
TEOFIL BANIECKI
Weteran  

Organizacji Wojskowej Pomorza
Polski Działacz  

Niepodległościowy
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Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN poszukuje, bada, ewidencjonuje i otacza opie-
ką groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 
Wiosną 2020 r. pracownicy OBUWiM IPN w Gdańsku przeprowadzili remont nagrobka we-
terana Teofila Banieckiego.
Jeżeli znasz miejsca, w których spoczywają nasi bohaterowie – wypełnij wniosek ze strony 
www.ipn.gov.pl i prześlij do właściwego Oddziału IPN.



Teofil Baniecki 
urodził się 26 maja 1876 r. w rodzinie kociewskich 
rolników, Wilhelma i Marii z domu Kleina, miesz-
kających w Dużym Gronowie w powiecie tczew-
skim. Po ukończeniu szkoły powszechnej w ro-
dzinnej wsi, kształcił się w Gniewie, a następnie 
w szkole rolniczej w Kwidzynie. Po zakończeniu 
edukacji podjął praktykę administracyjną w ma-
gistratach w Gniewie i Starogardzie. 

W wieku 21 lat został powołany do niemiec-
kiego wojska, a po odbyciu służby wojskowej 
nadal praktykował jako urzędnik gospodarczy 
w różnych majątkach do czasu, kiedy wydzierża-
wił swoje pierwsze gospodarstwo Plebanki w Zie-
leniu w powiecie wąbrzeskim. 

Sprawne zarządzanie dzierżawionym gospo-
darstwem pozwoliło na zaangażowanie, osobiste  
i finansowe, w działalność niepodległościową. 

Teofil Baniecki przyłączył się do lokalnego Poznańskiego Koła Towarzystwa Politycznego „Straż”, 
którego członkowie za cel postawili sobie obronę przed agresywną germanizacją, a zwłaszcza 
uniemożliwienie wykupu przez Niemców polskiej własności. Jednocześnie z aktywnym uczestnic-
twem w Towarzystwie Politycznym „Straż”, angażował się także w działalność Polskiego Towarzy-
stwa Rolniczego, za co był przez władze niemieckie szykanowany.

W 1912 r. nabył na własność majątek Zdrada na Kaszubach, nieopodal Pucka. Jak sam wspo-
minał, na tych terenach ludzi przyznawających się otwarcie do polskości – można było na palcach 
policzyć. W czasie I wojny światowej Teofil Baniecki został powołany do niemieckiego wojska. 
Służył w oddziałach ciężkiej artylerii do końca wojny.

Od wybuchu rewolucji listopadowej w 1918 r. Teofil Baniecki ponownie zaangażował się w pra-
cę konspiracyjną, nie szczędząc osobistego zaangażowa-
nia oraz pokaźnych nakładów finansowych, dzięki czemu 
przyczynił się do powstania w Gdańsku Polskiej Rady Żoł-
nierskiej. 31 grudnia 1918 r. został mianowany członkiem 
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Na rozkaz dr. Zyg-
munta Moczyńskiego podjął się opracowania i przeprowa-
dzenia zbrojnej operacji opanowania koszar oraz lotniska 
w Pucku. Akcja została w ostatnim momencie odroczona, 
a Teofil Baniecki włączył się w działalność konspiracyjną 
Organizacji Wojskowej Pomorza pod dowództwem dr. 
Franciszka Kręckiego. Wraz z dr. Józefem Wybickim, Ste-
fanem Łaszewskim, późniejszym wojewodą pomorskim 
i Augustynem Szpręgą rozpoczęli szerokie przygotowania 

do wywołania zbrojnego powstania 
przeciwko Niemcom na Pomorzu. 

Po rozkazie o nierozszerzaniu po-
wstania na Pomorze, wydanym  
3 stycznia 1919 r. przez mjr. Stani-
sława Taczaka, dowódcę Powstania 
Wielkopolskiego, Organizacja 
Wojskowa Pomorza zajęła się 
akcją przerzucania ochotników 
do armii powstańczej i udzie-
lania powstańcom wszelkiej 
pomocy (broń, wywiad, 
tzw. podatek narodowy). 
Sporadycznie dochodziło 
też do zbrojnych potyczek 
z oddziałami Grenz-
schutzu, zwłaszcza 
w Borach Tucholskich. 
W tym okresie władze 
niemieckie wpadły 
na trop działalności 
Teofila Banieckie-
go i ten musiał 
się przez pewien 
czas ukrywać przed 
aresztowaniem.

Rok 1920 przyniósł Teofilowi Banieckie-
mu, jak napisał w życiorysie, „radosne chwile objęcia 
morza przez wojsko Polskie”. Współorganizował 10 lutego 
1920 r. doniosły akt Zaślubin Polski z Morzem oraz gościł po uroczysto-
ściach w swoim majątku gen. Józefa Hallera wraz z jego sztabem.

Po ataku Niemiec na Polskę, w październiku 1939 r. Teofil Baniecki został, jak większość 
polskich działaczy niepodległościowych, aresztowany i osadzony w więzieniu w Wejherowie. 
Zgodnie z relacją córki, udało mu się szczęśliwie zbiec, niemalże przed samą egzekucją w Piaśnicy. 
Dotarł do Piaseczna, gdzie mieszkała wdowa po jego bracie Maria Perlik, która nie zważając na 
niebezpieczeństwo, ukrywała Teofila Banieckiego przez cały okres okupacji. W Piaśnicy Niemcy 
zamordowali żonę Teofila – Martę.

Po wojnie schorowany Teofil Baniecki powrócił do swojego zrujnowanego majątku w Zdradzie 
i tam zmarł 13 lutego 1949 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pucku.

Za swoje zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Krzyżem  
Pomorskiej Organizacji Wojskowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości.
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