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W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie edukacyjnym
pod hasłem: "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach .... historia
obelisku ku czci pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w
czasie II wojny światowej".

Cele projektu:

ukształtowanie ram świadomości historycznej, które będą służyły jako baza do
nauki historii

rozbudzenie zainteresowania obiektami historycznymi i historią Chwaszczyna

rozbudzanie uczuć patriotycznych

wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego Chwaszczyna

kształtowanie umiejętności:

-planowania, organizowania i oceniania własnej nauki

-poszukiwania i wykorzystywania zdobytych wiadomości

-selekcjonowania materiału i kreatywnego myślenia

-prezentowania zdobytej wiedzy

-współpracy w grupie i dochodzenia do kompromisu,

-dzielenia się zadaniami wyrabiania odpowiedzialności za powierzone zadanie



Harmonogram projektu

1. Gazetka tematyczna „Zachować pamięć – historia obelisku w Chwaszczynie na
przełomie lat’’.

2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

„Pomaluj historię - pamięci pomordowanym mieszkańcom Gromady
Chwaszczyno w czasie II wojny światowej” .

3. „Ku pamięci”… konkurs poetycki poświęcony pamięci pomordowanym
mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny światowej.

4. Konkurs multimedialny dla uczniów gimnazjum „Ocalić od zapomnienia …
miejsca pamięci II wojny światowej w Chwaszczynie” .

5. Uroczysty apel z pokazem multimedialnym „Ocalić od zapomnienia … miejsca
pamięci II wojny światowej w Chwaszczynie”.

6. Wydanie broszury „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach ....
obelisk ku czci pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie
II wojny światowej”.

Koordynator projektu - Katarzyna Niezgoda

Członkowie:

Małgorzata Lipińska

Małgorzata Gorgolewska

Aneta Hinc





Chwaszczyno w czasie II wojny 
światowej

Świtem 1 września 1939 roku hitlerowskie
Niemcy napadły na Polskę, rozpoczęła się II
wojna światowa. Data ta symbolizuje
jednocześnie początek największego konfliktu
zbrojnego w historii ludzkości. Zniszczenie
Polski musi być naszym pierwszym
zadaniem, dlatego bądźcie bez litości -
mówił do swoich dowódców w sierpniu 1939 r.
przywódca III Rzeszy Adolf Hitler.
Realizując ten rozkaz świtem 1 września,
niemieckie siły zaatakowały Polskę z lądu,
morza i powietrza. Gdy wybuchła II wojna,
Kaszubi złożyli sporą daninę krwi już w
pierwszych tygodniach i miesiącach okupacji. W
pierwszym rzędzie mordowana była przez
Niemców inteligencja polska. Kilkanaście tysięcy
patriotów zostało wtedy zakatowanych w lasach
pod Piaśnicą (koło Wejherowa). Ofiarę ponieśli
również księża z Chwaszczyna: Robert
Sarnowski.. Ci obywatele, którym udało się
uniknąć śmierci, aresztowania czy wysiedlenia,
żyli w ciągłym strachu. Nieliczni mieszkańcy
Pomorza walczyli, wstępowali do partyzantki.

Zachować pamięć 
– historia obelisku 
w Chwaszczynie 
na przełomie lat



Przed wojną przy szkole w Chwaszczynie istniał Związek Strzelecki, prezem
którego w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej był nauczyciel
Feliks Poćwiardowski.

Wspomnienia Stefana Dargacza o Feliksie Poćwiardowskim.

On założył we wsi Związek Strzelecki, który był bardzo preżny i skupiał wielką
część młodzieży pozaszkolnej. Latem urządzano pogadanki oraz ćwiczenia
wojskowe, musztrę, terenoznawstwo oraz strzelanie do tarcz. Równocześnie we
wsi było bardzo prężne KSM - Katolickie Stowarzyszenie młodzieży
męskiej i żeńskiej. Między Związkiem Strzeleckim a KSM - em panowała
całkowita zgoda. Często młodzież w zorganizowanym szyku maszerowała przed
obiadową porą do kościoła, a po południu już wielu, przebranych w
mundury strzeleckie gremnialnie ćwiczyło na strzelnicy - Oko i dłonie w
Ojczyzny Obronie -,jak głosiło hasło.

Za przynależność do Polskiego Związku Zachodniego Feliks Prądzyński
osadzony został jesienią 1939 r. w Stutthofie, a zginął 5 sierpnia 1941 r w
Mauthausen - Gusen.



Młodzi mężczyźni z Chwaszczyna wspólnie ramię w ramię z żołnierzami
polskimi pierwszego września 1939 r. walczyli przeciw armii hitlerowskiej, która
posuwała się szybko w głąb naszego kraju.

Na terenie Chwaszczyna i okolicy działała grupa partyzantów dowodzona przez
Stefana Dargacza. Dokonywała ona licznych aktów sabotażu w niemieckich
obiektach wojskowych. Oprócz różnych akcji sabotażowych czy bojowych,
grupa Dargacza prowadziła też w niewielkim zakresie, akcje propagandowe
polegające na wysyłaniu do różnych osób ulotek - kartek podtrzymujących
Polaków na duchu.

Za udział w walkach zbrojnych przeciwko okupantowi groziła kara więzienia.
Victoria Schule była w jednym z trzech głównych więzień gdańskich, w których
gromadzono i wstępnie przesłuchiwano polską ludność z Gdańska i
okolicznych wiosek. Większość więźniow została wysłana na roboty
przymusowe do Niemiec. We wrześniu 1939 r. budynek remizy strażackiej i
areszt w Chwaszczynie stały się tymczasowym miejscem więzienia Polaków
wywożonych potem do łagrów albo mordowanych.



Ludność cywilna Chwaszczyna starała się prowadzić zwyczajne życie, pracując
na swoich gospodarstwach lub jako robotnicy najemni. Jednak nikt nie uciekł
przed terrorem zmierzającym do wytępienia polskości. W 1941 r. weszło w życie
rozporządzenie, które powoływało instytucję niemieckiej listy
narodowościowej. Volkslista była przejawem rasistowskiej polityki III Rzeszy.
Wprowadzona została w celu podziału ludności na zajętych terenach II
Rzeczypospolitej – zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na
terenach włączonych w granice administracyjne Rzeszy. Szczególnym naciskom
poddawani byli mieszkańcy Gdańska i Kaszub. Aby nakłonić mieszkańcow
Chwaszczyna do podpisania tzw. III grupy volkslisty, stosowano całą gamę
środków przymusu: od nacisków administracyjnych, czyli grożenia eksmisją,
poprzez przeniesienie do gorszej pracy, represje policyjne, uporczywe
wzywanie na policję, bicie, na wywożeniu członków rodziny do obozów
koncentracyjnych kończąc. Nakłanianie do podpisywania takich list odbywało
się w obecności wójta, przedstawiciela policji i któregoś z lokalnych dygnitarzy
hitlerowskich.



W marcu 1945 r. Armia Czerwona i Armia Wojska Polskiego dotarły w okolice
Gdańska i Gdyni, i wkroczyły do Chwaszczyna. Rosjanie plądrowali, zabijali,
dokonywali samosądów, a przede wszystkim gwałtów. Wiele rodzin z
Chwaszczyna i Osowej uciekło w stronę Kielna i Warzna. Po odejściu głównej
fali żołnierzy rosyjskich na zachód, zostali na miejscu Kaszubi, których
pozbawiono wielu cennych przedmiotów. Bowiem za wojskiem sowieckim szły
specjalne brygady pikarzy, którzy za pomocą długich metalowych szpil
przeszukiwali ziemię w pobliżu zabudowań, czy nie ma tam ukrytych skrzyń z
cennym dobytkiem. Paczki ze zrabowanym w ten sposób mieniem były
wysyłane koleją na wschód.

Chwaszczyno w czasie II wojny światowej



Historia Obelisku
W niedzielę 17 września 1972 r. w Chwaszczynie odbyła się uroczystość
odsłonięcia Obelisku Pamięci Ofiar Faszyzmu. Obelisk ten wzniesiony na
skwerku w centrum wsi stanowi stosowny akcent pamięci pomordowanych
w latach wojny ludzi naszego środowiska.



W październiku 1978 r. uroczyście obchodziliśmy 35 – lecie Ludowego Wojska
Polskiego. Z tej okazji gościliśmy w dniu 11 października 1978 r. na
okolicznościowym spotkaniu przedstawiciela wojska, st. chorążego F. Herke.
Uroczystość uświetniona została montażem słowno - muzycznym i złożeniem
kwiatów pod obeliskiem.

W 1979 r. obchodziliśmy 40 - tą rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę. Z tej
okazji odbył się uroczysty apel przed Obeliskiem Pamięci Ofiar Faszyzmu, w
którym uczestniczyła cała społeczność uczniowska naszej szkoły.

W roku 1982 z okazji 25 – lecia naszej szkoły odbył się zjazd absolwentów z lat
1958 - 1967. Kluczowym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod
Obeliskiem Pamięci Ofiar Faszyzmu.



 Każdego roku 1 listopada 
przedstawiciele Zarządu 
Samorządu Szkolnego składają 
kwiaty pod obeliskiem.

 W rocznicę Święta Niepodległości delegacja 
uczniów ze szkoły z nauczycielem historii panią 
Katarzyna Niezgodą składa kwiaty i zapala 
znicze pod obeliskiem upamiętniającym 
bohaterską śmierć Polaków z Gromady 
Chwaszczyno w latach 1939 – 1945.



Rok 2015 – rewitalizacja obelisku i uroczyste otwarcie

W dniu 20 sierpnia 2015 r. odbyło się zebranie, w którym uczestniczyli: Sołtys

Chwaszczyna - Jolanta Wiercińska, Radny - Jacek Fopke, Prezes OSP - Ludwik

Secke, Pan Eugeniusz Gołąbek, Pan Kazimierz Jastrzębski, Pan Alojzy Trela

oraz członkowie rady sołeckiej Aleksandra Nosel, Justyna Szumlas, Gerard

Barsowski oraz Krzysztof Glaza. Spotkanie dotyczyło planowanej rewitalizacji

obelisku (oryginalna nazwa: OBELISK PAMIĘCI OFIAR FASZYZMU – 1972)

poświęconego pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców gromady

Chwaszczyno w latach II wojny światowej. Wizualizację obelisku oraz

koordynację prac projektowych, w tym ustalenia szczegółów realizacji z

firmami wykonawczymi, w ramach pracy społecznej wykonali państwo

Katarzyna i Maciej Boguszewscy z Chwaszczyna.



Uczestnikom spotkania przedstawiona została koncepcja i wizualizacja

wykonania rewitalizacji samego obelisku oraz zagospodarowania przyległego

terenu. Niezwykle istotnym elementem spotkania było ustalenie treści napisu

na tablicy umieszczonej na obelisku. Zebrani podjęli próbę sformułowania

krótkiego zdania, które w pełni odda intencję inicjatorów budowy tego miejsca

pamięci. Wypracowano wspólne stanowisko zakończone podpisaniem

protokołu oraz przyjęto następującą treść napisu:

PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW GROMADY CHWASZCZYNO

POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH PODCZAS

II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 - 1945

OBELISK ODSŁONIĘTO 17 WRZEŚNIA 1972

ODNOWIONO A.D. 2015

Na spotkaniu ustalono także, że uroczyste poświecenie oraz odsłonięcie

odnowionego obelisku nastąpi w dniu 11 listopada 2015 r. w rocznicę Święta

Odzyskania Niepodległości.





Uroczysty apel

Poprzez różne działania na terenie naszej placówki propagujemy wśród
rówieśników i wdrażamy w życie szkoły edukację regionalną. Uświadamiamy
wszystkim kolegom, zarówno tym starszym jak i młodszym, jak ważną rzeczą
w życiu każdego młodego człowieka jest poczucie przynależności do
kaszubskiej rodziny i odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę. W tym roku
już po raz kolejny nasza szkoła brała aktywny udział w obchodach Narodowego
Święta Niepodległości. Z tej okazji 9 listopada 2015 roku odbył się uroczysty
apel. Uczniowie z szkoły podstawowej złożyli kwiaty pod Obeliskiem w
centrum Chwaszczyna i zapalamy znicze, by oddać cześć pomordowanym
mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny światowej.

W czasie apelu odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego "Losy
Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach .... historia obelisku ku czci
pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II wojny
światowej".

W ramach projektu odbyły się konkursy, które miały na celu zainteresowanie
młodzieży naszej szkoły historią powstania obelisku, a także upamiętnienie i
oddanie hołdu pomordowanym mieszkańcom Chwaszczyna.



Konkurs multimedialny dla uczniów gimnazjum „Ocalić od
zapomnienia … miejsca pamięci II wojny światowej w
Chwaszczynie”

1 miejsce Sebastian Rohde klasa II a gimnazjum

2 miejsce Aleksandra Mejna klasa II a gimnazjum

3 miejsce Adam Bańkowski klasa II a gimnazjum

„Ku pamięci”… konkurs poetycki poświęcony pamięci
pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno w czasie II
wojny światowej

1 miejsce Maja Mazurek klasa Va

2 miejsce Sara Boguszewska klasa Va

3 miejsce Aleksandra Wiśniewska klasa VI b

Wyróżnienie

Mateusz Gromadzki klasa VI b



Konkurs plastyczny

„ Pomaluj historię - pamięci pomordowanym  mieszkańcom  Gromady 

Chwaszczyno w czasie II wojny światowej’’

1 miejsce Oliwia Flisikowska klasa  Vb

2 miejsce Karolina Hallmann klasa  Vc

3 miejsce Norbert Dunst klasa  VI a

Wyróżnienie:

Wiktor Boguszewski klasa VI a

Oliwia Strojnowska klasa VI a

Grzegorz Liszewski klasa VI a

Wyróżnienie :

Wyróżnienie dla Karola Boguszewskiego z klasy III ag  za przygotowanie filmu pt „ 

Historia ukryta w kamieniu”





Sara Boguszewska

Obelisk

Jest taki pomnik

Przy rondzie w Chwaszczynie,

Który wspomina historyczne chwile.

Pamięci Polaków,

mieszkańców Chwaszczyna

których wojna nie szczędziła.

Polegli za Polskę i za swe rodziny

a my dzisiaj ich czcimy.

Maja Mazurek

Pamięci Gromady Chwaszczyno

Gdzieś na końcu Polski

Na dalekim Pomorzu,

Stoi kamienny obelisk,

Na dróg rozdrożu.

Upamiętnia on czasy wojny,

Ciężkie chwile Chwaszczyna

Śmierć ludzi z rak hitlerowców,

Płacz po stracie ojca, syna.

Dziś pod pomnikiem kładąc kwiaty,

Choć minęło już pół wieku,

Zaganiany w życia trudzie ,

Przystań, wspomnij ich człowieku!



Aleksandra Wiśniewska

Przy chwaszczyńskim rondzie,

Gdzie wystarczy tylko spojrzeć,

Stoi obelisk, ku czci obrońców tej ziemi.

Swoje marzenia porzucili,

Aby walczyć w obronie ziemi,

Za pomorskie tereny walczyli,

Za ojczystą ziemię życie oddali.

W imię wolności, w imię Polski,

Poświęcili swe życie dla innych.

Całą tę historię zamkniętą 

W obelisku wystarczy odczytać.

Tylko spojrzeć, chwilę poświęcić,

Aby pamięć żołnierzy uczcić.

Mateusz Gromadzki

Obelisku nasz wspaniały

stoisz w Chwaszczynie w blasku chwały. 

Kiedy obok ciebie przechodzimy zaraz

II wojnie światowej myślimy.

Kiedy Ciebie mijamy, 

zaraz patriotyzm chwaszczyńskiej

gromady sobie przypominamy. 

Dzięki tobie o żołnierzach nie

zapominamy.





Ocalić od zapomnienia... 
miejsca pamięci II wojny 

światowej w Chwaszczynie



Świtem 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy
napadły na Polskę, rozpoczęła się II wojna światowa.
Data ta symbolizuje jednocześnie początek największego
konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Zniszczenie
Polski musi być naszym pierwszym zadaniem, dlatego
bądźcie bez litości - mówił do swoich dowódców w
sierpniu 1939 r. przywódca III Rzeszy Adolf Hitler.
Realizując ten rozkaz świtem 1 września, niemieckie siły
zaatakowały Polskę z lądu, morza i powietrza.

Chwaszczyno w czasie II wojny 
światowej



Gdy wybuchła II wojna, Kaszubi złożyli sporą daninę
krwi już w pierwszych tygodniach i miesiącach okupacji.
W pierwszym rzędzie mordowana była przez Niemców
inteligencja polska. Kilkanaście tysięcy patriotów zostało
wtedy zakatowanych w lasach pod Piaśnicą (koło
Wejherowa). Ofiarę ponieśli również księża z
Chwaszczyna między innymi: Robert Sarnowski.
Ci obywatele, którym udało się uniknąć śmierci,
aresztowania czy wysiedlenia, żyli w ciągłym strachu.
Nieliczni mieszkańcy Pomorza walczyli, wstępowali do
partyzantki.



Przed wojną przy szkole w Chwaszczynie istniał Związek
Strzelecki, prezesem którego w ostatnich latach przed
wybuchem II wojny światowej był nauczyciel Feliks
Poćwiardowski.



On założył we wsi Związek Strzelecki, który był bardzo
prężny i skupiał wielką część młodzieży pozaszkolnej.
Latem urządzano pogadanki oraz ćwiczenia wojskowe,
musztrę, terenoznawstwo oraz strzelanie do tarcz.
Równocześnie we wsi było bardzo prężne KSM -
Katolickie Stowarzyszenie młodzieży męskiej i żeńskiej.
Między Związkiem Strzeleckim a KSM - em panowała
całkowita zgoda. Często młodzież w zorganizowanym
szyku maszerowała przed obiadową porą do kościoła, a
po południu już wielu, przebranych w mundury
strzeleckie gremnialnie ćwiczyło na strzelnicy - Oko i
dłonie w Ojczyzny Obronie -,jak głosiło hasło.

Wspomnienia Stefana Dargacza o 
Feliksie Poćwiardowskim



Za przynależność do Polskiego Związku Zachodniego Feliks
Poćwiardowski osadzony został jesienią 1939 r. w Stutthofie, a
zginął 5 sierpnia 1941 r w Mauthausen - Gusen.

Młodzi mężczyźni z Chwaszczyna wspólnie
ramię w ramię z żołnierzami polskimi pierwszego wrzesnia
1939 r. walczyli przeciw armii hitlerowskiej, która posuwała
się szybko w głąb naszego kraju.

Na terenie Chwaszczyna i okolicy działała
grupa partyzantów dowodzona przez Stefana Dargacza.
Dokonywała ona licznych aktów sabotażu w niemieckich
obiektach wojskowych. Oprócz różnych akcji sabotażowych
czy bojowych, grupa Dargacza prowadziła też w niewielkim
zakresie, akcje propagandowe polegające na wysyłaniu do
różnych osób ulotek - kartek podtrzymujących Polaków na
duchu.



Grób Stefana Dargacza



Za udział w walkach zbrojnych przeciwko okupantowi
groziła kara więzienia. Victoria Schule była w jednym z
trzech głównych więzień gdańskich, w których
gromadzono i wstępnie przesłuchiwano polską ludność z
Gdańska i okolicznych wiosek. Większość więźniów
została wysłana na roboty przymusowe do Niemiec. We
wrześniu 1939 r. budynek remizy strażackiej i areszt w
Chwaszczynie stały się tymczasowym miejscem
więzienia Polaków wywożonych potem do łagrów albo
mordowanych.



Ludność cywilna Chwaszczyna starała się prowadzić
zwyczajne życie, pracując na swoich gospodarstwach lub
jako robotnicy najemni. Jednak nikt nie uciekł przed
terrorem zmierzającym do wytępienia polskości. W 1941
r. weszło w życie rozporządzenie, które powoływało
instytucję niemieckiej listy narodowościowej. Volkslista
była przejawem rasistowskiej polityki III Rzeszy.
Wprowadzona została w celu podziału ludności na
zajętych terenach II Rzeczypospolitej – zarówno na
terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na terenach
włączonych w granice administracyjne Rzeszy.



Szczególnym naciskom poddawani byli mieszkańcy
Gdańska i Kaszub. Aby nakłonić mieszkańców
Chwaszczyna do podpisania tzw. III grupy volkslisty,
stosowano całą gamę środków przymusu: od nacisków
administracyjnych, czyli grożenia eksmisją, poprzez
przeniesienie do gorszej pracy, represje policyjne,
uporczywe wzywanie na policję, bicie, na wywożeniu
członków rodziny do obozów koncentracyjnych kończąc.
Nakłanianie do podpisywania takich list odbywało się w
obecności wójta, przedstawiciela policji i któregoś z
lokalnych dygnitarzy hitlerowskich.



W marcu 1945 r. Armia Czerwona i Armia Wojska
Polskiego dotarły w okolice Gdańska i Gdyni, i
wkroczyły do Chwaszczyna. Rosjanie plądrowali, zabijali,
dokonywali samosądów, a przede wszystkim gwałtów.
Wiele rodzin z Chwaszczyna i Osowej uciekło w stronę
Kielna i Warzna. Po odejściu głównej fali żołnierzy
rosyjskich na zachód, zostali na miejscu Kaszubi,
których pozbawiono wielu cennych przedmiotów.
Bowiem za wojskiem sowieckim szły specjalne brygady
pikarzy, którzy za pomocą długich metalowych szpil
przeszukiwali ziemię w pobliżu zabudowań, czy nie ma
tam ukrytych skrzyń z cennym dobytkiem. Paczki ze
zrabowanym w ten sposób mieniem były wysyłane koleją
na wschód.



Chwaszczyno w czasie II wojny światowej



Obelisk
W niedzielę 17 września
1972r. w Chwaszczynie
odbyła się uroczystość
odsłonięcia Obelisku
Pamięci Ofiar Faszyzmu.
Obelisk ten wzniesiony
na skwerku w centrum
wsi stanowi stosowny
akcent pamięci
pomordowanych w
latach wojny ludzi
naszego środowiska.



Zaproszenie na uroczystość 
odsłonięcia obelisku



Uroczyste odsłonięcie obelisku 





I rocznica odsłonięcia obelisku





W październiku 1978 r. uroczyście obchodziliśmy 35 – lecie
Ludowego Wojska Polskiego. Z tej okazji gościliśmy w dniu
11 października 1978 r. na okolicznościowym spotkaniu
przedstawiciela wojska, st. chorążego F. Herke.
Uroczystość uświetniona została montażem słowno -
muzycznym i złożeniem kwiatów pod obeliskiem.
W 1979r. obchodziliśmy 40-tą rocznicę napaści
hitlerowskiej na Polskę. Z tej okazji odbył się uroczysty
apel przed Obeliskiem Pamięci Ofiar Faszyzmu, w którym
uczestniczyła cała społeczność uczniowska naszej szkoły.

Tradycje szkolne



W roku 1982 z okazji 25 – lecia naszej
szkoły odbył się zjazd absolwentów z lat
1958 - 1967. Kluczowym punktem
obchodów było złożenie kwiatów pod
Obeliskiem Pamięci Ofiar Faszyzmu.



Każdego roku 1 listopada przedstawiciele Zarządu
Samorządu Szkolnego składają kwiaty pod obeliskiem.



W rocznicę Święta 
Niepodległości 

delegacja uczniów ze 
szkoły z nauczycielem 

historii panią 
Katarzyną Niezgodą 

składa kwiaty i zapala 
znicze pod obeliskiem 

upamiętniającym 
bohaterską śmierć 

Polaków z Gromady 
Chwaszczyno w latach 

1939 – 1945.
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