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Koronowo w  latach 1945-1989

Struktura demograficzna

Liczba ludności m iasta w  okresie powojennym  stopniowo rosła. W  1946 roku osiąg
nęła w ielkość 4,7 tys. osób, w  1956 -  6,5 tys., w  1966 -  7,8 tys., w  1976 -  8,4 tys., w  1988 -  
9,8 tys. (tab. 1). W  pierwszych dwóch latach po w yzw oleniu rzeczywista liczba osób przeby
w ających w  Koronowie była wyższa, niż w ynikałoby to z oficjalnych statystyk.

Były wśród nich osoby uw olnione z koronowskiego więzienia, m.in. grupa około 1 tys. 
żydowskich kobiet w  styczniu 1945 roku, ranni żołnierze rozlokowani w  naprędce stw o
rzonych kilkunastu szpitalach polowych. Od 9 m aja 1945 roku stacjonow ał form ow any 49 
pułk piechoty W ojska Polskiego1. N iewielki w pływ  na sytuację dem ograficzną w  latach 40. 
m iał w yjazd na Ziem ie Odzyskane kilkudziesięciu rodzin. W  ich m iejsce napłynęła grupa 
przesiedleńców  z innych części ziem  polskich czy tzw. repatriantów  z ZSRR2.

Tabela 1. Liczba i struktura pici ludności K oronow a w  latach 1946-1991

Rok
Liczba ludności

Rok
Liczba ludności

Ogółem Mężczyzn Kobiet Ogółem Mężczyzn Kobiet

1946 4724 2035 2689 197З 8339 4186 415З

1950 5464 2521 3223 1975 8586 4297 4289

1956 6511 3206 ЗЗ05 1977 8874 4449 4425

1961 7358 3617 З741 1979 8869 4464 4405

1965 7757 3835 3949 1980 8898 4490 4408

1966 7825 3876 3960 1983 9340 4659 4681

1968 7944 З904 4040 1985 9537 4740 4797

1969 7975 З927 4048 1988 9851 4878 4973

1970 8008 З990 4018 1991 10192 4964 5228

1971 8079 4038 4041

1972 8213 4103 4110

1 Archiwum Państwowew Bydgoszczy (dalej cyt.: APB), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
Koronowie (PMRN), sygn. 30: Referat na 6 rocznicę wyzwolenia Koronowa z 26 stycznia 1951; 
APB, Wydział Powiatowy w Bydgoszczy 1945-1950 (WPB), sygn. 15.

2 APB, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1945-1950 (SPB), sygn. 122, 884; APB, Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Bydgoszczy i Urząd Powiatowy w Bydgoszczy 1950-1975 
(PPRN-B), sygn. 117; APB, PMRN, sygn. 13.
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Źródło: APB, UWPB, sygn. 677; Roczniki Statystyczne Województwa Bydgoskiego za lata 
1958/1959-1992; Województwo bydgoskie w liczbach, Bydgoszcz 1992; por. — Z. Kuras, W latach 
Polski Ludowej (1945-1965), [w:] Koronowo. Zarys dziejów miasta, pod red. M. Biskupa, Bydgoszcz 
1968, tab. 3 i 4, s. 87.

Stopniowo, od końca 1946 roku, sytuacja zaczęła się normalizować. Liczba osób czasowo 
przebywających w  mieście, aż do połowy lat 50., utrzym ywała się na poziom ie 40-50 osób 
(np. w  1952 — 39 osób, w  1953 -  41). Od drugiej połowy lat 50. aż do połowy lat 70. wahała się 
od 240 do około 500 (np. w  1956 -  241,1963 -  315, w  1965 — 305,1967 -  356,1974 — 492)3.

W  okresach krótszych, kilku czy kilkunastom iesięcznych, ich liczba czasem  znacząco 
rosła. W 1957 roku szacowano, że z przybyłym i pracownikam i w  m ieście przebywało pra
wie 9 tys. osób4. N apływ  licznej, niezwiązanej z m iastem , grupy osób zatrudnionych po
czątkowo przy budow ie hydroelektrowni, a z czasem  i innych przedsiębiorstw, wywierał 
w pływ  na życie społeczne i kulturalne miasta.

Rozbudowa przem ysłu m iała istotny w pływ  na sytuację dem ograficzną. Do m iasta za
częli napływać, pochodzący głównie z terenów  wiejskich, przybysze znajdujący zatrudnie
nie w  rozbudowywanych przedsiębiorstwach. W  latach 60. rocznie osiadało na stałe 
w  m ieście około 60-80 osób5, w  latach 70. i 80. od około 150 do ponad 300 (tabela 2).

Tabela 2. R uchy m igracyjne w  Koronow ie w  latach 1975-1988

R ok

N ap ływ O dpływ

Saldo
Ogółem Z miast Ze wsi

Z
zagra
nicy

Ogółem Do
miast

Na
wieś

Za
granicę

1975 261 64 197 — 210 134 76 — + 51

1977 314 83 231 - 209 119 89 1 + 105

1979 158 48 110 — 188 117 71 — -30

1980 126 53 73 - 205 124 81 - -79

1983 187 72 115 — 136 97 39 — + 51

1985 146 68 78 - 170 96 74 - -24

1988 251 64 186 1 200 71 129 - + 51

Źródło: Roczniki Statyczne za lata 1975/76-1989.
Jednak na tle innych niewielkich m iast powiatu bydgoskiego rozwój dem ograficzny 

Koronowa przebiegał w olniej, niźli życzyły sobie tego władze, które zakładały, że do 1965 
roku liczba ludności osiągnie w ielkość 8 tys. (stan ten osiągnięto w  1970 roku), a do 1985

3 APB, PPRN, sygn. 117; Z. Kuras, W  latach Polski Ludowej (1945-1965), [w:] Koronowo. Zarys
dziejów miasta, Bydgoszcz 1968, s. 88.

4 APB, PMRN, sygn. 30: Protokół nr 1/57z 1 lutego 1957.
s APB, PPRN, sygn. 1159.
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roku 12-15 tys. (liczbę 10,2-10,3 tys. udało się osiągnąć dopiero w  początkach lat 90.)6. Po
w ody tego stanu były złożone: nierozwiązane od 1945 roku trudności m ieszkaniowe, 
względnie w ysoki odpływ  ludności z Koronowa w  latach 70. i 80. (tabela 2), która osiadała 
najczęściej w  Bydgoszczy, Tucholi, Chojnicach lub w  okolicznych, atrakcyjnie położonych 
nad Zalew em  Koronowskim  wsiach. Do pozostania nie zachęcała skrom na infrastruktura 
m iejska, nieum iejętność łub niem ożność należytego wykorzystania w alorów  turystycz
nych m iasta i okolic oraz lepsze perspektyw y rozwojowe w  większych ośrodkach m iejskich.

Po w ojnie ruch naturalny ludności cechowała duża liczba zawieranych m ałżeństw 
i wysoki odsetek narodzin. W skaźnik śm iertelności pozostawał wysoki. W  latach 60. utrzy
m ywał się na w zględnie stałym  poziom ie około 60-65 zgonów  rocznie7. Ponownie zaczął 
w zrastać od połow y lat 70. Do 1983 roku rosła liczba urodzeń. N a w zględnie stałym  pozio
m ie utrzym yw ała się liczba zawieranych m ałżeństw, choć od 1983 roku w idoczna stała się 
tendencja spadkowa (tabela 3). W ysoki poziom  fem inizacji populacji istniejący do połow y 
lat 50. uległ ograniczeniu. W  latach 1973-1980 kobiety stały się nieznacznie m niej liczne od 
m ężczyzn. Tendencja uległa odwróceniu w  kolejnych latach (tabela 1). W skaźniki te prze
kładały się na przyrost naturalny, który  w  latach 1950-1958 wynosił średniorocznie 300 
osób, w  1963 wynosił 88 osób, w  1964 — 109, w  1965 — 94, w  1970 — 88, w  1971 — 75, w  1972 
-  5 5 ,19 75  -  8 1,19 77 -  78 ,1979  -  71,19 8 0  -  108,1983 -  144,1985 -  103,1988 -  368.

Tabela 3. Ruch naturalny ludności w  K oronow ie w  latach 1975-1988

Rok

Dane w  liczbach bezwzględnych Dane na 1 000 ludności

Mał
żeń
stwa

Urodze
nia żywe

Zgony Przy
rost
natu
ralny

Mał
żeń
stwa

Urodze
nia żywe Zgony

Przyrost
natu
ralnyOgółem Niemo

wląt

1975 84 139 58 4 81 9,7 16,1 6,7 9,4

1977 83 145 67 3 78 9,5 16,5 7,6 8,9

1979 85 184 74 - 71 9,6 20,7 9,1 11,6

1980 81 19З 85 2 108 94 21,7 9,6 12,1

1983 84 205 61 1 144 94 22,2 6,6 15,6

1985 77 167 64 1 103 8,1 17,5 6,7 10,8

1988 79 130 94 3 36 8,2 13,5 9,8 3,7

Źródło: patrz tab. 2.

Po ucieczce w  styczniu 1945 m iejscowych N iem ców  niewielką grupę tw orzyli przedsta
wiciele m niejszości narodowych. Ci, którzy pozostali w  większości zostali skierowani do

6 APB, PMRN, sygn. 31,117: Perspektywa rozwoju miast i wsi powiatu bydgoskiego w świetle 
planów urbanistycznych na lata 1961-1963. Przewidywano dla Koronowa, że rozwój miasta 
będzie wspierał przemysł i rolnicze zaplecze oraz rozwijająca się turystyka tak krajowa jak 
i międzynarodowa obliczona na 30 tys. osób rocznie. Za zasadne uznano wybudowanie 
połączenia kolejowego Koronowa z Bydgoszczą przez Maksymilianowo,

z APB, PPRN, sygn. 1159.
8 Tamże, sygn. 1159; APB, PMRN, sygn. 31; Z. Kuras, dz. cyt., s. 87-88.
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obozu w  Potulicach, skąd zostali w ysiedleni do Niem iec. W  listopadzie 1946 roku inform o
wano, że w  m ieście m ieszkało jeszcze 56 Niem ców. Czasowo niewielkie ich grupy pracow a
ły na roli w  Koronowie i okolicznych wsiach. W  kolejnych latach ich liczba system atycznie 
m alała. W iosną 1947 roku inform owano o pobycie kilku pracujących jako robotnicy lub 
służba dom ow a9. W  latach 40. m ieszkało kilku Rosjan i jeden  A ustriak10. Czasowo poja
w iali się Cyganie (Romowie). Jeden z taborów  w iosną 1964 roku rozbił obozowisko na 
Przyrzeczu. Jego członkowie, przym uszeni nakazem  adm inistracyjnym , pozostali w  m ieś
cie. W 1970 roku stanowili grupę 34-osobową (8 rodzin)1 к N iew ielką grupę stanowili nie
katolicy. W  końcu 1946 roku m ieszkało jeszcze 56 ewangelików, dziesięć lat później — 2, od 
1976 roku aż do 2002 — 1. W  1957 roku na terenie parafii rzym skokatolickiej m ieszkało 
2 w yznaw ców  prawosławia, w  1976 i 1982 — 8, w  2002 — 2. System atycznie przybywało 
Św iadków  Jehowy. W 1957 było ich 2, w  1976 — 8, w  1982 - 1 0 ,  w  1987 -  80, w  1999 — 97. 
Bezwyznaniowcy stanowili przez cały okres pow ojenny grupę liczącą około 40-70 osó b 12.

Struktura społeczno-zawodowa

Ludność, mimo rolniczego charakteru miasta, czerpała źródła utrzymania z wykonywania 
zawodów poza rolnictwem. W  1955 roku w  rolnictwie i leśnictwie pracowało 19% za
trudnionych, przemyśle i budownictwie 47%, transporcie i łączności 3%, handlu i zbiorowym 
żywieniu 6%, innych branżach pozarolniczych 2 5 % '3. W  kolejnych latach rosła rola branż 
pozarolniczych. W 1973 roku w  przemyśle pracowało 65,2% zatrudnionych (1600 osób), rze
miośle i usługach 15,1% (370), handlu 13,9% (340), gospodarce komunalnej i mieszkaniowej 
3,2% (78), rolnictwie 2,696 (64)14. Strukturę zatrudnienia w  latach 80. ilustruje:

9 APB, SPB, sygn. 122, 884. W powiecie bydgoskim w grudniu 1945 roku naliczono 514 Niem
ców, w październiku 1946 — 1531, w lutym 1948 -  216, w grudniu 1949 -  404; zob np. W. Stan- 
kowski, Mniejszość niemiecka na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956, [w:] Kujawy 
i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu paździer
nikowego, pod red. W. Jastrzębskiego i M. Krajewskiego. Włocławek 2001, s. 101-124.

10 Archiwum parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie 
(APar.K): Sprawozdania z wizytacji pasterskich; APB, SPB, sygn. 122.

11 APB, PPRN, sygn. 1428; Tematy Koronowskie, 2000, nr 2. Osiedlenie się Romów było skut
kiem prowadzenia przez władze polityki asymilacyjnej i integracyjnej. Jej ramy wyznaczyła 
uchwała Prezydium Rządu z 1952 roku o przechodzeniu na osiadły tryb życia ludności 
cygańskiej. Administracyjne zatrzymanie ruchu taborów i przymusowe osiedlenie nastąpiło na 
mocy rozporządzenia z marca 1964 roku -  zob. A. Mirga, Romowie w historii najnowszej 
Polski, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurczą, Wrocław 1997, s. 153-180.

12 APB, SPB, sygn. 884; APar.K: Sprawozdanie z wizytacji pasterskiej odbytej w dniach l o i n  
maja 1987 i Sprawozdanie z wizytacji pasterskiej odbytej w dniach od 8-10 maja 1976.

« APB, PMRN, sygn. 31.
ч  APB, PPRN, sygn. 1287.
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Tabela 4. Struktura zatrudnienia w  K oronow ie w  latach 1983-1988 (na  
dzień 31 grudnia)

Rok

Zatrudnionych Produkcja materialna Dzia
łalność

poza-
mate-
rialna

Razem W tym 
kobiet Razem Prze

mysł

Budo
wni
ctwo

Tran
sport

Łącz
ność

Han
del

1983 3618 1648
ЗЗ17
80,1%

2088

57,7%
151
4 ,2%

209

5,8 %
452
11,5%

718
19,9%

1985 3861 1606
3103
80,4%

2031
52,6%

46
1,2%

149

3 ,9 %

400
10,4%

477
12,3%

758
19,6%

1988 3785 1626
2920

74,5%
1735
51,1%

74
2,2%

99
2 ,9 %

41
1,2%

582
17,1%

865

25,5%

Źródło: patrz tab. 2.

Stopniowo rosło znaczenie tzw. sektora uspołecznionego. W  1965 roku pracowało 
w  nim  1711 osób, 1966 — 1790, 1967 — 2 0 9 9 ,19 6 8  — 2 2 4 1,19 6 9  — 2 4 2 8 ,19 70  — 2454, 
1974 — 2900, w  1975 — 3198, w  1977 — 3977. Likwidacja prywatnego handlu, nacjonaliza
cja przem ysłu, forsow anie spółdzielczości doprowadziło w  początkach lat 50. do znacznego 
ograniczenia roli tzw. sektora prywatnego. Przetrw ały nieliczne przedsiębiorstw a handlo
w e i usługowe. W  nieco lepszej kondycji znajdowało się pryw atne rzem iosło15. W yjątkiem  
była grupa indyw idualnych rolników. W 1953 roku naliczono 240 rolników, w  1955 -  208, 
w  latach 60. i początkach lat 70. — 103. Kurczenie się tej grupy zawodowej było wywołane 
postępującą urbanizacją i industrializacją, polityką rolną państwa oraz strukturą 
własności. W 1973 roku w  m ieście istniały 222 gospodarstw a rolne, w  1977 — 214, w  1979 — 
213, w  1980 - 1 9 6 . Ich liczba w  porów naniu do pow ierzchni upraw  była nienaturalnie duża. 
W  1955 roku dysponowali 893 ha gruntów  ornych i 57,5 ha łąkam i i pastwiskam i. W 1979 
roku użytkowali 980 ha gruntów, w  1983 — 1059 (grunty orne 953 ha, sady 19 ha, łąki 32 
ha, 55 ha pastwisk). D om inow ały gospodarstwa o niewielkim  areale. W  1977 roku 
w  przedziale 0,5 do 2 ha było ich 108, od 2 do 5 ha -  47, od 5 do 7 ha -  13, od 7 do 10 ha — 
20, powyżej 10 ha -  26. W 1980 roku odpowiednio: 10 9 ,42, 8 ,16  i 2116. W  gm inie w  1983 
roku naliczono 400 nieruchom ości o powierzchni do 0,5 ha oraz 400 gospodarstw 
w  przedziale od 0,5 do 2 ha. Łącznie zajm ow ały 500 ha i nie prow adziły żadnej działalności 
produkcyjnej poza sam ozaopatrzeniem 17. W ładze w  końcu 1980 roku za sukces uznały, 
w  w yniku prowadzonej polityki gruntam i, że na terenie m iasta i gm iny zlikwidowano 
w  PRL 243 gospodarstwa indyw idualne (130 na terenie gm iny -  80 za renty, 50 -  z przy
m usowego wykupu), m im o że sprzyjało to niewłaściwem u gospodarowaniu ziem ią przez

Tamże, sygn. 117. W drugiej połowie lat 60. działało 13 zakładów przemysłowych, w tym
3 spółdzielcze, 9 państwowych, 1 prywatny oraz 79 usługowych, w tym 10 spółdzielczych,
4 państwowe i 65 prywatnych.

16 APB, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koronowie (KMG 
PZPR), sygn. 115/II/6; APB, PMRN, sygn. 30; APB KMG PZPR, sygn. 115/III; Rocznik 
Statystyczny... 1979.

>z APB KMG PZPR, sygn. 115/Ш.
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państw ow e gospodarstwa rolne w  postaci tw orzenia się odłogów 18. Część m ieszkańców  
Koronowa pracowała w  11 zakładach w chodzących w  skład PG R  (w tym  jed en  m iał siedzibę 
na terenie Koronowa), 3 Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, 1 Zakładzie Rolnym  
SK R  K oronow o19.

Poza rolnikam i sektor pryw atny reprezentowali rzem ieślnicy. Z 97 warsztatów  
działających w  końcu lat 40. w  1950 roku ocalało niewiele. W ładze oceniały, że 90% z nich 
zostało uspołecznionych20. W  kolejnych latach ich liczba stopniowo rosła. W  1958 roku 
działało 39 w arsztatów  (3 szewskie, 8 krawieckich, 1 tapicerski, 2 kowalskie, 4 stolarskie, 
1 m asarski, 2 blacharskie, 2 ślusarskie, 2 fryzjerskie, 2 zegarm istrzowskie, 1 bednarski, 
1 m alarski, 1 dekarski, 1 czapniczy, 1 m odelarski, 3 pantoflarskie, 2 w yrobów  nagrob
nych)21, 1959 -  68, w  1968 -  72, w  1983 -  106, w  1988 -  112 (w m ieście i gm inie 170). 
Początkowo w  firm ach tego działu pracowało około 100-110 osób, w  latach 70. od 120 do 
140, w  1983 - 1 8 6 ,  w  1988 -  348. M im o postępującej specjalizacji produkcyjnej pewne za
w ody zaczęły zanikać (studniarstwo, kuśnierstwo, tapicerstwo) w  łatach 70. i 80. W  innych 
zapotrzebowanie było w iększe od m ożliwości produkcyjnych (warsztaty: kowalskie, szew
skie, rym arskie, wulkanizatorskie)22.

Zauw ażalną rolę w iatach  40. i 50. odgrywały, m im o „bitwy o handel”, prywatne przed
siębiorstwa handlowe. W  1950 roku na 41 sklepów  istniejących w  Koronowie 20 należało 
do grupy nieuspołecznionej, w  1958 -  20 (artykuły spożywcze, rolnicze i opalowe, branży 
skórzanej, krawieckie, kowalskie i kuśnierskie, fryzjerskie, chem iczna, zegarm istrzowska, 
budow lana, dentystyczna, m asarnia) i 9 (3 galanteryjne, 2 ogrodnicze, 2 kom isy, 1 m asar
nia, 1 w yroby cukiernicze). W  kolejnych dziesięcioleciach ich liczba m alała. W 1968 roku 
było ich 13 i 48 uspołecznionych23, w  1977:5  i 60, w  198 5:6  i 69. W  m ieście i gm inie w  1981

18 APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5: Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy 
Koronowo z 5 czerwca ig8i\ APB, PPRN, sygn. 476: Wizja gminy Koronowo w 1980.

>9 APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5: Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy 
Koronowo z 5 czerwca 1981.

20 APB, PPRN, sygn. 1143.
21 APB, PMRN, sygn. 48.
22 APB, PPRN, sygn. 31,35; APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5,115/П/6,115/П1; APB, PMRN, sygn.

49 -
ад APB, PMRN, sygn. 39. Wśród uspołecznionych wymieniono placówki: ul. Dworcowa 2 („PSS”,

sklep ogólnospożywczy), ul. Bydgoska 6 („PSS”, sam spożywczy), ul. Tucholska 20 („PSS”, 
sklep ogólnospożywczy), ul. Plac Zwycięstwa 4 („PSS”, sklep ogólnospożywczy), ul. Plac Zwy
cięstwa 14 („PSS”, sklep ogólnospożywczy), ul. Kościuszki 8 („PSS”, sklep ogólnospożywczy), 
Aleje Wolności 1 („PSS, sklep ogólnospożywczy), ul. Łokietka 17 („PSS”, nabiałowy), ul. Koś
ciuszki 7 („PSS”, mięsno-wędliniarski)), ul. Plac Zwycięstwa 10 („PSS”, sklep mięsno-wędli- 
niarski), ul. Sobieskiego 2 (GS „SCh”, sklep mięsno-wędliniarski), ul. Dworcowa 8 (GS „SCh”, 
sklep ogólnospożywczy), ul. Klonowa 5 (GS „SCh”, sklep ogólnospożywczy), ul. Plac 
Zwycięstwa 5 („PSS”, sklep rybny), ul. Plac Zwycięstwa 12 („PSS”, sklep warzywno-owocowy), 
ul. Plac Zwycięstwa 6 („PSS”, sklep warzywno-owocowy), ul. Plac Zwycięstwa 6 („PSS”, sklep 
winno-cukierniczy), ul. Kościuszki 6 („RSO”, sklep warzywno-owocowy), ul. Kościuszki 4 
(„RSO”, kwiaciarnia), ul. Plac Zwycięstwa 12 („PSS”, sklep włókienniczy), ul. Plac Zwycięstwa 9 
(„PSS”, sklep włókienniczy), ul. Plac Zwycięstwa 19 („PSS”, sklep obuwniczy), ul. Plac 
Zwycięstwa 15 („PSS”, sklep odzieżowy), ul. Plac Zwycięstwa 15 („PSS”, pasmanteria), ul. Plac 
Zwycięstwa 3 („PSS”, perfumeria i drogeria), ul. Kościuszki 5 („PSS”, sklep artykułów 
fabrycznych i mydlą), ul. Plac Zwycięstwa 3 („PSS”, artykuły gospodarstwa domowego), ul. 
Łokietka 21 („PSS”, sklep elektrotechniczny), ul. Plac Zwycięstwa 23 („Dom Książki”: 
księgarnia i sklep papierowy), ul Plac Zwycięstwa 16 („ZURT”, sklep radiowo-telewizyjny) , ul. 
Plac Zwycięstwa 8 („Ruch”, sklep przemysłowy), ul. Sobieskiego 6 („PSS”, sklep meblowy), ul. 
Plac Zwycięstwa 23 (apteka), ul. Łokietka 8a (GS „SCh”, sklep włókienniczy), ul. Kościuszki 6
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roku działało 118 placów ek handlowych, w  tym  14 pryw atnych (2 sklepy m otoryzacyjne, 
1 obuwniczy, 1 przem ysłow y i AG D , 3 spożywcze, 4 odzieżowe i przem ysłowe, 3 kw iaciar
nie). Praktycznie od 1950 roku aż do lat 80. liczba przedsiębiorstw  świadczących usługi 
pozostaw ała na w zględnie stałym  poziom ie. W  1950 było ich 6, w  tym  2 uspołecznione, 
w  1959 -  7 i 2, w  1968 -  8 i 5. W  1981 roku w  m ieście i gm inie ich liczba wzrosła do 22 
i w szystkie były uspołecznione24. N egatywnie na rozwoju m.in. handlu i usług odbiła się 
reform a adm inistracyjna 1975 roku. W  jej w yniku handel w  Koronowie znalazł się z gestii 
3 dyrektorów  oddziałów  bydgoskich W SS „Społem ” i 4 dyrektorów oddziałów  W PH W , co 
przyczyniło się do pogorszenia funkcjonow ania adm inistracji i zaopatrzenia. Pewną po
prawę zauważono od 1 stycznia 1980 roku, gdy reaktywowano sam odzielną działalność 
W SS „Społem ” w  Koronowie. Jednak nie zwrócono firm ie m agazynów, które pozostały 
w  gestii W PH W 25.

Cechą charakterystyczną był wysoki, sięgający około połow y zatrudnionych, odsetek 
osób pracujących poza Koronowem , co w  porównaniu z okresem  m iędzywojennym  było 
zjawiskiem  nowym. Przed w ybuchem  II w ojny światowej w  koronowskich przedsiębior
stwach przem ysłowych pracowało 1200 osób, tj. 22% w szystkich zatrudnionych26. 
W  połowie lat 50. — 600 osób, w  1961 — 125527. W ielu nie m ogło znaleźć pracy na miejscu, 
stąd dojeżdżało do bydgoskich przedsiębiorstw. W  latach 50. była to grupa około 600 osób, 
w  latach 70. od 680 do około 75028. Liczba ta  stopniowa zaczęła m aleć w  drugiej połowie 
lat 70. i latach 80. Zjaw iskiem  pow szechnie w ystępującym  w  m iesiącach jesien 
no-zim owych było w ystępujące w iatach  40. i 50. sezonowe bezrobocie. Bez pracy pozosta
w ało od kilkudziesięciu do około 200 osób29.

Gospodarka

Przed 1939 rokiem  istniało w  Koronowie 18 średnich i m niejszych zakładów  przem y
słowych (tartaki, stolarnie m echaniczne, 5 przem ysłu m ineralnego: cegielnie, kaflarnie, 
betoniarnie, 4 przem ysłu spożywczo-rolnego: m łyny i browary, 2 w arsztaty m echaniczne 
produkujące m aszyny rolnicze, kopalnia w ęgla brunatnego). W  czasie w ojny kopalnia 
została zalana przez w ody gruntowe. Część przedsiębiorstw  w  czasie w ojny i po jej zakoń

(GS „SCh”, sklep obuwniczy), ul. Plac Zwycięstwa 14 (GS „SCh”, sklep włókienniczo-odzieżowy), 
ul. Waryńskiego 23 (GS „SCh”, artykuły elektryczne), ul. Sienkiewicza 2 (GS „SCh”, artykuły 
produkcji rolnej), ul. Plac Zwycięstwa 3 (GS „SCh”, środki ochrony roślin), ul. Dworcowa 12 (GS 
„SCh”, nasiona ogrodnicze), ul. Plac Zwycięstwa 21 („PSS”, restauracja), ul. Marchlewskiego 2 
(PSS, bar „Sam”), ul. Bydgoska 36 („PSS”, bar gastronomiczny), ul. Kościuszki 2 („PSS”, 
kawiarnia), ul. Dzierżyńskiego („Konsumy”, sklep ogólno-spożywczy), ul. Tucholska 2 („Ruch”, 
klubo-kawiarnia), ul. Bydgoska 11 („PSS”, kiosk spożywczy), ul. Dworcowa („PSS”, kiosk 
spożywczy), ul. Brzozowa („PSS”, kiosk spożywczy), ul. Dworcowa 12 („Ruch”, kiosk).

24 APB, PPRN, sygn. 44, 117, 1287; APB, SPB, sygn. 615; APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/6; APB, 
PMRN, sygn. 31, 39, 48, 49; Roczniki Statystyczne... 1977,1980,1983,1985-

25 APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5: Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy 
Koronowo z 5  czerwca 1981.

26 Tamże, sygn. 115/II/3.
27 Tamże, sygn. 115/II/3; APB, PMRN, sygn. 31, Protokół nr IV/61 z 20 lipca 1961; 

J. Szczepkowski, Koronowo, [w:] Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, pod red. 
K. Dziewońskiego, Warszawa 1957, s. 315-317.

28 APB, PMRN, sygn. 6, 8,13, 33; Roczniki Statystyczne województwa..., passim; J. Szczepkow
ski, dz. cyt., s. 315-317.

29 Tamże, sygn. 29, Protokół nr 11/46 z 21 września 1946; Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. 
Delegatura w Bydgoszczy (IPN By), 069/966.
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czeniu zniszczono lub zlikwidowano. Pewien, w  kilku przypadkach negatywny, udział 
m iało wojsko, które przejęło pod swój zarząd szereg przedsiębiorstw. Część w yposażenia 
fabryk i surow ców  wywieźli jako zdobycz w ojenną Rosjanie. Brak surowców, odpływ  części 
specjalistów  oraz narzucenie now ych zasad gospodarow ania zgodnych z nakazam i nowej 
doktryny społeczno-polityczno-gospodarczej spowodowały, że po wojnie przem ysł odgry
w ał w  życiu gospodarczym  m iasta znacznie m niejszą rolę. M im o trudności w  latach 
1945-1946 produkcję rozpoczęły: młyny, cegielnia, żwirownia, kaflarnia, tartak. Stopnio
w o rozbudowywano przem ysł m ineralny, drzew ny oraz spółdzielczość. Z  czasem  rozbudo
wano przem ysł m etalow y oraz przystąpiono do m odernizacji: Spółdzielni Konfekcji 
Lekkiej, Centrali Nasiennej, m łynów, POM-u. W 1985 roku przystąpiono do budow y w  Ko
ronowie w  ram ach planu wojewódzkiego elewatora zbożowego na 50 tys. ton 30.

Przejm owanie zakładów  od Kom endy W ojennej rozpoczęło się w iosną 1945 roku. 
Przejęto m łyny Kantaka z zapasam i oraz brow ar31. Proces postępow ał jedn ak dość opornie 
w  porównaniu z planam i W ydziału Przem ysłowego U rzędu W ojew ódzkiego Pom orskiego. 
W  czerwcu 1945 roku sytuacja gospodarcza była trudna. W  przem yśle panował zastój. 
M im o trudności uruchom iono rzeźnię m iejską. W  gm inie wiejskiej Koronowo w  dniu 30 
czerwca 1945 roku zostali osiedleni w  poniem ieckich gospodarstwach tzw. repatrianci (64 
rodziny). Tak oni ja k  i m iejscowi gospodarze uskarżali się na niedobory lub brak 
inw entarza żywego, a zwłaszcza zw ierząt pociągow ych i krów 32. Transport w  m ieście, 
jeszcze w  grudniu 1946 roku, zapew niały niem al w yłącznie konie. Sprawne ciężarówka 
i półciężarów ka (kolejna, m im o że była sprawna, nie m iała opon) odgryw ały niewielką 
rolę33. Stopniowo urucham iano produkcję w  kolejnych przedsiębiorstwach. W 1945 roku 
działały znajdujące się pod państwowym  zarządem  państwa: cegielnia Kantak, browar, 
Fabryka W ód Gazowych, Przedsiębiorstwo Budowlane Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budo
w lanych w  Koronowie, Żwirownia i Kam ieniołom y Koronowo-Przyrzecze, M łyny Klasz
torne nr 2, m łyn w odn y GS „Sam opom oc Chłopska”, cem entownia przy ul. Kotom ierskiej, 
kaflarnia. Prywatnym i przedsiębiorstwam i były: cegielnia „Stopka”, kuźnia ślusarska, 
M echaniczne W arsztaty Kołodziejskie, stolarnia, tartak parow y Galla, tartak Kantaka, 
m łyn Kantaka, śrutow nik przy ul. N akielskiej, olejarnia Prilla (od 1946 roku)34. N ajw ięk
sze przedsiębiorstwa: M łyny Klasztorne, tartak i cegielnia zostały czasowo przejęte przez 
dawną spółkę Kantak35. W e wrześniu 1945 roku zapadła decyzja o wznow ieniu działalności 
przedwojennej Kasy O szczędności M iasta Koronow a36. W  październiku 1945 roku 
podjęto, z inicjatyw y byłego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej, 
działania zm ierzające do uruchom ienia Banku Ludowego, który rozpoczął działalność 
z dniem  16 listopada 1945 roku. Od października 1948 do 1956 roku działał jako Gm inna 
Kasa Spółdzielcza37. W  1948 roku przy Gm innych Kasach Spółdzielczych utworzono,

з° APB, KMG PZPR, sygn. 115/III (Protokoły z konferencji KMG PZPR w Koronowie z lat 
1985-1986), sygn. 115/II/3; J. Szczepkowski, Koronowo, s. 315-317.

31 Rok 1945. Województwo Pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody, 
zestawili E. Borodij, J. Kutta, Nowe Miscellanea Historyczne, t. 2, z. 1, pod red. R. Kozłow
skiego, Warszawa 1997, nr 4, protokół z 20 marca 1945.

32 APB, Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy 1945-1950 (UWPB), sygn. 597.
33 APB, SPB, sygn. 839.
34 APB, UWPB, sygn. 4491, 4992.
35 APB, SPB, sygn. 717: Sprawozdanie z działalności MRN w Koronowie z 4 lipca 1945.
36 Tamże, sygn. 717: Sprawozdanie sytuacyjne z 2 października 1945 i 3 listopada 1945.
37 APB, KMG, PZPR, sygn. 115/II/3; APB, PMRN, sygn. 36. Teren działania banku (kasy) obejmo

wał Koronowo i gminy wiejskie: Koronowo, Wierzchucin, Mąkowarsko, Wtelno. W 1956 roku
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w  m iejsce zlikwidowanej w  październiku 1948 roku Pocztowej Kasy Oszczędności, Pow
szechną Kasę O szczędności w  Koronow ie38.

Jednym  z najważniejszym  przedsięwzięć gospodarczych, które na trwałe wpłynęło na 
życie m iasta, było wybudow anie zapory i hydroelektrowni na Brdzie przez Zakład E nerge
tyczny Pom orza Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Pom orskiego. Pom ysł jej powstania 
sięgał 1932 roku. Inicjatoram i byli prof. Karol Pom ianowski i inż. Alfons Hoffman. Zdjęcia 
lotnicze wykonano w  1933 roku. Linię zalewu i rozgraniczenie terenu przeprowadzono 
w  latach 1955 i 1956 (długość zapory 340 m etrów, w ysokość 25 m etrów, powierzchnia 
zbiornika 15600 tys. m etrów  kwadratowych, pojem ność zbiornika 80,60 m ilionów  m et
rów sześciennych). Badania geologiczne i studia terenow e prowadzono od roku 1946. Pro
jek t sporządził „Energoprojekt” W arszawa. Został zatw ierdzony w  1953 roku. Inwestycja 
w eszła do Narodowego Planu Inwestycyjnego w  roku 1956. Prace podjęto w iosną 1956 
roku. Generalnym  w ykonaw cą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj- 
no-M orskiego w  Gdańsku. W  pracach uczestniczyło 15 przedsiębiorstw  z Polski i C zecho
słowacji. Spiętrzanie w ody rozpoczęło się 1 czerwca i960 roku. N iebawem  pojaw iły się 
w  kilku m iejscach przecieki. Chcąc uniknąć katastrofy, w zorując się na doświadczeniach 
francuskich po przerw aniu zapory ziem nej w  Fevies w e Francji, w strzym ano wypełnianie 
zbiornika. Po dodatkowych w zm ocnieniach i uszczelnieniu ponownie, z kilkum iesięcznym  
opóźnieniem , zaczęto spiętrzać wodę. Pierwsze turbozespoły zsynchronizowano z siecią 
energetyczną w  listopadzie i grudniu i96 0  roku39.

Kolejnym  dużym  przedsięw zięciem  inwestycyjnym  było utworzenie z dniem  1 stycznia 
1962 roku w  Koronowie oddziału Rem ontu Obrabiarek Zakładu Sprzętu Budowlanego 
nr 2 w  Solcu Kujawskim . Przedsiębiorstwo powstało w  budynkach, utworzonej w  1957 
roku, bazy rem ontującej m aszyny używane przy budow ie zapory. W  latach 70. zakład 
uznawano za nowoczesny, z zapleczem  socjalnym  i gabinetam i lekarskim i. Zatrudniano 
w iatach  70. od 630 do 660 osób, w  1973 od 530 do 540, w  drugiej połowie lat 80. od 620 do 
634. Zakład był zintegrow any w  Kom binacie Gospodarki Parkiem  Obrabiarkowym  
„PO N AR -R EM O ” w  W arszaw ie40. Dużym  przedsiębiorstw em  była Koronowska Fabryka 
M aszyn i U rządzeń Chłodniczych „Kofam a” w  Koronowie. Poza m iastem  m iała swój 
oddział w  Debrznie. Zatrudnienie w  1972 roku sięgało 520 osób41. W  1979 roku nowo 
pow stała filia „Pralfy-W uteh”. Pracowało w  niej w  latach 80. od 245 do 266 osób42.

Jednym  ze starszych przedsiębiorstw  branży m etalowej były  Zakłady M echaniczne 
pod Zarządem  Państwowym  w  Koronowie (M echaniczne W arsztaty Kołodziejskie). Zos
tały założone w  1922 roku przez Aleksandra Grodzkiego jako  W arsztaty M echaniczne. 
Specjalizowano się w  naprawach m aszyn rolniczych. Po w yzw oleniu w  1945 roku nastąpiła 
reprywatyzacja. Zakład przejął początkowo W ojewódzki Zakład M echaniczny, w  1950 roku

powrócono do nazwy Bank Ludowy SOP. W 1952 roku Kasa prowadziła 80 rachunków bie
żących. Zrzeszała 866 członków w 80% chłopów.

38 APB, PMRN, sygn. 30.
39 IPN By, 069/1333; APB, UWPB, sygn. 4992; APB, PMRN, sygn. 31: Protokół nr IV/61 z  20 lipca 

1961; APB, PPRN, sygn. 279; Elektrownia Koronowo, Bydgoszcz 1962, passim.
i° APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3; APB, PMRN, sygn. 13, 31; APB, PPRN, sygn. 589, 1287. 

Początkowo remontowano lekkie obrabiarki. Od 1969 do 1970 roku trwała budowa nowego 
zakładu. Produkcję podjęto w nowym zakładzie z dniem 1 września 1970 roku. Zaczęto remonty 
wszystkich typów obrabiarek produkowanych w Polsce oraz wytwarzano do nich części zamien
ne. Od 1983 roku remontowano także niektóre typy maszyn produkowanych w państwach tzw. 
demokracji ludowej. W 1978 roku produkował 9 typów obrabiarek i 28 typoodmian.

41 APB, PPRN, sygn. 589,1287; APB, SPB sygn. 720.
APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3.
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Państw ow y Ośrodek M aszynow y w  Stopce, a następnie Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna 
w  Koronowie43. Branżę m etalową reprezentowała koronowska odlewnia należąca od 1952 
roku do Robotniczej Spółdzielni „Tryb” w  B y d g o s z c z y 4 !  Spółdzielnia kilka lat później 
przekazała koronowską odlewnię Bydgoskiem u Powiatowem u Zakładowi Przem ysłu T ere
nowego, który prowadził wielosektorow ą produkcję. Do i960 roku produkowano głównie 
krzesła w  zakładzie nr 1 i 6. Zakład nr 2 stanowiła nieczynna drukarnia przejęta od Teodora 
Lam parskiego. Zakład nr 3 i 4 tw orzyły olejarnie. W  1953 roku zatrudniano 91 pracow ni
ków. Od 1962 roku nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstwa. Produkcję m ebli przekazano 
Bydgoskim  Zakładom  Drzewnym  w  Bydgoszczy. Istniejący od 1956 roku zakład m etalow y 
zaczęto rozbudowywać. W  1959 roku ruszyły rem onty obrabiarek do drewna. Potem  
zaczęto także je  produkować. W  latach 1962-1965 roku zm odernizowano i rozbudowano 
park m aszynowy, z dniem  1 kwietnia 1964 roku przejęto odlewnię żeliwa, co um ożliwiło 
produkcję strugarek, ostrzałek, frezarek i różnorodnych m aszyn służących obróbce drew 
na. Zwiększano zatrudnienie do 145 osób w  latach 60. i 240 w  początkach lat 70. Specja
lizacja produkcji w płynęła na zm ianę nazw y przedsiębiorstwa. Od 1962 roku działało jako 
Koronowskie Zakłady M etalowe Przem ysłu Terenowego. Podlegały początkowo W oje
w ódzkiem u Zjednoczeniu Przedsiębiorstw  Państwowego Przem ysłu Terenow ego w  Byd
goszczy, następnie Zjednoczeniu Przedsiębiorstw  Produkcji W yposażenia Technicznego 
Zakładów Usługowych z siedzibą we W rocław iu45.

Przem ysł drzew ny był reprezentow any po wojnie przez tartaki i stolarnie. W  latach 
1945-1946 działała zatrudniająca 12 osób stolarnia m echaniczna, tartak parow y Galla, 
tartak Kantak. N ajw iększym  tartakiem  był Tartak Lasów Państwowych w  Koronowie. Za
trudniał 27 osób. W e wrześniu 1948 roku przedstawiono plany likw idacji tartaku przez 
D yrekcję Lasów Państwowych w  Toruniu. Czasowo odstąpiono od jego  realizacji w  listo
padzie 1948 roku. Ostatecznie tartak uległ likwidacji, podobnie ja k  i placówki tego typu 
w  M aksym ilianowie, Fordonie, w  trzecim  kw artale 1949 roku46. Po jego likwidacji zaczęto 
odczuwać w  m ieście i okolicach niedobory tarcicy. W  1956 roku M inisterstwo Leśnictwa 
planow ało budow ę tartaku w odnego przy kanale lateralnym 47. Do i96 0  roku działał 
pryw atny tartak Józefa Gutkowskiego. Inne tartaki działały w  W ierzchucinie i Stronnie. 
W szystkie zostały zlikwidowane do 1962 roku. Chłopi i m ieszkańcy Koronowa zaopatry
wali się w  najbliższym  tartaku w  Bukowcu oddalonym  o 30 km. W  1962 roku Gm inna 
Spółdzielnia „Sam opom oc Chłopska” postulow ała konieczność uruchom ienia tartaku 
w  Koronowie48. Od 1949 roku przystąpiono do kom asacji produkcji. Powstał Państw ow y 
Zakład Stolarski w  Koronowie, który prowadził produkcję w  trzech częściach m iasta. 
Zatrudniał w  1949 roku 16 osób, w  1950 — 42, w  1951 — 54, w  1953 — 9549. Z czasem  
zm ieniono nazwę na Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna w  Koronowie, które stało się częś

43 APB, PPRN, sygn. 541,1143; APB, SPB, sygn. 638, 640; IPN By, 069/966; APB, PMRN, sygn. 
35. Jej pierwszym kierownikiem po wojnie byl Dybel, w 1946 roku zastąpił go Chodkiewicz, 
a w listopadzie 1946 roku Marian Wojtowicz. Jego miejsce zajął pierwotny właściciel A. Grodz
ki jako kierownik w listopadzie 1947 roku. Zatrudniano wówczas 15 osób i kilku uczniów. 
W 1949 roku zatrudniano 21 osób.

44 APB, PMRN, sygn. 31.
45 Tamże, sygn. 21, 30, 31, 33, 41; APB, PPRN, sygn. 541, 638, 870; APB, SPB, sygn. 640; APB, 

UWPB, sygn. 4491.
46 APB, UWPB, sygn. 4491; APB, PMRN, sygn. 29, 35; APB, SPB, sygn. 638, 639.
47 APB, PMRN, sygn. 30: Sprawozdanie z wykonania uchwał MRN powziętych na I/56 sesji

MRN w dniu 26 stycznia 1956.
48 Tamże, sygn. 40.
49 Tamże, sygn. 30, 36; APB, PPRN, sygn. 1126.
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cią Bydgoskich Zakładów  Drzewnych Przem ysłu Terenow ego w  Bydgoszczy50. Przy koro- 
nowskim  więzieniu działał warsztat obróbki drewna51.

Istotną rolę w  gospodarce m iasta odgrywał przem ysł m ineralny. Tuż po w ojnie był re
prezentow any przez pryw atną cegielnię „Kantak”. W  lipcu 1945 roku zatrudniała 1 pracow 
nika, w  1947 — 11. Specjalizowała się w  w yrobie cegieł i dachówki. W  1949 roku została 
upaństw ow iona52. Podobny profil produkcji prow adziła Fabryka Cegły w  Stopce. Powstała 
w  1903 roku. W łaścicielem  był N iem iec W etrych. Przed w ojną zatrudniała 50 pracow ni
ków. W  czasie w ojny do 1940 roku kierował cegielnią w łaściciel Szwarc. Potem  została 
unieruchom iona. W znow iła produkcję w  m arcu 1946 roku. W  lipcu 1946 roku należała do 
Związku Sam opom ocy Chłopskiej w  Bydgoszczy, następnie „Społem ”. Z  dniem  1 czerwca 
1948 roku została oddana w  ręce prywatne m ieszkającem u w  N akle Antoniem u W ardziń
skiem u. Ponownie upaństw ow iona w  trzecim  kw artale 1949 roku. Zatrudniano wówczas 
27 osób53. Roku 1933 roku sięgały początki istnienia koronowskiej kaflam i. Produkcja 
trw ała do 1944 roku. W znow iła działalności w  m aju 1945 roku. Początkowa produkowano 
20-30 kom pletów  pieców, w  1946 roku 40 i 120 w  1947. Zatrudnienie wzrosło z 21 osób 
w  1945 roku do 27 w  1946 i 37 w  1947. W  1947 roku została zreprywatyzowana jako 
Państwowa Fabryka Kafli. Podlegała Bydgoskim  Zakładom  Ceram iki Budowlanej, a na
stępnie Zjednoczeniu Budowlanem u w  Bydgoszczy. Pierwszym i kierownikam i byli Ste- 
rzewski i Sm oliski. Ponieważ „działali na szkodę fabryki”, zostali w  lipcu 1945 na krótko 
zastąpieni przez przedwojennego właściciela Romana Fabianowskiego. On także „nie 
potrafił nią adm inistrow ać i był w rogo usposobiony”. Zastąpił go z dniem  21 października 
1946 roku Józef W achowiak. W 1949 roku zatrudniano 27 osób54.

Przedsiębiorstwem , które system atycznie zwiększało produkcję była żwirow nia i ka
m ieniołom y na Przyrzeczu, które w  latach 60. były najw iększym  przedsiębiorstw em  tego 
typu w  wojew ództw ie bydgoskim . Żwirownia powstała w  1940 roku. Kierował nią w  czasie 
i po zakończeniu w ojny Rom an M ikucki. Do 15 czerw ca 1946 roku znajdowała się pod 
zarządem  państwowym , następnie stała się własnością zarządu m iejskiego. W  1949 roku 
pracowało 27 osób. W  późniejszych latach zim ą zatm dniano 40 osób, latem  do 80. Poza 
eksploatacją żwiru i piasku zajm ow ała się obróbką kam ienia. Po upaństwowieniu stała się 
częścią Toruńskich Zakładów  Terenow ych-Betoniarnia55. Po wojnie działała przy żwi
rowni przy ul. Kotom ierskiej betoniarnia (cem entownia) uruchom iona w  1949 roku na 
bazie zlikwidowanego prywatnego przedsiębiorstw a Fabianowskiego, który w  latach 40. 
produkował cem entowe dachówki i rury. Zatrudniała 50 ludzi56. W 1964 roku uruchom io
no w  Koronowie Zakład Sprzętu Budowlanego nr 2. Zatrudniał początkowo 70 pracow 
ników, z czasem , po rozbudowie trwającej od 1965 do 1969 roku, od 135 do 580 osób. 
Zakład w chodził w  skład Bydgoskich Zakładów  Przem ysłu Terenowego M ateriałów  Bu
dowlanych. N a Zakłady w  Koronowie składały się: cegielnia Kantak, kaflarnia, betoniarnia, 
cegielnia Stopka57.

Przem ysł spożyw czy reprezentowały: browar, m łyny, fabryki w ód gazowych, piekar
nie, rzeźnia. Jednym  z najstarszych przedsiębiorstw  tej branży był browar. Został założony 
w  1917 roku. Zatrudniał poza sezonem  31-34 ludzi a w  sezonie 50. Produkowano piwo

5° APB, PPRN, sygn. 541.
APB, PMRN, sygn. 48.

5“ IPN By, 069/966; APB, SPB, sygn. 639, 640; APB, UWPB, sygn. 4491.
53 IPN By, 069/966; APB, SPB, sygn. 638, 639.
и IPN By, 069/936; APB, SPB, sygn. 638, 720.
55 IPN By, 069/950; APB, SPB, sygn. 46, 638, 639, 640.
s6 APB, UWPB, sygn. 4491; APB, SPB, sygn. 46, 640; APB, PMRN, sygn. 30.
57 APB, UWPB, sygn. 4992. APB, PMRN, sygn. 31, 33,41, 638.
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i wodę m ineralną, którą rozprowadzano w  powiatach: bydgoskim , tucholskim  i świeckim . 
Po w yzw oleniu brow ar 23 stycznia 1945 roku stal się własnością państwa jako Bydgoskie 
Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w  Koronowie. Został uruchom iony w  początkach 
kwietnia 1945 roku. Po przejęciu browaru przez Zjednoczenie Przem ysłu Piwowarsko-Sło- 
downiczego w  Bydgoszczy skonfiskowano w arzelnię piwa. Produkcja została ograniczona 
do w ody m ineralnej i rozlewania piwa produkowanego w  Browarze Państwowym  nr 1 w  
Bydgoszczy. Zatrudnienie zm niejszyło się do 10, a następnie 7 osób. W e wrześniu 1946 
dyrekcja w  Bydgoszczy przedstaw iła plan likwidacji koronow skiego browaru. Jako powód 
podano fatalny stan m aszyn i budynków. Pom ysłowi przeciw staw iły się m iejscowe w ła
dze58. O statecznie pom ysł zarzucono. W  ciągu kolejnego 10-lecia unow ocześniono techno
logię i produkcję, wybudowano nowoczesną halę fabryczną. Powoli rosła produkcja z 250 
hl piwa, 200 hl w ód gazowych, 90 ton słodu w iatach  1947/48 do 3825 hl piwa, 1718 hl wód, 
300 ton słodu w  1954. Zatrudniano w  1947 roku do 25 osób, w  1949 — 12. W  latach 50. 
brow ar zaopatrywał 68 sklepów  w  prom ieniu 50 km 59.

Zarząd M iejski w  Koronowie był w łaścicielem  Rzeźni M iejskiej uruchom ionej w  po
czątkach 1945 roku. W  1948 roku uruchom iono bekoniarnię. W  1949 roku zatrudniano 
5 osób. W  tym  sam ym  okresie w  m iejsce zlikwidowanych 8 prywatnych w arsztatów  rzeź- 
nickich stworzono dwie spółdzielnie rzeźnickie i 4 tzw. sklepy rozdzielcze60. M łyny Klasz
torne nr 2 w  Koronowie zatrudniały w  1948 roku 45 stałych i 40 sezonowych pracowników. 
W  latach 60. — 39 pracowników. Przedsiębiorstwem  w  latach 40. kierował W ładysław  Job- 
da. N iebaw em  stały się częścią Bydgoskich O kręgowych Zakładów  M łynarskich pod nazwą 
Zakłady Zbożow o-M łynarskie „Państwowe Zakłady Zbożow e” w  Bydgoszczy, M łyn i Ka
szarnia w  Koronowie. M łyn, początkowo jako  wodny, został zelektryfikow any w  1962 roku, 
zm odernizowano także technologię, co przyniosło w zrost produkcji z 36 ton zboża na dobę 
w  1945 do 75 ton w  końcu lat 60. Produkcja kaszarni z 17 ton w  1958 w zrosła do 30 ton. 
Zatrudnienie wzrosło z 43 osób w  1953 roku do 65-67 osób w  latach 6 o61. Zjednoczenie 
Państwowego Przem ysłu Terenowego w  Koronowie posiadało młyn, w  którym  w  latach 60 
zatrudniano 2 osoby62.

D ziałało w  latach 40. i początkach lat 50. kilka prywatnych przedsiębiorstw, m.in.: 
m łyn (Kantak i ska będący w łasnością Bogdana Englicha)63, śrutow nik i kaszow nik (H en
ryk Palacz), piekarnie (Edm unda Nowickiego, Alojzego Januszewskiego, M ałkowskiej, 
Koźlinka), olejarnie (Bogum ił Domek, Anastazy Prill, H elena Grodzka), w yrobu cukier
ków. Om łotem  zboża zajm ował się Franciszek Grucki. Piekarnie prowadzili: Edm und N o
wicki (od 2 października 1945 roku), Teofil Jednoralski (od 19 lipca 1948 roku), Julian 
Kwiatkowski (od 19 listopada 1948 roku)64.

Swój udział w  produkcji artykułów  spożywczych m iała utworzona w  m arcu 1945 roku 
Powszechna Spółdzielnia Spożyw ców  „Społem ”65. Poza siecią placów ek handlowych, np. 
w  1961 roku, prow adziła sprzedaż detaliczną w  25 sklepach i 5 kioskach. Zatrudniano 63 
osoby, w  gastronom ii w  4 zakładach żywienia zbiorowego i garm ażeryjnych kolejne 38.

s® IPN By, 069/966; APB, PMRN, sygn. 29: Protokół nr 11/46 z 21 września 1946.
59 APB, PMRN, sygn. 30; APB, SPB, sygn. 638.
6» APB, SPB, sygn. 46, 638, 639.
61 IPB By, 069/882; APB, PMRN, sygn. 30, 36; APB, PPRN, sygn. 541; Z. Kuras, dz. cyt., s. 93.
62 APB, PPRN, sygn. 541.
63 APB, SPB, sygn. 638, 718. Młyn Kantaka jesienią 1946 roku został podmyty. Urządzenia zos

tały wymontowane, aby uchronić je przed zniszczeniem. Firma wznowiła produkcję przy ul. 
Bydgoskiej, uruchamiając śrutownię i kaszarnię.

64 APB, SPB, sygn. 615, 640; APB, UWPB, sygn. 4491,4992.
65 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3.
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W  skład spółdzielni wchodziły: zakład produkcji m asarskiej i rzeźnia przejęta od w ładz 
m iejskich66, zakład piekarniczy (od 1952 budow ano now y obiekt przy ul. Ogrodowej), 
ciastkarnia, w ytw órnia w yrobów  cukrowych, wytw órnia wód gazowych, słodownia i roz
lew nia piwa. U ruchom iono restaurację i niewielki hotel, w ypierając pryw atnych restaura
torów 67. Ogółem  PSS „Społem ” zatrudniała w  1961 roku 257 pracowników68. W  dniu 
3 m aja 1985 roku pożar zniszczył pierwsze i drugie piętro w yrem ontow anego w  1984 b u 
dynku „Społem ”. Powodem  była w adliw a instalacja elektryczna. Ocalała m ieszcząca się na 
parterze restauracja „Piastowska”69.

Równie wszechstronną działalność prow adziła Gm inna Spółdzielnia „Sam opom oc 
Chłopska”, która rozpoczęła działalność 1 kw ietnia 1945 roku. Zasięgiem  działania obej
m owała grom ady: Koronowo, W udzyn, M ąkowarsko i Koronowo miasto. W  pierwszych 
tygodniach działalności zatrudniano 12 osób, w  latach 60. przy produkcji pracowało 70 
osób. W  drugiej połowie lat 80. zm niejszyła zatrudnienie z 424 osób w  1985 do 385 w  1988. 
W  branży spożywczej w  końcu lat 40. zajm ow ała się śrutowaniem  zboża (zatrudniano 
3 osoby), czyszczeniem  nasion i zbóż. Posiadała także w ytw órnię w yrobów  cukrowych od 
1951 roku. W  gorzelni w  N ow ym  Dworze produkowano spirytus (zatrudniano 6 osób). 
W  innych dziedzinach produkcji specjalizow ała się w  produkcji prefabrykatów, m asar- 
stwie i w ielobranżow ych usługach. W  latach 40. przejęła gospodarstw a rolne w  Cierpiele- 
wie i Iwickowie. Prowadziła w  1963 roku 11 placów ek handlu detalicznego, dwa punkty 
skupu płodów  rolnych, punkt skupu żywca i drobiu, składy artykułów  m asowych, stację 
paliw, m agazyn. Z  czasem  uruchom iono Doświadczalną Stację Przesypu W apna70.

W  dniu 1 lipca 1963 roku Bydgoskie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala N asienna” 
utworzyło w  Koronowie oddział. W 1958 roku w  m ieście działał punkt skupu nasion „Cen
trali N asiennej”, która przejęła część usług świadczonych dotychczas przez Gm inną 
Spółdzielnię. Firm a w  1966 roku zm ieniła siedzibę, przenosząc się do nowych budynków  
przy Przem ysłowej 16. Rozszerzyła działalność ze wstępnego do pełnego czyszczenia na
sion zbóż, części traw  i ziem niaków. Zatrudnienie wzrosło z 20 do ponad 60 osób w  końcu 
lat 60.71.

W  latach 40. działała drukarnia Teodora Lam parskiego, w arsztat produkujący arty
kuły dziewiarskie Jadw igi Ciężkiej oraz m anufaktura Tom asza Staszkiewicza produkująca 
terpentynę, sm ołę i ocet drzew ny72. N a bazie tego przedsiębiorstw a w  latach 50. powstała

66 APB, PMRN, sygn. 48. W 1958 roku dziennie bito do 100 świń, 15 sztuk bydła, 30 cieląt, 10 
owiec.

67 APB, SPB, sygn. 612; APB, PMRN, sygn. 39. Restauracja Eugenii Golnik istniała od początków 
XX wieku. Zasługi jej właścicieli dla utrzymywania polskości przed I wojną doceniano w II RP 
jak i tuż po zakończeniu wojny. W czasie II wojny została zrujnowana. Synowie właścicielki 
zginęli (jeden w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu, drugiego zamordował Selbschutz, 
trzeci zaginął). Wznowiła działalność 1 lutego 1945 roku. Zlikwidowano ją 1 sierpnia 1950. 
Kolejną restaurację prowadził przy ul. Kościuszki 2 Ignacy Dąbrowski i Wanda Nowak przy 
Rynek 21. Na dworcu bufet kolejowy Kazimierz Majka, a bar przy Nakielskiej 12 Helena 
Krysińska. W latach 50. stopniowo były likwidowane. Ich rolę przejęły spółdzielcze placówki 
PSS „Społem” przy ulicach: Plac Zwycięstwa 21 (restauracja), Bydgoskiej 36 (bar), Marchlew
skiego 2 (bar), Kościuszki 2 (kawiarnia), „Ruchu”: ul. Tucholska 2 (klubo-kawiarnia).

68 APB, PMRN, sygn. 31, 36.
69 Tamże, sygn. 31, 36.
70 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3; APB, SPB, sygn. 638,640; APB, PMRN, sygn. 31; APB, UWPB, 

sygn. 4992; G. Myk, 25 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Koronowskiej 1976-2001, Koro
nowo 2001, passim.

71 Z. Kuras, dz. cyt., s. 92.
72 APB, SPB, sygn. 640.
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Spółdzielnia Pracy „Pom orska W ytw órnia Chem iczna” w  K oronow ie73. Część koronowian 
pracowała w  Spółdzielni Kółek Rolniczych Koronowo, która św iadczyła usługi w  14 
zakładach usługowych (Zakład U sług M echanicznych, Zakład Usług Chem izacyjnych, Za
kład N aprawczy, Zakład Usług Budowlanych, Zespołowe Gospodarstwo Rolne, Zakład 
Transportu Sam ochodowego i Spedycji). W  końcu lat 70. zatrudniano 340 osób. Inni 
dojeżdżali do okolicznych Państwowych G ospodarstw  Rolnych74.

Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej im. H. Rutkowskiego pow stała 1 stycznia 1950 
roku. Zatrudniano w  1950 roku 40 osób, w  1952 -  72 osoby, w  1961 -  59 osób, 1965 — 60, 
w  1967 — 170. Specjalizowano się początkowo w  szewstwie i siodlarstwie. Z czasem  produ
kowano trzewiki, półbuty, sandały, obuwie tekstylne, paski do spodni, teczki i tornistry. Od 
1952 roku w iększą rolę zaczęto przyw iązyw ać do świadczenia usług. Spółdzielnia z trudem  
ryw alizow ała na rynku z pryw atnym i przedsiębiorstwam i. Uruchom iono oddziały 
w  Tucholi, Dobrczu, Gostycynie, Dziednie. W  1961 roku prowadzono dla 15 osób kurs 
przygotow aw czy do egzam inów  czeladniczo-m istrzowskich. N iezależnie cyklicznie przy
uczano do zawodu 4 uczniów  w  szew stw ie75. W  1963 roku prowadzono punkt usługowy 
w  W ierzchucinie Królewskim . W  Koronowie prowadzono produkcję obuwia dziecięcego 
i usługi w  2 w arsztatach76. Od 1 lipca 1964 roku spółdzielnia stała się częścią Spółdzielni 
Pracy Branży Skórzanej „Brda” w  Bydgoszczy. Zatrudnienie wzrosło w  1973 roku do 300 
osób, w  tym  170 osób przy produkcji obuwia w  system ie nakładczym 77.

Spółdzielnia Pracy Krawieckiej im  Janka Krasickiego w  Koronowie (Spółdzielnia 
Pracy-W ytwórnia Konfekcji Lekkiej im. Janka Krasickiego) pow stała 1 sierpnia 1950 roku. 
Zatrudniano w  1950 roku 43 osoby, w  1952 — 59 robotników  produkcyjnych i 65 w  tzw. 
grupie przem ysłowej. W  1955 roku działał zakład produkcyjny w  technologii taśm owej 
i 2 produkcji m iarowej. W  latach 50. produkowano płaszcze letnie i zim owe m ęskie i dam 
skie, spodnie, wiatrówki, ubrania drelichowe, koszule, bieliznę osobistą i pościelową, ręcz
niki, obrusy, prześcieradła. Ze w zględu na oszczędności w  kw ietniu 1952 roku zwolniono 
część pracowników. Zatrudnienie zm niejszyło się w  1953 roku do 57 osób. Posiadane w  po
łow ie lat 50. placów ki w  powiatach tucholskim  i sępoleńskim  przekazano Powiatowym  
W ielobranżow ym  Spółdzielniom  U sług Rzem ieślniczych. Pozostawiono 3 punkty usługo
w e (2 w  Koronowie i 1 w  Tucholi). Uskarżano się na brak wykw alifikow anych pracowników 
i złą jakość surowców. Ceny produktów, w  porów naniu z sektorem  prywatnym , były  w yso
kie. W  i96 0  roku produkcja została przeniesiona do nowego budynku. Zw iększono liczbę 
m aszyn do 100. Liczba zatrudnionych w zrosła do 120 osób w  latach 70., a w  kolejnej 
dekadzie od 200 do 300. Od 1963 roku zaczęto eksportować część produkcji przy 
w spółpracy z SPH Z „Coopexim ” — W arszawa. W  latach 1971-1975 aż 90% produkcji 
trafiało na eksport. N a rynek w ew nętrzny trafiała bielizna pościelowa, koszule męskie, 
m łodzieżowe i chłopięce. Od lipca 1970 roku, po m odernizacji produkcji, w prowadzono 
dw uzm ianow y system  organizacji pracy78. M niejszą rolę odgrywała istniejąca od 4 lutego 
1951 roku Spółdzielnia Rem ontowo-Budowlana. Początkowo pracowało w  niej 10 człon
ków  -  założycieli. W  połowie lat 50. — 3779. W  styczniu 1951 roku powstała U sługowa 
Spółdzielnia Pracy „Rzem ieślnik”. Świadczyła usługi w  zakresie budownictwa, dekarstwa,

73 APB, PMRN, sygn. 48.
74 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3,115/3.
75 APB, PMRN, sygn. 30, 31, 36; APB, PPRN, sygn. 541,1134,1143.
76 APB, PMRN, sygn. 31.
77 APB, PPRN, sygn. 589; „Ilustrowany Kurier Polski” 1973, nr 217, s. 6.
78 APB, PMRN, sygn. 12, 30, 31, 36; APB, PPRN, sygn. 541, 589, 590,1130,1143.
79 APB, PMRN, sygn. 30.
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blacharstwa, ciesielstwa, szklarstwa, zduństwa. Zatrudniała od 39 do 43 osób80. W  Koro
nowie m iała swój oddział Spółdzielnia Pracy „Spółdzielcze Zakłady Fryzjerskie” w  Bydgo
szczy. W  połowie lat 50. prow adziła trzy punkty usługow e81. W  oparciu o struktury 
Spółdzielni Rem ontowo-Budowlanej i „Rzem ieślnika” pow stał z dniem  1 stycznia 1962 
roku Zakład Gospodarki M ieszkaniowej w  Koronowie, a kilka lat później Zakład Gospodar
ki Kom unalnej. W  obu pracowało 57 osób82.

W ładze m iasta pow ołały M iejski Zakład Oczyszczania M iasta83.
Równie źle ja k  w  przem yśle czy rzem iośle w  pierwszym  okresie po zakończeniu w ojny 

kształtow ała się sytuacja w  rolnictwie. Powiat bydgoski znalazł się w  strefie przyfrontowej, 
przez co został zdewastowany, ogołocony z zapasów  zboża i żywca przez przechodzące 
wojska. Przepędzono przez pow iat z zachodu na w schód bydło, które stratowało wiele 
zasiewów. W  samej Bydgoszczy ulokowano 60 tys. rannych. Szpitale zaopatryw ały się na 
terenie powiatu, co pow odowało rozliczne trudności z zaopatrzeniem  ludności w  artykuły 
pierwszej potrzeby i żywność. U trudniało odbudowę przem ysłu spożywczego. W iele m ająt
ków  ziem skich w  pow iecie bydgoskim  zostało zajętych przez wojsko i służby m undurowe 
(np. 22 przez W ojsko Polskie, 4 Arm ię Czerwoną, 7 obóz z Potulic i Łęgnowa, 5 w ięzienie 
w  Koronowie, 2 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego). Z 13 tys. koni w  powiecie w  1939 roku 
pozostało tylko około 1 tys. Latem  1945 roku huragan zniszczył w  powiecie bydgoskim  
plony na pow ierzchni 10500 ha. Tzw. repatrianci, którzy dostali poniem ieckie gospodar
stwa, nie m ogli norm alnie gospodarować. N ie w yw iązyw ali się z obowiązkowego odsta
wiania kontyngentu, poniew aż za zebrane plony zakupili ubrania i podstawowe produkty, 
gdyż, ja k  stwierdzono w  jednym  ze sprawozdań sytuacyjnych, „przyjechali dosłownie na
dzy. Teraz nawet na w łasną konsum pcję nie m ają żyw ności”84. Trudności w  wywiązywaniu 
się z nałożonych norm  w ystępow ały w  latach 50. Po żniwach 1953 roku w  Koronowie z 240 
rolników  tylko 28 wywiązało się całkowicie ze swego planu rocznego kontraktacji. Pozo
stali odstawili zboże od 20 do 80%. Poważne zaległości zanotowano w  wyw iązyw aniu się 
z obowiązkowych dostaw  żywca, a przede wszystkim  m leka (29 tys. litrów). Jeden z rad
nych Szem rowicz postulował by, wzorując się na powiecie inowrocławskim , „przykładnie 
karać opornych chłopów ”. Przyjęta na jego  w niosek U chw ała nr 26/53 zawierała stwier
dzenie: „podać do ukarania chłopów  uchylających się od wykonyw ania swych obowiązków 
w obec Państw a”85. Z czasem  sytuacja uległa norm alizacji, choć preferowanie przedsię
biorstw  państwowych powodowało rozliczne trudności indywidualnych gospodarzy86. 
U praw om  nie sprzyjały m ało urodzajne, piaszczyste grunty, z których część była chronicz
nie nienawodniona, w  innych m iejscach zbyt w ilgotna87. W  1959 roku przewidywano, że

80 APB, PPRN, sygn. 1133.
81 APB, PMRN, sygn. 30.
8г APB, PPRN, sygn. 964; APB, PMRN, sygn. 33, 41.
83 APB, PMRN, sygn. 48.
84 APB, UWPB, sygn. 4381: Sprawozdanie Inspektoratu dla Spraw Wojennych Świadczeń 

Rzeczowych na powiat bydgoski za 16 VI-26 V I1945.
85 APB, PMRN, sygn. 30: Protokół nrX/53 z 28 sierpnia 1953.
86 Tamże, sygn. 30: Zakończenie planu 6-letniego z 1955 roku. Plan na 1955 rok przewidywał 

obowiązkowe dostawy zbóż na poziomie 90 626 kg, dostarczono 75 336 kg (mniej o 17%), 
ziemniaków analogicznie: 233 105 kg i 134 852 kg (mniej o 42%), żywca: 19 510 kg i 14 533 kg 
(mniej o 25,5%). Niedobory wyjaśniano „celowym sabotażem” części gospodarzy, łączeniem 
pracy w przemyśle czy usługach z pracą na roli, co kończyło się zaniedbywaniem gospodarstw.

87 APB, PMRN, sygn. 31, 32. W 1964 roku wskazywano, że mimo rozbudowy melioracji do 1524 
metrów część gruntów jest zbyt wilgotna, ponieważ rolnicy niszczą rowy, przejeżdżając wozami 
lub pędząc bydło. Większość gruntów zaliczono do klas V i VI. Uprawiano głównie żyto, 
ziemniaki, saradelę i łubin. Warzywa uprawiano tylko na 8 ha. W 1963 roku naliczono 162 konie,
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w  związku z analizowaniem  m iasta i planowanym  w ykorzystaniem  ścieków  na 20 ha ląk 
naturalnych m iały powstać w  Koronowie na irygowanych gruntach placówki Instytutu 
Użytków  Zielonych i Instytutu Leśnego88. N a planach jed n ak  poprzestano. W  latach 60. 
pojaw ili się rolnicy specjalizujący się w  warzywnictwie, ogrodnictwie i sadow nictw ie89. 
N ow ą gałęzią gospodarki, która zaczęła rozwijać się w  latach 60., była turystyka. W 1966 
roku Koronowo zostało zaliczone do m iejscowości turystycznych. W  osiedlach m iejskich 
w  Rom anowie i Pieczyskach zlokalizowano ośrodek w czasow y i turystyczny90.

Infrastruktura miejska

Infrastruktura m iasta, aż do końca lat 50., nie uległa większym  zm ianom . 
Reprezentowała poziom  z przełom u X IX  i X X  wieku. M im o braku w iększych zniszczeń 
w  czasie w ojny jakość życia stała na niskim  poziom ie. W  niektórych dziedzinach (kom uni
kacja, transport, m ieszkalnictwo) m ożem y m ów ić o pogorszeniu sytuacji w  porównaniu 
z okresem  m iędzywojennym . W  innych postęp byl zauw ażalny (np. w  zwalczaniu analfa
betyzm u), choć często ograniczony (np. szkolnictwo, kultura, służba zdrowia). Tworzono 
potrzebne, nowe instytucje (np. biblioteki), likw idując z pow odów  politycznych lub niem o
cy ekonom icznej (szpital m iejski) równie potrzebne organizacje społeczno-kulturalne 
i gospodarcze. Stopniowe upowszechnianie osiągnięć naukowo-technicznych w  latach 60., 
70. i 80., rozbudowa infrastruktury m iejskiej, budow nictw o w ielo i jednorodzinne, w yższy 
poziom  i powszechność kształcenia w niosły nową jakość życia, która z niewielkim i zm ia
nam i przetrwała do końca PRL.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech w  latach 40. i 50., co podkreślali 
z ubolew aniem  nawet ówcześni włodarze m iasta, było jego  zaniedbanie. Latem  nad m ias
tem  unosił się swąd nieczyszczonych rynsztoków  oraz wywożonych w ozam i i beczkow o
zam i śm ieci i fekaliów. W iele budynków  było w  złym  stanie technicznym . M iasto raziło 
sypiącym i się tynkam i91. Stan ulegał chwilowym  zm ianom  przed oficjalnym i uroczystoś
ciam i państwowym i, kiedy sprzątano rynek i okoliczne ulice. W iększe prace porządkowe 
przeprowadzono z okazji 600 rocznicy lokacji m iasta czy przed organizowanym i co pewien 
czas im prezam i partyjno-państwowym i na szczeblu powiatowym . Na w ygląd i stan sani
tarny m iasta wpłynęło spiętrzenie w ody na Brdzie, które przyniosło zm ianę jej koryta 
i zm usiło do wybudow ania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 92.

597 sztuk bydła, 1300 trzody chlewnej i 184 owce. W 1962 roku wskazano, że obsiano 378 ha 
gruntów żytem, 58 ha pszenicą, 47 ha jęczmieniem, 19 ha owsem, 142 ha ziemniakami, 20 ha 
burakami pastewnymi, marchwią i brukwią, 15 ha kukurydzą, 8 ha warzywami, 682,5 ha 
saradelą, łubinem, mieszankami zbożowymi itp.
APB, PMRN, sygn. 31: Protokół nr 6/59 z 11 czerwca 1959.
Tamże, sygn. 32. Jednym z prekursorów był Mieczysław Chmielewski, który w 1964 roku był 
właścicielem kilku cieplarni.
Tamże, sygn. 32, 45. Władze miejskie bezskutecznie od lat 70. zabiegały w Koronowie 
o powiększenie bazy hotelowej. Istniejący obskurny hotel „Społem” z 5 pokojami i 14 łóżkami 
nie spełniał wymogów. Kiedy udało się opracować projekt i lokalizację hotelu dla 100 gości 
w latach 80., trudności ekonomiczne uniemożliwiły realizację zamierzenia.
APB, MRN, sygn. 30: Protokół 11/51 z  16 lutego 1951. W podobnym tonie opisywano wygląd 
miasta w 1968 roku. Nową jakością było zwrócenie uwagi radnych na fakt, że patrole milicji nie 
interweniowały w sytuacjach wszechobecnego brudu czy bałaganu na ulicach i posesjach — 
APB, PMRN, sygn. 34: Protokół nr XL/68 z 30 października 1968.
Tamże, sygn. 30, 48.
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W  dniu 14 listopada 1955 roku podczas konferencji Kom isji O ceny Projektów 
Inwestycyjnych w  W arszaw ie zatwierdzono projekt budow y w odociągu i kanalizacji 
w  Koronowie ze w skazaniem  term inu rozpoczęcia inwestycji w  1957 roku93. Ostatecznie 
budow ę w odociągów  rozpoczęto 1 sierpnia 1959 roku, kanalizacji 7 stycznia 1958 roku, 
a oczyszczalni ścieków  1 m arca 1962 roku. W oda, w  m yśl założeń, m iała popłynąć w  końcu 
lipca 1962 roku. Term in oddania w odociągów  przesunięto na I kwartał 1963 roku, 
a kanalizacji z końca i96 0  na lipiec 1963 roku94.

Przed uruchom ieniem  w odociągów  m ieszkańcy korzystali w  1955 roku z 223 pom p 
i 7 studni publicznych. Liczba tych ostatnich była niewystarczająca, m im o wybudow ania 
do 1956 roku kolejnych 495. Do 1971 roku przetrwało tylko 20 różnych ujęć wody, w  tym  12 
czynnych96. Rozwiązanie problem u dostępu do w ody i jej oczyszczania stało się pilne nie 
tylko ze w zględu na stan sanitarny m iasta i fakt, że woda w  kilkudziesięciu studniach była 
w odą gruntow ą z dużą dom ieszką żelaza, co było konsekw encją budow y elektrowni. Brda 
popłynęła innym  kanałem , om ijając Koronowo, co spowodowało, że woda przepływała 
przez m iasto powoli. Brak oczyszczalni i kanalizacji pogorszyłby i tak  zły stan sanitarny 
m iasta97. Problem  unoszącego się latem  fetoru został rozw iązany częściowo. Zbyt rzadkie 
przepłukiwanie przez elektrownię koryta rzeki powodowało, że woda stała i gniła. W idok 
m iasta szpeciło w  m artwym  korycie rum owisko, które pow stało w  trakcie budow y elek
trow ni98. Uporządkowano je  dopiero w  latach 80. W  1968 roku uruchom iono pierw szy 
m iejski szalet99. Na planach budow y drugiego i łaźni publicznej z 10 prysznicam i 
i 2 w annam i poprzestano100. W  latach 70. planow ano przygotow anie w y s y p i s k a  śm ieci 
w  południowej części m iasta w  dolach po eksploatowanej glinie. Stare wysypisko, w  dolach 
po starej żwirowni przy drodze do Różany, stopniowo się zapełniało. Jednak brak środków 
na w ybudow anie drogi dojazdowej uniem ożliw iał realizację zam ierzenia aż do drugiej 
połow y lat 80 .101.

Po wybudow aniu sieci wodociągowej w  1962 roku jakość dostarczanej w ody począt
kowo nie uległa poprawie, m im o dwóch studni głębinow ych przy ul. Prom enady102. Powód 
byl błahy. N ie pow stała na czas stacja uzdatniania wody. O ficjalnie oddano ją  do użytku 27 
grudnia 1962 roku. M im o to nie spełniała swojej funkcji w  sposób należyty. M im o starań 
trzy zbiorniki przeciekały, w  tym  jeden  system atycznie. Problem ów  w ładzom  m iasta przys
parzała niedostatecznie rozbudowana sieć wodociągowa. Już w  chwili jej uruchom ienia 
nie zaspokajała potrzeb. W edług planów  m iała obsługiwać 6 tys. m ieszkańców  i kilka 
zakładów  przem ysłowych. Kres jej m ożliwości technicznych w yczerpał się w  1967 roku po 
tym  ja k  w oda zaczęła docierać do odbiorców  m ieszkających na lew ym  brzegu Brdy. Dzięki 
dotacji M inisterstw a Sprawiedliwości, które było zainteresowane przedlużenim  sieci 
w odociągowej do m iejscowego w ięzienia do końca 1964 roku, podłączono kolejnych 121 
budynków 103. Ułożona do końca 1962 roku sieć w odociągow a m iała długość 6500 m etrów

93 Tamże, sygn. 30.
94 Tamże, sygn. 31: Protokół nr TV/61 z 20 lipca 1961.
95 APB, PMRN, sygn. 46, (Protokół nrXVIII/52 z 10 czerwca 1952), sygn. 30, (Sprawozdanie Ko

misji Urządzania Osiedli z 28 grudnia 1955); APB, MRN, sygn. 49. Budżet na 1959.
96 APB, PMRN, sygn. 45: Protokół 42/71 z 9 lutego 1971.
97 Tamże, sygn. 37.
98 Tamże, sygn. 31, 44.
99 Tamże, sygn. 44: Protokół 77/68 z 17 kwietnia 1968.
100 Tamże, sygn. 31.
101 APB, PMRN, sygn. 25; APB, KMG PZPR, sygn. 115/III.
юг APB, PMRN, sygn. 31.
10з APB, PMRN, sygn. 31,41; APB, KMG PZPR, sygn. 115/III.
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bieżących, kanalizacyjna 9002 m b104. Urządzenia w odno-kanalizacyjne zostały przejęte 
z dniem  1 stycznia 1967 roku przez M iejskie Przedsiębiorstwo W odociągów  i Kanalizacji 
w  Bydgoszczy od M iejskich W odociągów  i Kanalizacji w  Koronowie. W  latach 1976-1980 
pow stały nowe zbiorniki stacji uzdatniania w ody i oczyszczalni ścieków  oraz dwie studnie 
głębinow e przy ulicy N adrzecznej. W  kolejnych latach stopniowo kanalizow ano ulice 
w  starej części Koronowa: Nakielską, Prom enady, Kasprzaka. W  latach 1987-1988 rozbu
dowano oczyszczalnie ścieków, a budow ę nowej zaplanowano na rok 1990 105.

Stopniowo rosła ilość osób korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej. W  1972 roku 
w oda bieżąca docierała do 1175 m ieszkań, w  1977 — 6587 osób, t j . około 74% m ieszkańców, 
w  1980 -  7143 (80%), w  1983 -  7600 (81% ), w  1988 -  około 8500 (83%). Rosła liczba 
korzystających z sieci kanalizacyjnej. Do 1972 roku skanalizowano 1115 m ieszkań. W  1977 
roku korzystało z niej 6287 osób (71%), w  1979 -  6488 (73%), w  1983 -  7000 (75%), 
w  1988 -  7700 (7б% )106. Problem ów dostarczała oczyszczalnia ścieków, która ju ż  w  m o
m encie zatwierdzania planów  jej budow y nie była w  stanie zaspokoić potrzeb 
rozwijającego się m iasta. U dogodnieniem , z którego zaczęto korzystać w  latach 60., był gaz 
ziem ny dostarczany w  butlach indywidualnym  odbiorcom . Początkowo odbierało go kilku
dziesięciu odbiorców, w  1975 - 1 9 9 ,  w  1977 — 385, w  1980 -  587, w  1985 -  909, w  1988 -  
1010107.

Stosunkowo powoli, na tle innych m iast powiatu, rozwijała się sieć telekom unikacyjna. 
W 1967 roku abonam ent telefoniczny opłacało 320 odbiorców, w  1977 -  367, w  1983 -  513, 
w  1988 -  732. W  latach 60. na 1000 m ieszkańców  przypadało około 35 abonentów, 
w  latach 70. w skaźnik ten stopniowo wzrósł do 41-50 i 74 w  roku 1988. Przyrost liczby 
abonentów  był skutkiem  zautom atyzow ania centrali telefonicznej w  1967 roku 
i rozbudow y do dwóch placów ek pocztow ych108. System atycznie rosła liczba abonentów  
radiowo-telewizyjnych. W  oficjalnych statystykach abonam ent radiow y opłacało od 245 
osób w k o ń cu  lat 70. do około 300 na 1000 m ieszkańców  w  latach 80., a abonam ent telew i
zyjny od około 200 do około 290 w  końcu lat 80 .109.

Spośród rozm aitych problem ów  i niedom agań największym  problem em  byl brak 
m ieszkań, m im o, że m iasto nie ucierpiało w  wyniku działań w ojennych110. Tuż po wojnie 
nie podjęto budow y nowych osiedli m im o przyrostu liczby rodzin z 950 (przed w ybuchem  
wojny) do 1200. W ładze szczebla centralnego i w ojew ódzkiego preferow ały budownictwo 
m ieszkaniowe w  m iastach przem ysłowych. Koronowo znalazło się w  grupie m iast 
rolniczych. N ajw ażniejszą rolę m usiały odgrywać rem onty ju ż  istniejących dom ów  i m iesz
kań. Ich skala i jakość były jed n ak  niewystarczające. Pierwsze rem onty na szerszą skalę

104 W końcu lat 60. długość wodociągów miała długość około 8,7 km, w 1972 -  10,1 km, 1979 -  16 
km, kanalizacji odpowiednio: 10,3 km, 12,1 km, 12,4 km.

1Qs APB, PPRN, sygn. 117; APB, PMRN, sygn. 43; APB, KMG PZPR, sygn. 115/III.
106 APB, PPRN, sygn. 1287; APB, PMRN, sygn. 31; Rocznik Statystyczny... za lata

1958/1959-1992. Długość sieci kanalizacyjnej w 1962 wynosiła 9,2 km, w 1967 -  10,3 km, 
w 1972 — 12,1 km, w 1979 -  12,4 km.

1Q7 Rocznik Statystyczny... za lata 1958/1959-1992.
i°8 APB, PMRN, sygn. 33,42,117; Rocznik Statystyczny... za lata 1958/1959-1992. Nowa centrala

dysponowała 1200 numerami.
104 Rocznik Statystyczny... za lata 1958/1959-1992.
110 APB, UWPB, sygn. 5550. W Koronowie zniszczono w 40% — 22 budynki, w 100% — 3. Ogółem

zniszczono lub uszkodzono 25 budynków, tj. 4% ich ogólnej liczby. W porównaniu z innymi 
miejscowościami straty niewielkie, np. w Brodnicy 28%, Chojnicach 96%, Czersku 78%, ale 
w Solcu Kujawskim 1%, Aleksandrowie Kujawskim 2,7%,w Fordonie 15% budynków a 20% 
uszkodzonych, spalony dworzec i zabudowania Strzelnicy Miejskiej.
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w ładze rozpoczęły w  1949 roku. W 1950 roku dzięki w iększym  kredytom  wyrem ontowano 
34 dom y, w  1953 — 35, w  1954 -  4 5 111. Rem onty były o tyle w ażne, że stan budynków  był 
zły. W 1952 roku oceniano, że 1/3 w szystkich budynków  „była ruderam i, które liczyły po
nad 100 lat. Połowa nadawała się do natychm iastowego rem ontu” 112. Dekapitalizacja 
m ieszkań i budynków  była konsekwencją odstąpienia przez Radę Narodową od rem ontów 
budynków  gospodarczych, dom ów  posiadających m niej niż 5 izb i dom ów pryw atnych oraz 
brakiem  dbałości użytkowników. N ajem cam i byli głównie słabo opłacani robotnicy oraz 
osoby w  podeszłym  wieku. Lokatorzy unikali jakichkolw iek napraw. Konsekwencją było 
zawalenie się kilku dom ów  i utrata 40 m ieszkań w  latach 1945-1952. W  latach 60. i 70. 
rocznie rozbierano 2-3 stare dom y113. W  połowie 1949 roku szacowano, że brakowało co 
najm niej 150 izb. Trudności pogłębiała polityka prowadzona przez resort sprawiedliwości. 
Do pracy w  więzieniu przyjeżdżało w ielu funkcjonariuszy, którzy otrzym ywali m ieszkania z 
przydziału. Po ich zw olnieniu lub odejściu z pracy pozostawiono je  w  ich użytkow aniu114. 
W  tej sytuacji lokalne władze, zgodnie z wytycznym i ustrojowym i, zaczęły preferować 
półśrodki, które w  dłuższej perspektyw ie nie rozwiązywały problem u. W prowadzono 
publiczną gospodarkę lokalam i. W brew  oczekiwaniom  członkowie Kom isji M ieszkaniowej 
dopuszczali się w ielu nadużyć. Przyjęta norm a zam ieszkania 10 m etrów  kw adratowych na 
osobę była fikcją115. Uzyskano niewielką ilość m ieszkań przez dokwaterowanie nowych 
lokatorów. M im o doraźnych działań na m ieszkanie oczekiwało 170 rodzin116. W prow a
dzenie 17 sierpnia 1951 roku podatku od zbytku m ieszkaniowego sprawiło, że pozyskano 
dodatkowych 16 m ieszkań117. Problem  m ieszkaniow y z każdym  rokiem  nabrzm iewał. 
W  1958 roku zagęszczenie na 1 izbę wynosiło 2,4 osoby. Na 1 osobę przypadało 6,2 m 
kwadratowego pow ierzchni m ieszkalnej. 153 rodziny nie m iały m ieszkań, gnieżdżąc się po 
2-3 rodziny w  jednym  m ieszkaniu118. By rozwiązać problem , W ojew ódzka Kom isja Plano
w ania Gospodarczego (W KPG) przystąpiła w  1953 roku do typowania terenów  pod 
zabudow ę jednorodzin ną119. W  1956 roku przedstawiono plan budow y dom ków  
jednorodzinnych. Prezydium  M RN w niosło o ich lokalizację. W płynęło zaledwie 20 podań 
osób chcących podjąć budowę. Trudność w  realizacji zam ierzenia polegała na tym, że 
prywatni inwestorzy musieli m ieć 30% środków własnych, b y  m óc ubiegać się o przyznanie 
kredytu budow lanego120. W KPG przedstawiła plany rozwoju budownictwa w  Koronowie 
z uwzględnieniem  budownictwa wielorodzinnego. Jeden z wariantów przewidywał, że do 
1965 roku m iały powstać 243 m ieszkania (115 w  ram ach budow nictw a rad narodowych, 
124 ze środków  w łasnych ludności i przy wsparciu państw a oraz 14 m ieszkań prywatnych). 
W tedy zagęszczenie spadłoby z 2,4 osoby na izbę w  1959 do 2,1 w  1966 roku a powierzchnia

111 APB, PMRN, sygn. 30.
112 Tamże, sygn. 46: Protokół nr XVIII/52 z 10 czerwca 1952.
113 Tamże, sygn. 30 (ProtokółnrIV/51 z 20 kwietnia 1951 i Protokół VI/51 z  15 czerwca 1951), sygn. 

36 (Protokół nr II/52 z 23 stycznia 1952); APB, PPRN, sygn. 1159.
"4 APB, PMRN, sygn. 22.
113 Tamże, sygn. 22, sygn. 39: Protokół nr 32/60 z 17 września i960.
116 Tamże, sygn. 36.
1,7 Tamże, sygn. 30. Podatek nałożono na najemców lub właścicieli wszystkich pomieszczeń 

posiadających więcej niż jedną izbę mieszkalną i kuchnię o powierzchni większej niż 10 metrów 
kwadratowych lub w zależności od kategorii mieszkańca 8 metrów kwadratowych (Uchwała nr 
17/51 z 17 sierpnia 1951).

118 Tamże, sygn. 1.
119 Tamże, sygn. 30: Protokół nrX/53 z 28 sierpnia 1953.
120 Tamże, sygn. 30: Sprawozdanie z wykonania uchwał MRN przyjętych na sesji I/56 w dniu 26 

stycznia 1956.
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w zrosła z 6,2 do 7 m etrów  kw adratowych na osobę. W ariant drugi przew idyw ał budow ę 
400 m ieszkań (179 przez rady narodowe, 161 przez ludność z zaciągniętych kredytów, 36 
przez zakłady pracy, 24 ze środków  w łasnych ludności). Za pożądane uznano odstąpienie 
od budow y dachów  strom ych z dachówki na rzecz płaskich w illow ych121. Zdecydowano się 
na w ariant drugi. W  1960 roku zlokalizowano teren pod zabudowę jednorodzinną. Przy 
Pom ianowskiego powstało na 6,48 ha O siedle 1000-lecia, na którym  wzniesiono do 1963 
roku 45 dom ków  jednorodzin nych122. W  drugiej połowie lat 60. wyznaczono 100 działek 
na tw orzonym  Osiedlu 600-lecia i 40 przy ul. Ogrodowej. Od końca lat 50. w ładze m iejskie 
oraz spółdzielnie i zakłady produkcyjne rozpoczęły budow ę dom ów  w ielorodzinnych przy 
ulicach: Pom ianowskiego, Janka Krasickiego, Jedności Robotniczej, Konopnickiej, Szosie 
Kotom ierskiej. W  latach 80. zlokalizowano przy ulicach: Polnej, Dworcowej, Kotom ier- 
skiej, Dworcowej działki pod zabudowę jednorodzinną. W e wrześniu 1972 roku uw zględ
niono w  planach zagospodarowania przestrzennego tw orzenie na obszarze 14 ha 
zabudow y letniskowo-cam pingowej w  południowej części m iasta Koronowo-Sam o- 
ciążek123.

Instytucją, która m iała uzupełniać działalność w ładz w  sferze budow nictw a 
m ieszkaniow ego124, stała się Spółdzielnia M ieszkaniowa. Powstała 24 stycznia 1962 roku 
z inicjatyw y 15 osób. M ając 25 członków, zarząd rozpoczął budow ę bloku o 24 
m ieszkaniach. Blok oddano w  grudniu 1964 roku. Został zasiedlony w  styczniu następnego 
roku. W 1966 roku liczba członków  wzrosła do 37, w  1967 — 85, w  1968 — 117, w  1969 — 
131, w  1970 — 225, w  1971 -  365 (w tym  264 kandydatów). W  1970 roku na 225 członków 
spółdzielni m ieszkania otrzym ało 124, a 101 czekało na przydział m ieszkań. W  1971 roku 
spółdzielnia eksploatowała 3 bloki ze 124 m ieszkaniam i (M -2 -  14, M -3 -  34, M -4 -  62, 
М-5 -  14)125. M im o podjęcia szeregu inw estycji sytuacja pozostała trudna. Ustalona nor
m a zaludnienia m ieszkań na lata 1966-1970 wynosiła 6 m etrów  kw adratow ych na oso
b ę 126. Sytuacja w  początkach lat 70. pogorszyła się. Zagęszczenie w  starym  budownictwie 
zwiększyło się z 1,45 m etra kw adratowego do 0,96 m etra. W  grudniu 1970 roku na 2151 
gospodarstw  dom owych m ieszkania posiadało 1937. Brak m ieszkań w ynosił 215. Dwa lata 
później braki w zrosły do 302. W  1972 roku m iasto przydzieliło tylko 1 m ieszkanie 
oczekującym , w  latach wcześniejszych około 10. Budowa zaplanowanych 31 nie została 
podjęta. Term in rozpoczęcia inw estycji przesunięto na kolejny rok z term inem  ukończenia 
w  1974 roku. Kolejne 30 m ieszkań m iało powstać w  1974 roku127. W  latach 1971-1975 
spółdzielnia podjęła budowę 2 bloków  o 50 i 60 m ieszkaniach. Oczekujących 195 osób 
przesunięto na kolejną pięciolatkę. Do połow y lat 70. plany rozwoju budownictwa 
indyw idualnego także nie zostały zrealizowane. Z  planowanych 333 działek zabudowano 
202. W  kolejnych latach do 1990 roku zabudowano kolejnych 105 działek (63 przy O grodo
wej, 20 Konopnickiej, 30 Kotom ierskiej, 15 Okrężnej). W  latach 80. sytuacja była jeszcze 
gorsza. Braki m ateriałów  budow lanych spowodowały, że część m ieszkań oddawano

121 Tamże, sygn. 31.
122 Tamże, sygn. 1; APB, PMRN, sygn. 31, Protokół nr III/60 z 30 marca i960.
123 APB, PMRN, sygn. 31, 33; APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5; APB, PPRN, sygn. 141.
12i  APB, PMRN, sygn. 45; APB, PPRN, sygn. 117. Władze miejskie utworzyły z dniem 1 stycznia

1962 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który administrował budynkami i mieszkaniami 
komunalnymi. W 1971 roku został połączony z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Struktura 
własności budynków w 1965 roku przedstawiała się następująco: prywatnych 513, 84 miej
skich, 1 spółdzielczy, 46 zakładowych, 4 więzienia i ośrodka poprawczego.

12s APB, PMRN, sygn. 12,18, 45.
126 Tamże, sygn. 42.
12? Tamże, sygn. 18.
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w  stanie surowym . W  1981 roku z zaplanowanych 28 budynków  oddano 22, w  tym  14 
w  stanie surow ym 128.

Trudności z m ieszkalnictwem  w ynikały ze specyfiki istniejącego ustroju gospodar
czego i sposobu podejm owania decyzji. M iały także swoje lokalne uwarunkowania.

W ojew ódzki W ydział Architektury i N adzoru Budowlanego w  Bydgoszczy przyjął 
w  latach 50. dla Koronowa plan zagospodarowania przestrzennego terenów  przy ul. Pol
nej, przewidując zabudowę w ysoką pod m ające pow stać wieżow ce i budynki wielopiętrowe 
na potrzeby w ładz przyszłego powiatu koronow skiego129. W  latach 60. wizja lokalizacji 
w  Koronowie władz powiatowych stała się nierealna, stąd lokalne władze w ystąpiły 
o zm ianę planów  zagospodarowania przestrzennego. W ysoką zabudowę zastąpiło budow 
nictwo jednorodzinne. D ecyzje z lat 50. w strzym ały rozwój budow nictw a o kilkanaście 
la t130. Podobna sytuacja m iała m iejsce w  latach 70., kiedy jedna z fabryk, w brew  planom  
zagospodarowania przestrzeni i bez uzgodnienia z władzam i m iasta, rozbudowała 
przedsiębiorstwo kosztem  40 działek budow lanych131. Powszechnym  zjawiskiem  był brak 
infrastruktury handlowo-usługowej na nowo powstających ulicach i osiedlach. Brakowało 
dróg dojazdowych, chodników  i ulic. W ykonaw cy pozostawiali nieuprzątnięte elem enty 
budowlane. W  wielu przypadkach najem cy odm awiali przejęcia m ieszkań, ponieważ nie 
zostały zelektryfikowane ( np. przy ulicy Polnej w  1964 roku), innych nie podłączano na 
czas do sieci wodno-kanalizacyjnej. Brakowało energii cieplnej m im o funkcjonowania 
w ielu niewielkich kotłowni. Skutkiem  było wysokie zadym ienie osiedli. W  oddawanych 
blokach uskarżano się na duża liczbę usterek i b łędów  budow lanych132.

W  m ieście istniało kilka cm entarzy: dwa ewangelickie (stary i nowy), rzym skokatolicki 
(parafialny), żydowski i przywięzienny. W 1946 roku na terenie nowego cm entarza ewan
gelickiego przy ul. Polnej powstał cm entarz poległych żołnierzy radzieckich, których zwłoki 
ekshum owano z kilku gm in powiatu bydgoskiego133. Jego resztki zlikwidowano w  paź
dzierniku 1951 roku. Fragm enty przyłączono do cm entarza poległych żołnierzy 
radzieckich, b y  nadać m u „estetyczny i godny w ygląd”134. Od jesieni 1948 roku planowano 
otwarcie cm entarza kom unalnego135. Cm entarz parafialny w  latach 40. byl przepełniony. 
Proboszcz zaczął grzebać zm arłych na cm entarzu ewangelickim  leżącym  po lewej stronie 
ul. Jedności Robotniczej. W ładze początkowo zakazały tego procederu. Ostatecznie, po 
zarzuceniu planu budow y cm entarza przy drodze do Sam ociążka w  grudniu 1953 roku, 
czasowo zgodziły się na powiększenie cm entarza parafialnego kosztem  cm entarza ew ange
lickiego. W  1958 roku pojawił się plan utw orzenia nekropolii kom unalnej przy Szosie 
Kotom ierskiej na pow ierzchni 2,23 ha, który  zarzucono po kilku m iesiącach. W  1960 roku

128 APB, PMRN, sygn. 12,45; APB, PPRN, sygn. 1159; APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/6.
12<> APB, PMRN, sygn. 30: Protokół nr IX/51 z 10 września tggi. W 1951 roku debatowano nad 

utworzeniem powiatu koronowskiego. Reprezentant Prezydium PRN Biskupski 10 września 
1951 roku przedstawił szczegóły zawarte w planach Wojewódzkiej Komisji Planowania 
Gospodarczego. W jego granicach miało znaleźć się sześć gmin z powiatów świeckiego, tuchol
skiego i sępoleńskiego z 22 tys. mieszkańców. Po dyskusji przyjęto jednogłośnie uchwalę (nr 
22/51) o wyłączeniu miasta Koronowa z powiatu bydgoskiego i włączeniu go do mającego 
powstać powiatu koronowskiego z siedziba lokalnych władz w Koronowie.

>3° APB, PMRN, sygn. 31: Załącznik do protokółu z 31 maja 1961 Miejskiej RN w Koronowie oraz 
Uchwała nr 1/61 w sprawie kierunkowych zadań.

131 APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5.
132 APB, PMRN, sygn. 18, Tamże, sygn. 12,41, 45.
133 Tamże, sygn. 29: Protokół nr 546 z 25 marca 1946. Znalazły się na nim także zwłoki żołnierzy 

pierwotnie pogrzebanych przy kościele św. Andrzeja w Koronowie -  APB, SPB, sygn. 707.
‘33 APB, PMRN, sygn. 30: Protokół nrX/51 z  20 października 1951.
133 Tamże, sygn. 29, 35,36.
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odstąpiono od budow y cm entarza kom unalnego po pow iększeniu o 2990 m etrów  
kw adratowych cm entarza parafialnego kosztem  cm entarza ewangelickiego na m ocy 
decyzji Prezydium  M R N  z dnia 20 stycznia 1959 roku i 24 stycznia 1962 roku. Łącznie 
cm entarz parafialny przy ul. Jedności Robotniczej obejm ował powierzchnię 1,9 ha. Na 
pozostałym  gruncie, który pozostał po parcelacji cm entarza ewangelickiego, w iosną i latem  
1962 roku urządzono zieleniec m iejski. Od 1968 roku ponownie pojaw iła się inicjatywa 
budow y cm entarza kom unalnego przy ul. Przem ysłowej. Cm entarz parafialny stopniowo 
się zapełniał. Budowa cm entarza m iała rozwiązać problem  konduktów  pogrzebowych, któ
re przem ieszczały się w ąskim i uliczkam i z przedsionka kościoła św. Andrzeja na cm en
ta rz136. Ostatecznie prace budow lane na cm entarzu kom unalnym  zakończono w  1981 
roku137. Ocalał stary cm entarz ewangelicki m ieszczący się przy ulicy Okolę o powierzchni 
0,03 ha. Ostatnich pochów ków  dokonano w iatach  II wojny. W  latach 60. byl nieużytkowa- 
ny, zdew astow any i zniszczony. Przy ulicy D zierżyńskiego powierzchnię 0,2 ha zajm ował 
cm entarz w ięzienny138. Od 1948 roku w ładze czyniły darem ne starania o zam knięcie i lik
w idację cm entarza żydowskiego m ieszczącego się przy Szosie Kotom ierskiej139.

Status praw ny m iasta ulegał zm ianom . Początkowo występow ało jako m iasto sam o
dzielne, potem  m iasto-grom ada, ponow nie m iasto sam odzielne i wreszcie m iasto-gm ina 
z 32 sołectwam i w  1976 roku i 28 w  1980 roku (Buszkowo, Bytkowice, Dziedzinek, Gogolin, 
Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko W ielkie, M ąkowarsko, 
N ow y Dwór, Okolę, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Skarbiewo, Sitowiec, Stary Dwór, 
Tryszczyn, W iązowno, W ilcze, W ierzchucin Królewski, W iskitno, W itoldowo, W teln o)140.

Obszar m iasta obejm ował pow ierzchnię 2734,38 h a  (w tym  grunty orne 1383,73 ha, 
łąki i pastwiska 72,31 ha, lasy 115,73 ha, place 179,11 ha, inne 983,50 ha. Ogółem  za 
nieużytki traktowano 794 ha), w  latach 50. — 2812,39 ha (w tym  ziem i ornej 1370,42 ha, 
łąk  i pastw isk 133,89 ha, lasy 710,44 ha, w ody 178,75 ha, pozostałe grunty 418,89 ha) do 
połow y lat 60. — 2820,28 ha do 1974 roku i 2825 ha do końca lat 8 0 .141. Problem em  były 
lotne piaski, które w ystępow ały w  osiedlach podm iejskich, np. Srebrenicy, Pieczyskach, 
Tuszynach. Stopniowo, poprzez zalesianie, starano się zm inim alizow ać negatyw ne wpływ y 
tego zjawiska. Do 1955 roku obsadzono 30 ha, część zagospodarowała elektrownia. W  ko
lejnych latach rocznie zalesiano po 1-3 hektary142. Stałym  zm artw ieniem  były powstające 
po obfitych ulewach obsuwiska rozm ywające, zwłaszcza w  starej nisko położonej części 
m iasta, ulice i chodniki. M iasto odczuwało skutki przyśpieszonej industrializacji, której 
nie tow arzyszyła system atyczna rozbudowa infrastruktury. Zapóźnienia cyw ilizacyjne da
w ały o sobie znać w  w ielu sytuacjach, zwłaszcza gdy w drażano nowe osiągnięcia naukowo- 
-techniczne.

133 Tamże, sygn. 30, 31,40, 44, 45, 48; APB, PPRN, sygn. 980.
47 APB, KMG PZPR, sygn. 115/И/6.
138 APB, PPRN, sygn. 980.
w  APB, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 1974-1989 (UWB), Urząd ds. Wyznań, sygn. 15; APB, 

PMRN, sygn. 27, 41; APB, PPRN, sygn. 980. Ostatniego pochówku dokonano 6 stycznia 1933
roku. Cmentarz o powierzchni 0,36.30 ha z drogą 0,07.84 ha został w części zniszczony przez
Niemców. Po wojnie ulegał systematycznej dewastacji. W 1964 roku planowano przekazanie
nieruchomości Zakładowi Gospodarki Komunalnej pod budowę magazynów.

140 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3, 115/III/4; APB, PPRN, sygn. 476: Wizja gminy Koronowo 
w 1980.

Ч1 APB, PMRN, sygn. 8, 30, 31, 32, 48.
w  Tamże, sygn. 30.
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Prace nad porządkow aniem  ulic m iasta, dróg i m ostów  rozpoczęto od połow y 1945 
roku. W łaściw e prace trw ały od w iosny i lata 1947 roku143. Zostały wym uszone zniszcze
niam i, jakie poczyniła powódź, która zalała część m iasta nocą z 22 na 23 grudnia 1946 
roku. W oda cofnęła się 30 grudnia 1946 roku144. W 1946 roku rozebrano zniszczone w  czasie 
w ojny budynki oraz znajdujący się w  centrum  m iasta kościół ewangelicki zniszczony w  czasie 
w ojny145. Od wiosny i lata 1947 roku trw ały prace nad brukowaniem  Rynku146. Od 1951 roku 
próbowano, z um iarkowanym  powodzeniem , uporać się z panującym i po zmroku 
ciem nościam i na ulicach147. Dopiero w  1955 roku wraz z elektryfikow aniem  osiedli 
Przyrzecze, Pieczysk, Tuszyna i budynków przy Szosie Kotomierskiej liczba punktów 
oświetleniowych wzrosła do 82 w  1958 roku, 84 w  1959 i 109 w  końcu lat 60. Przestarzałe 
lam py stopniowo zaczęto w ym ieniać w  drugiej połow ie lat 70. i w  kolejnym  dziesięciole
c iu 148.

Na wygląd centrum  m iasta korzystnie wpłynęło przeniesienie w  1960 roku targu 
z Placu Zwycięstwa. Początkowo planow ano ulokowanie targow iska w  budynku po byłej 
kostnicy ewangelickiej przy ul. Jedności Robotniczej. Ostatecznie zarzucono pom ysł. Targ 
nabiałowy zlokalizowano na Placu Krzyżowym , zaś zw ierzęcy czasowo do 1964 roku przy 
ul. Polnej. Ostatecznie dopiero w  1975 roku został przeniesiony na ulicę Aleje W olności. 
W łaścicielem  obu targow isk z dniem  29 lutego 1972 roku została Gm inna Spółdzielnia 
„Sam opom oc Chłopska” 149.

Prace nad poprawą stanu dróg i chodników zapoczątkowano po powodzi w  1947 roku 
i kontynuow ano w  1950 i 1951 roku. Przebudowano place i część ulic. N a innych położono 
bruk lub pólbruczek (Sobieskiego, Podwórzowa, Bydgoska, Szkolna, Ślusarska, N ow o
dworska). Prace te radni traktow ali jako niecelowe ze w zględu na m ającą się rozpocząć 
budow ę sieci wodno-kanalizacyjnej. Uporządkowano drogi gruntowe do Różan, Glinek 
i Sam ociążka oraz na Bydgoskiej i Przyrzeczu. Nie potrafiono uporać się z drogą do Starego 
Dworu oraz części starego Koronowa, która była rozm ywana po większych opadach150.

Ulice i drogi po rozpoczęciu budow y elektrowni oraz sieci wodno-kanalizacyjnej były 
w  ruinie. System atycznie rozjeżdżał je  ciężki sprzęt budowlany. Część dróg została w  latach 
1966-1971 wyasfaltowana. I one niebaw em  zostały zniszczone w  trakcie budow y wokół 
m iasta obw odnicy w ia ta ch  1970-1971. W 1959 roku łączna długość ulic wynosiła 46,6 km, 
w  tym  o nawierzchni ulepszonej zaledwie 7,4 km, a zaledwie 0,3 km  o nawierzchni twardej. 
Długość chodników  o twardej nawierzchni — 3,8 km, o m iękkiej nawierzchni — 4,4 km. 
M iasto dysponowało 3 m ostam i drewnianym i, 2 w iaduktam i żelbetowym i i 2 przepustam i 
z betonow ych rur. Stan ulic w  centrum  m iasta uległ poprawie podczas przygotowań do 
obchodów  600-lecia nadania praw  m iejskich w  1968 roku. Do 1965 roku statystyka pogor
szyła się, poniew aż na pow stających osiedlach nie przewidywano budow y dróg twardych, 
a jedyn ie jezdn ie żużlow e151. N aprawiono drew niany m ost przy N akielskiej. Z  czasem

143 Tamże, sygn. 30; APB, SPB, sygn. 46, 720.
144 APB, UWPB, sygn. 1171.
145 APB, PMRN, sygn. 30. W początkach 1945 roku władze miasta podjęły decyzję o odbudowie

kościoła, w którym miały znaleźć swoją siedzibę sala widowiskowa dla 400 osób, dom kultury
i biblioteka. Pomysł zarzucono w 1946 roku.

146 APB, SPB, sygn. 720.
147 APB, PMRN, sygn.30, sygn. 46: Protokół nrXVHI/52 z 10 czerwca 1952.
148 Tamże, sygn. 30,41,49.
149 Tamże, sygn. 28, 31,45.
150 Tamże, sygn. 30.
131 Tamże, sygn. 12, 31, 34, 44,48, 49 -
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został zastąpiony przez m ost betonowy. N ow y m ost w zniesiono w  1960 roku przy ulicy 
B ydgoskiej152.

W  końcu lat 60. infrastrukturę kom unikacyjną tworzyły: kolej w ąskotorowa 
Koronowo-Bydgoszcz, kolej norm alnotorowa Koronowo-Pruszcz Bagienica-Chojnice, 
autobusy KSK -  25 kursów  do Bydgoszczy, 2 do W ierzchucina, 1 do Sępólna. A utobusy PKS 
- 1 8  kursów  do Bydgoszczy, 17 do Tucholi, 2 do Sępólna, 2 do D obrcza153. W ładze od 1952 
roku do końca lat 60. bezskutecznie zabiegały o wybudow anie norm alnego połączenia ko
lejowego Koronowa z Bydgoszczą przez M aksym ilianow o154. Starania te zbiegły się 
w  czasie z likw idacją z dniem  1 października 1969 roku kolei wąskotorowej. Kolej odgry
w ała istotną rolę w  transporcie ziem iopłodów  oraz kom unikacji osobowej, m im o wielu 
niewygód. O dcinek 25 km  do Bydgoszczy pokonywano w  ciągu 2-2,5 godziny155. Od jesieni 
1971 do końca 1972 roku w ybudowano dworzec autobusowy, przenosząc dotychczasowy 
przystanek z Placu Zw ycięstw a156.

Polityka m iała w pływ  na patronów  i nazw y ulic. Do 1948 roku obow iązyw ały nazw y z II 
Rzeczypospolitej. O kólnik z 2 m arca 1951 roku w  sprawie nazw  gloryfikujących nazwiska 
osób obcych nam  ideowo lub nawet w rogich ostatecznie zakończył proces zm iany nazw 
u lic157. W  dniu 12 grudnia 1948 roku, b y  uczcić fakt połączenia PPR i PPS, na w niosek 
radnego D obrzyńskiego przem ianowano ulice: W ilsona na Generalissim usa Stalina, Byd
goską na Arm ii Czerwonej, Szpitalną na Kasprzaka, Tucholską na W ojska Polskiego, 
N akielską na Janka Krasickiego, F am ą na Ludwika W aryńskiego, Rycerską na Okrzei, 
Cm entarną na Jedności Robotniczej, A leje Klasztorne na A leje Feliksa Dzierżyńskiego, 
Rynek na Plac Zwycięstwa. N adane nazw y ulic w ylotow ych anulowano na posiedzeniu 
3 lutego 1949 roku. Powrócono do nazw: Bydgoskiej, Tucholskiej i N akielskiej. Zm ieniono 
nazwy ulic z św. Jana na Jana Krasickiego, św. Andrzeja na H anki Sawickiej, a osiedlu 
odbudowanem u przez więzienie przy drodze do Sam ociążka nadano nazwę M arcelego 
N ow otki158. W  październiku 1956 roku zm ieniono nazw ę ulicy Generalissim usa Stalina na

132 Tamże, sygn. 12,31; APB, SPB, sygn. 785.
‘53 APB, SPB, sygn. 718; APB, Powiatowa Rada Narodowa w Bydgoszczy 1945-1950 (PRN), sygn.

50, 66; APB, PMRN, sygn. 117. Istniejące w latach 40. połączenia autobusowe na trasach 
Bydgoszcz — Koronowo — Słupsk, Bydgoszcz -  Koronowo — Sępólno, Wierzchucin — 
Mąkowarsko — Koronowo z przerwami kursowały od 1946 roku.

154 APB, PMRN, sygn. 29, 30. Pierwsze wnioski w tej sprawie władze miejskie sformułowały
w grudniu 1948 roku, kolejne przedłożono organom decyzyjnym 2 stycznia 1952 roku. 
Uzyskały poparcie Wojewódzkiej Komisji Planowania w 1955 roku. Pozytywnie do pomysłu 
odnosiły się władze Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego КС PZPR i Komitet 
Główny Frontu Jedności Narodu. Zasadność projektu wyjaśniano planami utworzenia 
powiatu koronowskiego oraz codziennymi dojazdami do pracy w Bydgoszczy około 500 
robotników. Zastrzeżenia miało Ministerstwo Kolei. Ostatecznie w 1956 roku plan budowy 
kolei nie został uwzględniony w nowej pięciolatce. W 1956 i 1957 trwały prace nad zebraniem 
dokumentacji, która w części bazowała na rozwiązaniach proponowanych w 1908 roku. 
Budowę w i960 roku ujęto w planie inwestycyjnym bez ustalenia terminu jej realizacji.

«5 APB, PMRN, sygn. 12, 31.
156 Tamże, sygn. 45: Protokół 56/71 z 6 października 1971.
w  Tamże, sygn. 30.
138 Tamże, sygn. 26, 29, 31,32. Na przełomie lat 60 i 70 ulice nosiły nazwy: Aleje Dzierżyńskiego,

Bydgoska, Janka Krasickiego, Kasprzaka, Podgórna, Nakielska, Nowodworska, Promenady, 
Łokietka, Wąska, Okrzei, Kościuszki, Wodna, Krzyżowa, Sienkiewicza, Podwórzowa, Szkolna, 
Hanki Sawickiej, Plac Zwycięstwa, Tucholska, Sobieskiego, Garncarska, Waryńskiego, Zdro
jowa, Boczna, Ogrodowa, Dworcowa, Jedności Robotniczej, Mickiewicza, Wyczółkowskiego, 
Słowackiego, Świerczewskiego, Zawadzkiego, Polna, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Konop-
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Dworcową, a nową ulicę łączącą Szosę Kotom ierską z drogą do Sam ociążka nazwano Aleją 
W olności. O zm ianę nazw y Stalina w niósł Kom itet M iejski Frontu N arodowego na starą 
nazwę ul. Dworcowa, ponieważ „przy niej położone są dwa dworce, a w ięc będzie ona m iała 
właściw ą nazwę orientującą” -  stwierdzili radni M oczydło i Szem rowicz. W  ram ach upięk
szania m iasta w  dniu 5 listopada 1948 roku na w niosek radnego Klim ka postanowiono, by 
w zorem  innych m iast w ystaw ić „Pom nik Zw ycięstw a” na Rynku upam iętniający rewolucję 
październikową. W  dniu 12 grudnia 1948 roku w ybrano Kom itet Budowy Pom nika Zw y
cięstwa. Jednak na planach jego  budow y poprzestano159.

Szkolnictwo

Instytucje zajm ujące się kształceniem  w  Koronowie reprezentowały: żłobek, przed
szkola, szkolnictwo szczebla podstawowego i średniego. Edukowano na poziom ie ogólnym  
i zaw odow ym  tak dzieci i m łodzież ja k  i osoby dorosłe.

Pierwsze przedszkole, tzw. ochronka parafialna, powstało przy parafii rzym skokatolic
kiej jesien ią 1945 roku w  budynku byłej pastorówki przy ul. W ilsona 5. Kierowała nim 
Agnieszka Czyż160. W ładze m iasta budynek form alnie przekazały parafii 30 stycznia 1948 
roku. W  listopadzie roku następnego anulowano decyzję. D oprowadziło to do likwidacji 
placówki, którą zastąpiło od 1 lipca Przedszkole M iejskie kierow ane przez Janinę Nur- 
ską161. Początkowo składało się z oddziału I dla dzieci 3- i 4-letnich i II dla 5- i 6-latków. 
W  latach 60. pow stał oddział III. Placówka dysponowała 60-70 m iejscam i. M im o 
trudności lokalowych przyjm owano znacznie w ięcej dzieci. W 1949 roku przyjęto 70 dzieci, 
w  *955 _ 90 (150 czekało na zapisanie), w  1956 - 1 2 0 ,  w  1959 -  90, w  1963 - 1 0 3 ,  w  1973 -  
108162. W  roku 1965 zapadła decyzja o budowie nowego przedszkola163. Tem po realizacji 
inwestycji było powolne. Liczba dzieci korzystających z tej form y kształcenia i opieki 
stopniowo rosła dzięki uruchom ieniu ognisk przedszkolnych działających przy szkołach 
podstawowych. W  1977 roku do przedszkola uczęszczało 145 dzieci, do ognisk 87, rok 
później odpowiednio: 149 i 140, w  1980: 210 i 94, w  1985: 293 i 173, w  1988: 288 i 200. 
M im o to w  1980 roku w  przedszkolach brakow ało m iejsc. N a przyjęcie oczekiwało 80 
dzieci. Po interwencjach w ładz partyjnych przyjęto dodatkowo kolejnych 3 0 164. W  1988 
roku powstał żłobek zakładowy. U częszczało do niego 52 dzieci165.

Szkolnictwo szczebla podstawowego zapewniała Publiczna Szkoła Podstawowa, 
następnie Szkoła Podstawowa nr 1. Rozpoczęła działalność w  lutym  1945 roku z inicjatyw y

nickiej, Łąkowa, 26 Stycznia 45, Topolowa, Nowotki, Okrężna, Pomianowskiego, Aleje 
Wolności, Przemysłowa, Szosa Kotomierską, Porzeczna i Okrężna, Nadrzeczna Na „Osiedlu 
600-lecia”, nowym ulicom nadano nazwy: Aleje Aleksandra Zawadzkiego, Mickiewicza, Wy
czółkowskiego, Moniuszki, Chopina, Słowackiego, Świerczewskiego.

*59 APB, PMRN, sygn. 30 (Protokół nr 11/56 z 29 października 1956: uchwała 31/56), sygn. 32 
(Uchwała nr VIII/8/64 z 26 sierpnia 1964).

160 Tamże, sygn. 35; APB, SPB, sygn. 46.
161 APB, PMRN, sygn. 29: Protokół nr 14/48(51) z 5  listopada 1948.
162 Tamże, sygn. 8, 30, 48, 49, 55. W pierwszym okresie jego istnienia przedszkolem kierowała 

Janina Nurska, wychowawczyniami były: Ludwika Nurska, Maria Bartkowiak, pomagały: 
Stanisława Popa, Jadwiga Buczkowska.

163 APB, PMRN, sygn. 43 (Uchwała nr 15/26/65); Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Bydgoszczy (PWRN), Wydział Oświaty (WO), sygn. 59,1018.

164 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/4: Protokół z posiedzenia plenarnego 24 września 1980.
165 Tamże, sygn. 115/III, sygn. 115/III: Referat sprawozdawczy Komitetu MG PZPR w Koronowie 

z 25 lutego 1989.
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Zarządu M iejskiego. Jej kierownikiem  m ianowano Józefa Ceynowę. W  m arcu 1945 roku 
szkoła otrzym ała budynek przy ul. Szkolnej. Została w  latach 1950-1951 przeniesiona na 
ulicę Sobieskiego 16. W arunki nauczania były  złe. W spółczynnik tzw. zagęszczenia izby 
lekcyjnej był najwyższy w  w ojew ództw ie bydgoskim . W ynosił 65,5 ucznia na izbę. N orm a 
na jednego ucznia wynosiła 1,20 m etra kwadratowego. W  Koronowie wynosiła 0,74 metra. 
W ładze w  i960 roku przystąpiły do budow y nowego gm achu szkolnego przy ul. Dworcowej 
48. Został oddany do użytku w  1961 roku. W  nowym  gm achu ulokowano Szkołę 
Podstawową nr 2. Jej kierow nikiem  został Tadeusz Pizkozub. Do obu placów ek w  1966 
roku trafiło 278 dzieci uczących się dotychczas w  klasach stopnia podstawowego przy m iej
scowym  Liceum  Ogólnokształcącym . Funkcjonowało także szkolnictwo stopnia 
podstawowego dla pracujących. Z  tej form y kształcenia korzystało od 92 uczniów  w  i960 
i 84 w  1963 roku do około 20-50 rocznie w  kolejnych latach. W  1985 roku kształciło się 
w  tym  system ie 20 osób. W  Szkole Podstawowej dla Pracujących nauczało w  zależności od 
okresu od 3 do 7 nauczycieli166.

W  1950 ze szkolnictwa stopnia podstawowego korzystało 460 dzieci, w  1959 -  780, 
w  i96 0  -  819, w  1961 — 1078 ,1962 — 1210, w  1963 — 1380, w  1964 — 1392, w  1965 - 1 4 7 8 , 
w  1967 — 1049, w  tym  38 dla pracujących, w  1969 — 1039, w  1972 — 1538, w  1975 — 1541, 
w  1977 — 1414, w  1981 — 1369, w  1983 — 1390, w  1985 — 1553, w  1988 — 1712, w  1991 — 
1868167. W  końcu lat 50. kształcenie odbywało się w  11-12 izbach lekcyjnych, nauczało 17 
nauczycieli, w  latach 60. w  11-32 izbach uczyło 23-47 nauczycieli, w  latach 70 .32-33 izbach 
i 53-60 nauczycieli, w  latach 80 -  33-35 izbach i 63-70168.

Przy Szkole Podstawowej od 1949 do 1951 roku organizowano 4 kursy z 840 godzinam i 
dla analfabetów. Zarejestrowano do 20 kwietnia 1949 roku 50 analfabetów 
i półanalfabetów. W  kolejnych m iesiącach następnych 110 osób. Ogółem  ze 160 (w tym  78 
analfabetów) osób z kształcenia zwolniono ze w zględu na w iek (powyżej 50 roku życia) 28 
osób, kalectwa, choroby, upośledzenia 11, w yprow adziły się 3 osoby. Kurs ukończyło 
w  1950 roku 118 osób. W  kolejnej edycji kursu rozpoczynającego się w  1950 roku zapisały 
się 34 osoby. O ficjalnie uznano w  kw ietniu 1951 roku, że analfabetyzm  w  m ieście został 
zlikw idow any169. Problem  jedn ak nadal, choć w  postaci znacznie złagodzonej, istniał. W ła
dze poprzez Bibliotekę M iejską w  1957 roku przedstaw iły plan otwarcia tzw. zespołów 
czytelniczych, by w ciągnąć do pracy półanalfabetów, tj. tych, którzy nie ukończyli 7  klas, 
oraz zorganizow ać uniwersytet dla społeczeństwa przy w spółudziale nauczycieli170. Na 
planach, ja k  się wydaje, jedn ak poprzestano.

W  początkach 1946 roku podjęto decyzję o uruchom ieniu M iejskiego Gim nazjum  
Koedukacyjnego. Otwarcie nastąpiło 10 lutego 1946 roku. Dyrektorem  m ianowano Feliksa 
Kaute (1946-1949). Jego następcam i byli: Stanisław  Gałan (1949-1951), Józef Ceynowa 
(1951-1967), Kazim ierz Śm ierzchalski (1967-1969), Elżbieta Gańcza (1969-1971), Zbig
niew  Nowakowski (1971-1982), Eugeniusz Banaszewski (1982-1990). Budynek szkoły 
znajdował się w  w yrem ontow anym  budynku przy ul. Dworcowej 53. Początkowo w  szkole 
pracowało 3 profesorów, od października 1948 roku — 4. N aukę podjęło w  4 klasach 160 
uczniów. W  styczniu 1948 roku gim nazjum  zostało upaństwowione i ostatecznie

166 APB, PMRN, sygn. 31, 35; APB, PPRN, sygn. 117; APB, PWRN, WO, sygn. 479; Z. Kuras, dz. 
cyt., s. 101-102.

167 APB, PMRN, sygn. 8,30, 48,49; APB, PWRN, WO, sygn. 59,355,1014; APB, PPRN, sygn. 117, 
1287,1382; Roczniki statystyczne za lata 1975,1977,1980,1983,1985,1988; Województwo 
bydgoskie w liczbach, Bydgoszcz 1992; Z. Kuras, dz. cyt., s. 101-103.

168 APB, PMRN, sygn. 48,49; APB, PPRN, sygn. 117.
169 Tamże, sygn. 30, 36.
170 Tamże, sygn. 30.
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zlikwidowane w  1949 roku171. Jego następczynią z dniem  1 w rześnia 1949 roku została 
Państwowa Szkoła O gólnokształcąca stopnia podstaw ow ego i licealnego. Z  czasem  prze
m ianow ana na Liceum  Ogólnokształcące. Pierwszym  dyrektorem  szkoły m ianowano 
Stanisława Gałana. Początkowo w  4 klasach licealnych kształciło się 142 uczniów, w  1953 
w  5 - 1 5 9 , w  i960 w  5 - 1 8 9 , w  1961 -  225, w  1964 w  8 -  299, w  1966 w  6 -  230. W  początkach 
lat 70. kształcono od około 260-270 osób do około 200-210 w  końcu lat 70. W  latach 80. od 
około 150 do około 200-210 osób. W  latach 60. pracowało 9-14 nauczycieli. W  latach 70. -  
15-17 i 80. -  około 20. Szkoła dysponowała 5 izbam i lekcyjnym i i pracowniami: fizyko-che
m iczna i biologiczna. W  dniu 14 października 1972 roku nadano szkole imię Leona W y
czółkowskiego 172.

Często zm ieniającą się strukturę posiadało szkolnictwo zawodowe. N ajstarszy rodo
wód posiadała Państwowa Szkoła Dokształcająca. Została założona w  1885 roku. Jej zada
niem  było przygotow anie do wykonyw ania zaw odów  rzem ieślniczych i kupiectwa. Z  dniem  
1 w rześnia 1945 roku w  budynku przy ul. Szkolnej 4 w znow iła działalność jako  Publiczna 
Szkoła D okształcająca Zaw odow a w  Koronowie. Zw yczajem  przedw ojennym  przyjęto tylko 
uczniów pracujących zawodowo. Zgłosiło się do dwóch klas 28 uczniów. Kierownikiem  
szkoły i nauczycielam i byli pracow nicy szkoły podstawowej, którzy po południu dochodzili 
do szkoły. Realizowano przedwojenny program nauczania. Reorganizacja nastąpiła z dniem 
1 lutego 1946 roku. Przyjm owano m łodzież, która ukończyła 7 klas szkoły powszechnej oraz 
m łodzież niepracującą zawodowo. Dla m łodzieży, która nie uczończyła 7 klas, utworzono 
w  1946 roku trzy klasy w stępne (2 6 ,5 7  i 49 uczniów), I zawodową (50), II zawodową (26). 
W  1947 roku uczyło się 189 uczniów. W  1947 roku zm ieniono nazwę szkoły na Publiczną 
Średnią Szkołę Zawodową. Zredukowano klasy wstępne. W 1948 roku szkołę przeniesiono 
do gm achu przy ulicy Dworcowej 53. Od 1 lutego 1950 roku wprow adzono w arsztatow e 
szkolenie z m echaniki precyzyjnej. W  1950 uczyło się 230 uczniów. W  1951 roku urucho
m iono w arsztaty szkoleniowe: kuźnictwa, spawalnictwa, introligatorstwa. Pierw szy pra
wie natychm iast przekształcono w  warsztat produkcyjno-usługow y przy ul. Bydgoskiej 5. 
Z dniem  1 w rześnia 1951 roku działała jako Zasadnicza Szkoła M etalowa ze specjalnością 
ślusarstwa m aszynowego. Istniejące w arsztaty introligatorski, m echaniki precyzyjnej 
i dział zbiorowego żywienia z dniem  31 sierpnia 1952 roku zlikwidowano. W  1952 roku 
w arsztaty całkowicie zarzuciły usługi indywidualne, a przeszły do produkcji w  pom ieszcze
niach przy Dworcowej 53. Od 1 w rześnia 1954 roku szkoła zm ieniła nazwę na Zasadniczą 
Szkolę M echanizacji Rolnictwa z dwuletnim  cyklem  kształcenia. W  1957 roku szkolę 
przekształcono w  Jednoroczną Szkołę Traktorzystów, która przez 11 m iesięcy miała 
przygotow ać pracow ników  na potrzeby spółdzielni produkcyjnych. W  roku szkolnym  
1957/58 wprow adzono 3-letnie nauczanie m echanizatorów  rolnictwa. Od tego m om entu 
szkoła nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła M echanizacji Rolnictwa. Posiadała specjalności: 
m echanizacji rolnictwa, ślusarstwa m aszynowego. Posiadała obok klas dla m łodzieży 
niepracującej klasy dla m łodocianych pracujących. W  szkole kształciło się w  i960 roku 130 
uczniów, w  1964 — 498, w  1972 — 537, w  1977 -  452, w  1985 — 345, w  1988 -  507. W 1964 
roku powstało przy szkole trzyletnie Technikum  M echaniczne. Kształciło w  pierwszym  
roku istnienia 40 uczniów, w  1967 -  110, w  1977 -  102, w  1985 — 75, w  1988 — 26. W 1977 
roku Technikum  Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa i Szkoła Przys
posobienia Rolniczego (Zasadnicza Szkoła Rolna) utw orzyły Zespół Szkół Zawodowych 
w  Koronowie poszerzony w  1980 roku o Liceum  Ogólnokształcące. W  latach 1956/57

171 Tamże, sygn. 35; APB, PRN, sygn. 49; „Tematy Koronowskie”, 1996, nr 4.
172 APB, PWRN, WO, sygn. 1014; APB, PMRN, sygn. 30,35; APB, PPRN, sygn. 117; APB, PRN, sygn.
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wybudowano barak szkolny z 2 salam i lekcyjnym i. Zalążek warsztatów  szkolnych w  1949 
roku tworzył warsztat ślusarki przy Bydgoskiej 5. W  1952 roku przy ulicy Dworcowej 
adaptowano budynek na salę obróbki m etali, kuźnię, narzędziownię i m agazyn. W  1954 
roku w ybudowano halę ślusarską, m ontażową halę m aszyn rolniczych, garaże, m agazyn 
paliw  płynnych. W 1950 roku pow stały działy: introligatorski, m echaniki precyzyjnej, ko
walstwa, zegarm istrzostwa, które zlikwidowano w  1951 roku. Przetrwał dział gospodar
stwa dom owego dla dziewcząt oraz w arsztaty w  specjalności ślusarza m aszynowego, które 
bazow ały na usługach. W 1951 roku ograniczono się do kształcenia w  specjalności ślusarz 
maszynowy. Od 1954 roku pojawiła się specjalność traktorzysta m echanik. W  latach 
1956-1957 w arsztaty prow adziły 11-m iesięczne kursy traktorzystów, które przekształcono 
w  specjalność m echanizator rolnictwa. W 1961 roku uruchom iono nową specjalność ślu
sarz m aszynowy. Kadrę nauczycielską tworzyło 20 stałych nauczycieli i 6 dochodzących. 
Znaczne zasługi dla szkolnictw a zawodowego wnieśli: Paweł Gabryś (dyrektor w  latach 
1934-1939 i 1946-1969), Józef Popa, Bogdan Zam iar. Kolejnym i dyrektoram i byli: Jerzy 
Jankiewicz (1969-1980), Zbigniew  N owakowski (1980-1982) i Eugeniusz Banaszewski 
(1982-1990). Przy szkole, od 1 w rześnia 1952 roku, istniał internat. W  pierw szym  roku 
istnienia przebywało w  nim  30 uczniów, w  1954 — 60, w  1959 -  77, w  1964 - 1 5 0 , w  1966 — 
162. M ieścił się w  budynkach byłej elektrowni przy Alejach W olności 1. Upaństwowienie 
internatu nastąpiło w  roku szkolnym  1954/55. W  szkole działały: kolo teatralne, technolo
giczne, fotograficzne, sceniczne. Od 1961 roku planowano wybudow anie nowego interna
tu, ostatecznie realizacja inwestycji przeciągnęła się do lat 70. Internat przy Kotom ierskiej 
przekształcono w  1980 roku w  Bursę Szkolnictwa Zawodowego. W  jego  gm achu w  latach 
70. odbyw ały się szkolenia Ochotniczego H ufca Pracy. W  drugiej połowie lat 80. na par
terze ulokowano przedszkole publiczne173. W  końcu 1970 roku otwarto Zasadniczą Szkolę 
Zaw odow ą Rzem iosł B udow lanych174.

Placówką oświatowo-wychowawczą, która wpisała się w  pow ojenna historię K orono
wa, byl także Zakład Popraw czy i Schronisko dla N ieletnich w  Koronowie. Powstał w  1951 
roku w  budynku byłego Sądu Grodzkiego. Pierwszym  dyrektorem  była Janina W alczak. 
W  dniu 3 m aja 1951 roku przybyła pierw sza 20-osobowa grupa dziewcząt. W  1955 roku 
zlikwidowano schronisko dla nieletnich. Pozostawiono tylko zakład popraw czy dla nielet
nich dziewcząt. W  latach 1971/1972 po pożarze zakład przekształcono w  zakład popraw czy 
dla chłopców. Od 1 września 1972 roku ponownie przekształcono w  zakład dla dziewcząt 
oraz zakład popraw czy i schronisko dla nieletnich. W  placówce działały różne typy szkół: 
podstawowa, podstawowa dla pracujących, prowadzono szkolenia zawodowe, a od 1988 
roku istniała Zasadnicza Szkoła Zaw odow a175.

Służba zdrowia

M im o, że po w kroczeniu w ojsk radzieckich do Koronowa m iasto przekształciło się na 
kilka m iesięcy w  wielki szpital (ulokowano na jego  terenie 19 szpitali polow ych)176, nie po
w ołano w  m ieście cywilnej służby zdrowia. Udało się to dopiero w  czerwcu i lipcu 1945 
roku. Uruchom iono, dzięki staraniom  dr. Franciszka Tywuschika i dr. Bernarda M eyzego, 
Szpital M iejski (ten ostatni objął obowiązki dyrektora placówki) na 45-50 łóżek

■73 APB, PRN, sygn. 49; APB, PWRN, WO, sygn. 59,355,517,567,703,1014; APB, PMRN, sygn. 1, 
12, 30, 48,49; APB, PPRN, sygn. 117,1287,1382; Roczniki statystyczne za lata 1975-1988.

‘74 APB, PMRN, sygn. 12.
>75 „Tematy Koronowskie”, 2001, nr 1.
176 APB, PMRN, sygn. 30: Referat na 6 rocznicę wyzwolenia Koronowa z  26 stycznia 1951.
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z oddziałam i: wewnętrznym , zakaźnym , chirurgicznym , położniczym  oraz Ośrodek Zdro
w ia (kierował nim  Franciszek Tywuschik) z poradniam i: weneryczną, ogólną, dla matki 
i dziecka, szkolną i przedszkolną177. O piekę m edyczną w  1945 i 1946 roku sprawował 
personel, na który składało się wym ienionych dwóch lekarzy oraz dentystka H elena Popa, 
dwie pielęgniarki Florentyna Szeps i M aria H ryniewicz i pięć przyuczonych do zawodu, bez 
kwalifikacji, pielęgniarek i położna178. Działała od 1945 roku apteka, która po 
upaństw ow ienia stała się Apteką Stołeczną nr 21179.

Żyw ot szpitala był krótki. Decyzją z dnia 20 października 1948 roku Prezydium  M RN 
oddało szpital w  Koronowie szpitalowi powiatowem u w  Bydgoszczy. Zadecydow ały o tym 
w zględy finansowe oraz niem ożność rozbudow y szpitala w  takim  stopniu, by obsługiwał 
północną część powiatu bydgoskiego i 2-3 ościenne pow iaty180. Do 1 lipca 1949 roku szpital 
funkcjonow ał jako  Szpital O gólny w  Bydgoszczy z Oddziałem  Zakaźnym  w  Koronowie. 
Posiadał 16 łóżek na oddziale zakaźnym  i 13 na ogólnym . Personel składał się z lekarza, 
3 pielęgniarek i 8 osób personelu pom ocniczego. Gm ach szpitala zajął Ośrodek Zdro
w ia 181. Oddział zakaźny został zlikw idow any w  czerwcu 1949 roku. Jego funkcje przejął 
Rejonow y Ośrodek Zdrowia dla m iasta i gm iny Koronowo, którego statut uchwalono 15 
lipca 1947 roku. Pracowało w  nim  3 lekarzy. Posiadał 6 łóżek szpitalnych182. W 1952 roku 
w  ośrodku funkcjonow ały poradnie: ogólna, kobieca dla ciężarnych i chorób kobiecych, 
dentystyczna, skórno-weneryczna, dziecięca, sportowo-lekarska, zapobiegawcza. W  spra
w ozdaniu za okres od 1 stycznia do 20 grudnia 1952 roku zawarto inform acje statystyczne. 
Udzielono 86553 porad, czyli o 100% więcej niż w  1951, odebrano 306 porodów, poradnia 
dentystyczna przeprowadziło 15496 zabiegów, szczepieniom  ochronnych poddano 4623 
osoby. Dzięki energicznym  działaniom  lekarzy powstrzym ano do połow y lat 50. w  m ieście 
i okolicznych w siach pojaw iające się rokrocznie epidem ie zakaźne, głównie tyfusu183. Stan 
sanitarny m iasta, o czym  była m owa, był jed n ak  daleki od zadowalającego. Podobnie było 
z poziom em  w iedzy sanitarnej m ieszkańców. W  sprawozdaniu z Rejonowego Ośrodka 
Zdrow ia w  Koronowie za okres od 1 stycznia do 30 w rześnia 1955 roku Franciszek 
Tyw uschik w skazyw ał na trudności w  prowadzeniu szczepień. O soby dorosłe, i to głównie 
należące do inteligencji pracującej, nie chciały się szczepić przeciwko durowi brzusznem u. 
Inne osoby w  czasie szczepienia, na ogół zupełnie zdrowe, sym ulow ały choroby, chcąc 
uzyskać jedynie zwolnienia lekarskie. Ustawiali się przed gabinetam i, tw orząc olbrzym ie 
kolejki. Grupa ponad 100 m atek unikała szczepień dzieci przeciwko błonicy. Część kobiet 
odm awiała porodu w  izbie porodowej, zm uszając położne do odbierania porodów  w  domu. 
N agm innym  zjawiskiem , wśród rodzących w  izbie porodowej, były  starania, by opuścić ją  
w  5-6 godzin po porodzie. Przepisy M inisterstw a Zdrowia pozw alały na to po 8-10 dniach. 
W  1955 roku Ośrodek uzyskał etat dla czwartego lekarza oraz w zbogacił się o karetkę 
pogotowia, którą zastąpiła w  1959 nowa sanitarka m arki W arszawa. W 1958 roku m iasto 
oddało do użytku ośrodek przeciw gruźliczy z rentgenem . Coraz m ocniej dawały o sobie 
znać trudności lokalow e i kadrowe. W  jednym  budynku przychodni przy ul. Jedności 
Robotniczej 1-3 m ieściło się lecznictw o zam knięte, na które składały się izba porodow a z 15 
łóżkam i i izba chorych z 10 łóżkam i. W  drugim  działały poradnie: ogólna, kobieca dla 
ciężarnych i z chorobam i kobiecym i, dentystyczna, „D” dla dzieci zdrowych od zera do 3 lat,

177 APB, UWPB, sygn. 597; PMRN, sygn. 29: Protokół nr 11/46 z 21 września 1946.
178 Tamże, sygn. 5255; APB, SPB, sygn. 649, 651.
179 APB, PMRN, sygn. 30.
180 Tamże, sygn. 22.
181 APB, SPB, sygn. 649.
182 APB, PMRN, sygn. 29.
188 Tamże, sygn. 30, 36.
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„ D l” dla dzieci chorych od zera do 14 lat, sportowo-lekarska, gabinet zabiegowy, kuchnia 
m leczna. Pracowały 34 osoby, w  tym  4 lekarzy m edycyny (Franciszek Tywuschik, Julia 
Zgorzelak, Irena Kołodziejczyk, Józef Rybka), 1 lekarz dentysta (Stanisław  Łaski), 1 technik 
dentystyczny (Jadwiga Popowa), 3 położne (faktycznie 2, gdyż jed n a ze względu na brak 
m ieszkania nie podjęła pracy), l  kontroler sanitarny, 6 pielęgniarek, 1 higienistka szkolna 
i 17 osób personelu pom ocniczego184. Ilość łóżek szpitalnych jak  i dostępność do lekarzy 
była niewystarczająca. Przychodnia obsługiwała obok m iasta także rejon wiejski 
M ąkowarska, W telna, gdzie działały dwa razy w  tygodniu dojazdowe punkty lekarskie. Za 
pożądane uznano rozbudowę ośrodka, choć wskazano, że najlepszym  rozwiązaniem  b yła
b y budow a szpitala powiatowego w  Koronowie i dom u m ieszkalnego dla służby zdro
w ia 185. W ażną rolę odegrało utworzenie z dniem  11 grudnia 1961 roku w  Koronowie 
Podstacji M iejskiego Pogotowia Ratunkowego w  Bydgoszczy, w  którym  zatrudniano 6 le
karzy „na godziny”, 3 felczerów  na etatach, 3 felczerów  na 1/2 etatu, 2 dyspozytorów, 
4 sanitariuszy, 3 kierow ców  z 4 sam ochodam i. Okręg działalności obejm ował Koronowo 
oraz grom ady: Koronowo, M ąkowarsko, W ierzchucin, W telno, W udzyń i część powiatu 
św ieckiego186. Ciężej chorych transportow ano bezpośrednio do Bydgoszczy. Pozwoliło to 
na zlikwidowanie w  1965 roku Izby Chorych w  Ośrodku Zdrow ia187. W  1967 roku rozpo
częto budow ę budynku Przychodni Rejonowej. Przychodnia posiadała poradnie: ogólną, 
dla dzieci chorych i zdrowych, kobiecą, skórno-wenerologiczną, dentystyczną, przeciw 
gruźliczą, laboratorium  analiz lekarskich. Zatrudniano 6 lekarzy, 3 felczerów, 5 dentystów,
7 pielęgniarek, 2 położne188.

Pewnym  odciążeniem  dla ośrodka zdrowia było utworzenie przy elektrosiłowni 
odrębnej przychodni zdrow ia189. Postulowano konieczność utworzenia M iędzyzakładowej 
Przychodni Lekarskiej. Ostatecznie powstała w  1971 roku przy Zakładzie Rem ontu O bra
biarek190. W  latach 70. i 80. uskarżano się na brak lekarzy, głównie dentystów 191. O rga
nem  zw ierzchnim  dla koronowskiej służby zdrowia byl W ojew ódzki Szpital Zespolony 
w  Bydgoszczy, który w  1980 roku zatrudniał na potrzeby m iasta i gm iny Koronowo:
8 lekarzy, 7 dentystów, 6 farm aceutów, 23 pielęgniarki, 9 położnych192. Z  dniem  1 lipca 
1983 roku utworzono w  Koronowie sam odzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w  Koronowie 
jako  Dział Pom ocy Doraźnej ZOZ-u. Uzyskano dodatkowe etaty zatrudniając: 2 lekarzy, 
1 lekarza internistę-kardiologa, 2 pediatrów  na 1/2 etatu, 1 ginekologa, 1 radiologa na 1/2 
etatu, 3 pielęgniarki, włączono do ZOZ-u Glinki i N ow y Jasiniec. Opiekę lekarską posze
rzono o poradnię internistyczną z poradnią kardiologiczną i pełnym  laboratorium  EKG na 
m iejscu (od 15 lipca 1983 roku), poradnię radiologiczną w  RTG kostno-ortopedycznym , 
RTG zębowego, dodatkową poradnię ogólną od godz. 15.00, poradnię pracow niczą dla 
pracow ników  Gm innej Spółdzielni „Sam opom oc Chłopska”, poradnię chirurgiczną ogól

184 Tamże, sygn. 30.
185 APB, KMG PZPR, sygn. 115/I/5; APB, PMRN, sygn. 31. Niezrealizowany plan przeniesienia 

w końcu lat 70. Domu Poprawczego i w jego miejscu uruchomienia szpitala miejskiego towa
rzyszył działalności I Sekretarza KMG PZPR Turzyńskiego.

186 APB, PMRN, sygn. 31, 32,117; „Tematy Koronowskie”, 2000, nr 2.
187 APB, PMRN, sygn. 42: Uchwała nr III/6/65.
188 Tamże, sygn. 117.
l8s Tamże, sygn. 48, 49.
19° APB, PPRN, sygn. 590; APB, PMRN, sygn. 45: Załącznik do Uchwały nr 48/43/71 z  19 maja

1971.
>91 APB, PMRN, sygn. 18; APB, KMG PZPR, sygn. 115/III.
‘92 APB, Komitet Miejsko-Gminny Frontu Jedności Narodu w Koronowie 1972-1980 (KMG FJN),

sygn. 3-
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n odostępną193. Ludność otwarcie ZOZ-u przyjęła negatywnie, m im o poprawy dostępności 
do 1екаггу. Powodów do niechęci dostarczała dyscyplina panująca w śród pracow ników  
służby zdrow ia194. W  1986 roku powstała Rejonowa Kolum na Transportu Sanitarnego 
w  K oronow ie195. W pływ  na poziom  bezpieczeństwa m edycznego i fitosanitarnego miała 
działalność Przychodni W eterynaryjnej Powiatowego Zakładu W eterynaryjnego. Praco
wało w  niej 2 lekarzy i 1 felczer. Okręg działalności obejm ował m iasto Koronowo i grom adę 
W udzyń196.

Kościół katolicki

Życie katolików  koncentrowało się wokół Parafii Rzym skokatolickiej W niebowzięcia 
N ajświętszej M arii Panny należącej do dekanatu fordońskiego diecezji chełm ińskiej197. Jej 
pierwszym  proboszczem  od 1 m aja 1945 roku został ksiądz dziekan Bronisław Jagła 
(faktycznie od 17 m aja 1945 roku). Zastąpił, pow ołanego w  grudniu 1940 roku, Ericha 
Dreesbacha. Bronisław  Jagła piastow ał urząd do końca m arca 1960 roku. Został 
przeniesiony, na w łasną prośbę, do parafii N ajświętszej M arii Panny w  Toruniu. Jego 
następcą został od 1 kwietnia i960 roku ks. Aleksander Zawadzki. Pełnił urząd do 1 lipca 
1989 roku. Zastąpił go ksiądz H enryk Pilacki pełniący obowiązki do chwili obecnej. 
W  parafii czasowo rezydowało w ielu wikarych, m.in.: W erner Kreft (od 9 m arca 1946 
roku), Franciszek Schm idt (1947), Stanisław  Pepliński (1948), Paweł Dykiert (od 
1 w rześnia 1949), Stanisław  Laudy (od 1 sierpnia 1952), Adam  M ajka (od 1 lutego 1954), 
Rom uald Bieliński (od 1 sierpnia 1958), Zdzisław  Górski (od 15 m aja 1957), Bolesław 
Libiszowski (1 sierpnia 1959), Adam  Tracz (od 1 sierpnia i960), Józef Czapliński (od 
1 sierpnia i960), Zdzisław  Górski (i960), Zygm unt M aliński (od 20 października i960), 
W aldem ar Przepiórka (od 1 lipca 1966), Bogdan Kibitz (od 2 lipca 1968), Czesław Sie- 
m ieniecki (od 1 lipca 1971), Antoni Dunajski (od 1 lipca 1972), H enryk Karolewski (od 16 
czerwca 1978), Leonard Flisikowski (od 1 lipca 1974), Andrzej W itecki (od 20 czerwca 
1980), H enryk Sychta (od 1 lipca 1982), M arian Szym ański (od 10 lutego 1983), W iesław  
M adziąg (od 1 lipca 1984), M arian Zakrzewski (od 1 lipca 1982), Janusz Sawicki (od 1 lipca 
1985), Sławom ir Zedlewski (od 1 m arca 1987), M ieczysław  Bizoń (od 1 lipca 1989), 
M ieczysław Bladowski (od 1 lipca 1989), Jarosław  Dunajski (od 1 lipca 1989), Jan Grze- 
szewski (od 1 lipca 1988). Organistam i byli kolejno: Franciszek Dorawa i W ładysław  Sznaj- 
drow ski198.

Postać pierwszego proboszcza była nietuzinkowa. Urodził się 14 grudnia 1904 roku 
w  Koślince koło Tucholi w  rodzinie chłopskiej. Studiował teologię w  W yższym  Sem inarium

43 APB, KMG PZPR, sygn. 115/III: Materiały informacyjne dla Radnych na XXXVIIIsesję Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Koronowo ze stycznia 1984.
APB, KMG PZPR, sygn. 115/III.

■»5 „Tematy Koronowskie”, 2000, nr 2.
196 APB, PPRN, sygn. 117.
w  APB, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bydgoszczy (KW PZPR), 

sygn. 51/VII/70; 51/VII/73, 51/XV/6; APB, PPRN, sygn. 1423. Dekanat fordoński składał się 
z 7 parafii z siedzibami w: Koronowie, Dobrczu, Wtelnie, Wudzynie, Byszewie, Osielsku, 
Żołędowie. Do parafii koronowskiej należały miejscowości: Koronowo, Biała, Bieskowo, Jano
wo, Lipie, Lipinki, Ługowo, Młynkowo, Nowy Dwór, Okolę, Olszewka, Pieczyska, Romanowo, 
Różanna, Samociążek, Srebrenica, Stary Dwór, Stopka, Tuszyny, Tylna Góra, Wilczegardło, 
Wymysłowo.

198 APB, PPRN, sygn. 1378, 1423, 1424, 1425, 1478; APB, KW PZPR, sygn. 51/VI/24; APB, SPB, 
sygn. 884.
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Duchownym  w  Pelplinie, gdzie 16 m arca 1929 roku został w yświęcony. Został wikariuszem  
początkowo w  Osiu (1929), następnie w  Sarnowie (1932-1933), Chełm ży (1938-1939), ad
m inistratorem  parafii w  Cekcynie (1937), prefektem  Państwowego Gim nazjum  Klasyczne
go w  Starogardzie (1933-1937), prefektem  Prywatnego Gim nazjum  ss. U rszulanek w  Gdyni 
(1931-1932), kapelanem  ss. Pasterek w  Topolnie i adm inistratorem  parafii w  Rogoźnie 
(1931), kapelanem  biskupa S.W. O koniewskiego w  Pelplinie (1930). Od 11 listopada 1939 
do 4 m arca 1942 roku ukrywał się w  okolicach Świecia, Osia i Bydgoszczy. Praw dopodob
nie w  tym  okresie nawiązał kontakty z konspiracją. Od 5 m arca 1942 roku przebywał 
w  W arszawie, gdzie pracow ał w  szkolnictwie i działał w  konspiracji pod pseud. „ks. Andrzej 
Lew andow ski”. Otrzym ał nom inację na dziekana Okręgu Arm ii Krajowej Pom orze 
z siedzibą w  W arszawie. Czasowo działał w  Delegaturze Rządu. Tadeusz Bór-Kom orowski 
nadał m u Złoty Krzyż Zasługi z M ieczam i i awansował do stopnia podpułkownika. Powrócił 
do Chełm ży 12 m arca 1945 roku, gdzie zajął się organizowaniem  liceum  i gim nazjum . 
Z dniem  11 m aja 1945 roku otrzym ał nom inację na proboszcza w  Koronowie. W  tym  czasie 
nadal był kapelanem  A K  na Pom orze. W spółpracow ał z szefem  sztabu A K  na Pom orze 
ppłk. Józefem  Chylińskim . Od 15 grudnia 1946 roku został dziekanem  dekanatu 
fordońskiego199. Po w ojnie należał do grona czołowych działaczy „księży patriotów ” na 
Pom orzu i Kujawach, który to ruch pojawił się na przełom ie 1949 i 1950 roku200. Powody, 
dla których związał się z tą  form acją pozostają niejasne. W 1949 i 1950 roku zainteresował 
się nim  Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Chcąc zapewne uniknąć więzienia, 
zdecydował się na ograniczoną w spółpracę z w ładzam i201. N ależał do Okręgowej Kom isji 
Księży przy Związku Bojowników o W olność i Dem okrację, która poparła N arodowy 
Plebiscyt Pokoju. Prezydium  Okręgowej Kom isji Księży wydało przed plebiscytem  „Apel” 
podpisany przez 60 księży. Jednym  z nich był Bronisław  Jagła202. Działał w  oddziale „Cari
tasu”. W ładze sondow ały reakcje środowiska duchowieństwa w  w ojew ództw ie bydgoskim  
po uw olnieniu ks. kardynała Stefana W yszyńskiego. Swoje opinie w  tej sprawie wyraziło 29 
października 1956 roku w  nieoficjalnych rozm owach kilku księży, wśród których był m ię
dzy innym i Bronisław  Jagła. W edług ich w iedzy ksiądz prym as skrystalizował swoje 
poglądy na sytuację w  Polsce i porozum iał się z władzam i, czego w yrazem  m iało być 
w sparcie dla tzw. „prądu postępow ego” w  Episkopacie Polski. Rozm ów cy w skazali na hie
rarchów Kościoła w  województwie, którzy potrafili porozum ieć się z w ładzam i203. A ż 10 
księży z podległego mu dekanatu uczestniczyło w  warszawskiej konferencji „Caritasu” 
w  1950 roku. Biskup Józef Kowalski poddał ten czyn ostrej krytyce i skierował duchownego 
w  lutym  1950 roku na m iesięczne „leczenie” do Pelplina204. Interwencja, ja k  m ożna sądzić, 
przyniosła niewielkie efekty. Świadczyć o tym  może dalsza działalność księdza, który 
w  oficjalnych wystąpieniach, m im o że oszczędny w  słowach, nie dystansował się od odno
szenia się do spraw  politycznych. N ajlepszym  przykładem  było przem ówienie, jakie 
w ygłosił w  dniu 23 kwietnia 1953 roku z okazji ślubowania księży na w ierność PRL w  w oje

199 APB, PPRN, sygn. 1378; A. Nadolny, Jagła Bronisław Andrzej, [w:] Słownik Biograficzny 
Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement I, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1998, s. 122.

200 Szerzej : R. Kozłowski, Z  problematyki ruchu „Księży Patriotów” na Pomorzu Nadwiślańskim 
(sprawa Caritas), [w:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji 
niemieckiej do przełomu październikowego, pod red. W. Jastrzębskiego i M. Krajewskiego, 
Włocławek 2001, s. 25-50.

201 APB, SPB, sygn. 884.
202 APB, KWPZPR, sygn. 51/XV/6.
2°з Tamże, sygn. 51/XV/24.
2°4 Tamże, sygn. 51/VII/73.

220



wództw ie bydgoskim 205 czy podczas zebrania dekanalnego w  Koronowie w  dniu 7 lutego 
1950 roku w  sprawie poparcia polityki rządu206.

M im o swego politycznego zaangażowania i rzeczywistego lub pozorowanego poparcia 
polityki władz dbał o interesy parafii i parafian. Krytycznie odnosił się do działań 
dyrektorów  szkół, którzy w  1954 roku organizowali atrakcyjne zajęcia w  szkołach po to 
tylko, b y  odciągnąć uczniów  od uczestnictw a w  rekolekcjach. Osobiście poinform ował
0 tym  W ojew ódzką Radę Narodową. Form ą protestu było zorganizowanie bardzo uro
czystych, w  przeciw ieństw ie do innych parafii w  powiecie bydgoskim , obchodów  Bożego 
Ciała. Został za to ukarany grzyw ną207. W 1956 roku, by przyciągnąć dzieci do katechizacji, 
zaczął w ydaw ać tzw. „karty kontrolne”, które w  końcu m iesiąca odbierał. Dziecko, które 
m iało ich najwięcej otrzym ywało podarki: w ieczne pióro, książki itp. Po interwencjach 
w ładz ksiądz zaprzestał działalności. W  dniu 7 m aja 1956 roku Bronisław  Jagła zm obilizo
wał w iększą część dzieci w  wieku szkolnym  celem  przygotowania do bierzm owania 
w  związki z w izytą bpa Kowalskiego. W  konsekw encji w  szkole liczba dzieci była znikom a. 
Księdza w ezw ano 9 m aja 1956 roku do W ydziału ds. W yznań W ojewódzkiej Rady 
Narodowej i pouczono208. M im o presji władz w  dalszym  ciągu zwracał uwagę na pracę w y
chow aw czą z dziećm i i m łodzieżą. W 1958 roku władze uznawały, że w pływ  duchowieństwa 
na m iejscowe społeczeństwo był znaczący, co uw idacznia się uczestnictwem  w  nabożeń
stwach. Księża na lekcjach religii przypom inali dzieciom  o punktualności podczas mszy. 
Przyciągano w iernych poprzez nacisk na zwiększanie prenum eraty „Tygodnika Kato
lickiego”, „Rycerza N iepokalanej”, „Za i Przeciw ”. W  kościele w yśw ietlano dla dzieci
1 m łodzieży przezrocza o tzw. tem atyce światopoglądowej. Organizowano w ieczorki dysku
syjne dla m łodzieży „z kaw ą i ciastkiem ”, podczas których dyskutowano o zagadnieniach 
religijnych i społecznych, m ałżeństwie, m iłości itd. Ksiądz M ajka zorganizował kółko 
am atorskie fotografów. Zakupił sprzęt sportow y i zorganizował kółko sportowe. Proboszcz 
bezskutecznie starał się odzyskać zagarnięty budynek, który kiedyś należał do parafii. 
M im o presji w ładz działało Katolickie Stowarzyszenie Panien oraz Kółko Różańcowe O j
ców  i M atek209. W  latach 40. kontynuow ały działalność organizacje: M atek Chrześcijań
skich z udziałem  Apostolskiej M odlitwy, 3 Krucjaty Eucharystyczne (m odlitwy dla m ężów, 
m łodzieży męskiej i m łodzieży żeńskiej)210.

Proboszcz tolerow ał radykalne kazania m iejscowych w ikarych czy goszczących 
czasowo duchownych, np. w e wrześniu 1953 roku księdza Stanisława Ludego211. 
W  Koronowie, od 30 listopada do 7 grudnia 1957 roku, odbyw ały się rekolekcje m isyjne. 
Jeden z m isjonarzy A lojzy Chrobak głosił tzw. kazania polityczne, w  których krytykował 
m .in. politykę ZSRR. W  jednym  z kazań powiedział: „[...] Boisz się, żebyś nie stracił 
legitym acji. Na zebranie partyjne m asz czas chodzić, ale do dom u Bożego nie m asz czasu 
przyjść”. M ocno piętnował osoby żyjące bez ślubu kościelnego. Skutkiem  było zawarcie, 
w  okresie trw ania m isji, 15 m ałżeństw  kościelnych przez osoby m ające ślub cywilny212.

2°5 Tamże, sygn. 51/XV/6.
2°6 Por.: R. Kozłowski, Z  problematyki, s. 43-44.
2°7 APB, KW PZPR, sygn. 51/XV/21.
208 Tamże, sygn. 51/XV/23.
2°9 APB, PPRN, sygn. 1423.
210 APar.K, Wizytacja pasterska z 16 czerwca 1947.
211 APB, KW PZPR, sygn. 51/VT/24.
212 APB, PPRN, sygn. 1423.
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M isjonarza aresztowano. W ytoczono proces i skazano na 4 lata za: „[...] rozpow szechnia
nie fałszywych w iadom ości o ZSRR [,..]”213.

Zasługą Bronisława Jagły była rozbudowa infrastruktury parafii, która zyskała w  po
łow ie 1945 roku od m iasta grunt, kostnicę i dom  grabarza po byłej parafii ew angelickiej214. 
Przejął także, m im o oporów  ze strony w ładz w  m arcu 1946 roku, wyposażenie ruchom e 
zboru215. Ostatecznie po licznych sporach i zatargach w  styczniu 1948 roku w ładze m iasta 
przekazały parafii obiekty po gm inie ewangelickiej. W  budynku byłej parafii ewangelickiej 
Bronisław Jagła urządził przedszkole216. W  1952 roku dzięki subwencji państwa pokryto 
dachy kościołów  dachówką. N iebaw em  parafia doznała poważnego uszczerbku m ajątko
w ego, który podważył podstaw y finansow e parafii. Z dniem  18 grudnia 1951 roku Skarb 
Państwa przejął nieruchom ości kościelne zabezpieczone protokołem  z 13 kwietnia 1950 
roku o pow ierzchni 180,35 ba. W cześniej N adleśnictwo Stronno przejęło z dniem  20 kw iet
nia 1946 roku 25 ha terenów  zalesionych, 40 ha gruntów  ornych, 12 ha łąk i pastwisk, 1 ha 
pod zabudowaniam i i ogrodem  i 88 ha nieużytków 217. Po przejęciu proboszczowi parafii 
pozostały 3 ha ziem i organistowskiej, ziem ia beneficjalna 166 ha, ogród przy kościele św. 
A ndrzeja i kilka innych niewielkich ogrodów. Proboszcz w  1958 roku bezskutecznie starał 
się odzyskać zagarnięty budynek, który kiedyś należał do parafii. Zaczął zbierać środki na 
rem ont i m odernizację kościołów  w  parafii. Zebrał ok. 60 tys. zł. Przeprowadził, m im o 
braku zgody władz, radiofonizację kościoła. W  sierpniu 1959 roku zorganizował wycieczkę 
krajoznawczą218. Opuścił Koronowo w iosną i96 0  roku. Pierwszy pow ojenny proboszcz ko- 
ronowskiej parafii zm arł 25 grudnia 1976 roku w  Ciechocinku. Został pochow any w  Toru
niu219.

Postać kolejnego proboszcza A leksandra Zawadzkiego także była  nietuzinkowa. 
Przyszły duchow ny urodził się 3 m aja 1914 roku w  Skarlinie koło N owego M iasta 
Lubawskiego. U kończył Sem inarium  Duchowne w  Pelplinie, tam  też zdobył święcenia 
w  dniu 4 czerwca 1939 roku. Pracował jako w ikariusz generalny w  pelplińskiej katedrze. Po 
wybuchu w ojny przebywał w  Garcu koło Pelplina. N iebawem  został osadzony na pół roku 
w  gdańskim  w ięzieniu. Po uw olnieniu został w ikariuszem  w  Silnie. Pozostawał tam  do 
1948 roku. N astępnie został przeniesiony do Leśna koło Brus, gdzie został proboszczem . 
Z dniem  1 kwietnia i96 0  roku przejął probostwo w  Koronowie. W  i96 0  roku został m iano
w any wicedziekanem , a po śm ierci ks. dziekana A szyka z Fordonu dziekanem . Z  funkcji 
szybko zrezygnował. W  dniu 1 lipca 1989 roku odszedł na własne życzenie na em eryturę. 
Dzięki jego staraniom  w  latach 1980-1985 wybudowano dom  katechetyczny. Sprawa jego 
budow y była przedm iotem  zabiegów  od 1961 roku220. Jego postawę w obec władz PRL 
władze bezpieczeństwa określały jednoznacznie jako w rogą221. Podczas konferencji die
cezjalnej w  i960 roku apelował do księży swojego dekanatu, b y  nie pozwalali rozwijać się

2>3 Z. Biegański, Represje sądowe wobec konspiracji powojennej na obszarze województwa 
pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1956, [w:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. 
Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego, pod red. W. Jastrzęb
skiego i M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 85.

2u APB, SPB, sygn. 46,130.
215 APB, PMRN sygn. 35.
216 Tamże, sygn. 29.
217 APar.K; Regionalna Izba Pamięci w Koronowie, Materiały dotyczące Kościoła w Koronowie.
218 APB, PPRN, sygn. 1423.
219 A.. Nadolny, dz. cyt., s. 122.
220 APB, PPRN, sygn. 1424; „Tematy Koronowskie”, 1996, nr 4.
221 APB, KW PZPR, sygn. 51/VII/70.
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Związkowi M łodzieży Polskiej222. Proboszcz potrafił w yw ierać w pływ  na lokalne środo
wisko, organizując alternatywne w obec oficjalnych uroczystości partyjno-państwowych 
im prezy. W izytujący dekanat biskup Kowalski zwiedził w  dniu 8 m aja 1961 roku elektrow
nię. Dostojnikowi towarzyszy! dyrektor M ajkowski i proboszcz. D uchowny nie wahał się 
podczas kazań krytykować nauczycieli historii za przedstawianie fałszywych danych 
o Piśm ie Świętym , np. w  dniu 15 kw ietnia 1963 roku. M im o interwencji władze, które 
uznały ten czyn za podważanie autorytetu nauczyciela i szkoły, nie odwołał swoich słów. 
Organizował uroczyste obchody św iąt Bożego Ciała z udziałem  2 000 osób223 czy naw ie
dzenia kopii cudownego obrazu jasnogórskiego w  1961 roku224. Za urzędowania 
proboszcza wikariusz Czesław  Siem ieniecki razem  z Łucją W ejherow ską usiłowali 
zorganizow ać nielegalną pielgrzym kę do Częstochow y w  dniach 16 i 17 listopada 1974 roku. 
Pozorem  m iała być w ycieczka dla em erytów  do Łodzi i jej okolic. Ostatecznie po naciskach 
w ładz na proboszcza „w ycieczkę” odwołano225. Rokrocznie organizowano pielgrzym ki do 
Byszewa na w rześniow e święto M atki Boskiej Byszew skiej. Do połow y lat 60. władze udzie
lały  zgody na ich form alną organizację, w  kolejnych latach pielgrzym owano nieform alnie. 
Charakter pielgrzym ek m iały rokroczne m arsze organizowane 2 lub 3 listopada do Busz- 
kowa na m iejsce kaźni oraz na odpusty do Byszewa226. Księża w  parafii rozwinęli działal
ność Koła M inistrantów. W 1967 roku w  Koronowie działały 3 koła z 40 osobam i, w  Solcu 
2 z 50, w  Fordonie i  z 38. Kontynuowano działalność kółka fotograficznego. Rozwinięto dla 
dzieci i m łodzieży zajęcia zabaw ow o-turystyczne227. W  latach 1964-1967 odnowiono tynki 
w  kościołach, w  latach 1974-1975 założono nową instalację elektryczną. Po przejściu w  stan 
spoczynku pozostał w  Koronowie, gdzie zm arł 3 czerwca 1991 roku. Tam  też został pocho
w any228.

N astępcą z dniem  1 lipca 1989 roku został urodzony 31 grudnia 1939 roku w  Brusach 
ksiądz H enryk Pilacki. Po święceniach 2 czerwca 1963 roku pracował w  parafiach w: Syp
niewie, Redzie, Grudziądzu, D rzycim iu i Sierosławiu (proboszcz), jednocześnie piastował 
urząd kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w  Pelplinie, z czasem  dziekan, prepozyt 
Kapituły Kolegiackiej Koronowskiej, kapelan honorow y Jego Świątobliwości229. Podjął 
działania, które przyniosły w  końcu lat 80. i w  latach 90. rozbudowanie ju ż  istniejących 
instytucji lub stw orzenie nowych: Żyw y Różaniec (27 róż w  2002), Kościół Dom owy, 
„Caritas” (2002), Katolickie Stowarzyszenie M łodzieży (20 osób w  1994), Legion M aryi 
(20 w  2002), Bractwo św. Józefa (10 w  2002), Koło M inistrantów  i Lektorów, Chór 
Parafialny „Cecylia”, ruch pielgrzym kowy, Rodzina Radia M aryja, w  1994 — Parafialne 
Zespoły Synodalne, Parafialny Zespól Charytatyw ny, Poradnictwo Rodzinne230.

222 Tamże, sygn. 51/VII/70.
223 APB, PPRN, sygn. 1424,1427.
229 APar.K.
225 APB, PPRN, sygn. 1478.
226 Tamże, sygn. 1426,1427.
22? APB, PPRN, sygn. 1427.
228 Regionalna Izba Pamięci w Koronowie.
229 APar.K., Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1979; „Tematy Koronowskie”, 2000, nr 1.
23° APar.K., Wizytacja dziekańska z 6-7 marca 1994 i 30 listopada 2002.

223



Tabela 5. Statystyka działalności duszpasterskiej Parafii 
R zym skokatolickiej W niebow zięcia N ajśw iętszej M arii Panny w  Koronow ie  
w  latach 1971-1989

Rok Chrztów Bierzmowań Ślubów Pogrzebów

1971 167 ? 62 85

1972 168 ? 81 64

1 1973 156 ? 84 79

1974 171 ? 79 77

1975 179 ? 82 73

1976 218 187 79 90

1977 192 305 79 83

1978 200 190 77 93

1979 218 265 85 92

1980 220 169 89 96

1981 212 212 89 118

1982 265 298 84 75

1983 261 - 95 116

1984 224 399 79 102

1985 224 — 63 121

1986 210 239 72 118

1987 193 17З 65 ИЗ

1988 177 - 72 128

1989 200 382 82 1ЗЗ

Źródło: APar.K.

Społeczeństwo a władza

W  1945 roku stosunek ludności w obec nowej w ładzy określono jako  „dwulicow y”. 
W ładze nie ufały ludności m iasta, która m im o „poprawnego stosunku” i braku wrogości 
w obec niej w  czasie w ojny w  95% należała do III grupy DVL. Zauważano, że najchętniej 
m ieszkańcy Koronowa w idzieliby „w ybawicieli z zachodu”231. Ślady działalności środo
w isk przeciwstawiających się nowej w ładzy pochodziły z 4 września 1945 roku. M iędzy 
godziną 24.00 a 1.00 „nieznani spraw cy zerwali tablicę PPR w  Koronowie i czerwoną 
chorągiew  z dom u partyjnego PPR. W  w yniku dochodzenia zatrzym ano O sińskiego”

231 APB, SPB, sygn. 884; Szerzej o stosunku PPR do ludności polskiej z DVL na Pomorzu: 
R. Kozłowski, Partie polityczne w województwie pomorskim (1945-1950), Tomń 1991.
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stwierdzał autor raportu skierowanego do władz bezpieczeństwa szczebla powiatowego232. 
N ocą z 24 na 25 grudnia 1945 roku nieznani spraw cy usunęli pom niki poległych z N iem 
cam i żołnierzy radzieckich. Reakcją był zw ołany przez Zarząd M iasta w  dniu 26 grudnia 
w iec protestacyjny z udziałem  w szystkich organizacji, władz, urzędników  i duchowień
stwa233. Do czerwca 1946 roku „rozpracowano” w  Koronowie kom endanta Pogotowia 
A kcji Specjalnej w  Koronowie W incentego Ptasznika, którego zadaniem  m iało być stw o
rzenie sześcioosobowej bojów ki234. Poza tą organizacją w  Koronowie i gm inie w  1945 roku 
„klikę akow ską” wyposażoną w  broń kierow aną przez przedw ojennego policjanta Teofila 
Ptasznika tworzyli: Franciszek Dec, H ieronim  Herba, Fabian Herba, W ładysław  Rudyk, 
Zygm unt Rudyk, M ieczysław  Koprowski. Dalsze inform acje o istnieniu osób lub środowisk 
w rogich w ładzy sięgały początków  lat 50. W  kolekturze 113 Leśnictwa-Biała w  dniu 13 m aja 
1951 roku w  niedzielę na zm agazynowanych kastach od sadzonek um ieszczono napisy 
ołówkiem : „[...]Powiedzcie nam, czy w asz leśniczy należy do Partii, to napiszcie na drugiej 
stronie skrzyni, następnie ja k  nie przestaniecie pracować w  leśnictw ie to po świętach 
zostaniecie rozstrzelani, podpis A .K .[..]” W ładze system atycznie obserw ow ały potencjal
nych w rogów. W 1952 roku w skazyw ano na obecność w  Koronowie kilku byłych członków 
grupy 5 Sam odzielnego Batalionu Ochrony. Inni byli w edług UB uznaw ani za potencjalnie 
„elem ent w rogi”, jeśli należeli do PZPR, a w yw odzili się z tzw. bratnich partii lub posiadali 
„życiorys sanacyjny”. Z  Koronowa do grupy tej zaliczono m.in.: Józefa Brodziaka, Józefa 
Ceynowę, W itolda Dreyera, Bogdana Englicha, Fabiana Herbę, Leona Głowackiego, Szcze
pana Klajbora, Józefa M azura, Franciszka Olasika, Jana W iśniewskiego, M ieczysława 
Ziętaka, Jana H ajdam aszczuka, Anielę Pacebulenko. W  1954 roku o środowisku byłego 
„Strzelca” donosił w yw odzący się z tego środowiska agent U rzędu Bezpieczeństwa 
„Gwóźdź”. W skazyw ał ponadto na nauczyciela Rozponda, który słuchał „Radia W olna 
Europa... i nie w ychow yw ał m łodzieży w  duchu socjalistycznym ”. W spierali go w  tym  inni 
nauczyciele (Kędzierski, M otała) i księża Londe i Dekert. Rozpond byl szczególnie podej
rzany, poniew aż m iał dwóch braci księży. Jeden z nich został skazany w  procesie krakow 
skim. Rozpondowi zarzucano, że „jest źle usposobiony do rzeczyw istości”. G dy polecono 
mu, b y  odczytał odezwę Frontu Jedności N arodu, skwitował w ykonanie polecenia 
służbowego stwierdzeniem : „Jeżeli pan Bóg nie wykrzyw i mi pyska za to, co odczytałem , to 
będzie dobrze”235. Działania te były jedn ak ju ż  pojedynczym i odrucham i oporu. Ucieczka 
Stanisław a M ikołajczyka z Polski, w edług doniesień agenturalnych, „nie była dla ludności 
w iększą tragedią”236. W iosną 1947 roku w ystępow ało „[...] niezadowolenie ludności tylko 
wśród starych zwolenników  «pachołków» sanacji [...]” W  czasie zabaw  karnawałowych 
jeden  z agentów  inform ował: „[...] Zauważyłem , że zabaw y odbyw ały się spokojnie i zado
w olenia i hum ory były  duże, co było to znakiem , że tutejsi obywatele ju ż  pogodzili się 
z obecnem  ustrojem  i zauważyć można, że, z każdem  dniem m ożna będzie lepiej w  niedługiej 
przyszłości pozyskać wszystkich [...]”237. W  tajem niczych okolicznościach zginął przewod
niczący Miejskiej Rady Narodowej w  Koronowie Królik. W  styczniu 1953 roku zatrzymano 
Piotra Jabłońskiego, Franciszka Głogowskiego i dwie inne osoby, które uczestniczyły w  na
paści na pijanego Królika. W  w yniku szam otaniny został zepchnięty z m ostu. W padł do 
Brdy i utonął238.

232 IPN By 032/1: Sprawozdania dla Dep. I  MBP WTJBP za rok 1945.
233 APB, SPB, sygn. 718.
234 IPN By, 031/2.
235 Tamże, 069/259: Charakterystyka rozpracowania AK w powiecie bydgoskim w 1511950.
236 Tamże, 069/936: Doniesienie „Szkota” z s  listopada 1947.
237 Tamże, 069/936.
*38 APB, KW PZPR, sygn. 51/VI/25.
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System atycznie inwigilowano obywateli m iasta. W  każdym  przedsiębiorstwie działała 
sieć agenturalna. Od końca lat 40. aż po początek lat 60. jednym i z najlepiej zorientow a
nych w  m iejscow ych uwarunkowaniach z racji pełnionych funkcji byli agenci o pseudoni
m ach „Szkot” i „Las”. W  kolejnych latach sieć płatnych inform atorów  rozrosła się do 
kilkudziesięciu osób. W ładze bezpieczeństwa interesow ały się praktycznie wszystkim . Od 
życia intym nego np. nauczyciela Ceynowy, w ojennym i losam i działaczy „bratnich” partii, 
np. M ieczysława Chm ielewskiego ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego239, nastroja
m i społecznym i, np. w  związku z am nestią 1946 roku240, zajściam i grudniow ym i 1970 ro
ku241, czy objawam i paniki w  związku z sytuacją m iędzynarodow ą242, na pow odach pożaru 
budynku PSS „Społem ” w  latach 80., czy nastrojam i ludności w  sytuacji chronicznego 
braku artykułów  konsum pcyjnych, przem ysłowych czy opału, na epidem iach grypy skoń
czywszy.

Strach m ieszkańców  przed stacjonującym i w  Koronowie i okolicach żołnierzam i 
radzieckim i był znaczny. Przez koronowskie w ięzienie N KW D w iódł szlak wywożonych 
z Pom orza w  głąb ZSRR Polaków. W  pierwszych tygodniach po w kroczeniu w ojsk ro
syjskich aresztowano w ielu m ieszkańców. Część zaliczała się do potencjalnie „elem entu 
w rogiego” (DVL, przedstaw iciele zam ożniejszego drobnom ieszczaństwa, inteligencja, byli 
członkowie podziem ia zbrojnego), inni zapewne byli przypadkowi. Zarząd M iejski 23 
m arca 1945 roku uchwalił, aby w ysłać do U rzędu Bezpieczeństwa w  Bydgoszczy delegację 
m ieszkańców  i władz m iasta (E. Grabowski, F. Głowacki, E. Piłat) z interwencją w  sprawie 
aresztowania przez Rosjan obywateli Koronowa243. Interwencja okazała się bezskuteczna. 
Koronowianie, w  liczbie kilkudziesięciu osób, znaleźli się w  ZSRR. Część powróciła. 
N iektórzy zginęli244. Rosjanie przystąpili do grabieży m ienia. W yw ieźli m.in. od lutego do 
kwietnia 1945 roku narzędzia z W arsztatów  Blacharsko-Instalacyjnych, Kuźni-Ślusarni, 
180 ton m ąki żytniej i 75 ton pszennej z M łyna W odnego245. Bliżej nieznane form acje 
wojskow e jeszcze w  m arcu 1946 roku wywiozły, m im o protestów  m iejscowych władz, część 
m aszyn z fabryki Latosa246. Część zarekwirowanego m ajątku uległa zniszczeniu. W  paź
dzierniku 1945 roku Rosjanie oddali do m łyna 120 ton zatęchłego zboża247.

W yw iezienie m aszyn w  1946 roku być m oże m iało zw iązek z pojawieniem  się na prze
łom ie m arca i kwietnia w  okolicach Koronowa stacjonujących oddziałów  radzieckich. Ich 
obecność nastręczała wielu trudności. W  końcu 1945 roku w  okolicznych lasach grasowały 
bandy rosyjskich m aruderów, którzy napadali na okoliczną ludność248. W  niedzielę 28 
kw ienia 1946 roku grupa żołnierzy przybyła do m iasta. W  restauracjach żądali wódki. Za 
w ypity trunek jedn ak nie płacili. Pijani napastowali kobiety. W  ich obronie stanęła M ilicja

239 Tamże, sygn. 51/VT/51.
240 IPN, By, 069/936.
24* Tamże, 069/936, 069/966, 069/1333; APB, PMRN, sygn. 31.
242 ipN By 069/882: Doniesienie informatora „Las” z 5 listopada 1951: „W mieście w ostatnich

dniach wybuchła panika. Zaczęto masowo wykupować mąkę, mydło, makaron, sól, cukier,
płatki owsiane, kaszę. Nagła narada w KM PZPR nie przyniosła poprawy. Objawy paniki 
przeniosły się do innych miast powiatu”.

243 APB, WPB, sygn. 12.
244 w .  Jastrzębski, W dalekim, obcym kraju. Deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 

roku, Bydgoszcz 1990, s. 74-75. W 1945 roku z powiatu bydgoskiego deportowano w głąb ZSRR 
185 osób.

245 M. Golon, Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim 
w latach 1945-1947, Toruń 2001, s. 201-202, tab. 23.

246 APB, PMRN, sygn. 35.
247 APB, SPB, sygn. 718.
248 Tamże, sygn. 884.
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Obywatelska. Rosjanie zaczęli strzelać z broni autom atycznej. Pełniący służbę m ilicjanci 
i członkowie lokalnego Urzędu Bezpieczeństwa nie odpowiedzieli ogniem . Kom endant M O 
w ezw ał pom oc z Bydgoszczy. Grupa z UB przyjechała po 30 m inutach. Żołnierzy obezw ład
niono i odstawiono do Bydgoszczy249. Poza Rosjanam i stałych problem ów  dostarczały 
polskie form acje. W  1945 roku donoszono o cyklicznych awanturach na zabawach i w ie
czorkach ludow ych z udziałem  żołnierzy W ojska Polskiego. Ich w pływ  na ludność cywilną 
określano jako  deprawujący, zw łaszcza gdy używali broni, np. 23 w rześnia 1945 roku250. 
W  następnych latach problem ów  dostarczała obecność żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa 
W ew nętrznego (KBW ) i Straży W ięziennej. W iosną 1947 roku dopuszczali się coraz 
częściej „grubej swawoli, napadając i bijąc ludność. M RN zwróciła się do Kancelarii 
Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą o przeprowadzenie dochodzeń i w ydanie 
odpowiednich zarządzeń”. Pobito 9 osób. KBW  w  grudniu 1946 roku podczas powodzi 
stoczyło bitw ę w  Grabinie z saperam i biorącym i udział w  akcji przeciwpowodziowej. Jeden 
saper został śm iertelnie ranny. W  kw ietniu 1947 roku 15 żołnierzy KBW  rozpędziło 
z udziałem  broni białej i palnej zam kniętą zabawę Klubu Kajakowców. Powiatowy 
kom endant M O w  Bydgoszczy sprawę zbagatelizował. Stałe burdy m iały m iejsce w  kinie, 
gdzie m im o zakazów  palili tytoń, byli aroganccy i najczęściej pijani. Norm ą były bijatyki 
z ich udziałem  na ulicach. Ponowna awantura m iała m iejsce na zabawie Związku Pracow
ników  Leśnych i Przem ysłu D rzewnego w  sali rem izy w  dniu 26 kw ietnia 1947 roku 
z udziałem  13 żołnierzy i strażników  z KBW  i m iejscowej straży w ięziennej251.

Zastraszano przed w ażnym i wydarzeniam i. Referendum  30 czerwca 1946 roku 
poprzedziło aresztowanie przez UB i odwołanie członków  O bwodowych Kom isji G łosowa
nia Ludowego: Franciszka M usiała, Konrada Graczyka, M atuszewskiego, M ariana Echau- 
sta252. W ybory do Sejm u Ustawodawczego 19 stycznia 1947 roku poprzedziły zatrzym ania 
w ielu koronowian. W  grudniu 1946 roku wzyw ano m ieszkańców  na posterunek MO. Prze
trzym yw ano ich ponad 10 godzin, przesłuchiwano. Kazano wielokrotnie pisać życiorysy. 
Część odesłano do Kom endy Powiatowej UB. Pow odów  zatrzym ania nie przedstawiono. 
Obwodowe Kom isje W yborcze w  Koronowie skreśliły 72 osoby z list wyborczych bez p o
dania powodów. O soby te wezw ano następnie do biura PPR, gdzie sekretarz W achowiak 
oświadczył im, że w yłącznie dzięki jego  staraniom  ponownie zostali w pisani na listy253.

W 1945 roku władze wywierały nacisk na osoby, które podpisały DVL. Zwłaszcza, gdy od 
września 1945 roku przed Sądem Grodzkim rozpoczęto procesy rehabilitacyjne osób 
wpisanych do II grupy DVL. Ostatecznie sprawy osób zrehabilitowanych zakończyły się 
w  listopadzie 1948 roku. Znacznie szybciej uporano się z osobami z III grupy DVL. Od 25 do 30 
czerwca 1945 roku przyjęto 1000 deklaracji w  związku z procesem rehabilitacji. Na polecenie 
władz wojewódzkich „z przyczyn technicznych” wstrzymano proces na pewien czas254.

Referendum  ludow e 1946 roku w  Koronowie nie poprzedziła kam pania propagan
dowa. W  sprawozdaniu sytuacyjnym  z 29 m aja 1946 roku czytam y: „wśród społeczeństwa 
zauważa się obecnie bierność i m ałe zainteresow anie do głosow ania ludowego. Stron
nictwa polityczne nie okazały dotychczas żadnej działalności [.,.]”255. Tydzień później: 
„zainteresowanie glosow aniem  bardzo nikłe, P PR  propaguje broszurę «Co każdy o głoso
waniu ludow ym  w iedzieć pow inien»”. Zainteresow anie ludności nieco w zrosło około 7-10

249 Tamże, sygn. 718.
250 Tamże, sygn. 717: Sprawozdanie za okres od 2 do 17 września 1945.
251 APB, SPB, sygn. 720: Sprawozdanie za kwiecień 1947.
252 APB, UWPB, sygn. 677.
253 APB, SPB, sygn. 718.
254 Tamże, sygn. 717, 884; APB, UWPB, sygn. 597.
233 APB, UWPB, sygn. 677.
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czerwca256. Rzeczywiste w yniki referendum  są nieznane, choć oficjalnie ludność, w  co 
m ożna wątpić, w  większości opowiedziała się „3 x  tak”257. W ybory do Sejm u Ustaw odaw 
czego 19 stycznia 1947 roku w  Koronowie poprzedziło w  grudniu poprzedniego roku kilka 
w ieców  uświadam iających zorganizowanych przez różnorodne partie polityczne. W  obw o
dzie Koronowo I oddano 1543 głosy, Koronowo II — 1312258. W  kolejnych dziesięcioleciach 
udział m ieszkańców  w  w yborach do ciał przedstawicielskich, Sejm u czy Rad N arodowych 
byl wysoki, sięgając w  latach 50. powyżej 98% uprawnionych. W  większości oddawano 
głosy na przedstaw icieli Frontu Jedności N arodu, np. w  w yborach 5 grudnia 1954 roku na 
Front oddało swoje glosy 98% w yborców 259. W  kolejnych dziesięcioleciach udział nieco się 
zm niejszył, niem niej nadal pozostawał wysoki. W 1965 roku glosowało 96%. W 1976 roku 
w  głosowaniu do Sejm u wzięło udział 9б% 260. W  kolejnych wyborach — 90% 261. Na 
kandydatów  do RN w  m ieście i gm inie Koronowo z listy FJN oddano w  1978 roku 99% 
głosów, a uczestniczyło 98,5% uprawnionych262. W  1980 roku w  w yborach do W RN  
glosowało 98,6% upraw nionych263.

Życie społeczno-polityczne

А /  Partie polityczne

Istniejące przed w ojną partie polityczne w  powojennej rzeczywistości podjęły, od 
jesieni 1945 roku, ograniczoną działalność. Od pierwszych powojennych tygodni wiodącą 
siła polityczną, która uzurpowała sobie prawo do sprawowania władzy, była Polska Partia 
Robotnicza (PPR)264. Członkowie grupy operacyjnej PPR dotarli do Koronowa w  końcu 
stycznia i początkach lutego 1945 roku. Zorganizow ali sześcioosobow y Kom itet M iejski 
PPR (Franciszek Głowacki, Konrad Stachowicz, Eugeniusz Grabowski, Bogdan Zam iar, 
Jan M yk, Żyto). Tw orzyli w  zakładach pracy kom itety fabryczne. Zajm owali się także 
zagadnieniam i gospodarczym i, realizując nowe założenia ustrojowe (reform a rolna, bry
gady robotnicze parcelujące ziem ię w  ram ach reform y rolnej). Ostatecznie PPR powstała w  
Koronowie w  pierwszej połowie m arca 1945 roku. Pierwszym  sekretarzem  został Fran
ciszek Głowacki, zastąpił go w  1946 roku Kilichowski, a w  1948 roku Stefan Piekarski265. 
W  lipcu 1945 roku koronow ska PPR liczyła 87 osób, w  grudniu 1945 roku 190, w  lipcu 1948 
roku 231. W  drugiej połowie 1945 roku w e władzach partii zasiadali: Stanisław Perka, 
M ałecki, W ładysław  Spirra, Grabowski, Jan M yk, Franciszek Głowacki, M azur. W  dniu 18 
grudnia 1945 roku: Stanisław Perka, Franciszek N adolny, Konrad Szatkowski, Franciszek

256 Tamże, sygn. 677.
257 Szerzej: R. Kozłowski, Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie pomor

skim, „Zapiski Historyczne”, t. 59; 1994, z. 2-3, s. 49-63.
2s8 APB, SPB, sygn. 884; APB, UWPB, sygn. 677.
259 APB, PMRN, sygn. 30, Protokół nr XII/54 z 23 grudnia 1954.
260 APB, UWB, Biuro Organizacyjno-Prawne (ВОР), sygn. 2: Wybory do Sejmu PRL i WRN

7 I  1976-25 V I1976.
261 APB, KMG PZPR, sygn. 115/III, 115/III/3; APB, PMRN, sygn. 33.
262 APB, UWB, ВОР, sygn. 4: Wybory do rad narodowych stopnia podstawowego 5 I I 1978-7II

1978.
268 APB, UWB, ВОР, sygn. 5: Wybory do Sejmu i WRN 7 X II1979-29 III 1980.
264 Szerzej o początkach działalności PPR -  R. Kozłowski, Partie polityczne w województwie

pomorskim...
268 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/3; Z. Kuras, dz. cyt., s. 76-79.
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Głowacki, Eugeniusz Głowacki, Jan M yk266. Z  inicjatyw y Leona M roza i Jana Górskiego 
powołano nom inalnie najprawdopodobniej w  drugiej połowie m arca 1945 roku Polską 
Partię Socjalistyczną. Inicjatywę w  tym  w zględzie zapewne m iały władze PPR, które 
chciały wykazać, że wspólnie z innym i środowiskam i m ogą sprawować władzę w  m ieście. 
W  tym  celu powołano Kom isję Porozum iewawczą obu partii, która uzgodniła skład M iej
skiej Rady N arodowej. Po pierw szym  posiedzeniu w  dniu 20 m arca 1945 roku aktywność 
PPS zam arła. O żyw iła się jesien ią 1945 roku, po czym na przełom ie 1945 i 1946 roku 
ponownie zaczęła zanikać267. Jak się wydaje, w  1946 roku m im o, że form alnie istniała, 
realnie nie działała. Bydgoska PPS dwukrotnie w  listopadzie 1946 zwoływała zebrania 
organizacyjne. Żadne się nie odbyło. Na pierwsze nie przybył nikt z Bydgoszczy, na drugie 
nikt z m ieszkańców  Koronowa268. Im pas przełam ano w  1947 roku. Od kwietnia 1947 roku 
szeregi ugrupow ania zaczęły powoli rosnąć. W  lipcu 1948 roku należało do partii 83 człon
ków, sekretarzem  był W acław  Gotów ka269. W spółpraca, ja k  zauważył jeden  z inform ato
rów  UB „bratnich partii PPR i PPS na terenie Koronowa jest wym uszona, nie wyłączając 
wszystkich z PPS”270.

Latem  1945 roku powstało z inicjatyw y Stanisława N owakowskiego Stronnictwo Pra
cy. W e wrześniu 1945 przy ul. Szkolnej rozpoczął działalność sekretariat parti. Jej pierw 
szym  prezesem  był Stanisław  Nawrocki. W  1946 roku zastąpił go Paweł Kiedrowicz. 
Zrzeszało kilkudziesięciu członków. Zaczęło ich tracić w iosną 1947 roku. W ładze partii 
w  listopadzie 1946 roku tworzyli: Paweł Kiedrowicz (prezes), Leon Rasz, W iktor 
Ziółkow ski271. W  1949 roku w eszło w  skład Stronnictwa Dem okratycznego272, które 
powstało w  lutym  1946 roku z inicjatyw y Zygm unta Drzewieckiego, Adam a Szm aciń- 
skiego, Franciszka Kędzierskiego, Bernarda M eyze, Leona W edera. Zarząd w  listopadzie 
1946 roku tworzyli: Zygm unt D rzewiecki (prezes), Zygm unt M oczadło, Bernard M eyze, 
Józef Łapicki. W 1949 roku zrzeszało 30 członków, w  1954 -  42, w  1968 -  47, w  latach 70. 
i 80. od 30 do 40 osób. Kołu przez szereg lat przew odził Franciszek Kędzierski, potem  Józef 
Szews, w  końcu lat 80. — Kazim ierz Okonek273. Stosunkowo niewielkim i wpływ am i na 
terenie m iasta cieszyło się działające od 1945 roku Stronnictwo Ludowe. O ddział oficjalnie 
nie istniał jeszcze w  1947 roku. D ziałacze Polskiego Stronnictw a Ludowego próbowali 
założyć oddział w  grudniu 1945 roku274. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w  listopadzie 
1949 roku w  szeregach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w  1968 roku znajdowało się 
38 członków, w  latach 70. w  m ieście i gm inie Koronowo -  80. Partią kierow ali w  latach 50. 
— Szym czyk, w  latach 60.: Tadeusz Lewandowski, Stanisław Cieśla, w  latach 70. -  
Franciszek Jarzyna, Józef M rągowski, od 1983 do 1989 roku H enryk Baum gart275.

266 APB, SPB, sygn. 42; APB, KMG PZPR, sygn. I15/II/3; APB, SPB, sygn. 122; APB, WPB, sygn. 15; 
Z. Kuras, dz. cyt., s. 82-84.

267 APB, WPB, sygn. 15; Z. Kuras, dz. cyt., s. 79.
268 APB, SPB, sygn. 718.
269 APB, SPB, sygn. 720; Z. Kuras, dz. cyt., s. 81, 84.
270 IPN By, 069/936: Sprawozdanie „Szkota” z 8 maja 1947.
271 APB, SPB, sygn. 122, 717.
272 Szerzej: J. Wójciak, Z. Wrochno, Stronnictwo Demokratyczne w województwie bydgoskim, 

Warszawa 1983.
278 APB, PPRN, sygn. 35; APB, KMG PZPR, sygn. U5/III, 115/Ш/4, 115Л/З, H5/I/4 ; APB, MGK 

FJN, sygn. 5; Z. Kuras, dz. cyt., s. 81; APB, SPB, sygn. 718.
27« Z. Kuras, dz. cyt., s. 81-83.
278 APB, PPRN, sygn. 35; APB, KMG PZPR, sygn. 115/III, II5/I/7,115/Ш/4; 115/I/3, U5/I/4; APB, 

MGK FJN, sygn. 5.
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Zjednoczenie PPR i PPS zostało poprzedzone czystkam i w  partiach. W ydalono 
w  końcu października i początkach listopada 1948 roku 30 osób z PPR i 2 z PPS. 
Zorganizowano kilka zebrań propagandowych z inicjatyw y PPR, PPS, jedno SD. Od maja
1948 roku uruchom iono kursy polityczne dla 39 członków PPR i 26 z PPS przygotowujące 
do m ającego się odbyć kongresu zjednoczeniowego obu partii276. Od grudnia 1948 roku co 
trzy m iesiące organizowano kursy w ieczorow e z teorii m arksizm u i leninizm u, a od lutego
1949 roku kursy ze znajom ości W KP(b) dla 30 aktywistów277. W  szeregach utworzonej 
w  końcu 1948 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej znalazło się 305 członków, 
w  styczniu 1949 — 436, w  lipcu 1949 -  539, w  1958 — 642, w  1965 — 679, w  1968 — 697, 
w  1974 -  620, w  1975 w  m ieście i gm inie -  1121, w  1976 -  1260 (736 w  m ieście), w  1977 -  
1290, w  1979 — 1462. W  1974 roku działało w  m ieście 28 kół Podstawowej Organizacji 
Partyjnej, w  1975 roku M iejsko-Gm inny PZPR liczył 56 POP i OOP, w  1976 -  60, w  gm inie 
w  7 wsiach nie było kom órek partii. W  1977 roku działały 54 POP w  m ieście i 20 na wsi. 
Funkcję sekretarzy pełnili w  latach 40 i 50: Edward Grabikowski, W acław  Poraziński, 
w iatach  60.: Eugeniusz Ożóg, w iatach  70.: Jerzy Turzyński i H enryk Kiełpiński. W  czerw 
cu 1980 roku278 zastąpił go na krótko Jerzy Jacewicz. Tuż przed w prow adzeniem  stanu 
w ojennego funkcję objął H enryk Kiełpiński, kóry pełnił ją  do końca istnienia PRL279.

Tabela 6. Skład społeczno-zaw odow y w edług działów  gospodarki 
narodow ej członków  i kandydatów  do PZPR  w  m ieście i gm inie K oronow o  
w  1977 roku

Dział
Liczba

członków

Robotnicy
Chłopi
w
PZPR

Pracownicy
umysłowi

Pozostali 
w  PZPR

Razem
wtym
w
PZPR

Razem
w tym  w 
PZPR

W mieście 736 i860 ЗЗО 1 948 297 108

Na wsi 524 1020 244 159 120 73 4 8

Razem 1260 2880 574 160 1068 370 156

w tym

— przemysł 301 1197 219 272 79 3

— budownictwo 18 67 12 24 6 -

2?6 Z. Kuras, dz. cyt., s. 84.
277 APB, SPB, sygn. 884.
278 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/5: Protokół z posiedzenia Plenum KMG w Koronowie 11 

czerwca 1981. Jedynym celem posiedzenia był wybór I sekretarza MG i członków Egzekutywy. 
Początkowo jedynym kandydatem był Jerzy Jacewicz. Ostatecznie wycofał swoja kandydaturę. 
Z 35 członków Plenum nikt nie chciał kandydować. Propozycję odrzucili: Zbigniew 
Nowakowski, Leopold Kurkowski, Stanisław Jaworski, Jan Leśniewski, Przybysz. Ostatecznie 
po kilku godzinach debat zgłoszono kandydatury: Henryka Dąbrowskiego, Jana Leśniew
skiego i Jerzego Jacewicza. Pierwszym sekretarzem ostatecznie wybrano J. Leśniewskiego.

279 APB, KMG PZPR, sygn. II5/I/1, 115/I/2, 115/I/3, 115/I/4, 115/H/l, 115/П/З, И5/П/4 , 
115/VI/1; APB, Prezydium PRN, sygn. 35; Z. Kuras, dz. cyt., s. 85.
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Dział
Liczba

członków'

Robotnicy
Chłopi
w
PZPR

Pracownicy
umysłowi

Pozostali 
w  PZPR

Razem
wtym
w
PZPR

Razem
w tym w 
PZPR

— rolnictwo 
i leśnictwo 547 997 210 159 270 126 52

— transport 
i łączność 30 51 25 - 11 4 1

— handel i usługi 70 352 15 - 149 21 4

— oświata,
nauka,
wychowanie

72 62 5 - 159 64 3

— kultura i sztuka — — — — — — —

— ochrona 
zdrowia 12 23 1 - 42 11 -

— administracja, 
wymiar
sprawiedliwości 
i finanse

98 131 42 - 141 56 -

— organizacje 
terenowe 94 - 15 1 - 3 75

— pozostałe 
działy 18 - - - - - 18

Źródło: APB, KMG PZPR, sygn. 115/VI/1.

Pojawienie się N iezależnego Sam orządnego Związku Zaw odow ego „Solidarność” 
oficjalnie zarejestrowanego w  końcu jesien ią 1980 roku oraz N SZZ RI „Solidarność” 
w iosną 1981 roku w  w yw ołało wstrząs w  szeregach zw iązków  zrzeszonych w  Centralnej 
Radzie Zw iązków  Zawodowych (CRZZ) oraz m iejscowego PZPR. Podczas posiedzeń KM G 
PZPR  wskazywano, że „odczucia załóg w obec inform acji o ostatnich w ydarzeniach z TV  
i prasy są negatyw ne”280. Po raz pierw szy od 1956 roku członkowie w ładz partii zdecydo
wali się na krytykę poczynań m iejscowego I sekretarza PZPR oraz polityki inform acyjnej 
i gospodarczej w ładz wojew ódzkich i centralnych. Rozliczeniowy charakter m iała Kon
ferencja Sprawozdawczo-W yborcza KM G PZPR w  Koronowie w  dniu 5 czerwca 1981 roku. 
Część działaczy w  ram ach struktur poziom ych zaczęła dom agać się oddolnych reform 281.

280 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/4.
281 Tamże, sygn. 115/I/5. Przykładami służą wystąpienia części działaczy. Ryszard Sikora uznał, że 

w gminie niewłaściwie wykorzystuje się kadry, błędem było odejście od tradycyjnych obchodów 
l Maja. Czas oczekiwania na mieszkanie jest zbyt długi. Istnieje rozdźwięk między miastem 
a gminą, co jest zjawiskiem niepożądanym. Z uznaniem wyraził się o działalności „Solidarności”. 
Edward Gralak krytycznie ocenił morale poprzednich władz partii i administracji województwa. 
Wskazywał na złodziejstwo, tworzenie klik partyjnych popierających tylko własne interesy.
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W  1981 roku w  szeregach PZPR było 1364 członków  i kandydatów  (605 robotników, 139 
rolników, 365 um ysłowych, 195 innych). W  latach 1980-1981 rozwój struktur rozwijał się 
w  dwóch etapach. W  pierwszym , trw ającym  od stycznia do lipca 1980 roku, przyjęto 57 
kandydatów. W  drugim , od sierpnia 1980 do m aja 1981 roku, zaledwie 11. Do 31 m aja 1981 
roku legitym acje partyjne złożyło 77 osób, tj. 5,6% ogółu członków. Najwięcej zdano 
w  „Ponar-Rem o” i Spółdzielni Krawieckiej. Skreślono z partii 83 członków i kandydatów, po 
to, by ukrócić opinię, że w  Koronowie nie prowadzono walki z nieuczciwością, korupcją, 
nepotyzmem, unikaniem  karania winnych czy tolerowanie nadużyć. Próbowano powrócić 
do skutecznych działań wychowawczych i propagandowych w  oparciu o rzetelne informacje
0 sytuacji społeczno-politycznej. Za pożądane uznawano utworzenie przez „Solidarność”
1 Związki Branżowe wspólnego bloku, który byłby  „naszym sojusznikiem  w  rozwiązywaniu 
zadań społeczno-gospodarczyh rozwoju m iasta i gm iny”. Dokonano zm ian I Sekretarzy w  21 
POP i OOP, tj. 40%. W  egzekutywach znalazło się 48% działaczy dotychczas niepełniących 
żadnych funkcji. N astąpiło odm łodzenie kadr kierow niczych282. Plany reform y nie zostały 
zrealizowane. Podczas M iejsko-Gm innej Konferencja Partyjnej 9 listopada 1981 roku 
rezygnację złożył I Sekretarz Jan Leśniewski. Zastąpił go H enryk Kiełpiński. N a terenie 
m iasta i gm iny rozpoczęły działalność W ojskow e G rupy O peracyjne utw orzone 23 paź-

Potępił budowanie luksusowych obiektów przez poprzednich decydentów kosztem przedszkoli 
i stołówki. Uznał, że źle się stało, iż to nie partia doprowadziła do Sierpnia 1980 roku. Braki 
infrastruktury miejskiej (bezskuteczne wnioski o budowę żłobka i przedszkola, konieczność 
rozbudowy Przychodni Zdrowia), trudności aprowizacyjne powodują, że wielu rozczaro
wanych niemocą partii odchodzi z j ej szeregów. Mikrut wysoko ocenił postawę radnych, którzy 
10 marca w Bydgoszczy stanęli po stronie „Solidarności”. Pytał o mocodawców ludzi, którzy 
pobili członków „Solidarności”. Dalej stwierdził, że za zakupem zachodnich licencji kryje się 
tylko łapówkarstwo. Za słuszne uznał przerwanie szkoleń partyjnych w gminie w oparciu
0 przestarzałą literaturę autorstwa byłych prominentów. Krytyczną ocenę odchodzącego na fali 
odnowy I Sekretarza KMG Turzyńskiego przedstawił Szupczyński. Uznał, że żadna z ważnych 
obietnic nie została spełniona (budowa: kanalizacji na ul. Bydgoskiej, przedszkola w budynku 
byłej restauracji „Piastowska”, urządzenie szpitala miejskiego w budynku Domu Wychowaw
czego). Większość uczestników krytycznie odniosła się do skutków reformy administracyjnej 
1975 roku. Zgodni stwierdzono, że wbrew założeniom miasto na niej nie skorzystało. Pozba
wiono samodzielności w zakresach gospodarki komunalnej, handlu, co w układzie połączo
nych organizmów miejskiego i wiejskiego stworzyło niekorzystny układ w zarządzaniu
1 koordynacją działań. Np. handlem w Koronowie zarządza 3 dyrektorów oddziałów bydgos
kich WSS i 4 dyrektorów oddziałów WPHM, a gospodarką komunalną 4 dyrektorów z Bydgo
szczy. Także w sprawach melioracji, budowy i naprawy dróg, zaopatrzenia wsi w wodę 
powołano rejony czasem w oddalonych miastach województwa. Potrzeby miasta były oddala
ne. Podjęto szereg nieprzemyślanych decyzji na krótko przed reformą, np.: likwidacja komp
leksu rozrywkowego „Grabina”, rozbiórka byłej izby porodowej, przeniesienie władz 
administracyjnych z ratusza do Urzędu Gminy, nieuporządkowanie koryta Brdy, niepodjęcie: 
remontu ratusza na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, budowy Alei Wolności, remontu 
żłobka, rozbudowy kanalizacji na Osiedlu 600-lecia. Na obszarach wiejskich wskazywano na 
malejącą wydajności z ha w gospodarstwach uspołecznionych w porównaniu z 1978 o 7,1 kwin
tala/ha a w gospodarstwach indywidualnych o 4,9 kwintala/ha. Zmniejszyła się ilość pogłowia 
w 1978 -  15881 w 1980 -13879 (mniej o 13%) a w gospodarce indywidualnej z 10200 do 9004 
(12%). Zmniejszenie się produkcji i skupu za sprawą preferowania nawozów i pasz dla rol
nictwa uspołecznionego kosztem indywidualnego. Rolnicy nie przejmowali gruntów zagospo
darowanych, co spowodowało powstanie wielu odłogów. Te, które zostały przejęte przez 
państwo, na ogół nieprawidłowo uprawiano i też leżały odłogi. Niewiele osiągnięto w dziedzi
nach zaopatrzenia wsi w wodę, melioracji, sprzętu rolniczego.

282 Tamże, sygn. 115/I/5.
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dziernika 1981 roku, których reprezentanci uczestniczyli w  konferencjach partyjnych283. 
Pracow nicy koronow skich przedsiębiorstw, głównie „Pom ar-R em o” i spółdzielni, strajko
wali w iosną 1981 roku. U czestniczyli m iędzy innym i w  ogólnokrajowym  strajku zorganizo
w anym  w  dniu 24 m arca 1981 roku będącym  reakcją na w ydarzenia bydgoskie 19 m arca
1981 roku.

W prow adzenie stanu w ojennego rządzący przyjęli z ulgą. Uchwała Plenum  M iej
sko-Gm innego Kom itetu PZPR i ZSL odbytego w  dniu 18 m aja 1982: „[...] M iejsko-Gm ine 
Kom itety PZPR i ZSL uznają konieczność wprow adzenia stanu wojennego, potwierdzają 
poparcie dla W R O N [...]”284. Kom endant MO uznał, że dzięki niem u zlikwidowano 
w  m ieście i gm inie problem  rozbojów, włam ań oraz rzekom ych zabójstw. Jednocześnie 
wskazał, że nasiliła się spekulacja, bim brow nictw o i przestępstw a drogowe. W ładze partyj- 
no-rządowe za największe osiągnięcie po 13 grudnia 1981 roku uznały zlikwidowanie 
„ekstrem y”, tj. „Solidaności”, która w  Koronowie i gm inie w  latach 1980-1981 organizowa
ła strajki w  zakładach pracy (np. 29 sierpnia 1980 strajkow ały załogi Spółdzielni Kraw iec
kiej i „Ponar Rem o”), bezpraw nie zajęła Ośrodek Szkoleniowego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego, próbow ała przejąć pom ieszczenia Kom itetu M iejsko-Gm innego PZPR 
i M iejsko-Gm innej Rady N arodowej, m anipulowała radnym i przed w yboram i naczelnika 
m iasta i gm iny, rozbijała sam orządy kółek rolniczych oraz poddaw ała krytyce wszystko, co 
wiązało się z partią i rządem . Za sukcesy w  sferze społeczno-gospodarczej uznano w  latach 
1981-1982 uporządkow anie koryta Brdy i parku „Grabina” oraz rem ont przedszkola. 
Dokonano w eryfikacji członków. Od listopada 1981 do listopada 1982 roku z 1319 osób 
skreślono 95 osób, wydalono 12, ukarano naganam i 7. Do 1985 roku liczba członków 
zm niejszyła się o 28%. W  kolejnych latach zaczęła rosnąć. W 1984 przyjęto 36 osób, w  1985 
— 5 6 ,19 8 6  — 5 8 ,19 8 7  — 62. W  listopadzie 1982 PZPR  liczyła 1314 członków, w  grudniu 
1985 — 1233, w  m arcu 1985 — 1233, w  1988 — 1282, w  lutym  1989 -  1314. N astąpiły 
zm iany w  kierow nictw ie Zw iązku Bojow ników  o W olność i Dem okrację (M aria M rozek). 
N aczelnikiem  M iasta i G m iny został W ładysław  Ciesielski. Z inicjatyw y „bratnich partii” 
powstała Rada M iejsko-G m inna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, który , 
ja k  stwierdzono w  jednym  z dokum entów, „jest ruchem  spontanicznym  i dobrow olnym ”. 
PRON  zastąpił w  1983 roku Front Jedności N arodu. Przewodniczącym  PRON  został Józef 
Szews. Rada organizacji liczyła 65 członków, w  tym  20% w yw odziła się z PZPR. W  1985 
roku w  9 ogniwach PRON -u było zrzeszonych 1715 osób (477 z PZPR, 35 z ZSL, 24 z SD, 
bezpartyjnych 1308). W znow iono doraźne kształcenie w  M iejsko-Gm innym  O środku Pra
cy Ideowo-W ychowawczej w  oparciu o pracow ników  Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej 
i W ojew ódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego i Inform acji. Szkolono także kadry 
kierow nicze, sekretarzy, kandydatów  i m łodych stażem  członków PZPR  w  ram ach 2-let- 
niego W ieczorow ego U niwersytetu M arksizm u i Leninizm u, którego filia  w  Koronowie 
znajdowała się przy Kom itecie M iejsko-Gm innym  PZPR. D ziałała Kom isja W spółdziałania 
Partii i Stronnictw  Politycznych. Powstały, po delegalizacji „Solidarności” (8 października
1982 roku), zawieszeniu (19 grudnia 1982 roku) i zniesieniu stanu wojennego 20 lipca
1983 roku, w  dniu 24 listopada 1984 roku nowe związki zawodowe (Ogólnopolskie 
Porozum ienie Zw iązków  Zaw odow ych — OPZZ), które liczyły w  m ieście i gm inie w  1983 
roku 1299 członków, w  1985 — 1847285.

283 Tamże, sygn. 115/I/6.
284 Tamże, sygn. 115/I/8: KMG PZPR Koronowo -  Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 1 grudnia

1983.
28s Tamże, sygn. 115/III. Sygn. 115/I/7: KMG PZPR — Konferencja Sprawozdawcza z 11 grudnia 

1982; więcej o strajkach w powiecie bydgoskim w latach 1980-1981 -  APB, KW PZPR, sygn. 
51/VII/401.
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В/ Status praw ny i w ładze m iejskie

Sytuacja praw na m iasta na przestrzeni lat ewoluowała. Ustawa z 11 w rześnia 1944 roku 
wprow adzała na terenie kraju, jako tym czasowe, ustawodawcze organa sam orządowe — 
rady narodowe o strukturze hierarchicznej (Krajowa Rada Narodowa, w ojewódzkie, 
powiatowe, m iejskie i gm inne rady narodowe). W  skład rad wchodzili delegowani przed
stawiciele organizacji politycznych i społecznych, a część pochodziła z kooptacji (osoby 
zasłużone dla życia narodowego). System  niedem okratyczny trwał aż do 1954 roku. Rada
mi kierow ały prezydia wybierane przez rady na sesjach. Rady zajm ow ały się planowaniem  
działalności publicznej na podległym  sobie terenie, ustalały budżet, kontrolow ały działal
ność organów  wykonawczych. Organam i w ykonawczym i sam orządu terytorialnego były 
wojewódzkie i powiatowe w ydziały. Organem  wykonawczym  m iejskiej rady narodowej był 
zarząd m iejski w ybierany przez m iejską radę narodową na czele z prezydentem  lub b u r
mistrzem.

Podczas konferencji m iędzypartyjnej w  dniu 20 m arca 1945 roku powołano 
Tym czasow ą Radę N arodow ą m iasta Koronowa. Zebrani (I sekretarz Kom itetu M iejskiego 
PPR — Franciszek Głowacki, Stanisław  Jachczyk -  reprezentant związku zawodowego, 
Eugeniusz Grafowski — PPR, Jan Górski — PPR, Alfons M azur — PPR, Leon M róz — PPS, 
Jan W odniak — Zw iązek W alki M łodych, W anda Górska — ZW M , Franciszek Jarzyna — 
Zw iązek Inteligencji Pracującej) w ybrali skład M iejskiej Rady Narodowej w  osobach: Jana 
M ichalskiego (reprezentował zw iązek zawodowy), Stanisława Jachczyka (związek zaw o
dowy), Edm unda W edera (związek zawodowy), Bogdana Zam iara (PPR), Franciszka 
Głowackiego (PPR), Alfonsa M azura (PPR), Edm unda Piłata (PPR), Jana М ука (PPR), 
Eugeniusza Grafowskiego (PPR), W ładysław a Spiry (PPR), Leona M roza (PPS), Sta
nisława Janickiego (PPS). Przedstawiciele Związku W alki M łodych, Związku Zawodowego 
Inteligencji Pracującej oraz SD otrzym ali po jednym  przedstawicielu. Ich kandydatury 
m iały zostać przedstaw ione w  późniejszym  term inie. Do Prezydium  M RN  m iał zostać 
dokooptow any przedstawiciel SL z chwilą utworzenia w  m ieście tej partii.

Zarząd M iejski pow ołany 15 m arca 1945 roku tworzyli: Franciszek Głowacki — Związki 
Robotnicze, Franciszek Jarzyna — sekretarz m iejscow y Organizacji Inteligencji Pracu
jącej, Stanisław Jachczyk — organizacje rzem ieślnicze, Edm und H eize — organizacje 
handlowe, W anda Kędzierska — oświata i opieka społeczna, Teofila Bajerowa — opieka 
społeczna286. Pięć dni później nowa M R N  w ybrała now y skład zarządu m iejskiego 
w  składzie: Bogdan Zam iar, Alfons M azur, Franciszek Jarzyna, Leon Mróz, A lojzy Najdow- 
ski, Jan M ichalski287. Burm istrzem  26 stycznia 1945 roku w ybrano Józefata Graczyka. 
Został odw ołany w  początkach lutego 1945 roku. Zastąpił go z dniem  23 m arca 1945 roku 
Bogdan Zam iar. Pełnił obowiązki do 16 stycznia 1946 roku. Od 8 lutego 1946 do stycznia 
195З roku funkcję tę piastow ał Edm und Królik. M iejskiej Radzie N arodowej przew od
niczył Franciszek Głowacki (20 m arzec 1945 do 31 sierpnia 1948) i Jan W oźniak (od 31 
sierpnia 1948 do m arca 1950 roku)288. Reorganizowano na konferencji m iędzypartyjnej 
2 sierpnia 1945 roku skład M RN. Pierwotnie w  składzie znajdowało się 5 przedstawicieli 
PPR, 7 bezpartyjnych. Po zm ianach dodano 3 przedstawicieli SP, 2 bezpartyjnych. 
Zachowano m iejsca dla przyszłych reprezentantów  SD i SL. U kład partyjny w  Zarządzie

286 APB, WPB, sygn. 12: Protokół z konferencji międzypartyjnej sprawie powołania Tymczaso
wej Rady Narodowej miasta Koronowa z 20 marca 1945.

287 Z. Kuras, dz. cyt., s. 79.
288 APB, SPB, sygn. 715, 718, APB, PMRN, sygn. 29; APB, WPB, sygn. 9.
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M iejskim  z 20 m arca 1945 przedstaw iał się następująco: PPR posiadało 2 reprezentantów, 
bezapartyjni — 3, PPS — i 289. W  początkach 1946 roku w  M R N  zasiadali reprezentanci: 
PPR — 3, PPS — 1, SD — 2, SP — 3, bezpartyjni — 3. N a dzień 1 grudnia 1946 roku: PPS — 1, 
PPR — 5, PSL-Nowe W yzw olenie — 2, SD — 4, bezpartyjni — 4290. M RN  zreorganizowano 
31 sierpnia 1948 roku. PPR posiadała 6 m andatów, PPS — 6, SP — 3, SD — 2, SL — l 291. 
Przebudowana M RN  wybrała 17 w rześnia 1948 roku członków  Zarządu M iejskiego w edług 
klucza: 3 -  PPR, 1 -  PPS292.

Istniejący system  uległ zm ianie po w ejściu w  życie ustaw y z 20 m arca 1950 roku
0 terenow ych organach jednolitej w ładzy państwowej z dniem  13 m aja 1950 roku. Ustawa 
zniosła sam orząd terytorialny. Jego kom petencje przejęły rady narodowe. Gospodarzam i 
m iasta stali się przew odniczący prezydium  M RN. Pierwsze powszechne w ybory do M RN 
przeprowadzono w  1954 roku. W  latach w cześniejszych funkcję tę pełnili: Franciszek G ło
wacki (1946-1948), Jan W oźniak (1948-1950), Edm und Królik (1950-1952), Aleksander 
Kranz (od 26 lutego 1953 roku), Jan Seweryński (od 31 lipca 1953 roku). Organem  w y
konawczym  i zarządzającym  rady było kolegialne prezydium, które czuwało nad 
wykonywaniem  poleceń w ładzy państwowej na podległym  sobie terytorium  oraz kierowa
niem działalnością gospodarczą, społeczną, kulturalną, podległym i sobie przedsiębiorstwa
mi i obsługą bieżącej działalności rady. Rady administrowały sprawam i wewnętrznym i, 
ewidencją ludności, kwestam i zgromadzeń, stowarzyszeń, ochroną przeciwpożarową, 
sprawam i wyznaniowym i, przemysłu, handlu, nadzoru budowlanego itp. Kadencje rad na
rodowych aż do 1963 roku trw ały trzy lata. N owelizacja konstytucji z 19 grudnia 1963 roku 
przedłużyła kadencję z 3 do 4 lat. Kilka lat później kolejna now elizacja zrównała kadencję 
rad z kadencjam i sejm u. Reform a 1954 roku została uzupełniona reform ą struktury 
adm inistracji terenowej wsi. Ustawą z 25 w rześnia 1954 roku utworzono w  m iejsce gm in
1 grom ad ogniwo rów nież o nazwie grom ady. W 1950 roku dokonano w  związku z realizacją 
planu 6-letniego kolejnej reorganizacji M RN. PZPR dysponowała 14 m andatam i, ZSL — 2, 
SD — 4, bezpartyjni — 3. W 1949 roku parytet ten przedstaw iał się następująco: PZPR  — 13, 
SL — 3, SD — 1, SP — 2293. N ową sytuację wniosło uchwalenie ustaw y z 25 stycznia 1958 
roku o radach narodowych i ustaw y z 28 czerwca 1963 roku ją  nowelizującą. Stan ten 
przetrw ał do początków  lat 70. Prezydium  M R N  od 1957 roku kierow ał H eliodor M arek, 
którego zastąpił w  1961 roku Leonard Kaczm arek. Funkcję tę pełnił aż do 1972 roku. 
Kolejna nowelizacja konstytucji z 29 listopada 1972 roku w  m iejsce grom ad ponownie 
w prow adzała gm iny. Koronowo zyskało status m iasta-gm iny. Organem  wykonawczym  
i zarządzającym  stał się naczelnik. Pierwszym  naczelnikiem  m iasta został w  1974 roku 
Leonard Kaczm arek. Na stanowisku zastąpiła go w  1976 roku Alojza Kopalko, pełniąca 
funkcję aż do 1983 roku. Jej następcą został W ładysław  Ciesielski. M iejsko-gm inną radą 
narodow ą kierow ali jako przew odniczący kolejno: W ładysław  D udaczyk (1974-1976), 
Jerzy Turzyński (1976-1984) i Józef M rągow ski (1984-1989). Dom inacja PZPR  w  kolej
nych składach rady narodowej była wyraźna. W  kadencji 1961-1964: PZPR posiadała 18 
radnych, ZSL — 2, SD — 3, bezpartyjni — 7, w  kolejnych m iesiącach zachodziły zm iany 
korzystne dla PZPR. Jej udział w zrósł do 21 głosów, SD — 3, ZM S — 1, ZSL — 2, bezpartyjni

289 APB, SPB, sygn. 713. Odmienne dane związane z kooptacją do MRN podaje Z. Kuras, dz. cyt., 
s. 79. Dodano, według niego, 1 osobę z SP i 3 bezpartyjnych. Ostatecznie skład przedstawiał się 
następująco: PPR — 5, SP — 1, bezpartyjni — 10.

290 Tamże, sygn. 714.
291 Tamże, sygn. 884; APB, PRN, sygn. 48. Z. Kuras, dz. cyt., s. 83, podaje, że MRN liczyła 8 radnych 

z PPR, 2 z PPS, 1 SL, 1 SD, 1 SP, 3 bezpartyjnych. Dane te nie znajdują potwierdzenia źródłowego.
292 APB, SPB, sygn. 884.
293 APB, PMRN, sygn. 48; APB, PRN, sygn. 25.
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-  3- W  kolejnej kadencji PZPR m iała 16 radnych, SD — 4, ZSL — 2, ZM S — 1, bezpartyjni — 
7. W  kadencji 1970-1973: PZPR — 32, ZM W  — 1, SP — 6, bezpartyjni — 16, ZSL — 1, w kolej- 
nej kadencji: PZPR — 27, ZSL — 12, SD — 5, bezpartyjni — 16. W ybrana w  1985 roku rada 
składała się z 27 reprezentantów  PZPR, 10 ZSL, 4 SD, 15 bezpartyjnych294.

С/ Organizacje społeczno-polityczne i gospodarcze

Instytucją, bez której utrzym anie w ładzy od 1945 roku byłoby trudne do zrealizowania 
była M ilicja Obywatelska. Tuż po w kroczeniu w ojsk rosyjskich do Koronowa pow stał po
sterunek M ilicji Obywatelskiej. Jej pierwszym  kom endantem  został Eugeniusz Piękny, 
którego niebawem  zastąpił Gom ula, a następnie Kierkowski. Odejście tego ostatniego, jak  
określił w  jednym  ze sprawozdań agent „Szkot” na przełom e października i listopada 1947 
roku, wyw ołało „wielkie zadow olenie” wśród m ieszkańców  m iasta295. O bsada posterunku 
w  1945 roku liczyła początkowo 12 osób. Stan wyszkolenia i postaw y jakie przyjm ow ali m i
licjanci w obec ludności i w ładz m iejskich były dalekie od oczekiwań. W  sprawozdaniu 
z m arca 1945 roku stwierdzono, że m ilicjanci nie byli przeszkoleni, nie spełniali swojej roli, 
gdyż zam iast ścigać przestępców  jedynie odnotowywali ich popełnianie, a „kom endant 
posterunku obraził władze m iejskie”. Sprawę m iało rozpatrzyć Prezydium  M RN i Zarząd 
M iejski296. W  połowie 1946 roku pozostało tylko 4 m ilicjantów. Kom endantem  w  latach 
50. był W iśniewski, do 1968 Adam  Szuberla, zastąpił go H enryk Landowski. W  1971 roku 
obsada m iała składać się z kom endanta i 9 m ilicjantów. Faktycznie służbę pełniło tylko 3-4 
funkcjonariuszy297. Od 1974 roku funkcję kom endanta pełnił Zdzisław  Białkowski. D zie
sięć lat później zastąpił go Jerzy W aiterski298. Działalność M O uzupełniała Ochotnicza 
Rezerwa M ilicji Obywatelskiej utworzona w  lutym  1946 roku. Liczyła w  Koronowie w  1962 
roku 26 członków, w  1968 -  28, w  1972 — 56. Kom endantem  był M ieczysław  Sobański299. 
W 1962 roku wskazywano, że „[...] część członków  oddaje się regularnem u opilstwu, stąd 
trzeba ich wykluczyć [...]”30°. D ziałały jednostki: porządkowa, ds. nieletnich, wodna, Spo
łecznej Inspekcji Ruchu Drogowego. W 1983 roku form acja liczyła 84 członków, kierował 
nią Tadeusz Jarnath301. Chlubną rolę w  powojennej rzeczywistości odegrała Ochotnicza 
Straż Pożarna, którą kierow ali w  latach 40 i 50: Tom aszewski, W itold Budnicki, w  latach 
60 i 70.: H ilary Getka, Leon Piotrowski. Po w ojnie wznowiło działalność w iosną 1945 roku. 
Początkowo zrzeszała 30 członków, w  latach 50. — 35-40, w  latach 60. — 40-50, w  latach 
70. -  50-60. N a w yposażenie w  1952 roku składały się 2 sam ochody (jeden zepsuty, drugi 
wadliwy), trzy m otopom py, działały 2 sekcje bojowe. W  1958 roku działało 16 strażaków 
w  sekcjach bojowych, którzy dysponowali sam ochodem  bojowym , sam ochodem  gospo
darczym, trzem a pom pam i motorowymi, drabiną m echaniczną i aparatem  tlenowym . 
W  latach 70. i 80.: dwa sam ochody STAR  20 i 25, trzy m otopom py, ponad pół tysiąca 
m etrów  węży. Od 1963 roku planowano budow ę strażnicy OSP przy ulicy Pom ianow 
skiego. Ostatecznie pow stała przy ulicy Ogrodowej. Roboty budow lane podjęto w  latach 
w  latach 1973/74. U kończono dopiero w  1988 roku. W  końcu lat 60. powstała drużyna 
m łodzieżowa licząca od kilkunastu do 20 osób. Teren działania, m im o że statutowo

294 APB, PMRN, sygn. 6 ,11, 33, 41; APB, UWB, ВОР, sygn. 3; APB, KMG PZPR, sygn. 115/Ш.
295 IPN By 069/936: Doniesienie „Szkota” z  5  listopada 1947.
296 APB, WPB, sygn. 12.
297 Z. Kuras, dz. cyt., s. 76-79; APB, PMRN, sygn. 30,34, 44, 45; APB, SPB, sygn. 122.
=98 APB, KMG PZPR, sygn. 115/Ш; APB, KMG FJN, sygn. 5.
299 APB, PMRN w Koronowie, sygn. 34, 44, 45.
3°° Tamże, sygn. 40: Protokół nr 34/62 z 25października 1962.
3“  Tamże, sygn. 18; APB, KMG PZPR, sygn. 115/III.
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ograniczał się do m iasta Koronowa, w  praktyce obejm ował całą północno-zachodnią część 
pow iatu bydgoskiego302.

O rganizacje param ilitarne działające w  m ieście były reprezentowane przez: 
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego (Liga Przyjaciół Żołnierza)303, Ligę Obrony 
Kraju304, Towarzystwo Przyjaciół M ilicjanta305, Koło Ligi Lotniczej306, Ligę O brony Kraju 
i Klub O ficerów  Rezerwy307. O rganizacjam i zajm ującym i się działalnością dobroczynną 
były: Kom itet Opieki Społecznej m iasta Koronowa308, Koło Polskiego Kom itetu Pom ocy 
Społecznej309, Zw iązek Inw alidów  W ojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg Pom orski 
w  K oronow ie310, Kom itet Opieki nad Zdem obilizow anym i311, Polski Czerw ony Krzyż312,

з°2 APB, PPRN, sygn. 117,1158; APB, PMRN, sygn. 8,12,18, 25,30,36,44,48; APB, SPB, sygn. 42; 
„Tematy Koronowskie”, 1995, nr 3.

з°з APB, SPB, sygn. 42, 46, 718; APB, PMRN, sygn. 30. Oddział powstał 10 maja 1945 roku 
z inicjatywy Leona Chodkiewicza. W zarządzie zasiadali: Jan Andrzejewski, M. Nowakowski. 
Zrzeszał 25 członków. W 1956 roku planowano urządzenie strzelnicy dla kół strzeleckich, kola 
modelarskiego, kursów obrony przeciwlotniczej. Posiadało 9 kół z 615 członkami. Organizo
wano kursy strzeleckie, kursy terenoznawstwa i szereg imprez propagandowych: Święto Morza, 
Święto Lotnictwa, Dzień Wojska Polskiego, Tydzień Ligi Przyjaciół Żołnierza. Przy Domu 
Kultury zorganizowano sekcje: modelarstwa lotniczego, szkutniczego, sekcję strzelecką.

з°4 APB, PMRN, sygn. 41. Kola zakładowe powstały w 1964 roku.
з°5 Tamże, sygn. 22, 29: Protokół nr 9/46 z 29 lipca 1946. Do władz wybrano: Bogdana Zamiara, 

Franciszka Jarzynę, Józefa Królika, Kazimierza Brosa, Jana Borzyszkowskiego, Władysława 
Krymskiego, Franciszka Dyducha, Władysława Jodkę.

з°б APB, SPB, sygn. 44. Od grudnia 1947 roku trwały prace nad utworzeniem Koła, które 
ostatecznie powstało w grudniu 1948 roku. Zwerbowano 53 członków. Zarząd tworzyli: 
Edmund Królik (przewodniczący), Jan Górski, Franciszek Kędziorski, Mieczysława Nowakowa.

307 E. Wiertlewski, Działalność Ligi Obrony Kraju i Klubu Oficerów Rezerwy w strzelectwie 
sportowym, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 1995, s. 28. Powstała w 1980 roku. 
Prezesem został Tadeusz Piskozub. W latach 1988-92 w Koronowie i okolicach działało 12 kół 
LOK.

308 APB, SPB, sygn. 46. W zarządzie w 1948 roku zasiadały: Teofila Bierowa (prezes), Regina 
Gordonowa, Lidia Cieślewicz, Janina Heisowa.

309 ABP, PMRN, sygn. 12. Powstało 9 października 1966 roku. Zarząd: Adam Szmaciński (prezes), 
Małgorzata Hoffmann, Stefania Kilkiewicz, Stefania Łukaszewska. Organizacja uzupełniała 
działalność państwa w zakresie pomocy społecznej, inicjowała i rozwijała działalność 
dobroczynną obywateli oraz współdziałała z innymi organizacjami społecznymi w zakresie 
pomocy społecznej. W 1970 roku udzielono w Koronowie pomocy w postaci: 50 paczek dla 50 
osób, 2 kartonów oleju dla 12 osób, 15 bonów żywnościowych dla 15 osób, 6 bonów na węgiel dla 
6 i odzieży dla 21 osób.

s»» APB, UWPB, sygn. 904, 6466. Zrzeszał 183 członków. Zarząd w 1948 roku tworzyli: Leonard 
Nowacki (przewodniczący), Józef Popa, Franciszek Dzikowski, Jan Szukaj, Franciszek Myk, 
Albin Chełmiński.

34 APB, SPByd., sygn. 839. Jego działalności odnotowano w latach 1945-1947.
312 APB, WPB, sygn. 1; APB, PPRN, sygn. 35; APB, SPB, sygn. 42. W 1945 roku zrzeszał 195 

członków. Zarządem kierowała Beierowa. W  1945 roku działała Kuchnia Ludowa PCK 
a w budynku szkoły podstawowej przy Sobieskiego 16 ulokowano punkt repatriacyjny.
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Zw iązek „Caritas”313, Zw iązek Inwalidów W ojennych RP w  Koronowie314, Zw iązek byłych 
W ięźniów  Politycznych H itlerowskich W ięzień i Obozów Koncentracyjnych. Kolo w  Koro
now ie315, Koło Opieki nad Dziatwą Szkolną Szkoły Publicznej w  Koronowie powiatu byd
goskiego (Kolo Rodzicielskie przy Szkole Podstawowej w  Koronowie, Kolo Rodzicielskie 
przy Publicznej Szkole Powszechnej w  K oronow ie)316, Koło Rodzicielskie przy Przedszkolu 
Parafialnym  w  Koronow ie317, Rada Opiekuńcza Średniej Szkoły Zawodowej w  Korono
w ie318, Kolo Rodzicielskie przy M iejsldm  Gim nazjum  Koedukacyjnym  w  Koronowie319. 
Koła rodzicielskie zostały zastąpione Kom itetam i Rodzicielskim i działającym i przy w szyst
kich szkołach oraz przedszkolu320.

Szerszą działalność ukierunkow aną na rozm aite aspekty życia społecznego czy kultu
ralnego, m niej lub bardziej w ykorzystyw aną dla celów politycznych przez PPR (PZPR),

313 APB, WPB, sygn. 12; APB, UWPB, sygn. 915, 916; APB, SPB, sygn. 718. Udzielało pomocy 
charytatywnej, pomagano materialnie głównie ubogim i dzieciom przystępującym do 
I komunii. Członków 93. Oddział koronowski należał do Związku „Caritas” Diecezji 
Chełmińskiej w Grudziądzu. Oficjalnego zgłoszenia dokonano 9 sierpnia 1945, choć w Korono
wie podjął działalność już w styczniu 1945 roku. W 1947 roku informowano, że prowadził ży
wotną działalność charytatywną. Związkiem kierował proboszcz Bronisław Jagła.

34 APB, UWPB, sygn. 916; APB, SPB, sygn. 46. Prowadził ożywioną działalność, opiekując się 
inwalidami, wdowami po poległych i sierotami po poległych w Koronowie i okolicach. Człon
kowie zarządu cieszyli się powszechnym szacunkiem. Związek rozpoczął działalność 25 listo
pada 1945 roku z inicjatywy Leona Nowackiego. Wniosek rejestracyjny złożono w grudniu 1945 
roku. W pierwszym zarządzie zasiadali: Leon Nowacki (prezes), Józef Popa, Franciszek Myk, 
Franciszek Dzikowski. Członków 202-215. Ponowna rejestracja nastąpiła 27 sierpnia 1946 
roku.

313 APB, UWPB, sygn. 916; APB, SPB, sygn. 70. Świadczył opiekę charytatywną. Prowadzono 
intensywną działalność odczytową piętnującą Niemców za popełnione w czasie wojny przes
tępstwa. Zgłoszenia dokonano 10 września 1945 roku. Powstał 1 września 1945 roku. Zarząd 
tworzyli: Zbigniew Nowacki (prezes), Stanisław Nowacki, Wanda Nowakowa, Izabela 
Kosidowska, Paweł Gabryś. Członków w 1945 -  92, w 1947-1984, podopiecznych 56, w 1948 
odpowiednio: 104 i 62. Ogółem zweryfikowanych 162 członków, podopiecznych 62, pełnych 
sierot 5, półsierot 72. Związek przejął poniemieckie gospodarstwo rolne (20 ha) w Samociążku. 
Organizowano w nim m.in. kolonie letnie w 1947 roku dla 83 osób. Związek prowadził przy 
Rynku stację benzynową. Koło zlikwidowano 30 września 1949 roku. Jego rolę przejął 
ZBOWiD.

316 APB, UWPB, sygn. 916; APB, SPB, sygn. 46, 52. Wniosek o legalizację wniesiono 5 czerwca 
1946 roku. W zarządzie zasiadali: Regina Gordonowa (prezes), Helena Roszkowiakowa, 
Wanda Tywuschikowa, Zofia Skorczewska, Zofia Matkowska, Józef Cejnowa, Józef Popa, 
Marian Echaust. Rejestracja nastąpiła 24 lipca 1946 roku. W 1946 -  400 członków, w marcu 
1948 — 258. Stowarzyszenie rozwiązał starosta decyzją z 18 marca 1949.

31z APB, SPB, sygn. 46. Powstało 8 grudnia 1948 roku z inicjatywy proboszcza Bronisława Jagły, 
Barbary Gniotówny, Agnieszki Czyż .

318 Tamże, sygn. 46. Członków 14. Powstało 26 listopada 1948 roku. Zarząd: Andrzej Banaszyn 
(prezes), Bolesław Barcikowski, Józef Boiński, Bogdan Kiełbasa.

319 Tamże, sygn. 46, 53. Członków w 1946 roku 100. Powstało 1 września 1946 roku z inicjatywy 
Stanisława Nowackiego. Zarząd tworzyli: Stanisław Nowacki (prezes), Buczkowski, Adam 
Szmaciński, Franciszek Jarzyna, Edmund Królik, Stanisław Jachczyk. Zgłoszenia rejestracyj
nego dokonano 22 września 1948 roku. Statut spisano 30 sierpnia 1948 roku. Uległo likwidacji 
23 marca 1949 roku.

320 APB, PMRN, sygn. 30.
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prowadziły: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej321, Polski Zw iązek Zachodni322, 
Kółko M iczurinow skie323, Liga Kobiet324, Stowarzyszenie O gródków Działkowych (Towa
rzystwo Ogródków  i O siedli Działkowych w  Koronow ie)325, Towarzystwo Krzewienia Kul
tury Fizycznej326, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego327, U niw ersytet Ludow y328, 
Stowarzyszenie M yśli W olnej329, Towarzystwo Krzewienia Kultury Św ieckiej330, Klub 
E m erytow i Rencistów 331, Zw iązek W ięźniów  Politycznych332, Zjednoczony Zw iązek Em e
rytów, Rencistów  i Inwalidów. Koło w  K oronow ie333. W  środowisku m łodzieżowym

321 IPN By, 069/936: Doniesienie „Szkota” z 27 marca 1947; APB, PMRN, sygn. 22, 30. Powstało 
w marcu 1947 roku. Przewodził Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w 1956 roku Jan Seweryński. 
Działało w 1955 roku 25 kół z 750 członkami, w 1956 — 26 kół przyzakładowych z 1412 osobami. 
W dniu 4 lutego 1947 roku powstał komitet organizacyjny TPPR w Koronowie w składzie: Feliks 
Kante (przewodniczący), Władysław Jabda, Bogdan Zamiar, Paweł Gabiyś, Edmund Królik, 
Zenon Nowak, Antoni Lewandowski, Franciszek Głowacki, Adam Szmaciński, Franciszek 
Jarzyna.

322 APB, SPB, sygn. 718.
323 APB, PMRN, sygn. 30. Powstało w 1955 roku.
324 Tamże, sygn. 30, 36. W 1956 roku posiadała 7 kół zakładowych (PSS „Społem”, Spółdzielnia 

Branży Skórzanej, Spółdzielnia Krawiecka, Zakład Poprawczy, Ośrodek Zdrowia, Bydgoskie 
Zakłady Powiatowego Przemysłu Terenowego, Więzienie Centralne) i jedno terenowe. 
Zrzeszało 252 osoby. Na czele w 1952 -  Hoffmanówna, Przewodziła Miejskiej Komisji 
Koordynacyjnej Władysława Sądecką.

325 APB, UWPB, sygn. 916; APB, SPB, sygn. 75; APB, PMRN, sygn. 22. Powstało 4 kwietnia 1946 
roku z inicjatywy Stanisława Nowackiego. Ożywiona działalność w 1948 i 1949 roku. Członków 
w 1946 -  68, w 1948 -  58. Zgłoszony do rejestracji w lipcu 1946 roku. W zarządzie zasiadali: Jan 
Górki (prezes), Roman Latoś, Wacław Myk, Paweł Gabiyś, Jan Mroziński, Stanisław Jachczyk, 
Bronisław Stachowicz, Stanisław Heinz, Edward Kędzierski, Marian Pawłowski, Bronisław 
Wojtynek, Józef Boiński, Maria Masełkowska, Jerzy Kozłowski, Wiktor Ziółkowski, Ignacy 
Kostecki, Irena Maichalecka, Franciszek Gordon. Zarejestrowane 5 maja 1948. Towarzystwo 
wykreślono z rejestru 27 września 1949 roku.

326 APB, PPRN, sygn. 1307, 1309; APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2. Wpisany do rejestru 21 
listopada 1958 roku, następnie 10 marca 1975 roku. Założycielami według danych z 28 września 
1970 roku byli: Jan Ruszkowski, Jan Pantkowski, Leszek Kacimski, Lucjan Krepelewski, 
Hemyk Fatz, Mieczysław Felczykowski, Bolesław Bodzion i inni.

327 APB, SPB, sygn. 884. Oddział liczący 40 członków zlikwidowano 10 grudnia 1948 roku.
328 jpN By) 069/936: Doniesienie „Szkota” z  27 marca 1947. Jego działalność miała 

prawdopodobnie efemeryczny charakter.
329 APB, SPByd, sygn. 73. Jego działalność usankcjonowano 7 listopada 1949 roku. Zebranie 

założycielskie odbyło się 28 października 1949 roku. Zarząd: Bolesław Tarnawski, Benedykt 
Klimek, Edmund Żakowski, Stanisław Szagun, Daniel Kozak. Celem działalności było: „szerze
nie myśli wolnej w Polsce poprzez zorganizowanie wszystkich obywateli wolnych myśli, obronę 
wolności myśli i wolności sumienia, zwalczanie ciemnoty i wstecznictwa, spowodowanie od
dzielenia kościołów wszelkich wyznań od państwa i szkoły, dążenie do zeświecczenia życia spo
łecznego”. Faktycznie rozpoczęło działalność w styczniu 1950 roku.

330 APB, KMG PZPR, sygn. 115/H/2; APB, SPB, sygn. 122. W listopadzie 1946 roku kierowali 
związkiem: Leonard Kilian (prezes), Jan Hajdamaszczuk, Stanisław Bess.

331 APB, PPRN, sygn. 1478. Kierowała klubem w 1974 roku Łucja Wejherowska.
332 APB, UWPB, sygn. 6466. Oddział powstał w 1948 roku.
333 APB, PMRN, sygn. 21. Związek posiadał dwie komisje: kulturalno-oświatową i socjalno-bytową.
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działały: O rganizacja M łodzieżowa TU R 334, Zw iązek M łodzieży Polskiej335, Powszechna 
Organizacja Służba Polsce336, Związku H arcerstwa Polskiego337, Zw iązek W alki M ło
dych338. Od 1948 roku do 1957 roku Zw iązek M łodzieży Polskiej339 zastąpiony przez 
Zw iązek M łodzieży Socjalistycznej (w  1966 roku — 470 członków, w  latach 60. na czele stał 
H enryk Kiełpiński, w  latach 70. przewodniczył Jerzy Sowia) i Zw iązek M łodzieży W iejskiej 
(powstał w  m arcu 1947 roku, zrzeszał 120 członków, w  latach 40. i 50. przew odził mu 
Leonard Kilian, w  latach 60. -  Krzysztof Zakrzewski, w iatach  70. na czele stał Jerzy Patyk). 
Po ich zjednoczeniu pow stał Zw iązek Socjalistycznej M łodzieży Polskiej (w  1979 roku

334 APB, SPByd, sygn. 46. Członków 50. Powstała 1 marca 1947 roku z inicjatywy Feliksa Kaute. 
Zarząd tworzyli: Tyczyński (prezes), Edmund Królik, Franciszek Głowacki, Marian Echaust, 
Franciszek Jarzyna, Józef Ceynowa, Paweł Gabryś, Władysław Jobda.

335 APB, PMRN, sygn. 36: Protokół nr I/53 z 7  stycznia 1953 — sprawozdanie za 1952 ZMP. Na 
czele zarządu Miejskiego ZMP stał Henryk Chmara, w 1951 — Henryk Pakulski. W Koronowie 
działało 12 kół ZMP przy zakładach pracy, 1 Kolo Młodych Nauczycieli przy Związku Nauczy
cielstwa Polskiego i 1 Koło Miejskie. Razem grupowało około 400 członków. Świetlica organi
zacyjna mieściła się przy ul. Tucholskiej.

335 APB, PMRN, sygn. 30. Komendantem w 1951 roku byl Marian Koper. O stosunku członków do 
organizacji świadczyła opinia przedstawiona na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej: 
„Wielu junaków odnosi się biernie do tej organizacji. Pomimo prowadzonej akcji uświa
domienia, dużo młodzieży nie rozumie ideologii tej organizacji. Przewodniczący ob. Pakulski 
jest zdania, że komenda winna złożyć w Prezydium MRN spis biernych junaków w celu nakło
nienia ich do pełnienia swoich obowiązków obywatelskich wynikających z ustawy. O ile inter
wencja nie odniesie skutku, trzeba zastosować sankcje karne, przewidziane ustawą”.

337 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2; APB, SPB, sygn. 42, 46, 122, 718, 838. Pierwsza zbiórka 
harcerska po wojnie odbyła się 2 lutego 1945 roku. Harcerze w 1945 porządkowali gmachy 
publiczne, pomagali chorym i rannym w szpitalu, zbierali książki do biblioteki szkolnej. 
Utworzono drużyny żeńskie (im. Marii Konopnickiej, im. Królowej Korony Polskiej, im. Marii 
Curie-Skłodowskiej), którymi tymczasowo kierowały: Leokadia Falkowska, Eugenia Belówna, 
Anna Gackowska. Harcerkami opiekowała się Felicja Bronikowska-Marach. W dniu 3 lutego 
1945 zostały włączone do ZHP Komendy Chorągwi Pomorskiej Harcerek w Bydgoszczy. 
Najstarsze dziewczęta pełniły służbę, opiekując się rannymi w Szpitalu Wojskowym 
ulokowanym w budynku obecnego liceum. Inni odgruzowywali miasto, porządkowali gmachy 
użyteczności publicznej. W szkole przy Sobieskiego urządzono pierwszą harcówkę. Harcerstwo 
męskie zaczęło się organizować w końcu maja 1945 roku. W lipcu 1945 roku zrzeszało 70 osób. 
Hufcem liczącym w końcu 1945 roku 120 członków kierował Krzyżanowski, a opiekę 
sprawował Kazimierz Śmierzchalski. Oficjalnie hufiec wznowił działalność 14 października 
1945 roku. W gronie założycieli znajdowali się: Bogumił Kirstein, Zygmunt Wycichowski, Józef 
Siuda, Stefan Kowalski, Henryk Kowalski, Dionizy Moczadło. Związkowi harcerzy w 1945 roku 
przydzielono świetlicę i przekazano sprzęt sportowy. Dzielił się na sekcję męską (w 1946 
kierował nią drużynowy Stefan Kowalski) i żeńską (Leokadia Falkowska, Izabela Kosiedowska, 
Felicja Gettkówna). Niebawem liczba członków wzrosła do 300.

338 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2; APB, SPB, sygn. 122, 717, 838. W listopadzie 1946 roku 
kierowali związkiem: Leonard Kilian (prezes), Jan Hajdamaszczuk, Stanisław Bess. Działał od 
maja 1945 jako oddział bydgoski Jachcice IV. Sekcją PW i WF kierował kapral podchorąży 
Edmund Piotrowski, Organizacja grupowała w tym okresie 85 członków. Przestał istnieć na 
przełomie lipca i sierpnia 1945 roku. Powodem likwidacji było przedstawienie zorganizowane 
w początkach lipca, podczas którego „obrażono uczucia żołnierskie obecnych żołnierzy”. 
Skutkiem była „utrata zaufania społeczeństwa i miejscowego garnizonu”. Niebawem doszło do 
rozłamu wewnątrz organizacji i stopniowa likwidacja.

339 APB, PMRN, sygn. 30. W listopadzie 1951 roku otwarto świetlicę ZMP przy Tucholskiej 2. 
Założono 12 kól ZMP. Najaktywniejsze działało przy Publicznej Średniej Szkole Zawodowej. 
Kierował ZMP Henryk Pakulski. W 1953 roku posiadało 17 kół.
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grupował w  m ieście i gm inie 1497 członków )340. Anim ozje m iędzy członkam i poszcze
gólnych organizacji dawały o sobie znać w  latach 40. Podczas wspólnego zebrania 8 maja 
1947 roku harcerzy i ZW M  ci pierwsi „pysznili się, że nie są członkam i ZW M ”. Ich postawa 
m iała w ynikać z faktu popierania przez „skrytą reakcję na czele z dyrektorem  browaru 
Krym skim ”341.

W  środowisku parafialnym  działało wśród m łodzieży: Katolickie Stowarzyszenie Pa
nien342 i Koło M inistrantów 343. Z  kościołem  były powiązane: Bractwo M atek Różańco
w ych344, Bractwo Żywego Różańca Panien345, Stowarzyszenie M atek Chrześcijańskich346, 
Kółko Różańcowe O jców  i M atek347. A polityczną działalność prowadziły: Towarzystwo 
Śpiewu im. Św. Cecylii w  Koronowie348, Zw iązek Pszczelarzy Koronowo349, Związek H o
dow ców  Zw ierząt Futerkowych i Drobnego Inw entarza350, Towarzystwo M iłośników  Zie
mi Koronowskiej będące oddziałem  Kujawsko-Pom orskiego Tow arzystwa Kultury 
w  Bydgoszczy351, Towarzystwo H odow ców  Gołębi Pocztow ych352, Kom itet do W alki

340 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2; APB, PMRN, sygn. 41; APB, KMG FJN, sygn. 5; IPN By, 
069/936: Doniesienie „Szkota” z 27 marca 1947.

341 IPN By, 069/936: Doniesienie „Szkota” z 14 maja 1947.
342 APB, PPRN, sygn. 1423. Istniało w drugiej połowie lat 50.
343 Tamże, sygn. 1423, 1425,1427. W i960 roku do koła należało 15 chłopców w wieku do lat 14. 

W 1967 roku działały trzy koła z 40 osobami. Opiekowali się nim księża wikariusze. W 1958 roku 
ksiądz Majka utworzył dobrze wyposażone kółko amatorskiej fotografii. Przygotowywał koło 
sportowe. Organizowano zajęcia zabawowo-turystyczne.

344 Tamże, sygn. 1425. W latach 60. zrzeszało około 15 osób. Bractwem kierowała Persz.
345 Tamże, sygn. 1425. W latach 60. grupowało około 20 osób.
346 Tamże, sygn. 1425. Powstało przy parafii około 1947 roku. W 1948 roku zrzeszało 25 osób. 

Zostało rozwiązane w grudniu 1949 roku.
347 Tamże, sygn. 1423. Istniało w drugiej połowie lat 50.
348 APB, UWPB, sygn. 902, 915, 916. Członków 25. Zgłoszenia dokonano 17 marca 1947 roku. 

Starosta decyzję o likwidacji podjął 9 kwietnia 1949 roku. Koło Śpiewacze św. Cecylii w Koro
nowie należało do Pomorskiego Związku Śpiewaczego w Toruniu i do II Okręgu Pomorskiego 
Związku Śpiewaczego w Bydgoszczy. Koło Śpiewacze Św. Cecylii w Koronowie do 1949 nosiło 
nazwę Towarzystwo Śpiewu im. św. Cecyli. Od stycznia 1949 nazwa Pomorski Związek Śpie
waczy. Koło Śpiewacze im. św. Cecylii Koronowo. Chór istniał od 1902 roku. Brał czynny udział 
we wszystkich uroczystościach kościelnych i świeckich. Chór zrzeszał 32 członków obojga pici.

349 APB, SPB, sygn. 98. Reaktywowano istniejącą przed wojną organizację z dniem 3 lutego 1946 
roku. Wybrano zarząd w składzie: Jan Klein (prezes), Bronisław Starkowicz, Edmund Kar
bowski, Zygmunt Smoliński, Stefan Polaszek Jan Grochowski, Franc Żurek. Rejestracji Związku 
Pszczelarzy, Oddział w Koronowie, dokonano 21 czerwca 1948 roku i włączono do Związku 
Samopomocy Chłopskiej Zrzeszenia Pszczelarzy w Bydgoszczy. Zarządem w tym okresie 
kierowali: Jan Klein, Stanisław Jachczyk, Mieczysław Golnik, Marta Pigłas, Roman Latoś.

350 APB, PPRN, sygn. 1159. Oddział zarejestrowano 7 lutego 1959 roku. Zrzeszał 18 członków.
35» G. Myk, 25 lat..., passim. Zebranie organizacyjne odbyło się 5 listopada 1976 roku. Zaprzestało 

na krótko działalności w 1999 roku, by odrodzić się 24 lutego 2000 roku. Założycielem 
i wieloletnim prezesem był Tadeusz Multański.

352 APB, PPRN, sygn. 1157. Zjednoczenie Polskich Hodowli Gołębi Pocztowych w Rybniku 
zezwoliło 20 listopada 1950 roku na podjęcie działalności w Koronowie. Statut przyjęto na 
zebraniu 10 października 1950 roku. Członków 16 (Chmielewski Mieczysław, Bronisław 
Maćkowiak, Tadeusz Zieliński, Janusz Gawiych, Stanisław Heinz, Marian Nowicki, Władysław 
Heinz, Ignacy Zagrabski, Stanislaw Jaśkowski, Zygfryd Brzeziński, Mirosław Pokora, Czesław 
Szatkowski, Rudolf Jaszczyk, Eugeniusz Rink, Med Manienkow, Franciszek Hańc). Zarząd 
wybrany 14 października 1951 roku tworzyli: Mieczysław Chmielewski (prezes), Bronisław 
Maćkowiak, Henryk Dąbrowski.
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w  A lkoholizm em 353, Towarzystwo O gródkow i O siedli D ziałkowych354, kolo Polskiego Sto
warzyszenia Diabetyków355.

Organizacjam i życia społeczno-gospodarczym i były: Zrzeszenie Kupców Samodzielnych 
jako część Związku Zrzeszeń Kupieckich na Pom orzu356, Zrzeszenie Prywatnych W łaścicieli 
Nieruchom ości357, Komunalna Kasa Oszczędności m iasta Koronowa358, Pocztowa Kasa 
Oszczędności (zlikwidowana w  1948 roku). Zastąpiły je  Gm inna Kasa Oszczędności 
działająca na terenie Koronowa i gmin: Koronowo, W ierzchucin, W telno, M ąkowarsko oraz 
Powszechna Kasa Oszczędności przy Gm innych Kasach Spółdzielczych359. Mimo, że form al
nie istniało od 1933 roku, po wojnie Towarzystwo Przem ysłowe nie podjęło działalności360. 
Podobny los spotkał Kurkowe Bractwo Strzeleckie361. W  Koronowie m iały swoje siedziby 
kolo grom adzkie362 oraz kolo m iejskie363 Związku Sam opom ocy Chłopskiej, Związek Zawo
dowy Pracowników Budowlanych364, Związek Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzew
nego (Związek Zawodowy Leśników Oddziału Pomorskiego przy Nadleśnictwie Stronno 
w  Koronowie)365, M iejski Kom itet Zw iązków  Zaw odow ych366, Zw iązek Zaw odow y Pra
cow ników  Kolejowych Sekcja B.K.P. Koronow o367, Zw iązek N auczycielstw a Polskiego

353 APB, PMRN, sygn. 22. Powstało 25 lutego 1948 roku.
354 Tamże, sygn. 30, 46, 35; APB, SPB, sygn. 45. Członków 68, wznowiło działalność 10 listopada 

1946 roku. Zarząd tworzyli: Jan Górski (prezes), Stanisław Jachczyk, Jan Andrzejewski, 
Roman Latoś, Jan Mroziński, K. Smierzchalski. Od 1947 roku nosiło nazwę Stowarzyszenie 
Ogródków Działkowych. Zrzeszało około 100 członków. W 1955 roku ogródki działkowe 
obejmowały obszar 15 ha. Kolejne 4 ogrody działkowe istniały przy zakładach pracy.

355 „Tematy Koronowskie”, 1992, nr 9-10. Powstało w lutym 1989 roku z inicjatywy Edwarda 
Głowackiego.

355 APB, UWPB, sygn. 892; APB, SPB, sygn. 46. Działało od 27 czerwca 1945 roku jako organ 
doradczy Izby Przemysłowo-Handlowej na miasto Koronowo. Siedziba znajdowała się przy ul. 
Szkolnej 7. Zrzeszenie liczyło początkowo 26 członków, w 1948 — 38. W składach kolejnych 
zarządów w latach 40. zasiadali: Edmund Heize (prezes), Władysław Mroczkowski (kolejny 
prezes), Antoni Lewandowski, Tadeusz Osuch, Maciej Nawra, Józef Noworol.

357 APB, PMRN, sygn. 36. Wiatach 50. na czele związku stali: Leon Rasz, Roman Latoś, Tadeusz 
Jagła. Oddział koronowski podlegał Zarządowi Powiatowemu Zrzeszenia w Bydgoszczy.

358 Tamże, sygn. 29, 35; APB, SPB, sygn. 717. Starania o jej utworzenie rozpoczęto w listopadzie 
1945 roku. Powstała 1 lutego 1946 roku. Jej likwidatorami w 1948 roku byli: Głowacki, 
następnie Franciszek Jarzyna.

359 APB, PMRN, sygn. 30, 36.
36° APB, SPB, sygn. 43.
361 Tamże, sygn. 43, 44. Bractwo powstało w 1936 roku. Po wojnie względy polityczne 

uniemożliwiły podjęcie działalności. W 1948 roku starostwo interesowało się Koronowskim 
Stowarzyszeniem Kurkowym Bractwa Strzeleckiego, które, jak pisano, nie posiadało księgi 
wieczystej.

362 APB, UWPB, sygn. 916. Członków 39. Zgłoszenia rejestracyjnego dokonano 10 marca 1948 
roku.

363 Tamże, sygn. 6462; APB, SPB, sygn. 44, 46. Powstało 8 września 1948 roku. Członków 35. 
Zarząd tworzyli: Władysław Fik (prezes), Albin Mikrut, Stanisław Perka.

364 APB, SPB, sygn. 884. Oddział powstał prawdopodobnie w listopadzie 1948 roku.
365 Tamże, sygn. 42, 46, 718, 720. Oddział w lipcu 1945 roku zrzeszał 16 członków. W zarządzie 

zasiadali: Mieczysław Kara (przewodniczący), Mieczysław Łapiński, Hoffmanówna, Marchew
ka. W 1948 roku zrzeszał 46 członków. W zarządzie zasiadali: Mieczysław Kara (prezes), Hen
ryk Katulski, Małgorzata Hoffmanówna.

366 Tamże, sygn. 715, 718. Powstał w styczniu 1946 roku. Prezesem wybrano Franciszka 
Głowackiego.

367 Tamże, sygn. 46. W 1948 roku członków 80. Zarząd tworzyli: Józef Sławek (prezes), Alfons 
Nowicki, Józef Olejniczak, Marian Stobba, Franciszek Gogoliński.
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„Ognisko”368. N iew ielu pracow ników  Koronowa należało do Związku Zawodowego Pra
cow ników  Sam orządu Terytorialnego i U żyteczności Publicznej w  Bydgoszczy, którego 
teren działania obejm ował Bydgoszcz m iasto i pow iat369. W  grudniu 1945 roku wybrano 
M iejski Kom itet Zw iązków  Zawodowych. N a jego  czele stanął Franciszek Głow acki370. 
W  latach 1980-1981 pow stały N iezależne Sam orządne Zw iązki Zaw odow e „Solidarność” 
oraz N SZZ „Rolników  Indywidualnych”, przełam ując m onopol podporządkowanych PZPR 
zw iązków  zawodowych.

D/ Sport

O rganizacje prom ujące kulturę fizyczną i turystykę rozpoczęły działalność w  1945 
roku, nawiązując do przedwojennych tradycji. Dawni działacze utworzyli: Klub Kajakow
ców371 oraz Towarzystwo Gim nastyczne „Sokół”372. „Sokołow i” w  1946 roku odm ówiono 
legalizacji. Klub Kajakowców zaprzestał działalności dwa lata później. Ich m iejsce zajęły 
w  latach 40. i 50. tw orzone odgórnie instytucje, których działalność m iała m niej lub bar
dziej efem eryczny charakter. Po kilku latach działalności likw idacji uległy w  latach 50. lub 
60: Zrzeszenie Sportowe „Związkowiec”373, Koło Sportowe „Spójnia” 374, Związek

368 Tamże, sygn. 42, 46, 718. Oddział w 1945 roku liczył 14 członków, w 1948 — 33 osoby. 
W  zarządzie zasiadali: Kazimierz Śmierzchalski (prezes), Paweł Gabryś, Regina Tyczyńska, 
Józef Ceynowa.

369 APB, UWPB, sygn. 6462.
37» APB, SPB, sygn. 715, 718.
371 Tamże, sygn. 46, 65,122,717,838. W sierpniu 1945 roku zrzeszał 20 członków, we wrześniu już 

50. Reaktywował działalność podczas zebrania 31 lipca 1945 roku z udziałem przedwojennych 
członków Związku Kajakowców i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Prowadził ożywioną 
działalność, np. we wrześniu 1945 roku organizował wieczorki towarzyskie, przygotowywał 
występy artystyczne i gimnastyczne na dożynki powiatowe oraz ćwiczenia w ramach PW i WF. 
Wyremontowali szałas kajakowy. Zgłosili akces do społecznego komitetu przebudowy zboru 
ewangelickiego. Oficjalna legalizacja nastąpiła 20 lutego 1946 roku z inicjatywy Stanisława 
Nowackiego. W  zarządzie zasiadali: Antoni Lewandowski (prezes), Marian Kowalczyk, Bogumił 
Domek. Jesienią 1946 roku zastąpili ich: Stanisław Nowacki (prezes), Cieślewicz, Wiktoria 
Czapkowska, Zygmunt Moczadło, Lidia Wopińska. W 1946 roku powołano sekcję piłki nożnej. 
Klub był członkiem krakowskiego Polskiego Związku Kajakowego. Uległ likwidacji 21 
października 1948 roku. Kolejne odwołania od decyzji z 4 listopada 1948 i 24 marca 1949 roku 
wojewoda odrzucił. Majątek -  przystań kajakową przy ul. Promenady — przekazano Klubowi 
Sportowemu „Związkowiec” w Koronowie.

372 APB, UWPB, sygn. 6462; APB, SPB, sygn. 42, 43. Oficjalnie wznowił działalność 28 
października 1945 roku. W zarządzie zasiadali: Nowacki (prezes), Jarzyna. Zawieszono jego 
działalność w 1945 roku, a w 1946 roku odmówiono rejestracji.

373 APB, PMRN, sygn. 30: Sprawozdanie Komisji Kultury i Oświaty złożone na posiedzeniu MRN  
w Koronowie w dniu 28 grudnia 1955; G. Myk, Historia koronowskiego sportu, [w:] Sto lat 
sportu w Koronowie, Koronowo 1995, s. 9-10. Prowadziły sekcje: gimnastyczną, piłki nożnej, 
LO, turystyki wodnej, bokserską. Powstało w latach 1946-1947. Działały przy miejscowych 
spółdzielniach pracy. W 1953 roku zostały zlikwidowane.

374 APB, PMRN, sygn. 30, 46. Powstało prawdopodobnie w 1946 roku przy Spółdzielni Branży 
Skórzanej. Od marca 1951 roku przy PSS „Społem”. W 1953 roku działały sekcje: piłki nożnej, 
kajakowa, szachowa, gimnastyczna, boksu i LO. Uległo likwidacji w 1953 roku.
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Sportow y „Start” 375, Zrzeszenie Sportowe „Gwardia”376, Klub Sportow y „Energetyk”377, 
Ludow y Zw iązek Sportow y „Koronow ianka”378. Po likw idacji ostatniego klub odrodził się 
w  1964 roku jako Klub Sportow y „Koronow ianka”, a od 1973 roku jako  Klub Sportow y „Ko
rona”. W  wyniku reorganizacji w  latach 1974-1975 przyjęto nazwę M iejski Klub Sportowy 
„Korona”. W 1980 roku z wyniku fuzji „Korony” z M iędzyzakładowym  Klubem  Sportowym  
SKR powstał M iędzyzakładow y Ludow y Klub Sportow y „Korona”379. W ieloletnie tradycje 
posiadał np. Polski Zw iązek W ędkarski380, Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw cze381, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw cze382. W  latach 60. i 70. tw orzone instytucje 
m iały trwalsze podstaw y organizacyjne i instytucjonalne. N ależały do nich Towarzystwo

375 Tamże, sygn. 30. Powstał w końcu 1955 roku. Działał w środowisku pracowników 
koronowskich spółdzielni. W 1956 roku uprawiano dyscypliny: kajakarstwo, piłkę nożną, 
koszykówkę, siatkówkę. Planowano urządzenie własnego boiska dla koszykarzy i lodowiska 
działającego w sezonie zimowym.

376 Tamże, sygn. 30; G. Myk, Historia koronowskiego sportu, s. 9-10. Klub powstał w początkach 
1953 roku. Zrzeszał 264 członków. Działały wówczas sekcje: piłki nożnej, boksu, zapasów, 
lekkiej atletyki, ciężkiej atletyki, szachów, siatkówki, motorowa, tenisa stołowego, strzelectwa 
myśliwskiego, wędkarstwa. Planowano wybudowanie trybuny na boisku i basenu kąpielowego. 
Ten ostatni pomysł zarzucono wobec planów budowy elektrowni. Pozyskano od Bydgoskiego 
Zakładu Przemyślu Terenowego teren przy ul. Dzierżyńskiego pod budowę kortu tenisowego. 
W kolejnych latach głównie piłka nożna. Działały 4 drużyny piłki nożnej. Względy finansowe 
legły u podstaw likwidacji klubu w latach 60.

377 G. Myk, Historia koronowskiego sportu, s. 9-10. Posiadał sekcje: piłki nożnej, lekkiej atletyki, 
boksu. Z chwilą zakończenia budowy elektrowni klub zlikwidowano.

378 APB, PMRN, sygn. 30: Protokół nr 4/57z 26 kwietnia 1957. W latach 50. działały sekcje: piłki 
nożnej, koszykówki, siatkówki. W fazie rozruchu znajdowała się sekcja strzelecka. Planowano 
utworzenie sekcji sportów wodnych.

379 Tamże, sygn. 8, 12, 34, 41; APB, PPRN, sygn. 1307, 1309; G. Myk, Historia koronowskiego 
sportu, s. 9-10; W. Wojnowski, Piłka ręczna, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 1995, 
s. 42-44. Założycielami Miejskiego Klubu Sportowego „Korona” w dniu 8 lutego 1974 roku byli: 
Władysław Dudaczyk, Leonard Kaczmarek, Włodzimierz Wojnowski, Marian Jeżewski, 
Henryk Pantkowski, Kazimierz Pantkowski, Kazimierz Okonek, Marian Zieliński i inni. 
Rejestracja nastąpiła 8 lutego 1974, a następnie 10 marca 1975 roku. W latach 60. działały 
sekcje: boksu, kolarstwa, piłki ręcznej, podnoszenia ciężarów, piłki nożnej. Prezesował Edward 
Kucharski. W 1968 roku zlikwidowano sekcje: LO i siatkówki. W latach 70. działały sekcje: piłki 
nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, kolarstwa, tenisa stołowego. W latach 80. klub stał się 
dwusekcyjny: piłka ręczna i zapasy, z czasem rozbudowany o sekcje: szachów i siatkówki 
dziewcząt.

380 E. Głowacki, Polski Związek Wędkarski, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 1995, 
s. 48-49; „Tematy Koronowskie”, 2004, nr 4. Powstał w 1948 roku jako Związek Sportowych 
Towarzystw Wędkarskich w Koronowie. Od 19 marca 1950 roku jako Polski Związek 
Wędkarski. Początkowo zrzeszał 40 osób, w 1981 -  510. Pierwszym prezesem do 1969 roku był 
Lucjan Zaręba, kolejnym w (latach 1969-1970) Kazimierz Neuman, Zygmunt Starzyński 
(1970-1977), Leon Pantkowski (1977-1981), Jan Jaśkowski (1981-1988), Edward Głowacki (od 
1988).

381 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2; APB, SPB, sygn. 122. W listopadzie 1946 roku kierowali 
związkiem: Leonard Kilian (prezes), Jan Hajdamaszczuk, Stanislaw Bess.

382 APB, PPRN, sygn. 1307, 1309; APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2. Wpisany do rejestru 
stowarzyszeń 4 października 1961 i 10 marca 1975 roku. H. Landowski, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze w latach 1968-1995, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 
1995> s. 30-33, podaje, że powstało w mieście i gminie 27 lutego 1968 roku z inicjatywy: 
Genowefy Rybkowskiej, Leonarda Kaczmarka, Krystyny Kleczkowskiej, Józefa Rembalczyka, 
Felicji Chmarowskiej, Kazimiery Ogarek, Danuty Pieprz, Edmunda Gwizdały.
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Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół”383, które nawiązywało do działającego krótko po 
w ojnie Tow arzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej384, Klub Jeździecki „Deresz”385. 
W 1974 roku powstał działający przy Szkole Podstawowej nr 1 Szkolny Klub Sportow y386. 
W  latach 70. powstała sekcja żeglarska przy PTTK, przekształcona w  1976 roku w  Klub 
Żeglarski „W ind”387. W  Koronowie osiada w  latach 1988/1989 oficjalnie pow stały w  dniu 
17 kw ietnia 1971 roku w  Buszkowie klub „Viktoria M ąkow arsko”, przyjm ując niebawem  
nazwę „Viktoria Koronowo”388.

Członkowie klubów  sportowych uprawiali różnorodne dyscypliny. Początkowo 
dom inowały: kajakarstwo, turystyka wodna, piłka nożna, gim nastyka, lekka atletyka. 
W  kolejnych latach stopniowo pojaw iały się nowe, np.: boks, kolarstwo, piłka ręczna, pod
noszenie ciężarów, piłka siatkowa i koszykowa, jeździectw o, żeglarstwo, badm inton, judo, 
tenis stołowy. Problem ów  nastręczały niedom ogi infrastrukturalne. Tuż po w ojnie nie było 
w  m ieście żadnego boiska ani hali sportowej. W  końcu lat 40. powstało boisko klubu „Spój
nia” przy ulicy Generalissim usa Stalina (oddano je  w  m aju 1955 roku Zasadniczej Szkole 
M echanizacji Rolnictwa). W łasny, duży stadion oddala do użytku w  1952 roku „Gwar
dia”389. Stadion M iejski w  1982 roku stał się własnością TKKF, a w  1992 roku przekazano 
go klubow i „Viktoria”390. W  1959 roku w yrem ontow ano pom ieszczenia po byłej starej 
elektrowni i zam ieniono na salę gim nastyczną. W ojew ódzki Kom itet Kultury Fizycznej 
przyznał środki na urządzenie w  niej łaźni i rem ont stadionu. Przygotowywano plan b u
dow y dużego ośrodka rekreacyjnego i sportów  wodnych nad przyszłym  zalewem  w  Rom a
nowie oraz budow ę kąpieliska i plaży z prawej strony m ostu tucholskiego391. Instytucje 
finansujące działalność sportową w ycofały swoje wsparcie, co kończyło się likw idacją 
kolejnych sekcji, drużyn czy klubów, np. Zarząd O kręgow y Federacji Sportowej „Energe
tyk” przestał w  1967 roku finansow ać „Koronow iankę”. Uzasadniono decyzję brakiem

383 R. Byzdra, Ognisko TKKF „Sokół” Koronowo od 1961 roku, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, 
Koronowo 1995, s. 17-18. Towarzystwo powstało w 1961 roku. Pierwszy zarząd tworzyli: 
Bolesław Ruszkowski — prezes, Łucjan Krzyżelewski, Telesfor Łaszkowski, Felicja Popa, 
Edward Heize. Rozpoczęli działalność, dysponując 6 kajakami przekazanymi przez Zarząd 
Wojewódzkiego TKKF. Z czasem wybudowano hangar. Utworzono sekcje: szachową, brydżową. 
W 1964 roku organizacja wzbogaciła się o łódź żaglową i sekcję piłki nożnej. W tym samym roku 
w nazwie pojawił się „Sokół”. Z czasem powstały sekcje: piłki siatkowej, koszykowej, 
badmintona, tenisa stołowego, zespół kultury pod kierunkiem Mieczysława Skowrońskiego 
i zespół judo.

384 APB, KMG PZPR, sygn. 115/II/2; APB, SPB, sygn. 122. W listopadzie 1946 roku kierowali 
związkiem: Leonard Kilian (prezes), Jan Hąjdamaszczuk, Stanisław Bess.

385 „Tematy Koronowskie”, 2000, nr 3. Działał w mieście i gminie od 1979 roku.
386 Szkolny Klub Sportowy 1974-1994, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 1995, s. 53.
387 G. Myk, Klub Żeglarski WIND, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 1995, s. 34-41. 

W dniu 14 kwietnia 1973 roku sekcja żeglarska koła PTTK przyjęła nazwę „Wind”. Władze koła 
tworzyli: Wiesław Gamcarek (prezes), Romana Mączyńska, Roman Kępa, Teresa Maćkowska, 
Henryk Liegmann. Zrzeszało początkowo 19 członków. Baza klubu znajdowała się w budynkach 
Gminnej Spółdzielni w Samociążku. Podczas walnego zgromadzenia w dniu 12 maja 1976 roku 
przemianowano Koło PTTK „Wind” w Klub Żeglarski „Wind”.

388 z. Rydelski, Victoria Koronowo, [w:] Sto lat sportu w Koronowie, Koronowo 1995, s. 45-47. 
Początki działalności sięgały lat 60., gdy wokół boiska w Buszkowie zaczęła działać grupa 
entuzjastów sportu. Klub oficjalnie powstał 17 kwietnia 1971 roku.

389 APB, PMRN, sygn. 30: Protokół nr V/53 z 27 maja 1955.
390 R. Byzdra, dz. cyt., s. 17-18.
39' APB, PMRN, sygn. 31.
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zw iązków  z zakładem  energetycznym  oraz m alejącym  od kilku lat poziom em  sporto
w ym 392. Podobny los spotkał finansowaną przez M SW  „Gwardię”.

Życie kulturalne

Kultura tzw. w yższa w  Koronowie rozwijała się raczej skrom nie. Chcący z niej skorzys
tać korzystali z placów ek bydgoskich. Lokalnie dość żywotnie rozwijała się kultura m aso
wa. Z najważniejszych placów ek i środow isk kulturotwórczych w  m ieście należy wym ienić: 
Bibliotekę M iejską, Dom  Kultury, kino „Brda”, szkoły stopnia podstawowego i średniego, 
parafię rzym skokatolicką oraz różnorodne organizacje.

Działające w  latach 40. i 50. świetlice z zespołam i świetlicowym i przy zakładach pracy 
i spółdzielniach odgryw ały rolę m arginalną. W raz ze zm ianam i politycznym i 1956 roku ich 
działalność praktycznie zamarła. Z  działających 12 placów ek tego typu w  1955 roku 
przetrw ały do końca 1956 roku tylko 2. Pewną aktywność w ykazyw ał Zespól Taneczny 
Spółdzielni Pracy Branży Skórzanej393. Po wojnie jed n ą z najważniejszych inicjatyw 
prom ujących kulturę było utworzenie z dniem  1 grudnia 1948 roku Biblioteki M iejskiej. 
W okół niej koncentrowało się życie kulturalne m iasta. Początki jej tw orzenia sięgały końca 
1946 roku. W  dniu 27 grudnia 1946 roku powstał M iejski Kom itet Biblioteczny na czele 
z ks. Bronisławem  Jagłą, Janiną Kowalską, Stanisławem  Galanem , Zygm untem  Kow al
skim, Klarą Nowacką, M artą Kam ińską, Józefem  Ceynową394. Biblioteką kierowała od 
chwili pow stania Jadw iga Kędzierska. Biblioteka znajdowała się w  ciasnym  pom ieszczeniu 
przy ulicy Kościuszki 11. Ostatecznie w  1962 roku ulokowano ją  w  nowych pom ieszczeniach 
wyrem ontowanego i powiększonego Spółdzielczego Dom u Kultury przy ulicy Tucholskiej 
2. N iebaw em  3 pom ieszczenia o powierzchni 63 m etrów  kw adratowych okazały się zbyt 
ciasne. Biblioteka obsługiwała w  sezonie letnim  turnusy kolonijne i wczasowe w  okolicz
nych ośrodkach w ypoczynkow ych oraz punkty biblioteczne PG R  w  Bieskowie i Lipin
kach395. Poza zwyczajowo prowadzoną działalnością organizowano różnorodne im prezy, 
np. tem atyczne w ystaw y książek, spotkania z literatam i (np. w  listopadzie 1970 roku z Ka
zim ierzem  Sidorem ), lektoram i KW  i КС PZPR om awiającym i aktualne zagadnienia 
społeczno-polityczne, konkursy (np. w  latach 1970-1971: „Pom nażajm y dorobek Polski 
Ludow ej”, „Rozpow szechniajm y m ało znane w arzyw a”)396.

Tabela 7. K sięgozbiór i działalność Biblioteki M iejskiej w  Koronow ie  
w  latach 1948-1988

Rok Liczba tomów Czytelników Wypożyczeń

1948 460 ? ?

i960 2028 ? ?

1951 2824 471 9723

1952 3052 815 6332

392 Tamże, sygn. 43: Protokół nr 39/66 z 8 listopada 1966.
393 Tamże, sygn. 30, 36.
394 Tamże, sygn. 22.
395 Tamże, sygn. 17, 30, 31, 36, 39.
396 Tamże, sygn. 12.
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Rok Liczba tomów Czytelników W ypożyczeń

1955 4073 678 ?

1959 6500 ? ?

1961 7178 ? ?

1963 7837 1221 23347

1965 9370 1610 32301

1967 11105 1650 33000

1969 9775 2928 49864

1970 9900 2920 46784

1975 15054 2652 ?

1977 16800 3026 ?

1980 19191 1285 ?

1983 21500 943 ?

1985 24200 123З ?

1988 23800 1406 ?

Źródło: APB, PPRN, sygn. 117; APB, PMRN, sygn. 12,17, 29, 30, 34, 36, 49; APB, PWRN, WK, 
sygn. 129, 978.

Z  czasem  zaczęto tworzyć biblioteki szkolne. Przy Szkole Podstawowej od 1945 roku, 
przy Państwowej Szkoły Średniej Zawodowej w  1946 roku, Państwowej Szkole Ogól
nokształcącej stopnia podstaw ow ego i licealnego w  1946 roku. W  końcu lat 60. działały 
cztery podobne placówki oraz Biblioteka Pedagogiczna, która m ieściła się w  budynku 
Szkoły Podstawowej przy Sobieskiego. W  grudniu 1990 roku została przeniesiona na ulicę 
Pom ianowskiego. Przy trzech najw iększych przedsiębiorstw ach tw orzono biblioteki 
przyzakładowe. W  Koronowie m ieściła się także Gm inna Biblioteka Publiczna założona 
w  1949 roku. Początkowo dysponowała 1173 tom am i, w  1950 — 2403397.

Równie w ażną rolę odrywał Spółdzielczy Dom  Kultury oddany do użytku 1 paździer
nika 1955 roku dzięki wsparciu Spółdzielni Branży Skórzanej398. Ciasnota powodowała, że 
działalność m iała ograniczony charakter. D aw ały o sobie znać w ypadki chuligaństwa, 
które poskram iano z trudem . W  latach 60. przedstaw iono plany budow y nowego domu 
kultury z pom ieszczeniam i dla biblioteki, kina i salą widow iskow ą dla 400 osób399. Przy 
Dom u Kultury działała orkiestra dęta kierow ana początkowo przez Szynalskiego, następ
nie W ebera. Podkreślano zasługi dla sportu i dom u kultury Rogowskiego400. W 1955 roku 
powstał zespól pieśni i tańca. Działały: zespół m andolinistów  i teatr kukiełkowy, zespół

397 APB, PWRN, Wydział Kultury (WK), sygn. 129; APB, PPRN, sygn. 117; „Tematy Koronowskie”, 
1992, nr 12.

398 APB, PMRN, sygn. 30: Sprawozdanie Komisji Kultury i Oświaty złożone na posiedzeniu MRN 
w Koronowie 28 gnidnia 1955.

399 Tamże, sygn. 31.
4“° Tamże, sygn. 30.
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szachistów, drużyna ping-ponga. Planowano utworzenie sekcji sportowych oraz orkiestry 
dętej401. W  1960 roku działalność Domu Kultury określano jako „żyw otną”. Działało przy 
nim  14 różnych zespołów  i sekcji. Ich członkowie uczestniczyli w  różnorodnych im prezach 
organizowanych na terenie Koronowa, Bydgoszczy i w  okolicznych m iejscowościach402. 
Pięć lat później w skazyw ano na aktywność kierownika Łaszkowskiego, dzięki którem u 
działalność była „najżywotniejsza w  pow iecie”, m.in. dzięki częstym  i tem atycznie zróżni
cowanym  w ystaw om 403. W  latach 1970-1971 na wyposażenie Domu Kultury składały się: 
projektor film ow y 16 mm, m agnetofony, radiola, telewizor, sprzęt fotograficzny, ciem nia 
fotograficzna, sporo sprzętu m uzycznego. Codziennie była czynna czytelnia prasy, pokój 
gier, sala telewizyjna, ciem nia, kawiarenka „Piwnica” z bufetem  prowadzonym  przez 
„Ruch”. „Piwnica” została oddana pod opiekę Związku M łodzieży Socjalistycznej działa
jącego przy Domu. Kawiarenka dwa razy w  tygodniu organizowała tzw. „W ieczorki przy 
taśm ach m agnetofonowych”. W  styczniu 1971 roku powstał zbierający się dwa razy w  mie
siącu Klub Seniora. W  końcu 1970 roku powstał Klub M uzyki M łodzieżowej. Raz w  tygodniu 
prezentowano najnowsze nagrania muzyczne oraz popisy członków Kola Recytatorskiego. 
Organizowano liczne konkursy najczęściej służące indoktrynacji, np.: „Bliżej książki 
społeczno-politycznej”, „Człowiek. Ojczyzna. Praca” czy cykliczne Festiwale Kulturalnych 
Zw iązków  Zawodowych. Zespoły m uzyczne brały udział w  Przeglądzie Zespołów  
M uzycznych organizowanym  przez Zarząd Okręgu Zw iązków  Zaw odow ych Spółdzielczości 
Pracy. Urządzano na m iejscu koncerty i recitale z udziałem  m.in.: Edwarda Hulewicza, 
Ireny Eichlerówny, Kazim ierza Budzkiego, W ojciecha Siem iona, Cezarego Owerkowicza, 
Ryszarda Pisarskiego, grupy m uzycznej „Fox Bom edium ”. Pow odzeniem  cieszyły się m o
nodram y Ryszarda Filipskiego „Co jest za tym  m urem ” i Andrzeja Salaw y „Szkoła Jancza
rów ”. Raz w  m iesiącu odbyw ały się „Spotkania z piosenką”, gdzie m łodzież zapoznaw ała się 
z „piosenkam i zaangażow anym i”. W  m arcu 1971 roku dzieci i m łodzież spotkała się z ekipą 
film ow ą Telew izyjnego Ekranu M łodych. W  początkach lat 70. przy Dom u Kultury dzia
łały: zespól rytm iczny, orkiestra dęta, zespól gitarowy, szkoła elew ów  na instrum enty dęte, 
koło recytatorskie, teatr poezji, sekcja brydża towarzyskiego, sekcja szachowa, klub muzyki 
m łodzieżowej „Jaga”, klub seniora, sekcja fotograficzno-film owa. Ciasnota utrudniała pro
w adzenie prób m uzycznych oraz spowodowała zwłokę w  zorganizowaniu „Izby M u
zealnej”. W iększą w agę zaczęto przywiązywać do upow szechniania w iedzy o m ieście 
i okolicach. W spólnie z ZM W , LOK, PTTK, TP PR  organizowano konkursy o znajom ości 
Koronowa i jego  historii404.

Poza dom em  kultury życie m uzyczne w  latach 40. koncentrow ało się, do chwili jego 
likwidacji, wokół 30-osobowego chóru Tow arzystwa Śpiewu im Św. Cecylii prowadzonego 
przez organistę Franciszka Drawę405. Po jego  likw idacji lukę próbow ały przejąć różno
rodne instytucje. Najczęściej z m izernym  skutkiem . W 1955 roku utw orzony w  Koronowie 
Powiatowy Zespól Pieśni i Tańca Powszechnej Organizacji Służba Polsce nie dotrwał do 
roku 1956406. W ieczoram i m łodzież szczelnie w ypełniała kawiarnię „M ałgosia”, gdzie dwa 
razy w  tygodniu urządzano zabaw y taneczne i dancingi. Klub „Ruch” cieszył się m niejszym

401 Tamże, sygn. 30: Protokół nr XII/55 z 28 grudnia 1955.
4°2 Tamże, sygn. 39: Protokół nr 20/60 z 13 maja i960.
4°з Tamże, sygn. 42: Protokół nr II/65 z 24 lutego 1965.
4°4 Tamże, sygn. 12.
4°5 APB, PPRN, sygn. 1425. Szerzej o życiu muzycznym miasta: T. Rawski, Życie muzyczne 

Koronowa w latach 1945-2005, [w:] Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, 
Bydgoszcz 2006, s. 107-114.

4°6 APB, PMRN, sygn. 30: Sprawozdanie Komisji Kultury i Oświaty złożone na posiedzeniu MRN
w Koronowie 28 grudnia 1955.
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uznaniem . Chcący skorzystać z działającego przez 5 dni w  tygodniu (niedzielę, sobotę, 
w torek, środę, czwartek) kina „Brda” z 250 m iejscam i m usieli być przygotow ani na 
obskurny zew nętrzny wygląd budynku i niew ygody wewnątrz (skrzypiące krzesła, zła 
w entylacja, stara aparatura)407. N ową jakość, choć daleką od oczekiwań, w niosło w ybudo
w anie m uszli koncertowej przy LO. Zastąpiła ona salę „Grabina”, w  której odbywała się 
w iększość im prez w  latach 40. i 50. Sporadycznie odbyw ały się im prezy m uzyczne stojące 
na w yższym  poziom ie. W  dniach 7-22 w rześnia 1979 roku odbył się XVII Bydgoski Festiwal 
M uzyczny. Kilka koncertów  odbyło się m.in. w  Koronowie. W  trakcie X IX  Bydgoskiego 
Festiwalu M uzyki Polskiej w  dniach 1-29 w rześnia 1981 roku jeden  z koncertów  odbył się w  
koronowskim  kościele. W ystąpiła orkiestra sym foniczna Filharm onii Pom orskiej i chór 
,A r io n ” pod dyrekcją G rzegorza Sutta. Przedstawiono dwie kom pozycje Rom ualda Tw ar
dowskiego: „Tryptyk M ariacki” oraz światowe prawykonanie „Sequentiae de S. S. Patronis 
P olonis” na baryton, chór i orkiestrę dedykowanego dyrektorowi filharm onii Pomorskiej 
Andrzejow i Szwalbe. Śpiewał Piotr Kusiewicz408. W  latach 70. i 80. dały o sobie znać 
oddolne inicjatywy. Powstał w  1975 roku Zespól M uzyczny „Paw os”. Jego członkam i byli 
m aturzyści m iejscowego LO409. W  styczniu 1981 roku powstał Zespól „M eteor” przy 
M iejsko-Gm innym  Ośrodku Kultury410. W ażną rolę odegrało utworzone z inicjatyw y 
Tadeusza M ultańskiego Towarzystwo M iłośników  Ziem i Koronowskiej, które zaczęło 
organizow ać z dużym  rozm achem  od 1977 roku Dni Koronowa, a od roku następnego Dni 
Ziem i Koronowskiej. Towarzystwo zorganizowało obchody rocznicowe śm ierci urodzone
go w  Koronowie grafika Stanisława Brzęczkowskiego w  1980 roku. W 1983 roku wydano 
pierw szy num er „Tem atów  K oronow skich”. W  dniu 10 m aja 1986 odsłonięto pom nik 
upam iętniający bitw ę z Krzyżakam i pod Koronowem  w  1410 roku. Towarzystwem  do 1983 
roku kierow ał Tadeusz M ultański, następnie Elżbieta Echaus. W  1989 roku ponownie 
funkcję przejął Tadeusz M ultański41 к Im prezy organizowane przez Towarzystwo tw orzyły 
nową kulturowo jakość na tle m onotonnych, sztucznie „uśw ięconych” im prez organizowa
nych rokrocznie z okazji np. 1 M aja, Święta O drodzenia Polski 22 Lipca, Dnia Kobiet, 
W ielkiej Rewolucji Październikowej czy Święta Ludowego412. U roczysty charakter m iały 
w  1968 roku obchody 600-lecia nadania praw m iejskich413 czy 1000-lecia istnienia pań
stwa polskiego. W ydarzeniam i sportowym i i kulturalnym i były  organizowane cyklicznie

407 Tamże, sygn. 31; „Ilustrowany Kurier Polski” 1973, nr 226, s. 6; tamże, 1977, nr 164, s. 4.
408 A. Weber, Muzyka 1978-1984, „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza”, t. XI; 1978-1985, s. 97,

102.
404 „Tematy Koronowskie”, 1993, nr 4.
410 Tamże, 1993, nr 2.
411 G. Myk, 25 lat..., passim.
412 APB, PMRN, sygn. 36.
418 APB, PPRN, sygn. 35: Program obchodów 1968 roku z okazji 600-lecia nadania praw 

miejskich miastu Koronowo. W imprezy wpisano mające niewiele wspólnego z historyczną datą 
m.in.: wspólną sesję PRN w Bydgoszczy i MRN w Koronowie w 23 rocznicę wyzwolenia miasta, 
akademię powiatową 1 Maja, 22 Lipca, Dnia Kobiet, itd., wystawę „Walka Ruchu Oporu”, 
powiatowy międzyszkolny konkurs gier i zabaw, powiatowy konkurs recytatorski, wystawę 
filatelistyczną. Część imprez nawiązywała do historii miasta, np.: konkurs „Co wiem o mieście
jubilacie”, inscenizację widowiska historycznego, konkurs fotograficzny „Koronowo w obiek
cie”, zgaduj zgadulę „Czy znasz historię Koronowa”, sesja popularno-naukowa, odsłonięcie tab
licy pamiątkowej. Inną grupę stanowiły imprezy sportowe i artystyczne, np.: Spartakiada LZS, 
rajd turystyczny, zlot harcerzy, wyścigi kolarskie, zawody pływackie, zawody strzeleckie, regaty 
żeglarskie, spływ kajakowy, turniej szachowy i tenisowy, występy zespołów artystycznych
z miasta i powiatu.
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zloty ognisk TK K F”414. W 1970 roku w  Koronowie - 1 Ogólnopolski Zlot Turystów  z udzia
łem  800 osób415. W  LO R. Tyczyńska inicjow ała przedstaw ienia teatralne. W  1949 roku 
wystawiono „Grube Ryby” M ichała Bałuckiego, w  1950 roku „Skąpca” M oliera416. W yda
rzeniem  było ponowne po wielu latach nawiedzenie koronowskiej parafii przez kopię obra
zu jasnogórskiego w  1989 roku417. Z literatam i, dziennikarzam i m ożna było spotkać się 
podczas corocznych „Dni Oświaty, Książki i Prasy,” np. w  dniach 22-23 kw ietnia 1971 roku 
gościł Piotr Kuncewicz418.

4M R. Byzdra, dz. cyt., s. 17-18.
415 H. Landowski, dz. cyt., s. 30-33.
416 „Tematy Koronowskie” 1996, nr 4.
417 APar.K: Sprawozdanie z wizytacji pasterskiej odbytej w dniu 25 maja 2004 roku.
418 APB, PWRJST, WK, sygn. 957, 958.
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