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– Musia³em z³o¿yæ ró¿ne elementy uk³adanki, ¿eby zrekonstruowaæ
czêœæ historii rodziny Fechterów.
Zajê³o mi to cztery lata. Kiedy zaczyna³em, by³em zupe³nym amatorem. Poszukiwania w genealogii
nie sprowadza³y siê dla mnie
do znalezienia daty oraz miejsca
œmierci i urodzin. Bardziej interesowa³a mnie historia, która stoi
za cz³owiekiem. Losy mojego stryja
okaza³y siê niezwykle zaskakuj¹ce
i sprowadzi³y mnie do Polski – opowiada Jean-Luc Fechter. 100.
rocznicê wybuchu I wojny œwiatowej uczci³ przebywaj¹c tê sam¹
drogê, w któr¹ zostali wys³ani ¿o³nierze 1 Batalionu Piechoty Landsturmu „Hagenau”, wœród nich jego stryjeczny dziadek – Józef
Fechter. Trasa poprowadzi³a
z Wogezów do po³o¿onego w gminie Szczutowo Blinna.
– Wszystko zaczê³o siê od niespodziewanej wizyty. To by³o w 1993 roku. Przyszed³em z pracy do domu.
Nagle ktoœ zapuka³ do drzwi. Sta³o
tam dwóch m³odych ludzi. Jeden zapyta³ czy nazywam siê Fechter. Potwierdzi³em. Okaza³o siê, ¿e przyjecha³ z Ameryki do Europy szukaæ
krewnych – wyjaœnia Jean-Luc Fechter. – Angielski zna³em wtedy bardzo
s³abo, ale kiedy okaza³o siê, ¿e mam
w USA rodzinê, zacz¹³em siê uczyæ.
Gdy poziom jêzyka pozwala³ na podró¿, polecia³em do Ameryki. Spotka³em tam kilka osób, które prowadzi³y
ju¿ bardzo zaawansowane poszukiwania w rodzinnej genealogii. Poprosi³y czy móg³bym pewnych rzeczy
poszukaæ u siebie w Alzacji – nasza
rodzina wywodzi siê z miejscowoœci
Oberroedern. Jeden z przodków wyjecha³ jeszcze w XIX wieku do USA.
Tak sympatycznie mnie przyjêto, ¿e
nie mog³em odmówiæ. – W œwiadectwie zgonu stryjecznego dziadka Józefa Fechtera znajdowa³a siê informacja, ¿e zgin¹³ w Polsce, w miejscowoœci Blinno. Gdzie to jest, co siê
tam sta³o? – nie wiedzia³em.
Kolega z pracy, Polak, pomóg³ mu
zlokalizowaæ Blinno na mapie
i przet³umaczy³ list, który Jean-Luc
Fechter napisa³ do gminy Szczutowo. Odpowiedzi nigdy nie dosta³.
Najprawdopodobniej list zagin¹³
gdzieœ po drodze. Pocz¹tkowe niepowodzenie go nie zniechêci³o.
W 2003 roku zdecydowa³ siê sam
przyjechaæ do Polski. W P³ocku zatrzyma³ siê w Domu Darmstadt. Razem z Zenonem Baryk¹ odby³ swoj¹
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œladami stryjecznego dziadka

Stoj¹ od prawej: Tomasz Kordala, Jean-Luc Fechter, Gunther Fuchs
(Gostynin), jego ¿ona Irena, Józef Topolewski (Szczutowo)
pierwsz¹ podró¿ do Blinna. Pytali
ludzi, gdzie s¹ pochowani ¿o³nierze,
którzy zginêli tu w czasie I wojny
œwiatowej. Choæ miejsce zaros³o
krzakami, mieszkañcy wiedzieli,
gdzie go szukaæ. Pomóg³ pan Domagalski, który potrafi³ je wskazaæ.
Kiedy wrócili do P³ocka poradzono
mu, ¿eby uda³ siê do urzêdu gminy
w Szczutowie. Pojecha³ tam taksówk¹. Samochód zaraz odjecha³, a on
znalaz³ siê sam poœród ludzi, którzy
nie mówi¹ jêzykiem francuskim.
– Pomyœla³em, ¿e mo¿e pójdê
do szko³y i znajdê nauczyciela obcego jêzyka, który mi pomo¿e – wspomina Jean-Luc Fechter. – Tak pozna³em Elê Topolewsk¹. Ona uczy jêzyka polskiego, ale poprosi³a o pomoc
córkê Olê, która przet³umaczy³a
wszystkie moje pytania. Po moim
wyjeŸdzie do Francji, Ola kontynuowa³a prace. Razem z koleg¹ odnalaz³a i posk³ada³a fragmenty roztrzaskanej tablicy. Na jednym z nich
by³o nazwisko Fechter i to by³o
prawdziwym pocz¹tkiem moich poszukiwañ. Pomyœla³em, ¿e niektórzy
z tych ¿o³nierzy musieli pochodziæ
z mojej miejscowoœci. W starej gazecie znalaz³em sk³ad jednostki i to
bardzo mi pomog³o. Przy nazwiskach by³o podane miejsce urodzenia. Uda³o mi siê zidentyfikowaæ
prawie wszystkich.
Na fragmentach starej tablicy upamiêtniono nazwiska ¿o³nierzy Landsturm Infanterie Bataillon I Hagenau
(Batalionu Piechoty Landszturmu
Hagenau I), którzy zginêli w walkach
z Rosjanami pod Blinnem. Batalion

utworzono ze starszych ni¿ wiek poborowy nakazywa³ rezerwistów,
w sierpniu 1914 roku. Najpierw stacjonowali w Strasburgu. Potem jako
czêœæ armii niemieckiej zostali wys³ani do okopów w pobli¿u miejscowoœci Chaume de Lusse w Wogezach. Dopiero stamt¹d poci¹gi zawioz³y ich daleko na wschód, a¿ do samego Golubia. Ciekawe, ¿e wtedy tory dochodzi³y a¿ tam.
Szukaj¹c informacji o Batalionie
Jean-Luc Fechter dotar³ do potomków ¿o³nierzy walcz¹cych pod Blinnem. U jednej z rodzin odnalaz³
prawdziwy skarb – pamiêtnik ¿o³nierza z tej samej jednostki. Prowadzi³ go Alfons Vogel z miejscowoœci
Mothern, który prze¿y³ bitwê. Z jego
starannie prowadzonych zapisków
dowiedzia³ siê m.in. jak¹ trasê przemierzyli ¿o³nierze i jak wygl¹da³a
potyczka pod Blinnem. Wœród wielu
ciekawych pami¹tek i zdjêæ, które
trafia³y w jego rêce by³ równie¿ obraz, namalowany pod koniec stycznia 1915 roku przez podoficera artystê Otto Lediga z Saarbrücken,
przedstawiaj¹cy charakterystyczne
drzewa i studniê. Wnuk nie zna³ historii obrazu znajduj¹cego siê w jego mieszkaniu. Zagadkê uda³o siê
wyjaœniæ we wsi Zamoœcie.

Pod Blinnem
Trzeci¹ kompaniê Batalionu Piechoty Landszturmu Hagenau I i 4
kompaniê stacjonuj¹ce w okolicach
Blinna i Agnieszkowa, wys³ano

Jean-Luc Fechter zamieœci³ relacjê we francuskim czasopiœmie
L’Outre-Foret
do walki z Rosjanami. Walki wybuch³y 1 lutego 1915 roku nad ranem,
na otwartym terenie, gdzie trudno
by³o o jak¹kolwiek os³onê. 3 kompaniê zaatakowali œwietnie wyszkoleni Kozacy. To by³o wojsko zawodowe – 3 pu³k kozaków uralskich.
Inni ¿o³nierze rosyjscy strzelali z zabudowañ. W dzienniku Vogel wspomnia³, ¿e by³o ciemno i nie mogli
zlokalizowaæ przeciwnika. Dostali
siê w krzy¿owy ogieñ. Trzecia kompania ponios³a ogromne straty. ¯o³nierze pierwszej schronili siê
w przydro¿nych rowach i prze¿yli
nierówn¹ walkê. – „Rosjanie, którymi dowodzi³ Matiej Martynow, zamienili wygran¹ potyczkê w wielk¹
zwyciêsk¹ bitwê. Odnieœli ma³o
zwyciêstw i potrzebowali dobrej
propagandy” – ustali³ badaj¹cy temat bitwy pod Blinnem historyk
Krzysztof Menel. Na polu bitwy poleg³o 53 landszturmistów, znanych
z imienia i nazwiska, i jeden nieznany artylerzysta. Pond po³owa pochodzi³a z Alzacji, z miejscowoœci po³o¿onych w departamencie Bas-Rhin,
m.in. Hagenau (fr. Haguenau). Ci,
którzy prze¿yli (równie¿ autor
dziennika), zostali zes³ani na Syberiê. By³o w tej grupie oko³o 150 ¿o³nierzy. Wiêkszoœæ ju¿ tam zosta³a.
Niektórzy jednak po czterech latach
zdo³ali powróciæ w rodzinne strony.
Podobno tak zmieni³y siê im twarze,
¿e rodziny z trudem ich rozpoznawa³y.
Po kilku dniach Blinno zosta³o
odbite. ¯o³nierze pochowali poleg³ych towarzyszy. Pierwszy poœwiêcony im pomnik powsta³ niebawem,
ju¿ w 1916 roku. Zachowa³o siê nawet jego zdjêcie. Potem zamieniono
go na bardziej trwa³y monument
z tablicami, na których wyryto nazwiska poleg³ych. zniszczony
po II wojnie œwiatowej, zarasta³
krzakami a¿ do roku 2007, gdy miejsce cmentarza uporz¹dkowano. Dziœ
stoi tam nowy pomnik.

Muzeum Mazowieckie

Szlakiem 1 Batalionu
Hagenau

Szarfê z napisem trzymaj¹ Aleksandra Topolewska-Wochowska i Jean-Luc Fechter
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Tak jak niegdyœ brat dziadka, pieszo i poci¹giem, czêœciowo nawet
– w mundurze pruskim wypo¿yczonym od grupy rekonstrukcyjnej, Jean-Luc Fechter przeby³ trasê 1 Batalionu. Jego wyprawa zbieg³a siê
z rocznic¹ wybuchu I wojny œwiatowej. Rozpocz¹³ j¹ od pieszej wêdrówki w Wogezach 21 stycznia 2014 roku. 22. wsiad³ w poci¹g.
Jecha³ z Karslruhue, przez Darm-

stadt, Frankfurt nad Menem, Poznañ, a¿ do Torunia. 25 stycznia o 8
rano znalaz³ siê w Golubiu Dobrzyniu. – Czy szed³ pan z takim samym
plecakiem jak stryjek? – pytam.
– Mia³em mapê, kompas i telefon. Ze
wzglêdu na k³opoty z kolanem pomaga³em sobie kijkami. Wyruszy³em
troszkê wczeœniej ni¿ oni w kierunku
Rypina. Dotar³em póŸno. Przypadkowy przechodzieñ zaprowadzi³
mnie do hotelu – opowiada. Dalszym etapem wêdrówki by³ Zamoœæ
w gminie Rogowo. Tu landszturmiœci spali na s³omie w okolicznych
stodo³ach, choæ temperatury minusowe na pewno im nie pomaga³y. Jean-Luc Fechter, chc¹c byæ wierny
historii, równie¿ poprosi³ o nocleg
w stodole. Przeszkodzi³a – polska
goœcinnoœæ. Gospodarze przestraszyli siê, ¿e zmarznie i jednak przenocowali go w domu. – Spêdzi³em
w Zamoœciu bardzo mi³y dzieñ,
wœród przyjaznych ludzi. Pokaza³em
im zdjêcie obrazu ze studni¹, namalowanego dok³adnie 100 lat temu.
Najbardziej poruszy³ babciê. Ona
pamiêta³a to miejsce. Pokaza³a mi
nawet, gdzie ros³y te drzewa. To by³o niesamowite, ¿e mog³em to zobaczyæ – mówi.
Nowy pomnik poleg³ych ¿o³nierzy Batalionu Piechoty Landszturmu Hagenau I ods³oniêto w paŸdzierniku 2014 roku. Znalaz³y siê
na nim tablica oraz kula ze starego
monumentu. W setn¹ rocznicê bitwy pod Blinnem, w intencji poleg³ych ¿o³nierzy, w koœciele w Gójsku zosta³a odprawiona msza œwiêta. Uczestniczy³ w niej Jean-Luc
Fechter. Potem z³o¿ono kwiaty
na mogile. Do upamiêtniania historii ¿o³nierzy, którzy walczyli i zmarli daleko od domu, przyczyni³y siê
nie tylko poszukiwania Jean-Luca
Fechtera, choæ to by³ dobry impuls.
Pomog³o wielu pasjonatów historii,
m. in.: rodzina pañstwa Topolewskich, Günther Fuchs z ¿on¹ Iren¹,
Krzysztof Menel, urz¹d gminy
w Rogowie i Szczutowie, Tomasz
Kordala oraz wielu miejscowych,
którzy z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ potraktowali choæby wyprawê Jean-Luca
œladami 1 Batalionu i pomogli w jej
zorganizowaniu.
– Czy pana poszukiwania zosta³y
ju¿ zakoñczone? – pytam. – Chyba
nie. Pojawi³y siê nowe dokumenty
do zbadania. Inny cz³onek naszej rodziny zgin¹³ w 1915 roku pod £owiczem, niedaleko miejscowoœci Mogi³y. To dobry pretekst do ich kontynuowania – stwierdza.
Lena Szatkowska
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