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        Na pierwszy rzut oka Dolina Śmierci to piękne i urocze miejsce z tętniącą życiem 
przyrodą. Ptaki ćwierkają wokół niej od rana do późnych godzin wieczornych. 
Mieszkańcy Chojnic traktują ją jako teren spacerów swoich czworonogich pupilów. 
Jest to też popularny punkt dla osób, które uprawiają amatorskie bieganie albo jazdę 
na rowerze.
       Wydaje się, że ślady wydarzeń drugowojennych, które miały tam miejsce są już 
tylko dawną i minioną przeszłością – bladym i niewyraźnym cieniem II wojny świa-
towej. Jednak prace terenowe realizowane w ramach projektu „Archeologia Doliny 
Śmierci” rzucają nieco inne światło na ten idylliczny krajobraz. Materialne ślady 
niemieckich zbrodni przetrwały do dziś w wielorakiej formie.

Przeszłość chojnickiej Doliny Śmierci

      Już w czerwcu 1945 roku został zawiązany Powiatowy Komitet Uczczenia Ofiar Zbrodni 
Hitlerowskich w Chojnicach. Jednym z jego głównych zadań była ekshumacja szczątków 
obywateli polskich, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej na terenie powiatu. 
Najważniejszym miejscem w regionie, które było wtedy przedmiotem zainteresowania 
Komitetu była chojnicka Dolina Śmierci. Materiały zebrane i spisane w drugiej połowie 1945 
roku są bardzo cennymi źródłami historycznymi na temat masowych egzekucji, do których 
dochodziło na jej terenie pomiędzy 1939 a 1945 rokiem.
     Nie wszyscy może wiedzą, ale teren obecnej Doliny Śmierci – tam, gdzie współcześnie 
znajduje się tablica pamiątkowa, krzyż oraz dwa ołtarze nie są rzeczywistą lokalizacją 
wydarzeń, które mieszkańcy Chojnic i regionu kojarzą z tym miejscem. To pola znajdujące się 
bliżej dzisiejszej oczyszczali ścieków są tą pierwotną, prawdziwą, Doliną Śmierci. To właśnie 
tam jesienią 1939 roku Niemcy przez niespełna dwa miesiące regularnie wywozili i mordowali 
mieszkańców miasta i regionu – kupców, księży, nauczycieli, działaczy społecznych, 
lokalnych polityków i inicjatorów postaw patriotycznych itd. Polskie rowy strzeleckie 
przygotowane na wypadek wojny w 1939 roku zostały wykorzystane do pochowania 
pomordowanych. W tych okopach spoczęła nie tylko lokalna inteligencja. Jak wynika z róż-
nego rodzaju materiałów archiwalnych, w Dolinie Śmierci mógł zostać zamordowany każdy, 
kto został uznany za tzw. wroga niemczyzny. Jedną z ofiar był zapewne Antoni Krajecki, 
gospodarz rolny z Gockowic, którego wnukiem jest zasłużony dla miasta i regionu Bogdan 
Kuffel. Ciała Antoniego nie rozpoznano (lub też nie odkryto) w 1945 roku pośród tych, których 
zwłoki ekshumowano. 
      Jeszcze w drugiej połowie października 1939 roku Niemcy wywieźli z Krajowych 
Zakładów Opieki Społecznej – Domu Pracy Przymusowej w Chojnicach (obecne budynki 
tzw. poprawczaka) 218 pensjonariuszy – osób z różnym stopniem fizycznej i psychicznej 
niepełnosprawności. Zostali oni zamordowani na tzw. Witkach – to też fragment krajobrazu 

Doliny Śmierci. Zwolnione pomieszczenia przeznaczono na obóz dla kolejnych areszto-
wanych. Stąd już droga wiodła zwykle tylko w jednym kierunku – na północ, na tzw. pola 
Igielskie. Jak wynika z protokołów, w trakcie ekshumacji, które miały miejsce 1 i 2 grudnia 
1945 roku w tym odcinku Doliny Śmierci, wydobyto szczątki tylko 61 osób, które były 
wcześniej pensjonariuszami Krajowych Zakładów. Co więcej, podjęto jedynie czaszki ofiar. 
Szczątki tych ludzi, nadal czekają na zlokalizowanie oraz odpowiednie upamiętnienie. To 
jeden z naszych celów badawczych na najbliższe miesiące. Ich prochy jeszcze spoczywają 
na terenie Doliny Śmierci – gdzieś na rozciągających się na terenie od dzisiejszej mleczarni, 
aż po granice oczyszczalni ścieków.
     W dokumentach powojennych są także zeznania świadków, którzy widzieli jak w drugiej 
połowie stycznia 1945 roku przez chojnicki rynek i przynależące do niego ulice była pędzona 

potężna kolumna czy też całe grupy ludzi. Kim byli, stąd pochodzili i co się z nimi stało, 
właściwie pozostaje do chwili obecnej nierozstrzygniętą sprawą. W niektórych zeznaniach 
pojawia się informacja, że przez kilka dni i nocy z terenu dzisiejszej Doliny Śmierci miały 

dochodzić odgłosy wystrzałów z broni palnej; w nocy było widać unoszącą się łunę światła;
w mieście przez parę dni miał być wyczuwalny wyraźny swąd palonego mięsa. Jak zano-
towało w sprawozdaniu z wizji lokalnej przeprowadzonej przez członków Powiatowego 
Komitetu dnia 24 sierpnia 1945 roku, ślady palenia zwłok ludzkich w postaci spalonych kości, 
drewna oraz beczek po benzynie były doskonale widoczne w terenie. Komisja nie ekshu-
mowała szczątków ludzkich z tych miejsc. Do dziś nie zostały one odpowiednio zlokalizo-
wane i naukowo przebadane. To kolejne z zadań badawczych, które będziemy realizować
w najbliższej przyszłości.

Badania naukowe chojnickiej Doliny Śmierci – metodologia i metodyka projektu

      W ramach naszych działań naukowych zbieramy różnorodny materiał badawczy. Chodzi 
nam o analizę bogatego zbioru danych, który będzie rzucać wielorakie światło na Dolinę 
Śmierci oraz na to, co tam się działo w przeszłości, czym ten krajobraz jest dla obecnych 
mieszkańców miasta i regionu oraz czym, to miejsce masowych mordów z czasów II wojny 
światowej może być dla przyszłych pokoleń. Słowem, pozyskujemy źródła historyczne, 
materialne artefakty związane z drugowojenną historią Doliny Śmierci oraz spisujemy drogi, 
poprzez które pamięć o niej była przekazywana z pokolenia na pokolenie wśród 
mieszkańców miasta i regionu. Zatem chociaż główny nacisk naszych badań dotyczy 
archeologii Doliny Śmierci, czyli materialnych śladów zbrodni drugowojennych na obrzeżach 
dzisiejszych Chojnic, to ich nieodzowną składową jest historia i etnografia tego krajobrazu.
Już na wstępnym etapie realizacji projektu przeprowadzono kwerendy w Archiwum 
Państwowym w Bydgoszczy, bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Gdań-
sku, Muzeum Historyczno-Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, 
Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie oraz przebadano zbiory Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Zadokumentowaliśmy setki, a właściwie, tysiące stron różnego rodzaju 
materiałów archiwalnych, które dotyczą niemieckich zbrodni w Dolinie Śmierci i całym 
powiecie chojnickim w czasie II wojny światowej. W skład archiwaliów wchodzą m.in. 
zeznania świadków, protokoły ekshumacyjne, dokumentacja oraz korespondencja pomiędzy 
Powiatowym Komitetem a osobami fizycznymi i instytucjami publicznymi, raporty z prze-
prowadzonych wizji lokalnych, materiały związane z organizacją oficjalnego pogrzebu ofiar
z Doliny Śmierci z 8 grudnia 1945 roku, różnego rodzaju szkice, plany i zdjęcia miejsc, gdzie 
dochodziło do masowych mordów w powiecie chojnickim itd. Niemniej jednak, pomimo wielu 
bezcennych informacji przyczyniających się do poznania przeszłości Doliny Śmierci, z prze-
analizowanych dokumentów nie wynika jasno co, gdzie i jak miało miejsce na obrzeżach 
Chojnic w czasie II wojny światowej. Mówiąc krótko, po niespełna 80 latach od interesujących 
nas wydarzeń brakuje precyzyjnej wiedzy np. na temat tego, gdzie dokładnie znajdowały się 
polskie rowy strzeleckie wykorzystane jako groby masowe, w jakim fragmencie szeroko 
rozumianej Doliny Śmierci zamordowano pensjonariuszy Krajowych Zakładów Opieki 
Społecznej czy też chociażby, gdzie znajdowały się stosy ciałopalne ze stycznia 1945 roku? 

W trakcie wywiadu etnograficznego z Urszulą Steinke, 
która straciła ojca w Dolinie Śmierci (fot. D. Frymark).

dr Dawid Kobiałka

Widok na pola Igielskie w latach 70. XX wieku.
To właśnie te tereny pierwotnie nazywano Doliną Śmierci (zbiory prywatne P. Szczepanika).
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       Między innymi te zagadnienia mogą zostać zbadane, zmapowane i zinterpretowane przy 
wykorzystaniu różnych metod badań archeologicznych. Z tych też przesłanek to właśnie 
archeologia Doliny Śmierci jest główną osią naszych działań projektowych. Mówiąc inaczej, 
powoli na naszych oczach historia Doliny Śmierci przeistacza się w archeologię Doliny 
Śmierci. Jedną rzeczą jest czytać o masowych mordach w Dolinie Śmierci, inną jest oso-
biście,naocznie i na własnej skórze, doświadczyć momentu odkrycia i trzymania w ręce łuski 
od wystrzelonego pocisku, który (najprawdopodobniej) zabił jedną z ofiar chojnickiej Doliny 
Śmierci…
    Dotychczasowe prace archeologiczne miały charakter nieinwazyjny. Z jednej strony 
przeprowadziliśmy badania powierzchniowe za pomocą wykrywaczy metali. W ich wyniku 
pozyskaliśmy zbiór ponad stu przedmiotów, których część niewątpliwie jest związana
z masowymi mordami w Dolinie Śmierci. Łuski od niemieckiej broni krótkiej i długiej, poje-
dyncze monety, fragmenty łopat czy też przedmioty nadpalone mogą pomóc nam w pre-
cyzyjnej rekonstrukcji wydarzeń drugowojennych. 

     Pomiędzy 17 a 19 czerwca 2020 roku zespół naukowców z Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk prowadził pomiary geofizyczne w Dolinie Śmierci. W celu zadoku-
mentowania różnego rodzaju anomalii pod powierzchnią gruntu wykorzystaliśmy metodę 
georadarową, magnetyczną oraz elektrooporową. Zakładamy, że im więcej metod zostanie 
zaaplikowanych w trakcie badań terenowych, to tym pełniej i dokładniej będziemy wstanie 
przebadać materialne ślady drugowojennej historii Doliny Śmierci. W tym samym okresie 
wykonaliśmy pierwsze zdjęcia lotnicze, które także mogą być pomocne w lokalizacji np. 
rowów strzeleckich, które posłużyły jednostkom Einsatzgruppen, Gestapo oraz Selb-
stschutzu, jako dogodne miejsce do masowych egzekucji mieszkańców Chojnic, regionu i nie 
tylko. Dane zebrane w ramach archeologii nieinwazyjnej pozwolą docelowo na wytypowanie 
miejsc, które zostaną przebadane wykopaliskowo. Planujemy wstępnie je rozpocząć około 
połowy sierpnia tego roku. Mają one potrwać około miesiąca. Osoby zainteresowane 
naszymi pracami mogą czuć się zaproszone do udziału w nich na zasadzie wolontariatu. 
     W końcu, ostatnim elementem naszych działań jest etnografia Doliny Śmierci. Rozmawia-
my z mieszkańcami Chojnic i okolic, żeby lepiej móc przedstawić postaci ofiar chojnickiej 
Doliny Śmierci, losy rodzin pomordowanych oraz to, w jaki sposób pamięć o Dolinie i jej ofia-
rach była pielęgnowana przez kolejne dekady. Nagrywamy rozmowy z najstarszymi miesz-
kańcami miasta. Okazuje się, że jeszcze żyją ci, którzy stracili swoich ojców w Dolinie. Przy-
kładem tych, którzy w tragiczny i przejmujący sposób związani są z Doliną Śmierci są cho-
ciażby Urszula Steinke czy też Aleksandra Lubińska. W trakcie tego rodzaju rozmów nie tylko 
nasi informatorzy mają łzy w oczach, kiedy wspominają swoich bliskich i wydarzenia sprzed 
ponad 80 lat. My jako badacze też często nie jesteśmy wstanie powstrzymać się od emocji. 
Ta dawna, rzekomo miniona przeszłość, coś do czego nie warto wracać, jest nadal żywa
i boli tych, którzy doświadczyli jej na własnej skórze.

     Z kolei inny respondent wskazał nam miejsce, gdzie jako młody chłopak zimą 1945 roku 
podnosił z ziemi przepalone ludzkie kości wraz z zwęglonym drewnem. Tego rodzaju 
informacja, która nigdy wcześniej nie została spisana i nie ujrzała światła dziennego, tzw. 
historia mówiona, jest bardzo pomocna w trakcie naszych planowanych prac archeolo-
gicznych. Niemniej jednak, staramy się na Dolinę Śmierci patrzeć jeszcze ogólnie. Interesują 
nas także poglądy i wyobrażenia o niej występujące wśród osób, które nie straciły tam swoich 
bliskich. Dolina Śmierci jako miejsce to nasze wspólne dziedzictwo – przeszłość, która łączy 
a nie dzieli pokolenia chojniczan i mieszkańców okolicy.
   Jednego możemy być już pewni, archeologia, historia i etnografia Doliny Śmierci to temat 
nie tylko naszych najbliższych badań. Ich wyniki będziemy opracowywać zapewne przez 
następne dwa-trzy lata. Żeby jednak rzetelnie i kompleksowo przeanalizować jej dzieje 
potrzebne będą nie miesiące, ale raczej lata wytężonych studiów naukowych. Nasz projekt 
nie da odpowiedzi na wiele kwestii. Jego chyba najważniejszym wkładem jest to, że pewne 
stare i wiele nowych pytań badawczych zostanie postawionych i wysłuchanych. 

Podsumowanie

      Jak pokazują to pierwsze wyniki badań naukowych przeprowadzonych w ramach 
projektu „Archeologia Doliny Śmierci” w lokalnym krajobrazie zachowały się liczne ślady 
trudnej i bolesnej historii drugowojennej. Dolina Śmierci też jest ważna szczególnie dla tych, 
którzy stracili tam swoich bliskich – ojców, dziadków czy też pradziadków. Dokumentacja 
wielorakich śladów zbrodni drugowojennych na obrzeżach Chojnic oraz prześledzenie 
różnorodnych społecznych wyobrażeń na jej temat będą realizowane przez najbliższe 
miesiące przez specjalnie powołany do tego celu zespół badawczy.
     Dolina Śmierci jest w istocie materialnym i symbolicznym pomostem pomiędzy 
przeszłością a dniem obecnym i przyszłością, pomiędzy żywymi, a tymi, co tracili tam życie. 
Zadaniem nas wszystkich jest dbanie i chronienie pamięci o niej oraz materialnych śladów 
popełnionych tam drugowojennych zbrodni. 

Podziękowania

        Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo prace wspiera także Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN oraz miasto Chojnice.
     Osobne podziękowania składamy członkom Grh Ziemi Krajeńskiej oraz Elbląskiemu 
Stowarzyszeniu Eksploracyjnemu Ilfing za aktywny udział w pracach terenowych i pomoc
w opracowaniu pozyskanego materiału zabytkowego. Z kolei Daniel Frymark przygotował 
bezpłatnie na potrzeby projektowe dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych badań. 
Także Andrzej Lorbiecki podzielił się z nami swoimi osobistymi ustaleniami na temat historii 
Doliny Śmierci. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy w taki czy inny sposób pomagają 
nam w trakcie realizacji projektu.

W trakcie badań georadarowych w Dolinie Śmierci (fot. D. Frymark).

Łuska, która może mieć związek z rozstrzeliwaniami do których dochodziło
w Dolinie Śmierci w trakcie trwania II wojny światowej (fot. D. Frymark).

W trakcie badań powierzchniowych przy użyciu wykrywaczy metali (fot. D. Frymark).
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