiatów:
elbląskiego, kartuskiego, kościerskiego, malborskiego, tczewskiego, wejherowskiego i
Gdańsk Wyżyny utworzono Wolne Miasto. Pozostałe terytorium Pomorza Nadwiślańskiego,
ponad 30% regionu, zostało w granicach Niemiec, ale o ostatecznym losie jego części, jakim
było Powiśle, miał zadecydować plebiscyt 13.
Polacy przyjęli postanowienia traktatu z umiarkowaną radością, natomiast Niemcy od
początku nie chcieli pogodzić się z werdyktem, jaki zapadł w Wersalu. Uważali, że Pomorze
tylko czasowo znajdzie się w granicach odrodzonej Polski. Najważniejsze zadanie, jakie
postawili przed sobą nacjonaliści niemieccy, było zahamowanie odpływu ludności
niemieckiej z przyznanej Rzeczpospolitej części Pomorza. Spowodowało to, że w relacjach
polsko-niemieckich cały czas utrzymywało się napięcie i wzajemna wrogość 14.
W takich okolicznościach Polacy rozpoczęli przygotowania do przejęcia Pomorza przez
organy administracyjne. Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku uchwalił ustawę, która
powoływała do życia Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej oraz dwa województwa:
pomorskie i poznańskie. Wcześniej oba regiony funkcjonowały w oparciu o ordynację
prowincjonalną z 29 czerwca 1875 roku oraz rozporządzenie z 5 listopada 1889 roku, jako
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dwie prowincje pruskie: pomorska i poznańska 15. W skład nowo powołanego województwa
pomorskiego wszedł poza częścią prowincji Prusy Zachodnie, także skrawek prowincji Prus
Wschodnich z Działdowem16. Do województwa należały następujące powiaty: pucki,
wejherowski, kartuski, kościerski, chojnicki, starogardzki, tczewski, świecki, tucholski,
sępoleński, chełmiński, grudziądzki, toruński, golubski, brodnicki, działdowski, nowomiejski.
Na stanowisko wojewody pomorskiego 17 października 1919 roku mianowano Stefana
Łaszewskiego17. Tego samego dnia w Poznaniu rozpoczęto organizowanie Urzędu
Wojewódzkiego Pomorskiego. Początkowo składał się on z pięciu wydziałów: prezydialno –
administracyjnego, wyznań religijnych i spraw szkolnych, dochodów państwowych i
podatków, robót publicznych oraz administracji Wisły. Mianowanie Józefa Wybickiego na
starostę krajowego w końcu października 1919 roku rozpoczęło proces powoływania
komisarycznych ciał samorządowych18.
W listopadzie 1919 roku została podpisana w Berlinie umowa o wycofaniu z Pomorza
wojsk niemieckich. Należało jeszcze tylko przejąć przyznane ziemie od Niemców. Zadanie to
powierzono wydzielonemu z dowództwa Frontu Południowo-Zachodniego dowództwu Frontu
Pomorskiego, na czele którego stanął gen. Józef Haller. Wojska przystąpiły do przyłączania
Pomorza do Polski 10 stycznia 1920 roku, po tym jak w życie weszły postanowienia traktatu
wersalskiego. Niemcy nie stawiali spodziewanego oporu, doszło jedynie do drobnych
potyczek pod Gniewkowem i Lipiami19. Ludność polska przyjęła żołnierzy z wielką radością i
euforią. Tak też było w przypadku Polaków mieszkających w Kowalewie Pomorskim.
Odziały szwoleżerów Frontu Pomorskiego wkroczyły do Kowalewa od strony Brodnicy
19 stycznia 1920 roku. Zostali uroczyście przyjęci. Powitał ich komisaryczny burmistrz
aptekarz Tadeusz Moll. Dzień wcześniej przejął on klucze do miasta od swojego
niemieckiego poprzednika burmistrza Georga Kleina20.
Niezwykle entuzjastyczne powitanie wojsk polskich odbyło się na kowalewskim rynku,
gdzie żołnierzy witały licznie zebrane delegacje obywateli, organizacji społecznych oraz
mieszkańcy miasta. Porywające przemówienie wygłosił ksiądz dziekan Teodor Ziętarski.
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Rozpoczęto tworzenie polskiej administracji. Powołano Tymczasową Radę Miejską
miasta Kowalewa Pomorskiego, której przewodniczył mistrz murarski Walenty Balicki.
Utworzony magistrat miał 4 komórki organizacyjne: sekretariat, registraturę, biuro
meldunkowe i kasę miejską. We wszystkich urzędach w mieście zatrudniano przede
wszystkim Polaków, jednak z powodu braku fachowców, na niektórych stanowiskach musieli
pozostać Niemcy, dotyczyło to np. gazowni, wodociągów i rzeźni 21.
Ekipa tymczasowa rządziła do pierwszych wyborów, które odbyły się w listopadzie.
Przewodniczącym Rady ponownie został Walenty Balicki, a burmistrzem Kazimierz Küchler.
Rada przez cały okres międzywojenny liczyła 12 radnych.
Po entuzjazmie pierwszych dni wolności rozpoczął się dla Kowalewa znowu bardzo
trudny okres, bo sytuacja gospodarcza była niestabilna. Niemcy, wyjeżdżając do Republiki
Weimarskiej, zabierali, co się dało, zostawiając zdewastowane gospodarstwa, zakłady i
domostwa. Zajmowali je często przypadkowi ludzie, nie zawsze potrafiący je odpowiednio
zagospodarować. Nastąpił gwałtowny spadek produkcji rolnej, ceny rosły i pojawiły się braki
w zaopatrzeniu. Mieszkańcy byli rozgoryczeni brakami żywności, a także pracy. Zaczęły się
kradzieże i rabunki. W celu opanowania sytuacji powołano Miejski Urząd Żywnościowy,
wydano kartki na żywność i opał22. Przed mieszkańcami Kowalewa rozpoczynał się
niezwykle trudny okres. W mieście i okolicach działała bardzo silna komórka antypolska,
skupiona wokół pastora Rudolfa Müllera z Kościoła ewangelicko-unijnego. Na to wszystko
nakładał się kryzys gospodarczy. Nie można również zapominać, że był to czas wojny polskobolszewickiej.
Szczególnie duże niebezpieczeństwo dla Polaków z Kowalewa Pomorskiego stanowiła
jednak działalność pastora Rudolfa Müllera. W Kowalewie Pomorskim znajdował się Kościół
ewangelicko-unijny. W odróżnieniu od innych odłamów protestantyzmu przedstawiciele tego
wyznania byli szczególnie wrogo nastawieni do Polski i Polaków. Duchowni unijni
skrupulatnie wykonywali dyrektywy płynące z Niemiec. Wszystkich pastorów lojalnych
względem państwa polskiego bardzo szybko odwoływano, a w ich miejsce sprowadzano
takich, którzy gwarantowali realizację niemieckiej polityki. Strona polska podchodziła do
problemu ewangelików unijnych bardzo zachowawczo. Unikano zdecydowanych posunięć,
nie chcąc prowokować konfliktów na tle narodowościowym. Wojewodowie pomorscy
oskarżali nawet Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zbyt duży
liberalizm w stosunku do Kościoła ewangelicko-unijnego, który niejednokrotnie dawał
21
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dowody swojej antypolskiej działalności. Na Pomorzu konflikty z tym Kościołem wybuchały
od chwili ustanowienia granicy II Rzeczpospolitej.
W województwie pomorskim w 1920 roku zostało tylko 170 577 z 333 000
ewangelików unijnych. Podlegali oni superintendenturom w Toruniu, Wąbrzeźnie, Świeciu,
Tczewie, Chełmnie, Wejherowie, Kartuzach, Chojnicach i Działdowie. Silne środowiska
niemieckie, które wykazywały szczególną aktywność w działalności antypolskiej znajdowały
się w Grudziądzu, Kowalewie Pomorskim, Więcborku, Tczewie i Tucholi. Większość
pastorów posiadało obywatelstwo niemieckie i bardzo aktywnie działało w ramach
Deutschtumsbund

zur

Wahrung

der

Minderheitsrechte,

a

następnie

w

Deutsche

Vereinigung23. Nie zaakceptowali oni tak naprawdę decyzji traktatu wersalskiego w sprawie
granic. Otwarcie głosili, że Pomorze znalazło się w ręku Polaków tylko tymczasowo, dlatego
jednym ze swoich najważniejszych zadań uczynili wzmacnianie niemczyzny na tym terenie.
Konflikty z Polakami i polską administracją pojawiły się zaraz po zakończeniu I wojny
światowej i trwały przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.
W pierwszych latach po utworzeniu województwa pomorskiego szczególnie antypolską
działalność odnotowano w powiecie wąbrzeskim. Doniesienia policyjne były alarmujące. W
związku z nimi 14 lutego 1921 roku kierownik Ekspozytury W. IV D. wystosował pismo do
wojewody pomorskiego. Szczególnie niepokoiły informacje dotyczące działalności pastora
Rudolfa Müllera z Kowalewa Pomorskiego. Polska ludność miasta domagała się wysiedlenia
niepokornego duchownego. Z podobną sugestią wyszedł starosta powiatowy. Relacja
kierownika Ekspozytury w piśmie do wojewody pomorskiego nie pozostawiła złudzeń.
Zaznaczył on, że zauważono bardzo wzmożoną działalność Vereinigung Deutschtums w
powiatach wąbrzeskim i brodnickim. Na czele tej organizacji stał pastor Rudolf Müller z
Kowalewa Pomorskiego, o którym już kilkakrotnie donoszono jako o osobniku podejrzanym
pod względem politycznym. Oprócz niego o szkodliwą działalność oskarżono także
niejakiego Dagmara, redaktora Hinza, właściciela fabryki Kowalskiego i kupca Schäfera,
wszystkich z Wąbrzeźna. Zastępcą Müllera w Kowalewie był Borman. Antypolskie hasła
głosili także przewodniczący grupy miejscowej w Golubiu Alfred Hein, pastor Schwandt z
Ostrowitego, Hadermann w Jaworze, Robert Neumann w Łobdowie, pastor Hochstein w
Rychnowie i Tisler w Kujawie. Wszyscy tworzyli jedną organizację, która posiadała ścisły
kontakt z Poznaniem i Bydgoszczą. Do tych miejscowości bardzo często wyjeżdżał pastor
23
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Müller lub wysłany przez niego posłaniec. Ponadto w każdej wsi pastor Müller posiadał
swoich mężów zaufania, którzy informowali go o wszystkim, co się dookoła działo 24.
Starosta powiatowy nakazał służbom policyjnym zebrać dokładniejsze informacje o
podejrzanym duchownym. Niezwykle pomocna okazała się polska ludność Kowalewa
Pomorskiego i okolic. Doniesienia policyjne z terenu potwierdzały, że pastor stanowił duże
zagrożenie dla Polaków. Müller jeszcze za czasów niemieckich urządzał pochody i zebrania
antypolskie, podczas których występował bardzo wrogo przeciwko Polakom. Dziennik
niemiecki „Briesener Zeitung”, zagrożony bankructwem po zajęciu Pomorza przez wojska
polskie, dzięki akcji pastora Müllera, który założył towarzystwo akcyjne i uzyskał subwencję
w Berlinie, został jeszcze rozszerzony. Dziennik był rozsadnikiem propagandy antypolskiej, a
dowodem, jak bardzo Niemcom zależało na jego podtrzymaniu, potwierdzał fakt, że na
potrzeby „Brisener Zeitung” nadsyłano co jakiś czas wagony papieru z Berlina. Nad
rozwojem dziennika czuwał pastor Müller, który dowody swojej wrogości państwu polskiemu
dawał na każdym kroku. Podczas wojny polsko-bolszewickiej twierdził, że dysponuje
zaleceniami od rządu niemieckiego, nakazującymi Niemcom pozostawać na swoim miejscu,
bo lada chwila z powrotem znajdą się w państwie niemieckim. Również w tym trudnym dla
II Rzeczpospolitej czasie pastor organizował młodzież niemiecką, która w lasach pod
Kowalewem Pomorskim urządzała ćwiczenia. Po zwycięstwie Polaków nad bolszewikami
Müller dalej prowadził antypolską politykę. Zajmował się sprowadzaniem rodzin niemieckich
z Kresów Wschodnich, nad którymi roztaczał troskliwą opiekę, przez co wszedł nawet w
konflikt z burmistrzem Kowalewa, ponieważ nie chciał on pozwolić na ich pobyt. Ponadto
pastor Müller redagował pismo „Der ewangelischen Kirchengemeinde Schönsee”, a następnie
wysyłał część egzemplarzy do Niemców dawniej mieszkających w Kowalewie, a obecnie
znajdujących się w Niemczech, przez co chciał utrzymać łączność między Niemcami 25.
Zarówno starosta powiatowy, komendant policji, jak i ludność miejscowa przedłożyli
wnioski o wysiedlenie pastora Müllera za granicę, jako obcokrajowca podejrzanego
politycznie. Bardzo interesująca była reakcja wojewody pomorskiego. Chciał on dokładnie
zbadać sprawę przed podjęciem radykalnych kroków. Wpisywało się to w powszechnie
stosowaną, dość ostrożną i zachowawczą politykę władz w stosunku do ewangelików
unijnych w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Z pewnością w tym zakresie duży
wpływ miały zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
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(MWRiOP), które nakazywały tolerancyjne podejście do Kościoła ewangelicko-unijnego i
unikanie konfliktów na tle narodowościowo-religijnym. Wojewoda pomorski zarządził
dokładną inwigilację pastora Müllera i działaczy ewangelickich powiatu wąbrzeskiego.
Komendant Policji Państwowej po uzyskaniu nowych informacji z terenu w kwietniu
1921 roku wystosował kolejne pismo do Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego. W kilku
miejscach powoływał się na relacje polskiej społeczności, która aktywnie włączyła się w
pomoc organom policyjnym. Komendant donosił, że pastor Müller, który zorientował się, że
został poddany obserwacji, zaprzestał brania udziału w oficjalnych zebraniach niemieckich
zjednoczenia „Kreisvereinigung des deutschen Volkstums in Polen”, mimo że był jego
przewodniczącym. Pastor stał się bardzo ostrożny i nie występował jawnie w spotkaniach,
tylko urządzał schadzki w swoim domu, dokąd jak relacjonowała miejscowa ludność
zjeżdżali się także wszyscy jego zwolennicy. Wśród sympatyków Müllera przeważali więksi
właściciele majątków. Pastor, pomimo ostrożności, nadal miał wypowiadać się bardzo ostro o
Polsce. W jednym z kazań w Kościele stwierdził „My Niemcy będziem od rządu polskiego za
bardzo gnębieni”. Komendant Policji Państwowej, powołując się na relacje wiarygodnych
osób i obywateli Kowalewa, stwierdził, że nie podlega wątpliwości, iż pastor politykuje w
kościele w czasie odprawiania nabożeństw. Komendant wskazywał również, że miejscowa
ludność polska zaczęła się robić coraz bardziej niezadowolona, ponieważ mimo zgłaszanych
próśb o wysiedlenie Müllera, Urząd Wojewódzki nie przychylił się do nich 26.
Wojewoda nadal wykazywał daleko idącą rezerwę. Zarządzono śledztwo przeciwko
pastorowi i dopiero jego wynik miał ostatecznie zdecydować o losie duchownego. W
międzyczasie napływały kolejne skargi. W dniu 24 czerwca 1921 roku w Sierakowie powiat
wąbrzeski Müller nawoływał zebranych Niemców, aby nie wyprowadzali się, bo to ziemia ich
ojców i dlatego każdy powinien starać się, aby jak najwięcej ludności niemieckiej na niej
pozostało. Nawet gdyby ktoś z optantów został zmuszony do wyjazdu, nie powinien swojej
posiadłości sprzedawać, ale tylko wydzierżawić. Powiedział także, że Niemcy nie potrzebują
żadnej łaski od rządu polskiego, ponieważ mają swoje prawa. Dodał, że Niemcy są lojalnymi
obywatelami Polski, ale nigdy nie byli i nie będą patriotami polskimi. W ostrych słowach
skrytykował gazetę „Głos Wąbrzeski”. Stwierdził, że jedyną gazetą, broniącą prawa Niemców
była „Briesener Zeitung” i bydgoska „Runshau”. Müller nadmienił także, że w każdej wiosce
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zwołał zebrania i zachęcał obecnych, aby więcej Niemców przychodziło po porady do jego
biura, poinformował również o utworzeniu biura w Wąbrzeźnie 27.
W czasie toczącego się procesu adwokat pastora Józef Stasiński próbował dowieść, że
jego klient stał się ofiarą prowokacji Polaków. Jednak w jednym z jego listów do Urzędu
Wojewódzkiego znalazło się mnóstwo sprzeczności. Z jednej strony w ostrych słowach
atakował Polaków, a równocześnie przyznawał, że Niemcy stali się coraz butniejsi, ale jak
zaznaczył z winy polskich władz, które jego zdaniem nie potrafiły podjąć stanowczych
kroków28.
Proces dowiódł antypolskiej działalności pastora. Ponadto nadal napływały skargi i
zażalenia na Müllera. W takich okolicznościach 20 września 1921 roku władze wojewódzkie
rozporządzeniem wojewody nakazały pastorowi Müllerowi opuścić granice państwa do 5
listopada 1921 roku29.
Przypadek pastora z Kowalewa Pomorskiego nie był odosobniony. W latach 1922-1924
wojewoda pomorski Jan Brejski wydalił z Polski 12 pastorów ewangelicko-unijnych.
Jednakże z Niemiec w ich miejsce sprowadzono nowych, równie niechętnych państwu
polskiemu30. Wojewodowie pomorski i poznański domagali się także wydalenia z kraju
generalnego superintendenta Paula Blaua i kilku innych członków konsystorza poznańskiego,
ale rząd polski nie przychylił się do tego postulatu31.
Szczególnie niebezpieczna dla państwa polskiego

i mieszkańców Kowalewa

Pomorskiego była antypolska działalność Pastora Müllera w okresie wojny polskobolszewickiej. Pastor organizował oddziały dywersyjne złożone z młodych Niemców, które
były szkolone w lasach w pobliżu Kowalewa. Miały one zaatakować w momencie gdy Polacy
byli związanie walką z bolszewikami. Należy podkreślić, że mogło to mieć fatalne skutki,
ponieważ kluczowe dla losów wojny polsko-bolszewickiej działania były prowadzone w
pasie od Torunia do Grudziądza. W Polsce od 30 lat mamy do czynienia z budowaniem
legendy marszałka Piłsudskiego i często pomija się lub bagatelizuje osiągnięcia naszych
dowódców takich jak gen. Józef Haller, gen. Józef Dowbor-Muśnicki, gen. Tadeusz
Rozwadowski, czy gen. Władysław Sikorski. Tak też jest w przypadku wojny polskobolszewickiej, w której kluczową rolę odegrał Front Północny gen. Józefa Hallera i 5 armia
gen. Władysława Sikorskiego. Polegało to na tym, że nie pozwolono Armii Czerwonej
27
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przekroczyć Wisły między Toruniem a Grudziądzem i zaatakować Warszawy od zachodu,
czyli wykonać manewru paskiewiczowskiego. Bardzo ważne działania wojenne toczyły się
także w najbliższej okolicy Kowalewa Pomorskiego. Z tego też powodu dywersyjna
działalność pastora Müllera była szczególnie niebezpieczna. Polscy mieszkańcy Kowalewa i
miejscowa policja starała się im przeciwdziałać i robiła to skutecznie. Ostatecznie dzięki
zabiegom kowalewian pastor został wydalony z Polski.
Wydalenie pastora Müllera z Polski uspokoiło sytuację w Kowalewie Pomorskim i w
okolicznych wsiach. Mieszkańcy mogli spokojnie żyć i codzienną pracą budować swój
dobrobyt. Następował przyrost ludności, Kowalewo Pomorskie zaczęło wychodzić z kryzysu
gospodarczego i się stopniowo rozwijać. Proces powrotu miasta do Polski został zakończony.
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