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OD WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
 

 

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu 

nową publikację przedstawiającą dzieje gminy 

Zławieś Wielka. 

Powstała ona dzięki realizacji projektu  

pt. „Regionalizacja – poznajemy swoją historię”, 

który został dofinansowany w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Niniejszą publikacją chcemy przybliżyć  

Państwu wiedzę z zakresu dziedzictwa histo- 

rycznego, kulturowego i geograficznego naszej „małej metropolii”.  

Kierujemy ją nie tylko do naszych mieszkańców, ale także do gości, którzy nas 

odwiedzają. Jestem przekonany, że wiadomości w niej zawarte zainteresują 

wszystkich i staną się jednocześnie zachętą do głębszego poznania odległej  

i bliższej przeszłości naszej gminy. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, 

a Państwu życzę miłej lektury. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Jan Surdyka 

Wójt Gminy Zławieś Wielka 
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O PROJEKCIE 
(Piotr Grodzki) 

 
„Regionalizacja – poznajemy swoją historię” 

Gmina Zławieś Wielka w dniu 10 października 2011r. podpisała umowę  
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 46 385,00zł. Zrealizowany 
projekt miał na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 
dziedzictwa historycznego, kulturowego i geograficznego z dążeniem do 
popularyzacji twórczości lokalnej.  

Zdecydowaliśmy się na realizację projektu ze względu na zaobserwowane 
problemy podczas prowadzenia zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej  
w Łążynie. Uczniowie z jednej strony wykazywali brak wiedzy o historii 
i tradycjach własnego środowiska lokalnego, z drugiej zaś niezwykle aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, chętnie poznając nieznane do tej pory fakty  
z życia swojej miejscowości oraz całej gminy. Wśród uczniów klas 4 - 6 tej szkoły 
przeprowadzono ankiety dotyczące wiedzy o historii własnej miejscowości. Badania 
wskazały, że 80% uczniów nie znało historii swojej miejscowości, podobny problem 
zgłaszany był przez nauczycieli historii pozostałych szkół z terenu gminy.  

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia warsztatowe oraz praktyczne 
dla ponad 200 uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 z terenu naszej Gminy  
(tj. Zławieś Wielka, Górsk, Rzęczkowo, Łążyn, Siemoń, Przysiek oraz Czarnowo). 
Sprawia to, że nasz projekt jest jednym z największych, jaki zrealizowano w ramach 
działania 9.5 - oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Nasz projekt poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne dał możliwość poznania 
ciekawych faktów z historii środowiska lokalnego. Uczniowie podczas zajęć mieli 
okazję dowiedzieć się m.in. jak wyglądał strajk ich rówieśników przeciw germanizacji 
w 1906r. oraz samodzielnie spróbować prac, jakie wykonywali ich przodkowie 
(zajęcia praktyczne z garncarstwa i wikliniarstwa). W ramach projektu zakupiono 
również sprzęt, który zwiększył zasoby przyszkolnego muzeum dziedzictwa 
lokalnego w Łążynie.  

Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej o historii, tradycjach i zasobach kulturowych własnego środowiska 
lokalnego poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych, warsztatowych oraz 
plenerowych. Finalną częścią projektu jest wydanie niniejszej publikacji. Książka ma 
przybliżyć mieszkańcom gminy informacje na temat naszej „Małej Ojczyzny”.  

 
Piotr Grodzki – Koordynator projektu  
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Ryc. 1. Zmiany liczby ludności w Gminie Zławieś Wielka w podziale na miejscowości w latach 
2000 – 2011.Źródło: dane Urząd Gminy Zławieś Wielka, objaśnienia: bd – brak danych. 

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 
(Piotr Grodzki) 

 
 
Zanim przejdziemy do zapoznania się z historią Gminy Zławieś Wielka warto 

wspomnieć, że położona jest w środkowej części województwa kujawsko–
pomorskiego, w powiecie toruńskim, zajmując obszar 178 km2. Umiejscowiona jest 
ona pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa: Toruniem  
i Bydgoszczą, w związku z czym wykazuje szereg cech zurbanizowanego obszaru 
podmiejskiego.  

W jej skład wchodzi 18 sołectw: Cegielnik, Cichoradz, Czarne Błoto, 
Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo, Rozgarty, Rzęczkowo, Siemoń, 
Skłudzewo, Stary Toruń, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Zławieś Mała, Zławieś Wielka. 
Graniczy z gminami: Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Łysomice i Łubianka oraz 
miastami: Solec Kujawski, Toruń i Bydgoszcz. Od strony południowej i częściowo 
zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Wisła. 

Gmina rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły. W środowisku 
przyrodniczym gminy można wyróżnić trzy podstawowe typy krajobrazu naturalnego: 
dno doliny, strefę zboczową i wysoczyznę morenową. Zaznacza się wyraźna różnica 
pomiędzy częścią północną i południową gminy. Teren obniża się z północy na 
południe, część północna obejmuje obszary wysoczyznowe o wysokościach 
bezwzględnych wynoszących do 40 m n.p.m., z najniższym punktem w części 
południowo–zachodniej 29,5 m n.p.m. Największe urozmaicenie rzeźby i deniwelacje 
terenu występują w strefie krawędziowej wysoczyzny morenowej, osiągając 30 – 
40m. (Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka, 2008).  
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Gminę Zławieś Wielka zamieszkuje 12 815 osób (stan na 6 grudnia 2012r.), 
najludniejszymi sołectwami w gminie są te położone w najbliższym sąsiedztwie 
Torunia i Bydgoszczy oraz wzdłuż drogi krajowej nr 80, tj. Stary Toruń, Rozgarty, 
Górsk, Przysiek, Zławieś Mała, Zławieś Wielka, Czarnowo. Dynamika wzrostu liczby 
ludności w tych sołectwach jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałej części gminy. 

 

 

   
W ramach licznych dokumentacji oraz działań zleconych i zrealizowanych na 

potrzeby gminy (np. Strategia Rozwoju Gminy czy Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) możemy odszukać wiele informacji 
statystycznych, dotyczących między innymi  położenia gminy, jej geografii, 
uwarunkowań wód podziemnych i powierzchniowych, flory i fauny oraz wiele innych 
danych. Dlatego też chciałbym pokrótce przedstawić Państwu kilka 
informacji, których nie znajdziemy w tych typowych dokumentach.  Zebrane 
tu dane pozwoliły mi zbadać,  jak zmieniał się ruch budowlany w gminie 
Zławieś Wielka na przestrzeni ostatnich lat. 

 
W latach 2004 – 2011 na obszarze gminy wydano aż 1868 pozwoleń na 

budowę, jednak nie dla każdego sołectwa liczba wydanych pozwoleń na budowę 
rozkładała się równomiernie. Intensywność ruchu budowlanego w danej 
miejscowości jest zależna od indywidualnych czynników. Bardzo duże znaczenie ma 
m.in. położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, układ komunikacyjny, warunki 
glebowe, szata roślinna, ale również bliskość ośrodków miejskich (co ma wpływ na 
tworzące się strefy podmiejskie). W okresie 2004 - 2011 najwięcej pozwoleń na 
budowę przypadało na mieszkańców gminy, łącznie 845, co stanowi 45,24% ogółu 
wydanych pozwoleń. Bardzo duży wpływ na rozwój budownictwa na terenie gminy 
mają inwestorzy pochodzący z Torunia, na ich wniosek wydano 671 decyzji,  
z Bydgoszczy pochodzi 213 inwestorów. 

Zmiany społeczno-gospodarcze, które nastały pod koniec XX i na początku 
XXI wieku umożliwiły znaczny rozwój obszarów wiejskich, większość inwestycji 
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Ryc. 2. Dynamika zmiany liczby ludności w Gminie Zławieś Wielka w latach 2000 
i 2011.Źródło: dane Urząd Gminy Zławieś Wielka, 
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Ryc. 3. Udział procentowy wydanych pozwoleń na budowę w gminie Zławieś Wielka. W latach 
2004 – 2011 Źródło: dane Starostwo Powiatowe w Toruniu, Opracowanie: Piotr Grodzki. 

 

w gminie Zławieś Wielka zlokalizowanych jest w południowej części przy drodze 
krajowej relacji Toruń – Bydgoszcz. Przeważa tu przede wszystkim zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz towarzyszące jej usługi oraz infrastruktura 
techniczna. Bardzo duży wpływ na rozwój tych obszarów ma sąsiedztwo Torunia 
oraz Bydgoszczy. W zakresie zabudowy mieszkaniowej 60% inwestorów pochodzi 
właśnie z tych dwóch miast, stanowiąc główny czynnik dynamiki wzrostu ludności na 
terenie gminy. W północnej części gminy przeważają nadal trendy związane  
z rolnictwem, a mieszkańcy gminy stanowią 97% wszystkich inwestorów w sektorze 
rolnictwa. 

 

 
 
 
 
 

                   Kategorie 
 Pochodzenie 

Gmina Gmina 
sąsiednia Toruń Bydgoszcz Reszta kraju Suma 

Zabudowa mieszkaniowa 304 17 418 178 73 990 
Usługi 83 1 9 8 14 115 

Rolnictwo 181 2 2 0 1 186 
Rekreacja 5 0 12 1 0 18 

Media 117 0 188 15 20 340 
Inne 155 1 42 11 10 219 
suma 845 21 671 213 118 1868 

 

 

Jak wynika z dynamiki ruchu budowlanego, można przypuszczać, że 
w przyszłości nadal główne znaczenie będzie miała zabudowa mieszkaniowa, 
wypierając tym samym coraz bardziej rolnictwo. 

 
 
 
 

12% 
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Ryc. 4. Zestawienie ruchu budowlanego w podziale na pochodzenie przestrzenne inwestora 
w latach 2004 – 2011. Dane Starostwo Powiatowe w Toruniu, opracowanie Piotr Grodzki 
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Ryc. 6. Górsk-miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy  
Służby Bezpieczeństwa  w 1984 r. Fot. P. Młynarczyk 2012. 

 
 
 
 
 

Ryc. 5. Widok na miejscowość Zławieś Wielka. Fot. Piotr Młynarczyk 2012. 
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Ryc. 7. Przysiek-widok na pałac. Fot. P. Młynarczyk 2012. 
 

 
 

Ryc. 8. Skłudzewo – Fundacja Piękniejszego Świata. Fot. P. Młynarczyk 2012. 
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Ryc. 9. Astro – Baza przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej. Fot. P. Młynarczyk 2012. 
 
 

 
 

Ryc. 10. Widok z lotu ptaka na osiedle mieszkaniowe w Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń,  
Fot. P. Młynarczyk 2012. 
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O GMINIE ZŁAWIEŚ WIELKA 
(Andrzej Walczyński) 

 
Gminę Złąwieś Wielką utworzono 1 stycznia 1973 r. z połączenia trzech 

istniejących wcześniej Gromadzkich Rad Narodowych (Górska, Toporzyska  
i Rzęczkowa), skupiających 25 wsi (obecnie 21). Były to: Cegielnik, Czarne Błoto, 
Czarnowo, Cichoradz, Kamieniec, Gierkowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo, 
Rozgarty, Rzęczkowo, Skłudzewo, Smolno, Siemoń, Stary Toruń, Błotka, Borek, 
Stanisławka, Przysiek, Szerokie, Zarośle Cienkie, Toporzysko, Zławieś Mała, Zławieś 
Wielka. Miejscowości skupiono w 17 sołectwach (obecnie 18). W następnych latach 
w wyniku działań administracyjnych przestały istnieć stare miejscowości Kamieniec, 
Smolno, Borek i Szerokie, które przyłączono odpowiednio do Czarnowa, Pędzewa, 
Skłudzewa i Czarnego Błota. W chwili powstania gmina Zławieś Wielka obejmowała 
powierzchnię 17 511ha (obecnie 17753 ha) zamieszkaną przez 8075 osób (obecnie 
12772). Początkowo gmina wchodziła w skład województwa toruńskiego, a od 1999 
r. w skład woj. kujawsko-pomorskiego i powiatu toruńskiego. 

Do dzisiaj gmina, pomimo gwałtownego rozwoju mieszkalnictwa, ma charakter 
rolniczo-usługowy, 64% jej powierzchni zajmują grunty rolnicze, a 26 % lasy. Główne 
uprawy to zboża, ziemniaki, kukurydza i rzepak. Na terenie gminy jest około 860 
gospodarstw. 

Od czasów prehistorycznych obszar Gminy Zławieś Wielka był intensywnie 
zamieszkiwany, czego dowodem jest ok. 300 stanowisk archeologicznych od 
prehistorii do późnego średniowiecza, najwięcej w powiecie toruńskim. Wśród nich w 
różnym stanie zachowania przetrwały grodziska, czyli pozostałości po grodzie lub 
osadzie obronnej w postaci kolistego lub wielobocznego wzniesienia, przeważnie  
z zachowaniem śladów wałów drewniano-ziemnych. W całej Polsce zachowało się 
ich ok. 1500, z tego 7 na terenie naszej gminy w miejscowościach Czarnowo, 
Kamieniec, Rzęczkowo, Skłudzewo i Górsk. 

Od chwili powstania gmina Zławieś Wielka nie 
posiadała herbu i flagi, które ustanowiono w 2002 r. 
Herb gminy nawiązuje do herbu Torunia, do którego 
od połowy XV w. należała znaczna część jej 
terytorium. Centralną postacią herbu jest anioł 
trzymający w dłoniach snop zboża, co symbolizuje 
rolniczy charakter gminy. Flaga składa się z dwóch 
jednakowej szerokości pionowych słupów: białego i 
czerwonego, pośrodku słupa białego nałożony jest 
herb gminy.  
 
  

Ryc. 11. Herb gminy, 
www.zlawies.pl 
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KALENDARIUM 
(Andrzej Walczyński) 

 
 Ok. 4000r. p.n.e.-pierwsze ślady 

człowieka na terenie gminy Zławieś 
Wielka; w Skłudzewie odkryto ślady 
prymitywnej uprawy roślin i hodowli 
zwierząt.  

 Ok. 1300r. p.n.e. początek kultury 
łużyckiej, której ślady odkryto, min. w 
Kamieńcu koło Czarnowa, Łążynie, 
Rzęczkowie i Górsku. 

 V w.p.n.e.-najazd koczowniczych 
Scytów z terenu obecnej Ukrainy, 
zniszczenie grodu kultury łużyckiej w Kamieńcu koło Czarnowa. 

 IV-VI w.-osadnictwo germańskich Gotów. 

 
 

 Po VI–VIIw. – przybycie Słowian, prawdopodobnie plemienia Goplan. 
 1065r.– nadanie wsi Łążyn klasztorowi w Mogilnie przez późniejszego króla 

Polski, Bolesława II Śmiałego. Powstanie parafii łążyńskiej po 1075r.- 
przynależność obszaru obecnej gminy do biskupstwa płockiego. 

 XI-XII w.-przynależność do kasztelanii chełmińskiej. 
 XII w.– niszczycielskie najazdy Prusów. 
 1216, 1263/64, 1273-niszczycielskie najazdy pogańskich Jaćwingów  

i Litwinów. 
 XIII-XIVw.- budowa istniejącego do dzisiaj kościoła w Czarnowie. 
 5 sierpnia 1222r.-na mocy dokumentu wystawionego w Łążynie nadanie 

Czarnowa biskupowi pruskiemu Chrystianowi przez księcia Konrada 

Ryc. 12. Rekonstrukcja osady warownej 
kultury łużyckiej. http://realtkaniny.pl 

 

Ryc. 13. Wojownicy goccy. Rys. Igor Dzis. Z prawej woj piastowski z X w,. 
http://www.eioba.pl 
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Mazowieckiego. W dokumencie wymieniono Turn, Tarnowa, które identyfikuje 
się z dzisiejszym Starym Toruniem. 

 

  
 1223r.- dwie krucjaty książąt piastowskich przeciw Prusom, przeprawa przez 

bród w Górsku. 
 1233/1234, 1234/1235, 1236 i 1239/1240- wyprawy krzyżowe przeciw Prusom 

organizowane przez krzyżaków i książąt piastowskich. 
 Lato 1231r.- przybycie z Nieszawy do Starego Torunia 7 rycerzy krzyżackich 

pod wodzą Czecha Hermana Balka, wspartych przez książąt piastowskich. 
 28 XII 1233r.- założenie (lokacja) Torunia w miejscu obecnego Starego 

Torunia. 
 1236r.- z uwagi na wylewy Wisły przeniesienie Torunia w obecne miejsce, 

pozostanie w Starym Toruniu załogi krzyżackiej. 
 1242r.- rokowania pokojowe ks. Konrada Mazowieckiego i ks. pomorskiego 

Świętopełka na jednej z wysp w Pędzewie. 
 Jesień 1242 r.- zniszczenie osady w Starym Toruniu przez ks. pomorskiego 

Świętopełka. 
 1263r.- zniszczenie osady w Starym Toruniu przez Litwinów pod wodzą 

Skomanda. 
 29 września 1346r.- przyznanie przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego 

Heinricha Dusemera według prawa niemieckiego wsi Górsk 25 łanów wraz z 
karczmą. 

 1346r.- pierwsza wiadomość o nauczycielu przy kościele w Starym Toruniu. 
Odnowienie kościoła w Starym Toruniu, z poleceniem utrzymania go przez 
mieszkańców Górska, Smolna i Przysieka.  

 1414r.- zniszczenie przez wojska polskie Władysława Jagiełły m.in. 
Skłudzewa, Toporzyska, Pędzewa, Złejwsi. 

 1432r.- spalenie przez oddziały polskie Starego Torunia i Górska, z wyjątkiem 
zamku krzyżackiego w Górsku. 

Ryc. 14. Pieczęć księcia Konrada Mazowieckiego,www.historycy.org. Z prawej rycerze 
krzyżaccy. www.Braun&Schneider. 
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Ryc. 16. Domostwo olędarskie z Czarnowa 
z XVII-XVIII w. Zdjęcie sprzed 1939 r. 

Zbiory Andrzeja Walczyńskiego (Zławieś 
Wielka) 

 1454 – 1466- zniszczenia wielu miejscowości 
podczas wojny trzynastoletniej z krzyżakami. 

 1454r.–nadanie Siemonia burmistrzowi Torunia 
Rutgerowi von Birken. 

 3 II 1457r.– złożenie w Toruniu przez rycerza 
Wilhelma von Lansen z Łążyna hołdu królowi 
Kazimierzowi Jagiellończykowi. 

 8 V 1454r.- przyjęcie przez króla polskiego 
Kazimierza Jagiellończyka hołdu lennego na rynku 
toruńskim od mieszkańców Torunia i ziemi 
chełmińskiej 

 26 sierpnia 1457r.- darowanie przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka Górska 
władzom Torunia. 

 1485r- oddanie Siemonia kościołowi św. Janów w Toruniu przez wdowę 
Barbarę Rutger. 

 1514r.– na rozkaz króla Zygmunta Starego przekazanie wsi Stary Toruń  
w ręce Torunia.  

 9 I 1520r.- nadanie Toruniowi wsi Łążyn przez króla Zygmunta Starego. 
 1526r.-epidemia zarazy, podobnie w latach 1528, 1564-1570,1579, 1587-

1588. 
 1528 r.- opuszczenie kościoła w Starym Toruniu i wywiezienie sprzętów 

liturgicznych do kościoła św. Janów w Toruniu. Stopniowa rozbiórka kościoła, 
którego ślady przetrwały do początku XIX w.  

 18 II 1570 r.- ogromna powódź, w Toruniu poziom rzeki wyniósł 10,66 m 
(obecnie stan alarmowy to 6,5 m). 

 14 IV 1570- aresztowanie sołtysów  
z Czarnowa, Smogórska (zaginionej 
miejscowości lokalizowanej na terenie 
Czarnowa) i Złejwsi przez oddziały 
zbrojne mieszczan toruńskich za chęć 
poddania się pod zwierzchnictwo 
starostów królewskich. 

 1574 r.-sprowadzenie z Holandii i krajów 
niemieckich do Starego Torunia 
pierwszych menonickich olędrów, 
specjalizujących się w osuszaniu 
terenów nadwiślańskich. 

 17 II 1584r.- wielka powódź, w Toruniu 
rzeka osiągnęła poziom 10,48 m. 

 po 1584r.-budowa wału 
przeciwpowodziowego od granicy 
Starego Torunia z Przysiekiem do 

Ryc. 15. Król Kazimierz Jagiellończyk. 
http://jagiellonowie.republika.pl/ 
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Ryc. 17. Chrzest w zborze (kościele 
protestanckim) w Górsku. Fragment 

malowidła Hansa Tiedemanna z 1694 r. 
Fot. Volker Krueger (Dortmund). 

miejsca obecnego kościoła w Górsku. 
 1594 r.- osadzenie olędrów w Górsku, następnie w Czarnowie, Pędzewie, 

Złejwsi, Szerokim, Czarnym Błocie. 
 1596 r.- wygłoszenie mowy w języku polskim przed władzami Torunia przez 

karczmarza Jędrzeja z Górska. 
 1597-1601- budowa nowego dworu i zabudowań gospodarczych w Przysieku 
 1600 r.-epidemia zarazy, podobnie w latach 1602, 1624-1625, 1629-1630, 

1656, 1660. 
 do 1604 r.-jarmarki przykościelne w Czarnowie zakazane przez władze 

Torunia. 
 1608 r.-budowa browaru miejskiego w Przysieku. 
 1612 r.- powstanie map Górska i Starego Torunia. 
 1612-1614-budowa przez władze Torunia zboru protestanckiego w Górsku. 
 1614r.-1945r.- działalność ewangelickiej gminy wyznaniowej w Górsku. 
 1628 r.- założenie szpitala przy kościele w Łążynie zniszczonego w 1706 r. 
 11 I 1657 r.- po zamarzniętej Wiśle od strony Solca Kujawskiego przedostanie 

się do bogatej wsi w Czarnowie wojsk polskich Stefana Czarnieckiego w sile 
ok. 2000 żołnierzy. Obrabowanie i spalenie Czarnowa, Toporzyska i Dziwaka. 

 I 1658r.- spalenie Górska i miejscowego 
zboru przez wojska litewskie. 

 1705r.-ciężkie straty od wojsk szwedzkich. 
Liczne kradzieże oraz porywanie ludzi 
przez Szwedów, zachowujących się jak 
„Turcy i Tatarzy” (w Czarnowie, Pędzewie i 
w Złejwsi). Spalenie Górska. 

 1706r.-osiedlenie w Górsku partaczy 
(tkacze i sukiennicy), konkurujących z 
cechami toruńskimi. 

 1714r.-wielka powódź w Górsku, 
zapiaszczenie wielu pól. 

 1717r.- zniszczenia wojenne, 
spowodowane przez wojska 
moskiewskie, m.in. w Czarnowie, Starym Toruniu, Górsku, Pędzewie, Złejwsi 
Wielkiej i Złejwsi Małej. 

 1726 r.-wielka susza. 
 1734 r.-w okresie walki o tron polski pomiędzy Augustem III Sasem  

i Stanisławem Leszczyńskim obrabowanie i spustoszenie Przysieka i Górska 
przez tysięczny oddział zwolenników „Lasa”. 

 1737 r.- budowa istniejącego do dzisiaj dworu w Przysieku 
 1749 r.- listy sołtysów do władz Torunia o rozpowszechnieniu się żebractwa. 
 Ok.1750 r.-pierwszy na ziemiach polskich uprawa tulipanów (Górsk). 
 1752 r.-powódź w Górsku i okolicach. 
 1756 r.-pierwsza informacja o uprawie tytoniu w Starym Toruniu. 
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Ryc. 18. Górsk - karczma Rossa z końca XVIII w. rozebrana w 2011 r. Fot. A. Walczyński 2008 . 
Z prawej widok na wzgórze kościelne w 1861 r. Zbiory A. Walczyńskiego 

 1772 r.- prekursorska na ziemiach polskich publikacja pastora Daniela 
Christiana Liebelta z Górska na temat szczepień na ospę prawdziwą. 

 1772-1807-po I rozbiorze Polski wcielenie obszaru obecnej gminy do 
Królestwa Prus. 

 1780r.-kolejna powódź w Górsku i okolicach. 
 24-25 III 1786 r.-wielka powódź w Górsku, gdzie zniszczeniu lub uszkodzeniu 

uległy wszystkie gospodarstwa (33), podobnie w Starym Toruniu. 
 X 1794 r.-przemarsz powstańców kościuszkowskich z Fordonu i Solca przez 

Czarnowo, Toporzysko, Złąwieś Wielką, Górsk, Stary Toruń do Przysieka, 
gdzie przez kilka dni kwaterował gen. Jan Henryk Dąbrowski. Walki  
z oddziałem pruskim w Czarnowie. 

 1805 r.-pożar Górska wywołany przez oddziały pruskie. 
 początek grudnia 1806 r.-wkroczenie wojsk napoleońskich do Górska. 
 1807-1813r.-przynależność terenów obecnej gminy do Księstwa 

Warszawskiego. Czarnowo stolicą podokręgu rad municypalnych liczącego 
1249 mieszkańców.  

 6 czerwca 1812 r.- przybycie do Górska Napoleona Bonaparte w otoczeniu 60 
polskich ułanów. 

 1812 r.-narodziny w Górsku niemieckiego drukarza Ernsta Lambecka, 
pierwszego wydawcy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza na ziemiach 
polskich pod zaborami. 

 
 1813 r.- pogrzeb w Górsku matki Samuela Lindego, autora „Słownika języka 

polskiego”. 
 30 lipca 1813 r.- wielka powódź w Górsku i okolicach. 
 1813-1814- stacjonowanie we wsiach wojsk rosyjskich, skargi mieszkańców 

na rabunki. 
 30 marca 1814 r.- wielka powódź w Górsku i innych wsiach niziny 

nadwiślańskiej. 
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Ryc. 19. Widok na starą drogę Bydgoszcz-
Toruń. W głębi widoczny młyn w Rozgartach. 

Zdjęcie z okresu międzywojennego. 
Zbiory A. Walczyńskiego. 

Ryc. 20. Fabryka syropu w Smolnie.  
Zbiory V.Kruegera. 

Ryc. 21. Skutki powodzi z 1888 r. Ilustracja 
z XIX w. prasy toruńskiej.  

Zbiory V.Kruegera. 

 1813-1920 – ponowna 
przynależność obszaru dzisiejszej 
gminy do państwa pruskiego 
(niemieckiego). 

 1817–28- budowa bitej drogi z 
Torunia do Bydgoszczy. 

 1820 r.- początek regulacji Wisły 
przez władze pruskie. 

 1829 r.- wielka powódź w dolinie 
nadwiślańskiej, duże starty w Czarnowie. 

 1831 r.- wielka epidemia cholery, 
m.in. w Górsku; kolejna powódź. 

 1843 r.- budowa istniejącego do 
dzisiaj ewangelickiego zboru  
w Pędzewie. 

 ok. 1860 r.-założenie w Smolnie 
przez braci Ruebner fabryki 
syropu, działającej do końca II 
wojny światowej. 

 1863-1864- udział chłopów z 
Łążyna w powstaniu styczniowym 
(zabór rosyjski), m.in. 
Binkowskiego, stolarza 
Siemianowskiego, Czarnieckiego i 
Gintera. 

 1 marca 1871 r.- wielka powódź w 
Górsku i okolicach, stan Wisły w 
Toruniu wyniósł 9,79m. 

 lata 70. XIX w.- wielka epidemia 
cholery w Łążynie, wielu zmarłych 
chowano w polu lub w lesie. 

 1875-1888- germanizacja polskich 
nazw miejscowości Toporzyska-
Amthal, Skłudzewa-Hohenhausen, 
Przysieka-Wiesenburg, Czarnowa-
Scharnau. 

 1888 r.–wielka powódź na nizinie 
nadwiślańskiej. 

 do 1892 r.- przekopanie Kanału 
Górnego o długości 23 km od Czarnego Błota do Czarnowa. 

 1892 r.- wielka epidemia cholery. 
 1892 r.- założenie w Przysieku 6 ha parku przez rodzinę Neumann. 
 1893 r.- budowa szkoły w Smolnie. 
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Ryc. 22. Mleczarnia w Złejwsi Wielkiej. Z lewej zdjęcie z ok. 1900 r., z prawej z 2008 r. 
Zbiory A. Walczyńskiego 

Ryc. 23. Pastorówka ze Złejwsi Wielkiej - zdjęcie z okresu międzywojennego.  
Z prawej szkoła w Łążynie ok. 1917 r. Zbiory A.Walczyńskiego 

 
 1895 r.- położenie kamienia węgielnego pod zbór (obecnie kościół katolicki) 

 w Złejwsi Wielkiej. 
 25 VI 1896 r.- powstanie Banku Ludowego w Siemoniu założonego przez 

Mateusza Żelaznego, Ignacego Frąckiewicza, Jana i Floriana Niewiemskich, 
Jana Czajkowskiego, Mateusza i Franciszka Maćkiewiczów, Antoniego 
Zarembę, Jana Buholza, Józefa Lewandowskiego, Józefa Lesińskiego, 
Walentego Jaworskiego, Szczepana Dynaszeńskiego (Dynasińskiego), Leona 
Ziółkowskiego. 

 1896-1898- z inicjatywy ks. Jana Szopieraja budowa obecnego kościoła  
w Łążynie. 

 

 
 1900 r.- z inicjatywy właściciela Przysieka, Niemca Ludwiga Neumanna, 

wybudowano budynek szkoły dla polskich dzieci. 
 1903 r.- utworzenie gminy ewangelickiej w Złejwsi Wielkiej. 
 1905-1909 - budowa w Złejwsi Wielkiej pastorówki, kościoła ewangelickiego 

 i szkoły. 

 

 
 22 X 1906 r.- strajk szkolny polskich dzieci w niemieckich szkołach w Łążynie 

 i Rzęczkowie. 
 1906 r.- utworzenie gminy ewangelickiej w Rzęczkowie, wcześniej budowa 

zboru rozebranego po II wojnie światowej. 
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Ryc. 24. Pocztówka ze Złejwsi Wielkiej wykonana po 1909 r. Zbiory Dariusza Mellera (Chełmża). 

Ryc. 25. Druhowie z OSP w Łążynie w okresie międzywojennym (1933r.). Zbiory OSP w Łążynie. 

 1906-1910- budowa linii kolejowej Toruń Północ-Czarnowo. Podróż 28 km 
szlakiem trwała 1 godzinę i 45 minut. 

 1908-1936- działalność polskiego Towarzystwa Ludowego z Łążyna  
i Bierzgłowa. 

 

 1913r.- powstanie działającej do dzisiaj Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Łążynie. 

 1914 r.- budowa nowych zborów ewangelickich w Gutowie i Zaroślu Cienkim. 
 przed 1917 r.- odkrycie skarbu denarów krzyżackich w Górsku. 
 przed 1917 r.- odnalezienie w Pędzewie fragmentu szkieletu mamuta (zęba  

i miednicy). 

 

 1914-1918- udział Niemców i Polaków w działaniach zbrojnych I wojny 
światowej. W toku walk zginęło 76 ewangelików, mieszkańców Toporzyska, 
Złejwsi Wielkiej, Złejwsi Małej, Gutowa i Pędzewa. 
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Ryc. 26. Niemiecki mieszkaniec Starego Torunia w mundurze żołnierza niemieckiego z okresu I 
wojny światowej. Zbiory V.Kruegera. Z prawej strony pruska książeczka wojskowa Polaka 

Zygmunta Pietruszewskiego z 1915 r., wcielonego do armii niemieckiej, uczestnika krwawych 
zmagań w bitwie pod Verdun (1916).Zbiory A.Walczyńskiego 

Ryc. 27. Wnętrze kościoła w Złejwsi Wielkiej z 
okresu międzywojennego. Z prawej strony tablica 
poświęcona mieszkańcom gminy ewangelickiej, 

którzy zginęli w okresie I wojny światowej. 
 Zbiory A. Walczyńskiego 

 1920 r.- przyłączenie obecnego terenu gminy Zławieś Wielka do odrodzonej II 
Rzeczpospolitej. 

 

 
 1920r. - powstanie działającej do 

dzisiaj OSP w Rzęczkowie 
 Lata 20. XX w.- przybycie na 

tereny obecnej gminy licznej 
grupy Polaków z USA, m.in. 
Gorczyców (Skłudzewo, Zławieś 
Wielka) i Cimochów (Toporzysko). 

 31 marca 1924 r.-wielka powódź, 
przerwanie wałów wiślanych w 
Czarnowie i Złejwsi Wielkiej. 
Przelanie się wody przez wały w 
Górsku. Poziom Wisły wyniósł 
9,16 m. 

 1930 r.- powstanie polskiej OSP 
w Pędzewie. 

 29 lipca 1936 r.- 
dziesięciominutowy huragan w 
Łążynie w godzinach 
popołudniowych. Zniszczenie wieży kościoła i dachów domów. Śmierć jednej 
osoby. 

 lato 1937 r.- zdjęcia plenerowe w Starym Toruniu do filmu fabularnego „Ludzie 
Wisły”. 
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Ryc. 28. Władysław Gorczyca w 
mundurze amerykańskiego policjanta. 

Zbiory A.Walczyńskiego 

Ryc. 29. Sztandar szkoły z Siemonia z okresu 
międzywojennego. Fot. Grażyna Ciechowska 

(Siemoń) 

 1936-1938- badania archeologiczne 
Jacka Delekty w Kamieńcu, odkrycie 
pozostałości osady z okresu kultury 
łużyckiej zniszczonego przez Scytów w V 
w.p.n.e. 

 1 IX 1939 r.- wybuch II wojny światowej. 
Proboszcz z Czarnowa Roman Gdaniec 
napisał „... dzień 1 września ...około 
godziny 2 spadły dwie bomby. Jedna na 
Stanisławkę, druga pod lasem”. 

 1 IX 1939 r.- ok. godz. 15.30 zestrzelenie 
nad Pędzewem niemieckiego samolotu 
HS-126. Przy zestrzelonej maszynie 
wylądował późniejszy as myśliwski 
Stanisław Skalski, który udzielił pomocy 
rannym niemieckim lotnikom. 

 2-3 IX 1939 r.- aresztowanie przez władze 
polskie miejscowych Niemców, których 
uznano za niebezpiecznych dla państwa 
polskiego. Kilku z nich zostało zastrzelonych w czasie marszu do Warszawy. 

 6-7 IX 1939 r.- wkroczenie wojsk niemieckich, których miejscowi Niemcy  
w Górsku i Starym Toruniu witali „kwiatami i napojami”. 

Ryc. 30. Afisz reklamowy filmu 
„Ludzie Wisły”. Strona internetowa  

Filmaster. 
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Ryc. 31. Przerwanie wału wiślanego w Czarnowie  
w 1924 r. Zdjęcie z artykułu K.Błażejewskiego 

 z Expressu Bydgoskiego z 2010 r. 

Ryc. 33. Fragment książki Emila Ogłozy 
z 1945 r. Zbiory A. Walczyńskiego 

 IX-XII 1939- aresztowania i 
rozstrzeliwania Polaków 
przez miejscowych Niemców, 
skupionych w organizacji 
Selbstschutz (Samoobrona) 
oraz żandarmerię niemiecką. 
Śmierć kilkudziesięciu 
obywateli polskich w lasach 
Barbarki, Łążynie, 
Cichoradzu, Złejwsi Małej, 
Kamieńcu, Przysieku i in. 
Wśród ofiar było dwóch 
księży- Roman Gdaniec, 
proboszcz z Czarnowa i Paweł Marchlewski, w latach 1923-1936 proboszcz  
w Łążynie. 

 początek 1940 r.- w czasie bardzo ciężkiej zimy przymusowe wysiedlenie 
przez Niemców polskich rodzin do Generalnego Gubernatorstwa, wywózki 
Polaków na roboty przymusowe do Niemiec. Niewolnicza praca polskich dzieci 
i młodzieży u miejscowych Niemców. 

 1940-1947- działalność na 
terenie obecnej gminy 
konspiracyjnej Polskiej Armii 
Podziemia (PAP). 

 1 IX 1944 r- utworzenie przez Niemców 
obozu pracy dla Żydówek w Gutowie  
i prawdopodobnie w Górsku. 
 przełom 1944 i 1945 r.- budowa 

niemieckich umocnień polowych na terenie 
obecnej gminy. Do robót wykorzystywano także 
miejscowych Polaków i Żydówki z obozu  
w Gutowie i Górsku. 

Ryc. 32. Polacy ze Złejwsi Małej przed egzekucją  
w 1939 r. Władysław Jastrzębski,  

Terror i zbrodnia, Warszawa 1974. 



 
25 

 

 19-22 I 1945 r.- paniczna ucieczka znacznej części niemieckich mieszkańców 
przed Armią Radziecką. 

 przed 27 I 1945 r - rozstrzelanie przez esesmanów 120 Żydówek z obozu  
w Gutowie. 

 I-II 1945 r.- zajęcie przez Armię Radziecką terenów dzisiejszej gminy Zławieś 
Wielka. Akcje represyjne NKWD (radzieckiej policji politycznej) wobec 
Polaków i Niemców. 

 7II 1945 r.- przebicie się wojsk niemieckich z oblężonego Torunia w kierunku 
Świecia. Krwawe walki w okolicach Gutowa, Rzęczkowa i Cichoradza. 

 IV-IX 1945- rozpoczęcie nauki w szkołach polskich, m.in. Złejwsi Wielkiej, 
Górsku, Rzęczkowie. 

 jesień 1945 r.- przybycie do Złejwsi Wielkiej dużej grupy repatriantów  
z Polesia włączonego do ZSRR, m.in. rodzin Gajdemskich, Ficnerów, 
Suchowieckich, Grzesiuków, Siedleckich, Gawrońskich, Politowskich  
i Kononiuków. 
 

 
 1945-1949- działalność poakowskiej organizacji antykomunistycznej 

(Wandalin i Alfred Wysoccy ze Złejwsi Małej i Mirosław Żywicki z Pędzewa). 
 1949-1950-działalność założonej w Toporzysku młodzieżowej organizacji 

antykomunistycznej „Szarotka” rozbitej przez Urząd Bezpieczeństwa  
w Bydgoszczy. Członkowie, m.in. Wojciech Kołtuński, Danuta Kołtuńska 
(Zławieś Wielka), Eleonora Ciba, Henryk Ciba (Toporzysko) i Stanisław 
Składanek (Czarnowo) zostali skazani na kary od 5 do 10 lat pozbawienia 
wolności (wyszli na wolność w latach 1953-1955). 

 1945-1947- działalność koła Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) 
Mikołajczyka (Wandalin Wysocki, Bolesław Kononiuk, Mieczysław Grzesiuk). 

 1945-1949- działalność radziecko-polskiego obozu pracy dla Niemców  
w Smolnie. 

 13 marca 1946 r.- ustanowienie w Górsku parafii katolickiej pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Ryc. 34. Niemiecka rodzina z Czarnowa po 
ucieczce w 1945 r. Zwraca uwagę specjalne 

obudowanie wozu. Zbiory V.Kruegera. 
Ryc. 35. Pocztówka z Toporzyska z okresu II 
wojny światowej. Karczma Sandkrug. Zbiory 

V.Kruegera. 
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Ryc. 36. Zaświadczenie wydane w 1945 r. 
mieszkańcowi Górska, Zygmuntowi 

Pietruszewskiemu. Zbiory A. Walczyńskiego. 
 

Ryc. 37. Uczniowie i nauczyciele szkoły w 
Górsku. Zwraca uwagę brak butów u 

niektórych uczniów. Strona internetowa ZS w 
Górsku (www.zsgorsk.pl) 

Ryc. 38. Cmentarz w Czarnowie. Fragment 
tablicy upamiętniającej 27 obywateli polskich 
zamordowanych przez Niemców. W latach II 

wojny światowej zginęło, zostało 
zamordowanych, zmarło z wycieńczenia ponad 

stu polskich mieszkańców z terenu naszej gminy.  
Fot. A.Walczyński 2008. 

 1946 r.- przebudowa w Siemoniu 
sali tanecznej na kościół. 

 1947 r. - powódź w Złejwsi 
Wielkiej, woda osiągnęła poziom 
korony wałów. 

 początek lat 50.- w szkołach 
podstawowych, m.in. Złejwsi 
Wielkiej, Górsku i Rzęczkowie 
rozpoczęły się kursy nauki pisania 
i czytania dla osób od 14. do 50. 
roku życia. 

 1949r.– odsłonięcie w Czarnowie 
pierwszego pomnika ku czci 
pomordowanych obywateli 
polskich. 

 17 stycznia 1951 r.- utworzenie 
Spółdzielni Produkcyjnej w Górsku 
im. Feliksa Dzierżyńskiego. Okres 
stalinizmu. 

 12 września 1952 r.- przejęcie 
parafii w Górsku przez zakon 
michalitów (faktycznie od 1953 r.). 

 17 stycznia 1955 r.- 
czterogodzinna burza śnieżna w 
Rzęczkowie. Zerwanie dachów na 
budynkach i panika wśród 
ludności. 

 1 lutego 1956 r.- rekord zimna w 
Górsku, około godziny 21. 
temperatura obniżyła się do minus 
32 stopni.  

 1957- zakończenie budowy 
obecnej szosy Toruń-Bydgoszcz 
A80 (dawnej A10).  

 17 stycznia 1957 r.- w szkole w 
Górsku zabłysło światło 
elektryczne w ramach elektryfikacji 
wsi Niziny Toruńskiej. 

 19 stycznia 1958 r.- elektryfikacja 
Rzęczkowa - w kronice szkolnej 
zapisano „Po raz pierwszy 
zabłysło w naszej wiosce światło 
elektryczne. Radości nie było 
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Ryc. 39. Siedziba Urzędu Gminy Zławieś 
Wielka. www.zlawies.pl 

Ryc. 40. Z lewej BS w Złejwsi Wielkiej. Zdjęcie z lat 80. XX w. Z prawej kościół w Złejwsi Wielkiej 
w 1972 r. Zbiory A. Walczyńskiego.  

końca tak u dorosłych, jak i wśród dzieci. Wiele pracy w przyspieszeniu 
otrzymania światła włożył miejscowy Komitet Elektryfikacyjny [...]. 

 1958 r.- elektryfikacja Złejwsi Wielkiej. 
 1960 r.- powódź w Czarnowie. 
 1961 r- powstanie działającego do 

dzisiaj Koło Gospodyń Wiejskich w 
Górsku. 

 1962 r.- zakup przez szkołę w Górsku 
pierwszego telewizora typu Wawel II. 

 1966 r.- zakończenie przewozów 
osobowych na linii Toruń- Czarnowo. 

 1969 r.- odkrycie i przebadanie 
cmentarzyska grobów kloszowych na 
Dołach Rzęczkowskich. 

 1 I 1973 r.- utworzenie gminy Zławieś Wielka. 
 1974 r. - utworzenie parafii katolickiej w Złejwsi Wielkiej. Pierwszym 

proboszczem został ks. Jan Kozikowski. 

 

 
 
 1977 r.- utworzenie w Siemoniu parafii katolickiej. 
 1978 r.- oddanie do użytku budynku Banku Spółdzielczego w Złejwsi Wielkiej. 
 1980-1982- budowa nowego kościoła w Siemoniu. 
 Czerwiec 1980 r.- wielka powódź na terenie gminy, zalanych zostało 68 

gospodarstw, 14 rodzin ewakuowano, 200 gospodarstw bez paszy. 
 XII 1980 r.- powstanie Gminnego Komitetu Założycielskiego NSZZ 

Solidarność Chłopska (przewodniczący Henryk Kapsa). Koła wiejskie 
utworzono w Złejwsi Małej, Skłudzewie, Rzęczkowie, Pędzewie, Toporzysku  
i Złejwsi Wielkiej. 

 13 grudnia 1981 r.- wprowadzenie stanu wojennego, zawieszenie nauki  
w szkołach. 
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 1981-83- budowa Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Przysieku 
(obecnie własności Urzędu Marszałkowskiego). 

 19 X 1984 r.- zatrzymanie i uprowadzenie w Górsku ks. Jerzego Popiełuszki 
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 

 1984 r.- ostateczna likwidacja torów kolejowych na trasie Toruń-Czarnowo. 
 1989 r.- powstanie Fundacji Piękniejszego Świata z siedzibą w Skłudzewie. 

Przekazanie przez gminę pałacu i parku. 
 1996 r.- przeniesienie do Złejwsi Wielkiej firmy „Marwit”, założonej przez 

Macieja Jóźwickiego. 
 1999 r.- Utworzenie trzech gimnazjów: w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi 

Wielkiej. 
 1999 r.- rozpoczęcie przez ks. Stanisława Kalisztana, proboszcza parafii 

Górsk, budowy kościoła w Przysieku. 
 20 XI 2000 r.- uroczyste odsłonięcie pomnika w Górsku, upamiętniającego 

porwanie ks. Jerzego Popiełuszki. 
 2001 r.- z inicjatywy byłego mieszkańca Górska, Erwina Heise, na cmentarzu 

w Górsku odsłonięto krzyż upamiętniający ofiary obu wojen światowych.  
W 2012 r. urna z prochami Erwina Heise spoczęła w tym miejscu. 

 24 IV 2004 r.- w Przysieku z inicjatywy ks. prałata Daniela Adamowicza po 
dwudziestomiesięcznym remoncie pałacu otwarto Bursę Akademicką im. ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

 2008 r.- odsłonięcie w Starym Toruniu tablicy upamiętniającej 775 rocznicę 
lokacji Torunia. 

 2010 r.- sprowadzenie do kościoła w Górsku relikwii błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

 2012 r.- trąba powietrzna nad Górskiem, liczne straty w drzewostanie, 
zniszczenie ponad siedemsetletniego dębu. 

 2012 r.- zatwierdzenie planów budowy Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. 
 

 
Ryc. 41. Pomnik na cmentarzu w Górsku 

ufundowany z inicjatywy Niemca Erwina Heise. 
Fot. A.Walczyński 2005. 

 

 
Ryc. 42. Uroczyste odsłonięcie tablicy w Starym 

Toruniu. Od lewej: prof. Krzysztof Mikulski, 
prezydent Torunia Michał Zaleski, wójt gminy 

Zławieś Wielka Tadeusz Smarz (kierował gminą 
w latach 1982-2010), przewodniczący Rady 
Miasta Torunia Waldemar Przybyszewski. 

Toruński Serwis Internetowy



Ryc. 43. Stara droga od Złejwsi 
Wielkiej do Wisły. Po prawej stronie 
charakterystyczne dla tych terenów 
wierzby. Fot. A. Walczyński 2008. 

Ryc. 44. Jedno z domostw  położonych na dawnym 
miejscu (siedlisku), zaznaczonym na mapie z 1715 r. 

Cechą charakterystyczną było umiejscowienie domu na 
wzgórzu i posadzenie drzew, najczęściej dębów, wiązów 

lub kasztanowców. Fot. A.Walczyński 2008. 

O ZŁEJWSI WIELKIEJ 
(Andrzej Walczyński) 

 
Miejscowość Złąwieś Wielką wyróżnia 

ciekawa i intrygującą nazwa. Według legendy, 
spisanej przez jednego z dziennikarzy w 1976 
r. nazwa wsi miała powstać w 1596 r., gdy 
przez miejscowość przejeżdżał książę 
Dobromir. W jego karecie pękło koło, a 
rozłoszczony książę miał wypowiedzieć słowa 
„zła wieś”. Oczywiście istnieje kilka wersji tej 
legendy, księciem miał być polski król, a 
według Niemców sam Napoleon Bonaparte.  

Nazwa Zławieś jest jednak znacznie 
starsza niż to tłumaczą legendy. Po raz 
pierwszy wieś została wymieniona w 1414 r. 
jako niemieckie Boszendorff, Bozendorff, Bosendorf, co w tłumaczeniu polskim 
oznacza „zła wieś”. Polska nazwa „Zlawyesz” pojawiła się w dokumentach w 1457 r. 
Jest kilka hipotez tłumaczących powstanie tej dziwnej nazwy, prawdopodobnie 
powstała od znajdującej się tutaj 
złej, nieurodzajnej ziemi i 
piasków, i była przeciwieństwem 
nazwy leżącej niedaleko wsi 
Gutowo (niem. Guttau, Gut - 
dobry), gdzie istniały lepsze 
warunki glebowe do uprawy roli. 
Drugi człon nazwy „wielka” 
powstał po roku 1670, gdy na 
tych terenach doszło do 
założenia nowej wsi, obecnej 
Złejwsi Małej. W ciągu wieków 
używano następujących 
niemieckich i polskich nazw: 
Bossedorff 1447, Bozedorf, 
Posendorf 1457, Szlawiess, Zła 
Wieś 1670, Grossbesendorff 
1715, Wielka Zławieś 1922, Wielka Zła Wieś 1975. 

Badania archeologiczne potwierdziły na tym terenie istnienie osadnictwa  
w okresie kultury łużyckiej (ok.1300r. p.n.e.-400 r.p.n.e.) i w okresie wpływów 
rzymskich (I-V w.). Dalsze losy miejscowości są owiane mgłą tajemnicy, aż do 1414 
r., gdy należąca do krzyżaków Zławieś została zniszczona przez wojska polskie króla 
Władysława Jagiełły. Poniesione straty obliczono na dużą sumę 330 grzywien. 
Prawdopodobnie w tym okresie wieś leżąca nad Wisłą, w innym miejscu niż obecnie, 
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była własnością rycerzy polskich, którzy musieli służyć krzyżakom. Za tym 
stwierdzeniem przemawia fakt, że w dokumencie z 1416 r. właścicielką była „Polska 
pani”. Jednak już w 1428 r. wieś należała do Zakonu i wchodziła w skład komturstwa 
bierzgłowskiego, a potem toruńskiego. Z 36 łanów 9 było opustoszałych, co mogło 
być skutkiem licznych wojen lub powodzi. Niewiele wiadomo, co działo się w Złejwsi 
Wielkiej podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466), prawdopodobnie miejscowość 
została zniszczona, gdyż w 1457 r. nie przedstawiała dużej wartości i jej nazwa nie 
znalazła się wśród wsi i folwarków, które chciał Toruń „za wierność” od króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Wieś jednak płaciła z młynarzem czynsz w takiej 
wysokości, jak w czasach krzyżackich. W 1471 r. Rada Miasta Torunia nadała za 
zasługi burmistrzowi Janowi Russowi dwułanowy (36 ha) majątek. Zławieś już wtedy 
była ośrodkiem młynarskim, tu znajdowały się dwa młyny, w tym jeden pływający  
i karczma. W 1558 r. zezwolono polskiemu młynarzowi, Wojciechowi Szeszulce, 
wybudować młyn o 2 kołach, który istniał jeszcze na początku XVI w. Pierwsze dane 
o liczbie mieszkańców pochodzą z 1570 r., Złąwieś zamieszkiwało 13 chłopów, 13 
zagrodników i 13 komorników. Ich sytuacja musiała być zła, szczególnie po wielkiej 
powodzi, gdyż wkrótce doszło we wsi i okolicach do buntu chłopów przeciw władzom 
Torunia, a buntownicy chcieli oddać się pod opiekę króla. Jednak oddziały mieszczan 
opanowały sytuację i aresztowały sołtysów ze Złejwsi, z Czarnowa, Smogórska. 

Nowy etap w historii Złejwsi Wielkiej otworzyło sprowadzenie osadników  
z Holandii- menonitów, zwanych „olędrami”. Był to odłam protestantyzmu powstały  
w Holandii w XVI w., a jego wyznawcy nie uznawali chrztu dzieci, składania przysiąg  
i służby wojskowej, dlatego też byli zwalczani nie tylko przez kościół katolicki, ale 
również przez inne wyznania protestanckie. 

Jednak z racji swoich umiejętności menonici zostali sprowadzani do Złejwsi 
Wielkiej i innych miejscowości do osuszania terenów podmokłych. Nie do końca 
wszyscy byli Holendrami, gdyż do grupy olędrów-menonitów należeli także Polacy  
i Niemcy. Przykładem takiej sytuacji jest Zławieś, gdzie jeszcze około 1650- 1667 r. 
mieszkało kilkanaście rodzin: Jan Wessel-sołtys, Kleszcz, Jantoch, Zdun Siemak, 
Golima, Bartosz, Cygan, Krasy, Stary Sołtys, Błaszczyk, Grabski i Waszczek.  
W 1684 r. podkreślano, że Zławieś jest wsią holenderską. 
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Ryc. 45. Mapa Złejwsi Wielkiej i Złejwsi 
Małej z 1715 r., na której widoczne są 
m.in .gospodarstwa chłopskie, szkoła, 

większe drzewa, lasy i granice pól. 
Archiwum Państwowe w Toruniu. 

Wojny toczone w XVII i w XVIII w. dały się 
mocno we znaki mieszkańcom Złejwsi Wielkiej. 
W okresie potopu szwedzkiego (1655-1660) wieś 
została zniszczona przez oddziały Stefana 
Czarnieckiego, do podobnego zdarzenia doszło 
w 1678 r. Miejscowości nie omijały także inne 
kataklizmy- w 1758 r. pożar zniszczył wieś i 
szkołę. Również warunki do uprawy na tym 
terenie był niesprzyjające- czarna ziemia była 
tylko na nizinie, blisko Wisły, ale zasiewy były 
często niszczone przez spływające z góry 
roztopy bądź wylewy rzeki. W celach ochronnych 
wieś musiała utrzymywać wał 
przeciwpowodziowy, a ciężkie warunki życia 
miejscowych chłopów spowodowały ich ucieczki 
do Torunia. 

Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. Zławieś 
Wielka znalazła się w zaborze pruskim, 
natomiast jej właściciel - miasto Toruń - 
pozostało w Rzeczpospolitej do 1793r. W 
przeprowadzonym przez Prusaków spisie wieś 
wymieniono jako szlachecką (istniał dwór) o 16 
gospodarstwach, zamieszkanych przez 131 
osób. Wśród nich wymieniono 15 zasiedziałych rodzin niemieckich, ale bardziej 
prawdopodobne, że byli to potomkowie holenderskich kolonistów. W 1782 r. rząd 
pruski osiedlił w Złejwsi Wielkiej 19 rodzin niemieckich, które zamieszkały  
w oddalonych od siebie pojedynczych gospodarstwach. Taki układ wsi przetrwał  
do dzisiaj.  

W następnych latach wieś zaczęła się rozwijać pomimo wielkiej powodzi  
w 1871 i epidemii cholery w latach 90 XIX w. Wzrost znaczenia miejscowości nastąpił 
po wybudowaniu zboru ewangelickiego (1895-1898) wraz z pastorówką (1904-1905), 
szkoły (1909), mleczarni i gospody (ok. 1900 r.), ośrodka zdrowia i dworca 
kolejowego (1909). Ta ostatnia inwestycja spowodowała, że miejscowość otrzymała 
trwałe połączenie z Toruniem, co nastąpiło rok później. W XIX w. i do 1945 r. Zławieś 
Wielka była zamieszkana przede wszystkim przez rodziny niemieckie, w większości 
ewangelików, np. w 1885 r. mieszkało tu 246 protestantów i zaledwie 5 katolików. 
Podczas I wojny światowej (1914-1918) zginęło na frontach 9 ewangelickich 
mieszkańców Złejwsi Wielkiej. 
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Ryc. 47. Plan budowy 
neoromańskiego kościoła 

w Złejwsi Wielkiej z 1908 r. 
Obok zdjęcie kościoła z 

2008 r. Początkowo 
kościół zbudowano bez 

wieży, którą o wysokości 
26,20 m dobudowano 
ostatecznie w 1908 r. 

Czterdzieści lat później 
kościół pod wezwaniem 

Stanisława Kostki 
przekazano wiernym jako 
filię kościoła w Czarnowie. 

Fot. Aleksandra 
Walczyńska 2008 r., 
rysunek ze zbiorów 
A.Walczyńskiego. 

 

 
 

 

 
W 1920 r. Zławieś Wielka powróciła do odrodzonego państwa polskiego, ale 

wieś była w dalszym ciągu zamieszkana przez 17 rodzin niemieckich. W późniejszym 
okresie dwa gospodarstwa zakupili Polacy. Jednym z nich był Władysław Gorczyca, 
który powrócił z USA i został wybrany przez Niemców sołtysem, a ok.1930 r. założył 
Kasę Stefczyka, do której należeli Polacy i Niemcy. Pomimo to został w 1939 r. 
aresztowany i rozstrzelany przez miejscowych Niemców w Barbarce. Jego syna 
ciężko pobito i wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec. 

Pod koniec lat dwudziestych XX w. funkcję pastora w Złejwsi Wielkiej objął 
Kurt Krause, niemiecki nacjonalista, znany ze swych hitlerowskich poglądów, który z 
wielką pompą organizował w kościele wieczorne spotkania Niemców. Dzięki jego 
działalności podwyższono podatki na kościół i po raz drugi ufundowano dzwony oraz 
założono chór. W 1939 r., na dwa dni przed wybuchem wojny, niemiecki pastor 
został aresztowany przez Polaków podczas przenoszenia karabinów do kościoła. 
Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. nie doszło we wsi do żadnych walk . 
Zdaniem polskich świadków w 1939 r. miejscowi Niemcy odczuli klęskę Polski jako 
„uwolnienie”, a dotychczasowe dobre stosunki przestały istnieć. We wrześniu  
i październiku 1939 r., często z zemsty i chęci zagarnięcia gospodarstw, doszło do 

Ryc. 46. Typowe budynki w Złejwsi Wielkiej z końca XIX i pocz. XX w.  
Fot. A.Walczyński 2008. 
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aresztowań Polaków. Ich los był tragiczny, w większości po pobiciu łańcuchami 
uwięziono ich w toruńskim Forcie VII. Część z nich została do grudnia 1939 r. 
rozstrzelana w Barbarce. Byli to m.in. rolnicy lub robotnicy rolni, Leon Mądraszewski, 
Jan Wolski i Jan Walecki. 
 

 
Ryc. 48. Zdjęcia budynków, w których podczas II wojny światowej stacjonowali oficerowie i junacy 

 z niemieckiej „Służby Pracy” Arbeitsdienst. Fot. A.Walczyńska 2008. 
 
Z uwagi na wysiedlenia Polaków niewiele wiadomo, co działo się w Złejwsi 

Wielkiej w okresie do 1945 r. W latach wojny w okolicach dzisiejszego budynku 
gminy i lasku istniał niemiecki obóz szkoleniowy dla junaków z organizacji 
Arbeitsdienst. Do dzisiaj zachował się jeden z baraków i dwa domy oficerskie,  
a w lesie trzy betonowe budowle, które w błędnej opinii mieszkańców są grobami. 

Na początku lutego 1945r. Złąwieś Wielką ostatecznie zajęły wojska 
radzieckie. Podczas walk z Niemcami musiało zginąć kilku żołnierzy radzieckich, 
gdyż do lat 50. XX w. przy obecnej szkole znajdowały się ich groby, które następnie 
przeniesiono do Torunia. Jednym z ważnych świadectw tego okresu jest obecnie 
zaginiona kronika szkolna. W niej pod datą 1 III 1945 r. kierownik szkoły Wacław 
Rozkwitalski zapisał: „W dniu 4 lutego 1945 r. wojska niemieckie opuściły naszą 
wioskę. Z powodu tego wielka radość. Można znowu rozmawiać językiem ojczystym. 
Dzieci będą mogły chodzić znowu do polskiej szkoły”. Radość z wyzwolenia trwała 
jednak krótko, gdyż Zławieś Wielka stała się wielkim obozem zbiorczym dla żołnierzy 
Armii Radzieckiej, dochodziło do zabójstw na tle narodowościowym i rabunkowym. 
Dla swoich potrzeb Sowieci zajęli m.in. kościół, gdzie urządzili kino, szkołę i pobliskie 
gospodarstwa. Zniszczenia dokonane przez nich były bardzo duże, na ich temat  
w kronice szkoły przetrwał m.in. taki zapis „... budynek szkolny został opuszczony 
przez wojska sowieckie. Budynek i zabudowania gospodarcze zostały zniszczone 
tak, że nauka nie mogła się na razie odbyć, gdyż szkoła wymagała kompletnego 
remontu”; „... nie tylko budynki, ale też i w otoczeniu szkoły był teren ogromnie 
zanieczyszczony”. 

Pierwszym sołtysem Złejwsi Wielkiej po wojnie został Jan Gurzęda, następnie 
Władysław Gorczyca i Stanisław Słomski. Bardzo szybko, bo w kwietniu 1945 r. 
zorganizowano naukę polskich dzieci. Jesienią tego roku do wsi dotarli Polacy „zza 
Buga”, repatrianci z okolic Brześcia. Rozpoczęło się zajmowanie gospodarstw 
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Ryc. 49. Nieoficjalny herb Złejwsi 
Wielkiej, który został namalowany 

przez Bogusława Ziółkowskiego na 
ścianie banku. Obecnie zamalowany 

Fot. A. Walczyńska 2008. 

poniemieckich, gdyż ludność niemiecka w większości uciekła ze Złejwsi Wielkiej  
w styczniu 1945 r., a pozostali przymusowo musieli ją opuścić po zakończeniu wojny. 

Ważnym momentem w historii miejscowości było wybudowanie szerokiej, 
asfaltowej drogi (1957 r.), rok później zabłysło światło elektryczne. Działały Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, suszarnia i mieszalnia pasz treściwych, 
mleczarnia, międzykółkowa baza maszynowa w Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej.  

Przełomowym momentem w historii Złejwsi 
Wielkiej stał się rok 1973, gdy na skutek zmian 
administracyjnych miejscowość stała się stolicą 
gminy, choć przeniesienie siedziby z Rzęczkowa 
nastąpiło kilka lat później. W 1974 r. władze 
kościelne utworzyły tu samodzielną parafię 
katolicką, wybudowano Bank Spółdzielczy (1978-
1980), piekarnię (1979-1983), posterunek milicji, 
ośrodek zdrowia (1985) oraz szereg ferm drobiu  
i trzody chlewnej. Tutejszy sklep GS słynął 
w okresie stanu wojennego (1981-1983) z dobrego 
zaopatrzenia, np. w meble, po które nocami  
i dniami stali nie tylko mieszkańcy wsi, ale i osoby 
z Torunia. 

Po 1989 r. Zławieś Wielka zaczęła się 
przekształcać i zmieniła swój charakter z 
miejscowości rolniczej w mieszkalno-usługową. 
Upadła część zakładów, powstały lub przeniosły 
się tutaj nowe firmy, przede wszystkim „Marwit”. W tym okresie (1998 r.)  
o miejscowości stało się głośno w Polsce, a także w innych krajach, za sprawą krowy 
i zadłużonego rolnika, który nie mogąc spłacić zaległego kredytu, przyprowadził pod 
bank zwierzę, które przykuł łańcuchem do schodów. Krowa została „zaaresztowana” 
przez policję, przekazana gminie i w końcu oddana rodzinie.  
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Ryc. 50. Pocztówka z Czarnego Błota z okresu 
międzywojennego. Zbiory V. Kruegera 

O INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH 
(Andrzej Walczyński) 

 

B 
 Błotka- nazwa od podstawy wodnej [pol.błota + garten (niem) - ogród], według 

nowszych ustaleń opartych na źródłach archiwalnych została założona przed 
1713 r. W następnych latach: Blottgarten 1732, Błodgarten 1790, Błota 1928, 
Błoto 1938 (gwarowo Błotka). Miejsce Pamięci Narodowej. Niedaleko Błotek  
w lesie, za nasypem kolejowym, przy skrzyżowaniu dróg Barbarka – lotnisko - 
Czarne Błoto zamordowano we wrześniu 1939 r. 16 Polaków o nieustalonych 
nazwiskach. W 1969 r. w 30 rocznicę wybuchu II wojny światowej Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Górsku w tym miejscu wystawiło pomnik o wys. 
3 m wykonany ze sztucznego granitu z napisem „Pomordowanym przez 
hitlerowców w 1939 r. Cześć ich pamięci”. Według nowszych ustaleń w tym 
miejscu Niemcy rozstrzelali 34 ziemian polskich w styczniu 1945 r. 
W pobliżu Błotek na nasypie kolejowym z inicjatywy Helmutha Neumanna, syna 
ostatniego właściciela Przysieka, ustawiono duży metalowy krzyż. Upamiętnia on 
kilkoro polskich dzieci, które zmarły w okresie międzywojennym i w tym miejscu 
zostały pochowane. 

 Borek- od 1978 r. część Skłudzewa, nazwa polska pochodzi od podstawy 
roślinnej „borek - mały las”, Berghof (niem. Berg - góra, Hof - dwór) 1790, Borek 
1922. W latach 1941 - 1945 zarządcą majątku był Adam Leon Czarliński (1870-
1956), wysiedlony ze swojego majątku w Zakrzewku, zasłużony działacz 
niepodległościowy. 

C 
 Cegielnik- nazwa od szaty roślinnej, błędnie od cegielni, której tu nie było. Niem. 

Ziegelwiese [Ziegel - cegła + Wiese - ąka]- ceglana (rdzawa) łąka. Historyk 
niemiecki H.Maercker uważał, że być może mieszkańcy Cegielnika płacili czynsz 
cegielni nad Wisłą. Po raz pierwszy wymieniona w 1457 r., występuje na mapie  
z 1729 r. Założona ponownie w 1790r. We wsi zachował się budynek szkoły z 
1894 r. i zdewastowany cmentarz 
ewangelicki z końca XIX w. 
 

 Cichoradz- nazwa polska pochodzi 
od założyciela lub pierwszego 
właściciela Cichoradza. Wieś 
rycerska, wymieniona po raz 
pierwszy jako Czechoricz 
1423,1454,Czechericz 1454, 
Czechorecz 1527, Cichoratz 1555, 
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Ryc. 51. Pocztówki z Czarnowa z okresu 
przed I wojną światową. Po lewej na dole 

istniejący do dzisiaj budynek szkoły. Zbiory 
V. Kruegera i D. Mellera 

 

Cichorad 1570, Cichoracz, Cichorac 1601, Czychoradz 1854.  
 

W 1874r.nazwa polska została zmieniona na niemiecką – Tannhagen (jodłowy 
las, zarośla). W 1922r. Cichoradz. 
Z dawnego zespołu dworskiego z końca XIX w. pozostały jedynie obora 
murowana z ok. 1900 r., kuźnia 1920r., budynek przy bramie wjazdowej z 1920r. 
Dwór wzmiankowany w 1885 r. został rozebrany w latach 70. XX w. W pobliskim 
lesie w 1939 r. przez Niemców zostali rozstrzelani mieszkańcy Łążyna. 
 

 Czarne Błoto- nazwa pochodzi od warunków wodnych występujących na tym 
terenie (bagna, trzęsawiska o kolorze ciemnym). Wzmiankowana po raz pierwszy 
w 1342r., jako Hartsmanbruch [hart man-tuż przy Bruch- moczary, trzęsawisko], 
niem. Schwarzbruch [schwartz- czarny, ciemny]. W 1457 wymieniona jako Bruch 
w przywileju K.Jagiellończyka, 1732 Bruch, 1793 Schwartzbruch, 1922 
Czarnebłoto. Często, niesłusznie zwane Czarnymi Błotami. W okresie 
międzywojennym we wsi mieszkała rodzina poety Kazimierza Wierzyńskiego. 
Przy drodze do Czarnego Błota istnieje zdewastowany cmentarz ewangelicki z II 
poł. XIX w. 
 

 Czarnowo- nazwa polska pochodzi od założyciela lub pierwszego właściciela- 
Czarnego. Wymieniona w 1222 r. jako Carnowo, potem Zcharnowo 1285, 
Czarnow, Czarnaw, Tczarmaw 1403, Scharnow 1414, Scharnaw 1444, Czarnowo 
1457. W 1888 r. nazwę zgermanizowano na Scharnau. Na terenie Czarnowa 
znajduje się 14 stanowisk archeologicznych, od neolitu do późnego 
średniowiecza. Jedna z najstarszych miejscowości na ziemi chełmińskiej, istniała 

od schyłku XII w., gdy znajdowała się w 
kasztelani komesa Żyry. Przy Kanale 
Górnym nietypowy czworoboczny gród, 
zwany Czarnowskimi Okopami (VI- XII w.- 
inne dane późne średniowiecze). W końcu 
XIX w. tak opisywał grodzisko miejscowy 
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proboszcz: „Zaraz za wsią Cz. w stronę ku Wiśle znajdują się prastare szańce 
wojenne, dosyć dobrze utrzymane: wysokie około 8 stóp, choć już teraz znacznie 
zawiane, otoczone były rowami, do których woda płynęła z Wisły; głębokie były te 
rowy 20 stóp, szerokie 22 stóp...Rowy (okopy) zrównała woda w II poł. XVII w.” 

W 1222 r. według ugody łowickiej Konrad Mazowiecki nadał Czarnowo 
biskupowi pruskiemu Chrystianowi. W XVII w. była to największa wieś na naszym 
terenie, z której wybierano 2 sołtysów. Jej mieszkańcami byli olędrzy - menonici, 
których jeszcze w 1938 r. było 13. Rozwój Czarnowa zahamowało spalenie wsi przez 
oddziały Stefana Czarnieckiego, które walczyły ze Szwedami w okresie „potopu”. Ok. 
1670 r. w czasie wizytacji katolickiej zapisano, że w Czarnowie mieszkało 170 osób., 
istniał wówczas szpital i szkoła. 

Miejsce Pamięci Narodowej. W okresie II wojny światowej miejsce kaźni 
Polaków. Według świadków 14 września 1939 r. do Czarnowa przyjechała konno 
grupa 18 żandarmów niemieckich, którzy aresztowali Adama Gila, Józefa Sabla, 
Juliana Buczora, Zygmunta Kaczmarka i osobę o nieznanym nazwisku. Wszyscy 
aresztowani byli robotnikami rolnymi. Po aresztowaniu związanych mężczyzn 
odprowadzono w kierunku lasu w Kamieńcu. Ponieważ Marianna Kaczmarkowa, 
żona Zygmunta, zabiegała żandarmom drogę i prosiła o zwolnienie męża, 
wyjaśniając, że mają 5 drobnych dzieci, została przywiązana do konia  
i odprowadzona razem z mężczyznami. W lesie w Kamieńcu wszyscy zostali 
rozstrzelani i pochowani w miejscu stracenia. Grobów nie maskowano dokładnie, 
rodziny wkrótce odnalazły ciała swoich bliskich. Po trzech dniach władze hitlerowskie 
zezwoliły na ekshumację i pochowanie zwłok na cmentarzu w Czarnowie. Wśród 
oprawców znaleźli się także miejscowi Niemcy: Arnold Neubauer, Ristau i Weinsert - 
wszyscy z Czarnowa oraz Lau z Toporzyska. Przyczyna tej egzekucji nie była 
mieszkańcom Czarnowa znana. Domyślano się jedynie, że była to akcja odwetowa. 
W okresie powojennym z inicjatywy proboszcza, ks. Józefa Czajkowskiego, 
pomordowanych w latach 1939 - 1942 uczczono pomnikiem na cmentarzu, który 
następnie został znacznie przebudowany. 

G 
 Gierkowo- nazwa niemiecka od właścicieli z rodu von Girkau, Girkow. Inne źródła 

podają, że nazwa wywodzi się od zdrobnienia imienia właścicielki - Gertrudy 
(Gierka, Gierk). Wieś rycerska, najstarsza nazwa Girkau pochodzi z 1400 r. 
(również używana w 1904 r.), następne, Girkow 1422, Kierkow 1688, Gierkowa 
1753, Gierkowo 1922. 
 

 Górsk- jedna z najstarszych miejscowości na ziemi chełmińskiej, na jej terenie 
odkryto 15 stanowisk archeologicznych od neolitu do późnego średniowiecza. Po 
raz pierwszy nazwa wsi została wymieniona w krzyżackim przywileju chełmińskim 
z 1233 r. dla Torunia, gdzie wymieniono wyspę (kępę) Górsk - „insula Gorsk ". 
Słowiańską nazwę miejscowości można wywieść od istniejącego do dzisiaj 
grodziska, na którym obecnie znajduje się kościół, Górsk - „górny gród”. W ciągu 
wieków nazwa nie uległa większym przeobrażeniom. Używano zlatynizowanej lub 
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zniemczonej nazwy polskiej: Gorzk (1346), Gorske (1414), Gorzke (1454), 
Gursko (1457), Gursk (1596), Gurske (1605, do 1920, 1939-1945) oraz Gursk lub 
Górsk. 
W 1346r. wieś na nowo została lokowana przez Krzyżaków i musiała utrzymywać 
parafię w Starym Toruniu. W okresie średniowiecza istniał tu zamek krzyżacki, 
który obronił się przed wojskami polskimi w 1342 r. Górsk w 1457 r. przeszedł na 
własność Torunia i stał się niekwestionowaną stolicą niziny nadwiślańskiej 
ciągnącej się od Czarnowa i dalej na wschód do Starego Torunia. Po 
wybudowaniu zboru protestanckiego, na początku XVII w., miejscowość stała się 
siedzibą gminy wyznaniowej i tu powstała pierwsza szkoła. Upadek stołeczności 
wsi nastąpił w końcu XIX w. i był spowodowany przede wszystkim zniszczeniami 
wojennymi, powodziami, zmianą tras komunikacyjnych oraz nowym podziałem 
administracyjnym. Po przyłączeniu do Polski w 1920 r. Górsk nie odzyskał swej 
dawnej roli. Nie bez znaczenia był fakt, że miejscowość w większości 
zamieszkiwali Niemcy. 

W naszej gminie „perłą baroku i manieryzmu” jest dawny zbór protestancki  
z Górska, obecnie kościół katolicki, który powstał w latach 1612-1614. Spalony 
przez wojska litewskie w okresie potopu, został odbudowany w latach 1661-1687. 
Świątynia posiada bardzo bogate wyposażenie: wapienną gotlandzką chrzcielnicę 
sprzed 1346r., późnorenesansową ambonę z gmerkami (herbami 
mieszczańskimi) z 1608r., wysokiej klasy artystycznej barokowo-manierystyczny 
ołtarz główny z 1724 - 1727 r., chór i organy z 1700 r., lichtarz paschalny z 1717r., 
osiem  wielkich malowideł na stropie z 1694 r. Obok kościoła zachowały się 
nagrobki pastora Johanna Puziga i Ruebnerów, właścicieli fabryki w Smolnie. 
 

 Gutowo- wieś założona w 1374 r. jako Gutendorf (niem. dobra wieś), następnie 
Guttau 1457, 1790 i Gutowo 1922. Do dzisiaj zachował się stary cmentarz 
ewangelicki, istniejący w XVII/XVIII w. W 1700 r. wybudowano szkołę. W okresie 
II wojny światowej istniał tu obóz hitlerowski, miejsce śmierci kobiet żydowskich  
w latach 1944-1945. Do dzisiaj zachowała się chata olędarska z I poł. XIX w., 
która ma zostać przeniesiona do muzeum etnograficznego w Kaszczorku. 

K 
 Kamieniec- miejscowość wymieniona po raz pierwszy w 1424 r. jako Steinort 

(niem. kamień i osada), własność rycerza Jana. W 1624 r. użyto nazwy Stynort, 
Kamionka 1792. Kamieniec 1922. W okresie międzywojennym odkryto tu 
pozostałości osady kultury łużyckiej, współczesny Biskupinowi (650 – 400 r. 
p.n.e.). Było to niewielkie grodzisko z wałami zbudowanymi z gliny i umocnione 
na zewnątrz skośnie wbitymi palami. W czasie badań archeologicznych natrafiono 
pod zgliszczami spalonej bramy na szkielety ludzi i koni. Spalenie grodu było 
prawdopodobnie dziełem najazdu Scytów w I połowie V w. p.n.e., na co wskazują 
charakterystyczne dla nich grociki strzał przy bramie wjazdowej. Kamieniec jest 
najdalej na północ wysuniętą miejscowością w Polsce, do której dotarli Scytowie. 
Uprawiano tu żyto, pszenicę, bób, groch i proso.  
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We wrześniu 1939 r. miejsce dwóch egzekucji dokonanych przez Niemców na 
obywatelach polskich. 

 
Ł 

Łążyn- nazwa polska, prawdopodobnie powstała od imienia właściciela Łącza. 
Jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, wymieniona w dokumencie 
Bolesława Śmiałego w 1065 r. oraz jako Lonyz w dokumencie Konrada 
Mazowieckiego z 5 sierpnia 1222 r. W następnych latach Lansen, Lonsin 1376, 
Lansee (co może świadczyć o istnieniu jeziora), Lenzen 1426, Łązino 1570,. 
Łądzino, Lonszin, Lansin, Lanse, Łazyn 1671, Lonzyn 1728, Lonczyn 1792, 
Łążyn 1922. Od średniowiecza istniał tu kościół, a w XVII w. szkoła i szpital. 
Niedaleko od wsi Łążyn znajduje się Łążynek, w średniowieczu gniazdo rycerskie 
m.in. Łążyńskich. Miejsce Pamięci Narodowej. W 1939 r. miejsce tragicznych 
wydarzeń, las koło Łążyna był miejscem egzekucji Polaków. W Łążynie  
w publicznej egzekucji w październiku 1939 r. Gestapo zamordowało 8 
mieszkańców Rzęczkowa, których groby znajdują się na miejscowym cmentarzu. 
Tu również znajduje się grób Mieczysława Ziółkowskiego, rozstrzelanego przez 
Niemców w Barbarce w 1939 r.  
 

P 
 Pędzewo- wymienione po raz pierwszy w 1222 r. jako łacińskie Pomzino. Nazwa 

wywodzi się od pruskiego plemienia Pomezanów, wtórnie od niemieckiego 
Pensaw, stąd polskie Pędzewo. W ciągu wieków używano następujących nazw: 
Pomezowe 1374 r., Pansau, Pensau, Pędzyn, Pansen, Pansaw, Panssen, 
Pausen, Pędzewo 1570r.-71r., Pansowo 1702r. Jedna z najstarszych 
miejscowości, w dawnych czasach położona bliżej Wisły. Odkryto tu 8 stanowisk 
archeologicznych od neolitu do późnego średniowiecza. W 1374 r. wieś została 
ponownie lokowana przez krzyżaków. W 1410 r. i 1414 r. poniosła straty od wojsk 
Jagiełły, a w 1457 lub dopiero w 1520 r. darowana Toruniowi. W XVII i XVIII w. 
Pędzewo było niszczone przez wojska szwedzkie, polskie, saskie i rosyjskie.  
W 1701 r. powstał tu budynek szkolny i prawdopodobnie kaplica protestancka. 
Obecna kaplica, bliźniacza świątyni w Barbarce, została poświęcona 10 XII 1843 
r. Z innych zabytków zachowały się: budynek szkoły z końca XIX w., obecnie  
w rękach prywatnych, dobrze zachowany cmentarz menonicki i ewangelicki, dwa 
dzwony żeliwne wykonane w Berlinie w 1835 r., pałac z 1896 r. i budynek stacji 
kolejowej. 
Obecnie w skład Pędzewa wchodzi Smolno. 
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Ryc. 53. Zdjęcie z ok. 1938 r. wykonane przed 
pałacem w Przysieku. Pierwszy z prawej Ludwig 
Neumann, Niemiec, który w 1900 r. wybudował 

szkołę dla polskich dzieci. Aresztowany w 1939r. 
zdaniem jego syna Helmutha (ósmy z lewej) 

został zastrzelony przez eskortę polską w czasie 
marszu do Warszawy. Zbiory V.Kruegera. 

 
Ryc. 52. Pocztówka z Pędzewa, u góry restauracja Oberkrug Pensau, na dole po prawej stronie 

budynek stacji w 1916 r. Zbiory V.Kruegera 
 
 Przysiek - nazwa polska pochodzi od przysieki, czyli systemu obronnego 

polegającego na wycięciu drogi przez las, który w razie zagrożenia można było 
zatarasować drzewami. Najstarsza nazwa wsi została zapisana w 1400 r. jako 
Pussek, Pusesk, Pusk, potem Przeseck 1437, Przysiek 1601, Przysiec 1792.  
W 1875 r. zgermanizowano nazwę 
na Wiesenburg, czyli łąkowy gród. 
Od XVII do pocz. XIX w. w Przysieku 
działał dochodowy browar i gorzelnia. 
W 1734r. folwark został spalony 
przez oddziały wierne Stanisławowi 
Leszczyńskiemu. Kilka lat później 
wzniesiono kolejny dwór (1737 r.), 
który przetrwał do dzisiaj. W okresie 
insurekcji kościuszkowskiej -11 X 
1794 r. w Przysieku stacjonował 
wraz z wojskiem generał Jan 
Henryk Dąbrowski. Ważnym 
etapem w rozwoju Przysieka był 
jego zakup przez niemiecką rodzinę 
Neumann (1886 r.). Założono 
wówczas nowy park, szkołę podstawową, rozbudowano pałac. Szczególną sławą 
cieszyła się działająca od pocz. XX w. trzyipółletnia szkoła rolnicza (szkółkarstwo, 
sadownictwo, uprawa roli, warzywnictwo i kwiaciarstwo). Uczniowie, zarówno 
Niemcy jak i Polacy, mieli wolny dostęp do pałacowej biblioteki z książkami  
w języku niemieckim i polskim. 
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R 
 Rozgarty- nazwa niemiecka po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie 

lokacyjnym krzyżaków dla Górska w 1346 r.- Rosgarth (pastwisko dla rumaków), 
często błędnie tłumaczona jako różany ogród. W następnych latach Rossgartten 
1601, Rossgarten 1868. Przez wiele lat najbardziej charakterystyczną budowlą 
wsi był wiatrak stojący na Frankowej Górze. Pierwszy znany, powstał ok. 1800 r.  
i spłonął w 1883 r., kolejny przetrwał do końca II wojny światowej. Zachowała się 
szkoła wzniesiona w 1855 r., budynek poczty i posterunek policji, gdzie w czasie 
II wojny światowej hitlerowcy katowali Polaków. 
 

 Rzęczkowo- jedna z najstarszych miejscowości, po raz pierwszy wymieniona 
jako Risschkow 1403 r. Nazwa wywodzi się od właściciela lub założyciela - 
Ryżego. W następnych latach używano nazw: Rischkow, Renzkau, Renckau 
1456, Renczkau, Runczkau, Rzęczkowo 1527, Rzenczkowo 1584, Rzenczkawo 
1594, Rentschkau 1792. We wsi zachował się układ przestrzenny z okresu 
średniowiecza, a w okolicy zachowały się dwa grodziska. Pierwsze najlepiej 
zachowane w gminie znajduje się na Dołach Rzęczkowskich, położone ok. 800-
900 m na wsch. od drogi do Złejwsi Wielkiej. Datowane na I poł. X/XI, zniszczone 
w XII wieku. Drugie, nazywane „Górą Szwedzką”, ze średniowiecza, położone jest 
ok. 700 m na północ od pierwszego. 
W 1939 r. Rzęczkowo stało się jednym z ośrodków kierowniczych niemieckiej 
organizacji Selbstschutz (Samoobrona), odpowiedzialnej za śmierć wielu 
Polaków. Sprawcą kilku mordów na mieszkańcach Łążyna, Złejwsi Małej  
i Rzęczkowa był Hude, który działał z miejscowymi Niemcami. W Rzęczkowie 
przetrzymywano uwięzionych Polaków z Pędzewa, m.in. Franciszka 
Podwójskiego, sekretarza gminy Smolno i jego syna Zbigniewa. Tam zostali 
przykuci do ściany i okrutnie skatowani łańcuchami. Zbigniewa wypuszczono na 
wolność, a jego ojca zabrano do Fortu VII w Toruniu i rozstrzelano w Barbarce.  
21 IX 1939 r. hitlerowcy rozstrzelali w miejscu obecnej szkoły w Rzęczkowie 
Wiktora i Zygmunta Sionkoskich. W październiku Gestapo dokonało w Łążynie 
publicznej egzekucji 8 mieszkańców Rzęczkowa. Groby ofiar obu egzekucji 
znajdują się na cmentarzu w Łążynie.  
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Ryc. 54. Zdjęcie wykonane ok. 1946 r. w Siemoniu. 
Po lewej stronie budynek Banku Ludowego. Zbiory 

G.Ciechowskiej z Siemonia. 

Ryc. 55. Pocztówka z widokiem pałacu z 1908 r. 
Strona internetowa Fundacji Piękniejszego Świata. 

S 
 Siemoń- nazwa pochodzi od 

właściciela. Wymieniona jako 
Symman, Saman, Symnam, 
Seman ok. 1400, Scheyman 
1454, Sieminaw, Szemon 1468, 
Siemon 1700, Siemonie 1733, 
Simnau 1702, Siemon, 1885. W 
XIX w. była to najbardziej 
zaludniona miejscowość w 
naszej gminie. W 1885 r. z 
1091 mieszkańców 991 było 
Polakami. Poza nimi mieszkało 
tu 94 Niemców i 6 Żydów. 
Ludność polska mówiła 
specyficzną gwarą zwaną 
chełmińską, obecnie całkowicie martwą. W 1896 r. z inicjatywy kierownika szkoły, 
Mateusza Żelaznego, powstał tu Bank Ludowy, który pod nazwą Bank 
Spółdzielczy w Toruniu działa do dzisiaj. 
 

 Skłudzewo- nazwa polska wywodząca się prawdopodobnie od imienia 
właściciela. Po raz pierwszy wymieniona w 1407 r. jako Scloczow, potem 
Sczlodzaw 1409, Sklodzaw 1414, Skludziewo 1415. Schlodsee 1430, Sklodzewo 
1515, Skłudziewo 1604, Skłodzewo 1607, Skłódzewo 1920 i Skłudzewo1922.  
W 1875 r. nazwę zgermanizowano i zmieniono na Hohenhausen (wysoki dwór). 
W Skłudzewie odnaleziono najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie naszej 
gminy sprzed ponad 6 tys. lat. Badania niemieckie z początku XX w. wykazały 
osadnictwo kultury łużyckiej. W okresie średniowiecza w Skłudzewie i jego 
okolicach intensywnie rozwijało się osadnictwo. Odkryto tu dwa grodziska  
z wczesnego i późnego 
średniowiecza (wieża mieszkalna, 
podwójna fosa, fragmenty kolczug, 
groty bełtów i przedmioty 
codziennego użytku), a dokumenty 
potwierdzają, że było tu gniazdo 
polskiego rycerstwa (Hanusz, 
Dytryk, Bartold, Pietrasz- XV w.) Do 
dzisiaj z tego okresu zachowała się 
piwnica beczkowa ok. 80 m na 
zachód od obecnego dworu. 
W 1773 r. Skłudzewo wymieniono 
jako wieś szlachecką z 37 łanami, 
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dworem z zabudowaniami gospodarczymi, ogrodem warzywno-owocowym, 
karczmą, wiatrakiem, dwoma stawami z hodowlą karasia i folwarkiem 
Gniazdowo. Dziedzice mieli zachowane dawne prawa polowań, łowienia ryb, 
sądownicze, pędzenia gorzałki i garowania piwa. W 1792 r. majątek dostał się w 
ręce niemieckie, a w kwietniu 1863 r. Skłudzewo wraz z należącym do dóbr 
folwarkiem Gniazdowo i gruntem w Stanisławce został wystawiony na 
przymusową licytację i sprzedany Augustowi Brauer z Bremy. Ten ostatni wzniósł 
ok. 1864 r. dwór w stylu budownictwa pruskiego i założył okazały park.  
Miejsce Pamięci Narodowej. W Skłudzewie znajduje się pomnik ku czci 11 
Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1939 r. W okresie wojny we dworze 
istniał ośrodek szkolenia Hitlerjugend i obóz germanizacyjny dla polskich dzieci. 
 

 Smolno-miejscowość przyłączona do Pędzewa, niem. Schmolln. Być może wieś 
służebna (wyrób smoły). Wymieniona w 1276 r. jako Smolna-własność rycerska 
Wojciecha. W średniowieczu gniazdo rycerskie rodu von Schmolln (Smolińskich 
herbu Doliwa), których wymieniano jeszcze w 1546 r.  W 1346 r. wraz z Górskiem 
i Przysiekiem musiała utrzymywać kościół w Starym Toruniu. W 1520 r. Smolno 
zostało nadane przez króla Polski Zygmunta I Starego na własność Toruniowi.  
W XVII w. wypasano tu woły należące do mieszczan toruńskich. Od 
średniowiecza istniała karczma „Zazdrość”. Ok.1860 r. powstała w Smolnie 
fabryka syropu braci Ruebner, a w 1893 r. miejscowość zamieszkiwało 139 
mieszkańców, wyłącznie katolików. W okresie międzywojennym i po wojnie wieś 
była siedzibą polskiej gminy. W 1945 r. majątek (154 ha) został zajęty przez 
żołnierzy radzieckich, a dla miejscowych Niemców utworzono tu obóz pracy, który 
istniał do 1949 r. Na skutek zmian administracyjnych Smolno utraciło swoje 
znaczenie. We wsi zachował się pałac z II poł. XIX w., szkoła z 1893 r.  
i zrujnowane obecnie zabudowania folwarczne. 
 

 
 Stanisławka- w przeszłości miejscowość młyńska wymieniona w 1438 r. jako 

Erlenmole (olszowy młyn), 1571- Oschowiec-Muehle 1571. W 1667 r. użyto 
dwóch różnych nazw Stanisławka (od imienia Stanisława) i Olszawiec (od olchy). 
Pierwsza dotyczyła wsi, a druga odnosiła się do miejsca młyńskiego. W 1908 r. 
używano nazwy Ellermuehl 1908 [niem. Eller- olcha, olsza]. W okresie 
średniowiecza prawdopodobnie własność rycerska. Przed 1535 r. własność 
Torunia, którą otrzymał w nieznanych okolicznościach młynarz Wojtek. W 1717 r. 
na skutek wojen wieś opustoszała, w 1791 r. byli tu Polacy, którzy nie chcieli 
płacić podatków władzom pruskim. Na przełomie XIX i XX w. mieszkało tu 10 
rodzin niemieckich. 
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Ryc. 56. Rodzina Krueger i ich znajomi. Stary Toruń 
przed 1939 r. Zbiory V.Kruegera. 

 

Ryc. 57. Widokówka z Toporzyska z1908 r.  
Zbiory D.Mellera. 

 

 Stary Toruń- miejsce pierwotnej 
lokacji Torunia. Wymienione w 
1222 r. jako Tarnowo, Turno. Na 
temat nazwy powstało wiele 
hipotez, wydaje się jednak, że 
nazwa powstała od imienia 
właściciela. W 1346r. 
Aldenthorun (pol. Stary Toruń), 
Aldthorn 1454, łac. Vetus Thorun 
1515, Alt Thoren 1601. Jedna z 
najstarszych miejscowości w 
naszym regionie. Miejsce trzech 
ważnych wydarzeń 
historycznych-w 1231r. osiedlili się tutaj krzyżacy, którzy odbudowali kościół pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela i zamek. W 1233 r. lokowano tu na prawie 
chełmińskim miasto Toruń, które kilka lat później przeniesiono w nowe miejsce. 
Stary Toruń był pierwszą miejscowością, do której w 1574 r. władze Torunia 
sprowadziły osadników menonickich z Holandii. Rozpoczęli oni budowę nowych 
wałów i rowów melioracyjnych na terenie niziny nadwiślańskiej. Latem 1937 r.  
w okolicach Starego Torunia reżyserzy Jan Zarzycki i Aleksander Ford nakręcili 
film obyczajowy „Ludzie Wisły”. „Ludzie Wisły”. Jedną z ról zagrał Kazimierz 
Opaliński, a słowa piosenek napisał Władysław Broniewski. 

 
 Szerokie-miejscowość przyłączona do Czarnego Błota. Po raz pierwszy 

wzmiankowana w 1457 r. jako Schiroko, niem. Breitental (szeroka dolina).  
W okresie przedrozbiorowym własność Torunia ( z folwarkiem). Od 1866 do 1945 
r. majątek (133 ha) należał do niemieckiej rodziny Windmuelerów, których 
nagrobki zachowały się na cmentarzu w Pędzewie. 
 

T 
 Toporzysko- jedna z najstarszych miejscowości wymieniona w 1222 r. jako 

Poresch. Nazwa polska pochodzi 
od topora wymieniona jako 
Thoppericzh 1405, Toporzisk 1555 
r., Toporzyska 1667 r., Toporsisk, 
Toporzisko 1790 r., Toporzysko 
1850 r. W użyciu była także nazwa 
Altau, która odnosiła się do 
istniejącego tu starego dworu. W 
1875 r. nazwę wsi zgermanizowano 
na Amthal [am- na Tal-dolina]. Na 
terenie wsi odkryto 11 stanowisk 
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archeologicznych, a do XIX w. wymieniano zaginione obecnie grodzisko.  
W okresie średniowiecza wieś była własnością rycerską. W 1405r. Krystian  
z Toporzyska brał udział w wyprawie na Gotlandię i otrzymał za konia 7 grzywien, 
zaś w 1409 r. za wyprawę na polski Dobrzyń 5 grzywien. W 1414 r. Toporzysko 
spaliły wojska polskie. Od 1522 r. miejscowość była stopniowo wykupywana 
przez Toruń, jednak w rękach szlacheckich pozostał dwór wraz z folwarkiem 
Toporek (niem. Altau). Do dzisiaj w Archiwum Państwowym w Toruniu zachowały 
się mapy Toporzyska z końca XVI w. i z 1610 r. W XVIII w. na terenie 
miejscowości znajdowały się młyn wodny, wiatrak, kuźnia i browar. W 1909 r. 
wybudowano tu stację kolejową, budynek dworcowy i małą rampę. 
W 1939 r. istniał tu silny ośrodek zbrodniczej organizacji niemieckiej 
Selbstschutzu (Samoobrony), który liczył 12 członków. Niemcy rozstrzelali  
7 polskich mieszkańców Toporzyska. 
Po II wojnie światowej powstał w Toporzysku Ludowy Zespół Sportowy, który 
działał od 1946 r., a w 1975 r. oddano do użytku remizę ze świetlicą. 

 

Z 
 Zławieś Mała- nazwy użyto po raz pierwszy w 1696 r. jako niem. 

Kleinboesendorf, w 1749r. Zła Wieś Mała. Od swego założenia należała do 
Torunia. We wsi odkryto dwa stanowiska z okresu kultury łużyckiej i wpływów 
rzymskich oraz stanowisko z wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.). W 1733 r. 
była zamieszkana przez 5 rodzin, wyróżniano wtedy obszar zwany Głuszyno- 
Buschland. Podczas I wojny światowej zginęło na frontach 20 mieszkańców 
ewangelików.  
W okresie II wojny światowej przez Niemców zostało zamordowanych 6 polskich 
mieszkańców Złejwsi Małej. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, który oddano 
do użytku w 1990 r. oraz przedszkola (1987 r.). 
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POLACY, PRUSOWIE, NIEMCY, ŻYDZI, HOLENDRZY 
(Andrzej Walczyński) 

 
We wczesnym średniowieczu obszar dzisiejszej Gminy Zławieś Wielka był 

terenem zbrojnej rywalizacji plemion polskich (Goplan) z plemionami pruskimi 
zwanych na naszych terenach Pomezanami. Ślady obecności Prusów odnajdujemy 
w pierwotnej nazwie Pędzewa, którą w 1222 r. nazywano po łacinie Pomzino, a w j. 
niemieckim Pomezowe (1346). W okresie wczesnego średniowiecza znaczna część 
dzisiejszych miejscowości była zamieszkana przez rycerstwo polskie (Toporzysko, 
Skłudzewo, Górsk, Zławieś Wielka, Łążyn, Czarnowo, Siemoń), a wsie przez 
polskich chłopów. W 1231 r. wraz z przybyciem krzyżaków i osadników ze Śląska  
i krajów niemieckich zaczęła się zmieniać struktura narodowościowa. Do XVI w. 
zostali wyniszczeni Prusowie, a we wsiach lokowanych przez Zakon na prawie 
niemieckim mieszkali chłopi polscy (Siemoń, Łążyn, Przysiek), jak i niemieccy (Stary 
Toruń, Górsk). Wiele miejscowości w okresie średniowiecza było gniazdami 
rycerstwa polskiego i niemieckiego (Toporzysko, Cichoradz, Zławieś Wielka, 
Łążynek, Gierkowo, Skłudzewo, Rzęczkowo). Co ciekawe, po pokonaniu krzyżaków 
w wojnie trzynastoletniej (1454-1466), rycerstwo niemieckie spolonizowało się  
i zaczęło używać nazwisk polskich, np. von Lansen- Łążyńscy, Girkau-Gierkowscy. 
Pierwsze dane o liczbie ludności na terenie obecnej gminy pochodzą z 1570 r.- dużą 
wieś, jaką było Czarnowo, zamieszkiwało 30 rodzin.  

Nowy etap w stosunkach narodowościowych i religijnych otworzyło 
sprowadzenie przez władze Torunia osadników z Holandii, zwanych olędrami. Jako 
pierwszy został zasiedlony Stary Toruń (1574 r.), następnie Górsk (1594 r.), Czarne 
Błoto (1596 r.), a także inne wsie niziny nadwiślańskiej (Gutowo, Czarnowo, 
Pędzewo, Smolno, Szerokie, Toporzysko). Osadnicy utrzymali swoje poczucie 
odrębności do końca XVIII w. (Czarnowo, Gutowo), w większości jednak ulegli 
germanizacji. Nie brakowało na tych terenach Żydów, którzy najczęściej zajmowali 
się handlem. Po pierwszym rozbiorze (1772 r.) władze pruskie rozpoczęły akcje 
sprowadzania kolonistów niemieckich, co trwało do I wojny światowej. Efektem tej 
polityki był podział obszaru dzisiejszej gminy Zławieś Wielka na dwie strefy: 
niemiecką, położoną na nizinie nadwiślańskiej, którą Orłowicz w swoim przewodniku 
z 1924 r. określił mianem „niemczyzny” (Stary Toruń, Górsk, Czarne Błoto, Gutowo, 
Pędzewo, Toporzysko, Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Czarnowo, Stanisławka, 
wyjątkiem były Przysiek i Smolno). Drugą strefą była tzw. „wyżyna”, gdzie przewagę 
liczebną posiadała ludność polska (Łążyn, Siemoń, Rzęczkowo do 1906 r., 
Cichoradz, Gierkowo). Straty ludzkie w I wojnie światowej (1914-1918) i wyjazd 
części Niemców po przyłączeniu terenów gminy do II Rzeczpospolitej (1920) 
spowodowały znaczny spadek liczby ludności niemieckiej. Z drugiej strony na te 
tereny przybyło wtedy dużo Polaków, przede wszystkim z dawnego zaboru 
austriackiego (Galicja) oraz z USA. Po wybuchu II wojny światowej miejscowi Niemcy 
rozpoczęli akcję wyniszczenia tych Polaków, których uznali za niebezpiecznych.  



 
47 

 

W Barbarce, Przysieku, Kamieńcu, Łążynie i okolicznych lasach zostało 
rozstrzelanych co najmniej kilkudziesięciu polskich obywateli. Innych, którzy tu 
przybyli przed wojną, wysiedlono do okupowanego Generalnego Gubernatorstwa,  
a znaczna grupa trafiła na roboty przymusowe do Niemiec. W ich miejsce hitlerowcy 
sprowadzili rodziny niemieckie z krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia)  
i Rumunii. 

Sytuacja narodowościowa zmieniła się diametralnie w końcu II wojny 
światowej, gdy zimą 1945 r., przed nacierającą Armią Radziecką, miejscowi Niemcy 
rozpoczęli ucieczkę na północ i zachód. Pozostali tylko nieliczni, którzy nie zdążyli 
uciec. W większości osadzono ich w obozach pracy (Smolno, Gutowo) lub też musieli 
oni przymusowo wyjechać do okupowanych Niemiec. Kilkoro niemieckich 
osieroconych dzieci zostało adoptowanych przez polskie rodziny. Po 1945 r. na teren 
obecnej gminy zaczęli powracać przedwojenni polscy mieszkańcy oraz napłynęli 
Polacy z krakowskiego, rzeszowskiego i lubelskiego oraz „zza Buga”, czyli terenów 
polskich włączonych do ZSRR. 

Rok 

Miejscowość 
1570 1773 1885 1910 1928 2012 

Błotka - 4 83 - 65 48 
Borek - - 61 34 32 - 
Cegielnik - 76 - - 129 117 

Cichoradz 11 rodzin 100 196 164  
(142 Polaków) 240 228 

Czarnowo 30 rodzin 305 Niemców 609 536  
(61 Polaków) 

511 
(51% Niemcy) 724 

Czarne Błoto - 173 
(41 Niemców) 606 712 Niemców 153 724 

Gierkowo 11 rodzin 52 124 146 174 (1938 r.) 77 

Górsk 26 rodzin 
(1612r.) 338 458 426  

(24 Polaków) 
331  

(1930r.) 1924 

Gutowo - 165 
(Holendrów) - - 115 273 

Kamieniec - - - - 30 - 
Łążyn - 116 558 - 668 669 
Łążynek - - - - 54 - 
Pędzewo - - 410 - 256 613 

Przysiek - - - - 199  
(z Błotkiem) 722 

Rozgarty - 53 
(Niemców) 175 - 166 1139 

Rzęczkowo - - 849 - 637 718 
Siemoń - - 1091 - - 781 
Skłudzewo - 95 - - 163 265 

Smolno - 13 rodzin 139 katolików 
(Polaków?) - 83 (54 inne 

dane) - 

Stanisławka - - - - 39 - 

Stary Toruń 12 rodzin 
(1612r.) 106 247 - 83 758 

Szerokie - - - - 65 - 

Toporzysko - - 234 ( 
po 1875 r.) - 191 673 

Zarośle Cienkie - - - - 48 275 
Zławieś Wielka 39 131 251 - - 967 
Zławieś Mała - 133 400 - 191 1047 
Stary Toruń - 133 400 - 191 - 

Ryc. 58. Zmiany liczby ludności na przestrzeni wieków. Oprac. A.Walczyński 
  



 
48 

 

LEGENDY I PRZEKAZY HISTORYCZNE 
(Andrzej Walczyński) 

 

 O Szwedach w Siemoniu 
W latach międzywojennych przez tereny naszej gminy wędrował ks. 

Władysław Łęga, którego interesowała historia i zwyczaje tych stron. Przebywając  
w Siemoniu spisał, że na podwórzu szkolnym, zapewne podczas prac budowlanych, 
znaleziono „trupy padłych Szwedów”. Były to duże kości wysokich osób, złożone do 
ziemi bez trumny. Być może pochówek pochodził z okresu potopu szwedzkiego 
(1655-1660), gdy szczególnie w pamięci miejscowej ludności zapisali się Szwedzi: „ 
Kiedy wojska szwedzkie stały pod Chełmnem nastały bardzo wczesne mrozy. Już 27 
września zamarzł jeden Szwed pod miastem, bo padał deszcz i przyszedł mróz. Była 
to kara Boża za to, że Szwedzi oblegli klasztor. W oblężonym Chełmnie piekarz 
upiekł drugi bochenek chleba. Wystrzelono ten chleb z armaty na znak, że w mieście 
jest jeszcze dużo chleba. Wtedy Szwedzi odstąpili od oblężenia”. 

 Legendy z Łążyna 
Ks. Łęga, który dotarł do Łążyna w latach trzydziestych XX w., zapisał legendę  

o starym kościele, który zapadł się, a w jego miejscu powstał staw. Rybacy łowiąc 
ryby mieli zahaczać o wieżę kościoła.  

Drugą legendą jest opowieść o duszy w białej płachcie, chodzącej pośród grobów 
cmentarza. 

Popularną legendą w Łążynie i Siemoniu była legenda o „Pannie w górach pod 
Unisławiem”-„ Pod Unisławiem pokazywała się pierwej zaklęta panna. Wychodziła 
ona z jednej z gór, które tam się znajdują, zwykle w samo południe i trzymając wiadro 
w ręku szła do studzienki, nabierała wodę i znowu wracała do góry”. 

 O zagubionej duszy z Siemonia 
Wierzono, że gdy człowiek za życia dokonał kradzieży, wyrządził krzywdę lub 

czegoś zapomniał, to musiał chodzić na pokutę: „W Siemoniu pewna kobieta 
schowała pięć marek i nie mogła ich odnaleźć. Po śmierci każdej nocy o północy 
przychodziła do swego mieszkania, by je odnaleźć. Na prośbę rodziny przybył 
proboszcz i zapytał duszę, po co przychodzi. Odpowiedziała, że nie może znaleźć 
zgubionych pieniędzy. Wtedy proboszcz począł szukać i gdy znalazł, dusza przestała 
przychodzić”. 

 O czarnowskiej lipie 
W okresie przed II wojną światową przed kościołem w Czarnowie pokazywano 

lipę, na której według legendy miał w czasie powodzi ocaleć kupiec. W obliczu 
zagrożenia życia ślubował, że wzniesie w Czarnowie kościół. Okazuje się, że ta 
legenda ma częściowe potwierdzenie w zapisach historycznych z 1668 r., które 
wzmiankują, że w 1498 r. kościół został ufundowany przez Jana Heitmanta, radcę  
z Torunia, jako ślub złożony Bogu za ocalenie przed wielkim niebezpieczeństwem na 
rzece Wiśle. W świetle innych źródeł historycznych i hipotez można stwierdzić, że 
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Ryc. 59. Karczma „Żalsięboże”, rys. E.Heise z 2002 
r. Przedstawiony na ilustracji budynek istniał w latach 
1730-1942 i ostatecznie został rozebrany w 1947 r. 

Zbiory Andrzeja Walczyńskiego. 

kościół w Czarnowie jest najstarszą, zachowaną budowlą z terenu gminy Zławieś 
Wielka. Według różnych opracowań powstał pod wezwaniem św. Marcina jako 
gotycki pomiędzy XIII a XIV w. 

 O karczmie „Żalsięboże” i Napoleonie w Górsku  
Prawdopodobnie od czasów średniowiecza aż do 1942 r. w Górsku istniała 

karczma, która prowadzona przez Niemców, posiadała trudną dla nich do 
wymówienia polską nazwę „Żalsięboże”. Jej nazwa według legendy miała powstać od 
słów króla polskiego, być może pielgrzymującego w te strony Zygmunta I Starego, 
który widząc nędzną karczmę, wypowiedział się o niej mało pochlebnie. 
Z karczmą „Żalsięboże” związana 
jest jeszcze jedna legenda, 
szczególnie rozpowszechniona 
wśród Niemców w okresie 
przedwojennym. Była to opowieść o 
pobycie i noclegu w niej Napoleona 
Bonaparte po powrocie z nieudanej 
kampanii rosyjskiej, zimą 1813 r. 
Istniejące źródła historyczne tylko 
częściowo potwierdzają tę legendę. 
Faktycznie Napoleon pojawił się w 
Górsku, jak zanotował w swym 
pamiętniku pastor z Górska, nieco 
wcześniej, bo 6 czerwca 1812 r. ok. 
godziny 17. Jego karetę, z której nie wysiadł, eskortowało 60 polskich ułanów, 
prawdopodobnie z Ostromecka. Napoleon siedział po prawej stronie karety, jednak  
z powodu wielkiej kurzawy nie można go było poznać przez okienne szyby. Celem 
wizyty Bonapartego była przeprawa przez nieistniejący obecnie bród (przeprawę)  
w Górsku, ale wobec podwyższonego poziomu Wisły cesarz udał się do przeprawy  
w Pędzewie, a następnie do Fordonu. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
50 

 

Ryc. 60. Dwa obrazy z XVII w. przedstawiające 
legendarne osiedlenie się krzyżaków na ziemi 

chełmińskiej. Pierwszy pochodzi z Niemiec, drugi 
znajdował się w Toruniu (obecnie jedynie kopia). 
Zwraca uwagę podobny układ przestrzenny (wg 
Robertsa Ilustrowana Historia Świata… i Toruń 

dawny i dzisiejszy). 

 Krzyżacka legenda 

W pobliżu remizy strażackiej w Starym Toruniu w 2008 r. ustawiono 
pamiątkowy głaz z tablicą, który upamiętnia 775 rocznicę założenia miasta Torunia. 
Według legendy krzyżacy po przeprawieniu się przez Wisłę mieli na rozłożystym 
dębie założyć swoją pierwszą warownię, skąd ruszyli przeciw pogańskim Prusom 
okupującym ziemię chełmińską. W czternastowiecznej kronice Piotra z Dusburga tak 
opisano te wydarzenia: „Hermann Balk, mistrz pruski, zajęty podźwignięciem wiary, 
wziąwszy ze sobą rzeczonego księcia [Konrada Mazowieckiego] i waleczne wojsko, 
przeszedł przez Wisłę na ziemię chełmińską i nad rzeką zbudował roku pańskiego 
1231, zamek Toruń. Ta warownia stanęła na drzewie dębowym, w dębowym lesie,  
w którym baszty i mury wystawiono. Dla zasłony od napaści nieprzyjaciół opasano 
zewsząd twierdzę palisadą, zostawiwszy tylko jedno do zamku wejście. Ciągle bracia 
mieli koło siebie na pogotowiu siedem łodzi, aby mogli ucieczką ratować się do 
Nieszawy [obecnie Mała Nieszawka], w przypadku napaści Prusów. W późniejszym 
czasie założyli około zamku miasto, które dla ciągłego wylewu rzeki, przeniesione 
zostało bez twierdzy, na to miejsce, na którym teraz leży zamek i Toruń miasto” 

 

 O zagadkowej chrzcielnicy ze Starego Torunia 
W bogatym wyposażeniu kościoła w Górsku znajduje się jedyny eksponat  

z czasów średniowiecza. Jest nim romańsko-gotycka wapienna chrzcielnica, która 
według podań pochodzi z zaginionego obecnie kościoła w Starym Toruniu, 
istniejącego od przynajmniej XIII do początków XVI w. Według legendy do obecnego 
kościoła w Górsku została sprowadzona w XVII w. z jednego z chłopskich 
gospodarstw, gdzie była używana jako żłób do karmienia zwierząt. 
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Ryc. 61. Chrzcielnica z Górska: z lewej zdjęcie z 1931 r. , z prawej z 1998 r. Zbiory A.Walczyńskiego. 

 
Historia chrzcielnicy jest dość zagadkowa; przyjmuje się, że została wykonana 

na bałtyckiej wyspie Gotlandii ok. XIII-XIV w.i stąd sprowadzona do kościoła  
w Starym Torunia. Być może stało się to dopiero w początkach XV w., gdyż ze 
świadectw historycznych wiemy, że w 1405 r. polscy rycerze z Toporzyska  
i Skłudzewa otrzymali od krzyżaków wynagrodzenie za utracone konie w wyprawie 
na Gotlandię. Inną zagadką, wymagająca wyjaśnienia, jest jej symbolika, składająca 
się m.in. z półnagiego rycerza w hełmie na głowie, smoka i jednorożca. 
 

 
Ryc. 62. Widok na wzgórze kościelne w Górsku. Fot. P. Młynarczyk 2012. 
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NAJSTARSZE SZKOŁY 
(Andrzej Walczyński) 

 
Gmina Zławieś Wielka może poszczycić się jednymi z najstarszych szkół  

w Polsce, których rodowód sięga kilkuset lat. Są nimi szkoły w Czarnowie, Złejwsi 
Wielkiej, Górsku, Łążynie. Pierwsza udokumentowana wiadomość o istnieniu szkoły 
na naszym terenie pochodzi z 1346 r., gdy w dokumencie łacińskim dla kościoła  
w Starym Toruniu wymieniono nauczyciela-szkolnika. Hipotetycznie można przyjąć, 
że podobne szkoły powstały w okresie średniowiecza także w Łążynie i Czarnowie, 
gdzie istniały kościoły.  

Nowy etap szkolnictwa został rozpoczęty ok. 1600-1605 r., gdy władze 
Torunia postanowiły, w ramach zahamowania wpływów menonitów, którzy uczyli  
w domach, wybudowanie szkół protestanckich w Górsku, Czarnowie, Gutowie, 
Pędzewie, Złejwsi Wielkiej, Starym Toruniu i Przysieku. W następnych latach 
powstały szkoły w Czarnym Błocie (1769 r.), Zaroślu Cienkim (1820), Cegielniku  
i Rozgartach. Poza nimi istniały katolickie szkoły w Czarnowie i Łążynie, o których 
wiadomo z dokumentów, że działały już w połowie XVII w.  

Do czasów obecnych dotrwał opis szkoły w Pędzewie wymienionej w 1605 r., 
jednak według Niemców powstałej w 1701 r. Następną dla 65 uczniów i jednego 
nauczyciela zbudowano w 1810 r. Oto jej opis:  

Budynek szkoły został wzniesiony w roku 1810, dom z bali z drzewa i dachem 
krytym strzechą. Drzwi składały się z dwóch części, z drzwi górnych i dolnych, jak w 
stajni... Sień domu była oświetlona przez okno, którego kwadratowa szyba liczyła 15 
cm ...Na sień wychodziło czworo drzwi: drzwi do domu, izby mieszkalnej, do izby 
lekcyjnej i do kościoła. Pozostawiano je jednocześnie otwarte, tak, że nawet 
znakomitemu sztukmistrzowi nie było łatwo przedostać się między nimi, nie 
uderzając o któreś z nich ...Otwieranie okna było samo z siebie zabronione, gdyż 
okna były bardzo luźno zawieszone na zawiasach. Drzwi do izby były tylko pobieżnie 
oheblowane i tak niskie, że mężczyzna o wzroście 1,60 m. mógł wejść do środka po 
uprzednim zgarbieniu się. Niżej znajdowały się pokoje, zarówno mieszkalne- 
nauczycielskie, jak i sama izba lekcyjna... Mieszkanie nauczycielskie składało się  
z dwóch pokoi, które ogrzewał piec znajdujący się w ścianie dzielącej pokoje... Ze 
względu na bezpieczeństwo budynek szkolny posiadał tylko jedno wyjście... Kuchnia 
składała się z dużego, otwartego na górze szybu kominowego... Oświetlenie 
stanowiło światło wpadające przez otwór szybu kominowego. Podczas deszczowej 
pogody lub śnieżyc na głowę kucharki spadały krople deszczu lub płatki śniegu . 
Otwór ten był jednocześnie dodatkowym oknem w ścianie tylnej wraz z czterema 
szybami, z których każda miała 10 cm kw.” Jeden z ówczesnych nauczycieli napisał : 
„Gdyby kiedyś podczas lekcji wybuchł pożar, ile dzieci uratowałoby się ?”.  
 

Pomimo licznych wojen i kataklizmów szkolnictwo na terenie obecnej gminy 
nadal się rozwijało. W 1809 r. było 6 szkół, 6 nauczycieli i 262 uczniów; w 1865 r. 11 
szkół, 11 nauczycieli, 1033 uczniów. W 1914 r. 13 szkół, 19 nauczycieli, 1200 
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uczniów; w 1928 r. 14 szkół, 17 nauczycieli, 751 uczniów. Zaś w 1973 r.-15 szkół. 
Obecnie, po reformie oświaty z 1999 r., na terenie gminy Zławieś Wielka istnieje 6 
szkół: w Górsku, Łążynie, Rzęczkowie, Złejwsi Wielkiej (z filią w Czarnowie), 
Przysieku i Siemoniu. 

 
 

 
Ryc. 63. Na zdjęciu z lewej szkoła wybudowana w 1909 r. w Złejwsi Wielkiej. Z prawej budynek 

dawnej szkoły w Siemoniu. Fot. A.Walczyńska 2008  i G.Ciechowska. 
 

 

 
 

Ryc. 64. Zespół Szkół w Górsku, fot. Piotr Młynarczyk, 2012 
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KRÓLEWSKI DYREKTOR 
(Andrzej Walczyński) 

 
Postacią, która na trwałe zapisała się w historii nauki polskiej, był 

spolonizowany Niemiec Jan Michał Hube, matematyk i fizyk o europejskiej sławie, 
autor m.in. podręczników do fizyki dla Komisji Edukacji Narodowej, które tworzył, 
mieszkając przez kilkanaście lat w Górsku. 

Jan Michał Hube urodził się 1 X 1737r. w Toruniu w rodzinie niemieckiej, 
pochodzącej z Litwy. W swojej bogatej twórczości naukowej używał języka 
niemieckiego i łaciny, ale czuł się Polakiem. Z Górskiem zetknął się po raz pierwszy, 
gdy jego ojciec w latach 1751-57 pełnił tu urząd pastora. Młody Hube uczył się  
w Szkole Nowomiejskiej i Gimnazjum Akademickim w Toruniu, a w latach 1755- 1761 
studiował w Lipsku i Getyndze. Po powrocie do Górska, w latach 1761-1765,1772-
1782 był administratorem folwarku, stosującym nowoczesne metody uprawy roli. To 
tu napisał wiele swoich książek dla potrzeb Komisji Edukacji Narodowej z zakresu 
matematyki, architektury, rolnictwa i fizyki. Prowadził prace miernicze i inżynieryjne 
dla Torunia, był sekretarzem miasta. W 1782 r. opuścił Górsk i przeniósł się do 
Warszawy, gdzie objął elitarne stanowisko dyrektora nauk w Szkole Rycerskiej. 
Kierował nią do upadku powstania kościuszkowskiego (1794). Od 1800r. aż do 
śmierci pracował jako dzierżawca majątku w Potyczy koło Grójca, gdzie zmarł 16 VII 
1807 r. Pochowano go na cmentarzu ewangelickim w Warszawie, gdzie do dzisiaj 
przetrwał jego nagrobek wzniesiony w 1853 r. 

 

 
Ryc. 65. Pomnik nagrobny Jana Michała Hube i jego żony ufundowany przez córkę. Cmentarz 

ewangelicki w Warszawie. Fot. Andrzej Walczyński 2002 r. Z prawej podręcznik do fizyki napisany dla 
potrzeb Komisji Edukacji Narodowej. Mrozowska K., By Polaków zrobić obywatelami,  

Kraków 1993. 
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PREKURSOR SZCZEPIEŃ NA OSPĘ 
(Andrzej Walczyński) 

 
W okresie średniowiecza i epoki nowożytnej śmiertelne żniwo w Europie 

zbierała zapomniana już dzisiaj choroba-czarna ospa. O skali problemu niech 
świadczy fakt, że w XVIII w. w Europie umierało corocznie 400 tys. osób, a jedynym 
sposobem na uratowanie życia były szczepienia. Stosowano wtedy bardzo 
prymitywną metodę zwaną „wariolizacją”, którą sprowadziła z Turcji na początku tego 
wieku Angielka Mary Montagu. Zabieg polegał na nacięciu małym nożem skóry 
szczepionego i wprowadzeniu odrobiny ropy z pęcherzy ospowych osoby, która 
przeżyła zakażenie ospą prawdziwą. Należy podkreślić, że w tym okresie głoszenie 
potrzeby szczepień było działaniem dość odważnym, gdyż w większości duchowni  
i lekarze sprzeciwiali się szczepieniom jako zabiegom diabelskim, a szczepiących 
uznawano za „operatorów szatana”. Wśród propagatorów szczepień znalazł się  
w 1772 r. pastor z Górska - Christian Daniel Liebelt. 

Liebelt urodził się26 grudnia 1734 r. w Słucku na Litwie, w spolonizowanej 
rodzinie niemieckiego pastora Daniela Liebelta, pisarza posługującego się  
w twórczości także językiem polskim. Prawdopodobnie w 1748r. Libeltowie przenieśli 
się z Wołynia do Torunia, gdzie Daniel Liebelt objął stanowisko pastora w kościele 
nowomiejsko-ewangelickim. W latach 1748-1753 młody Christian Daniel uczęszczał 
do Gimnazjum w Toruniu, gdzie wyróżniał się żądzą wiedzy i pilnością. Po nauce  
w „grodzie Kopernika” wyjechał do Niemiec, gdzie studiował filozofię  
i prawdopodobnie teologię na uniwersytetach w Lipsku i Wittenberdze. Do Torunia 
powrócił w 1756 r. i został przyjęty do grona kandydatów na pastorów. Rok później 
został powołany na stanowisko pastora dla gminy ewangelickiej w Górsku, gdzie 
swoją posługę sprawował przez prawie 50 lat, jako szesnasty pastor w historii zboru 
w Górsku. Tu w 1758 r. ożenił się z Elizabeth Christie Hube, jedyną córką swego 
poprzednika, pastora Johanna Georga Hube, którego spolonizowany syn Jan Michał 
został dyrektorem Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Z tego małżeństwa narodziło się 
12 dzieci - 5 synów i 7 córek. Doczekał się także 10 wnucząt. Jednak jak zapisał  
w swoim dziele pastor A.Lambeck: „Poznał (...) także ból, odprowadzając do 
wieczności wszystkich synów, dwie córki i czworo wnucząt.” Być może te wydarzenia 
spowodowały zainteresowanie pastora Christiana D. Liebelta szczepieniami na ospę, 
chorobę, która zbierała krwawe żniwo, szczególnie wśród dzieci. Był niewątpliwie 
jednym z prekursorów szczepień na ospę na ziemiach polskich. W 1772 r. zamieścił 
w niemieckim czasopiśmie wydawanym w Toruniu artykuł, w którym podkreślał 
błogosławiony skutek szczepień i propagował je wśród najszerszych warstw 
czytelników. 
Pastor Christian Liebelt zmarł 11pażdziernika 1807 r. w Górsku na trzy tygodnie 
przed jubileuszem pięćdziesięciolecia objęcia urzędu, który bardzo pragnął przeżyć  
i świętować. Został pochowany pod ołtarzem w kościele w Górsku. 
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„PAN TADEUSZ Z GÓRSKA” 
(Andrzej Walczyński) 

 
12 XI 1814 r. w Górsku, w niemieckiej rodzinie pastora Fryderyka Lambecka  

przyszedł na świat syn Ernst, późniejszy wydawca i drukarz, który wbrew pruskiej 
polityce germanizacyjnej stanął w obronie Polaków i jako pierwszy na ziemiach 
polskich pod zaborami wydał wielki poemat Adama Mickiewicza -„Pana Tadeusza”. 

Ernst Lambeck pochodził z rodziny protestanckiej, wywodzącej się z Bawarii. 
Do dziesiątego roku życia uczęszczał do szkoły elementarnej w Górsku, a następnie 
uczył się w gimnazjum w Toruniu. Po przerwanych studiach w Norymberdze, za 
namową swego brata Aleksandra-pastora w Górsku, powrócił do Torunia. Tu w 1840 
r. otworzył drukarnię, gdzie wydawał gazety, portrety i książki dla Niemców  
i Polaków. W okresie Wiosny Ludów (1848-49), będąc zwolennikiem 
demokratycznych przemian, drukował i sprzedawał portrety generałów polskich, m.in. 
Józefa Bema. 

Jego wielką zasługą było opublikowanie w 1858 r. (z datą 1859) pierwszego 
wydania na ziemiach polskich „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W wydanej 
wówczas ulotce reklamowej przekonywał: „Tak jak w domu każdego prawie Niemca 
znaleźć można dzieła Schillera i Goethego, tak zdaje się w bibliotece każdego 
Polaka, Mickiewicza braknąć nie powinno”. Przyszłym czytelnikom Lambeck 
wyjaśniał, że „staraniem największym było, ażeby nie tylko całe periody [księgi], myśli 
lub zdania, lecz nawet jedno słowo nie było odmiennym”. Podstawą toruńskiego 
wydania był dwutomowy pierwodruk paryski z 1834 r. 

 

 
Ryc. 66. Jedno z najrzadszych i najdroższych wydań „Pana Tadeusza” wydanych w Toruniu. Wiesław 

Dreas, Bydgoski Antykwariat Naukowy. Z prawej Ernst Lambeck. Toruński Słownik Biograficzny. 
 

W latach osiemdziesiątych XIX w. Lambeck domagał się równouprawnienia 
Polaków w państwie niemieckim, za co w 1882 r. został oskarżony przez władze 
niemieckie. Zasłużony drukarz sam bronił się przed sądem, zarzucił wtedy władzom 
gnębienie obywateli narodowości polskiej, zwłaszcza pozbawienie ich możliwości 
nauki ojczystego języka, który „jest równie dobry i piękny jak niemiecki”. Ostatecznie 
został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. 
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Zmarł 9 VI 1892r. i został pochowany w kościele Górsku w grobie rodzinnym, który  
w 1945 r. został zbezczeszczony przez żołnierzy radzieckich. 

 
WIEŚ W OKRESIE ZABORÓW 

(Andrzej Walczyński) 
 

W ciągu wieków na terenie gminy Zławieś Wielka nastąpiło przemieszanie 
różnych kultur rolniczych: polskiej, holenderskiej i niemieckiej. Znalazło to odbicie w 
budowie zagród chłopskich, wśród których wyróżniano następujące typy: 

 polski - kształt czworoboku z oddzielnie postawioną chatą, oborą  
i stodołą (Siemoń, Łążyn) 

 niemiecki – rzędówka - mieszkanie, obora i stodoła były połączone 
jednym dachem ( Zławieś, Pędzewo, Górsk) 

 holendersko-fryzyjski - połączenie mieszkania, obory i stajni w całość, 
przy czym stodoła przylega do obory pod kątem prostym (litery L lub T). 
W latach 1934-38 takie zagrody istniały w Toporzysku, Górsku, 
Smolnie, Złejwsi, Toporzysku i Czarnowie.  

W dawnych wiekach budowle wznoszono z drewna, potem z gliny i drewna. 
Glinę chętnie stosowano w urodzajnych okolicach (Łążyn, Siemoń), drewno na 
nizinach, gdyż lepiej nadawało się do budowy z powodu większej odporności 
nawilgoć. Do prac rolnych używano drewnianych wideł i włók do wyrównywania pół 
po orce, zwanej z niemieckiego 
szlepą. Ludność zajmowała się 
pszczelarstwem, warunkiem było 
posiadanie sadu, tkactwem 
lnianym, gdzie płótno trzeba było 
bielić przez osiem dni i 
koszykarstwem. Powszechne było 
kłusownictwo jeleni przy pomocy 
dołów, które kopano i przykrywano 
gałęziami.  
 

Chłopów dzielono na klasy, 
których wyznacznikiem była ilość posiadanych koni i areał ziemi: bogatych - 3 łany 
(54 ha), gburów - posiadających ziemię i 2-8 koni, chałupników (komornicy, ketnerzy) 
- dom i rola 1-5 morgów (0,5-2,5 ha), robotników na szarwarku (kontrakt u gbura lub 
w majątku, zobowiązanie wraz rodziną do posług u pana, za co otrzymywali 
mieszkanie, zapłatę w pieniądzach i deputat w naturze; mieszkali w czworakach), 
robotników na frejce - nie byli związani żadną umową, umawiali się z gospodarzem 
na określoną umowę (koszenie, młócka); wynajmowali mieszkanie, otrzymywali 
gotówkę i jedzenie. 

Ryc. 67. Chata typu holendersko-fryzyjskiego  
z Górska. Zbiory V.Kreugera. 
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Dzięki ks. Władysławowi Łędze, który pod koniec lat trzydziestych wędrował 
po tych terenach, zachowały się obrzędy i zwyczaje wsi polskiej, które obecnie 
prawie zostały zapomniane. 
 w Łążynie z dawnych czasów przetrwały wierzenia o postaciach 

występujących jako ogniki – latarniki; ludzie, którzy kiedyś źle mierzyli granice 
i za karę zostali zamienieni w latarniki, które straszą na miedzach (granicach), 

 na św. Szczepana (26 XII) w Siemoniu istniała tradycja obsypywania się 
owsem, miało to spowodować większy urodzaj, owies święcono w kościele, 

 zmarłego kropiono kilkakrotnie w XIX w. świeconą wodą, kładziono na jego 
piersi krzyż, ale bardzo szybko przenoszono zwłoki na glinianą podłogę lub 
piasek, 

 od bardzo dawna panował zwyczaj zanoszenia na 5 lutego do kościoła  
w Łążynie soli i święcenia jej ku czci św. Agaty. Poświęcona sól była środkiem 
mającym zapobiegać pożarom, a podczas pożarów tę sól wrzucano  
w płomienie, 

 w Gutowie wierzono, że gdy ktoś zabije jaskółkę, woda w studni i mleko przy 
dojeniu krowy zamieni się w krew, 

 z zachowanych przekazów etnograficznych wynika, że goście i młoda para, 
udając się do kościoła, śpiewała pieśń „Siadaj, siadaj kochanie moje”,  
a podczas oczepin „Ach, mój wionku lawendowy”, 

 w Siemoniu świnie wabiono „nita, nita”, a w Łążynie „nity, nity”, 
 krowom nadawano imiona polskie - Czajeczka, Kłych (z ułamanym rogiem), 

Lotka, koniom - Gniady, Kary, Bułanka, Litwinka., 
 ludność polska mówiła specyficzną gwarą zwaną chełmińską, obecnie 

całkowicie martwą, przykładowo nietoperz-szantoperz, burza-nawalność, 
  w Siemoniu działał stary kowal, który zajmował się lecznictwem, za opłatą 

rwał zęby i puszczał krew przy bólach głowy i kłuciach wewnętrznych, 
 stosowano na epilepsję (padaczkę) nagłe oblanie zimną wodą: „Klin klinem”, 
 na ból gardła stosowano woszczyznę, sporządzaną z suszu z wyduszonych 

pszczół, 
 chore gardło owijano skarpetą z prawej nogi. Czasami zapalano gromnicę  

i płomieniem je ogrzewano, 
 na pozbycie się piegów dziewczyny myły twarz w końskim mleku, 
 na użądlenie przez pszczoły przykładano glinę z octem, 
 zeza miało mieć dziecko, którego matka w czasie ciąży patrzyła na zmarłego, 
 plamy na twarzy dziecka tłumaczono zapatrzeniem się matki na mysz, 

niedźwiedzia lub w ogień.  
 jasnowidzami miały być osoby urodzone na Boże Narodzenie lub Wielkanoc.  
 oznaką niepowodzenia było spotkanie podczas podróży przebiegającego 

zająca, chłop od razu wracał do domu, 
 kukułka oznaczała pomyślność, ale trzeba było mieć przy sobie parę groszy.  
 na podstawie śledziony z zabitego w jesieni wieprza przepowiadano zimę - 

krótka śledziona - krótka zima, 
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 w latach 1880-90, w okresie epidemii, wróżono za pomocą rzeszota, do 
którego wkładano klucz, który musiał pochodzić od osoby zmarłej, wierząc, że 
w ten sposób wróżba będzie bezstronna, w ten sposób szukano złodzieja, 

 dzwonienie w prawym uchu oznaczało złą nowinę, w lewym dobrą, 
 sen o płótnie oznaczał, że ktoś umrze, ogień - kłótnię, pies - obmawianie przez 

ludzi.  
 zwiastunem śmierci miało być huczenie sowy lub pianie kury, 
 dla odnalezienia skarbów stosowano koła magiczne przy pomocy kredy 

święconej w kościele, 
 koła magiczne (wieniec z ziół poświęcony w kościele) stosowano u bydła  

w celach leczniczych, 
 ziołami kadzono dom podczas burzy i na lekarstwo, 
 przeciw czarom stosowano „boże drzewko”, czyli łopian i zatykano go pod 

dach, 
 powszechny w tym czasie kołtun, powstały pod wpływem rzuconego uroku, 

obcinano, wkładano w płótno wraz z kilkoma groszami i chowano pod dach. 
 wierzono w czarownice, które poznawano po unikaniu wzroku ludzi, 

zaczerwienionych, ”latających” bądź z krzyżykami w oczach, czarownice miały 
spotykać się w wigilię św. Jana, tańczyć i bawić się na „Łysych Górach”, 
którymi mogły być pagórki piaszczyste, puste lub zalesione. 

 wyjący pies widział ducha, czarny pies miał być wcieleniem diabła. 
 wierzono w zmory, które były duszą człowieka źle ochrzczonego lub 

urodzonego w „złą” godzinę, zmora mogła przenikać przez ściany i zamieniać 
się w przedmioty, owoce lub zwierzęta. Aby oszukać zmorę, przestawiano 
łóżko, aby głowa znalazła się tam, gdzie przedtem były nogi. 

 letarg, czyli śmierć pozorną zwano zachwyceniem.  
 dusza miała krążyć wokół trumny dopóki ksiądz nie rzuci na nią grudki ziemi. 
 duchem domowym, przysparzającym dobrobytu był skrzak-„wygląda jak miotła 

ogniowa i nosi pieniądze niektórym ludziom”, 
 w zabiegach leczniczo-magicznych stosowano proszek z „prątka bożego” 

(belemnit-skamieniałe dwunogi z okresu kredy) jako zasypkę na rany, 
owrzodzenia i oparzenia oraz pachwiny małych dzieci, 

 przepowiadano pogodę na podstawie księżyca (mały krąg wokół-mały deszcz 
wkrótce, duży krąg - deszcz za trzy dni), 

 tęcza miała ściągać wodę z jednej okolicy do drugiej, 
 spadanie gwiazdy oznaczało czyjąś śmierć, spadanie meteorytów jej 

przeczyszczanie się  
 na księżycu widziano babę i chłopa niosących drzewo na plecach, miała to 

być pokuta od Boga za pracę w niedzielę, 
 gospodarz wyruszający wozem i końmi do miasta lub do innej wsi czynił 

biczem znak krzyża i wtedy siadał na wóz, 
 swoje święto miały kobiety, które w popielec zbierały się w karczmie, a nowa 

mężatka musiała się wykupić za wódkę lub pieniądze, 
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 przed siewem kropiono zboże świeconą wodą, 
 dużą rolę przykładano do „chrztu” młodego kosiarza - „chrześniak” siadał na 

trzech snopach i bardzo długo czekał aż przyniesiono wodę, następnie musiał 
błagać, by go zwolnić, wtedy przychodził przodownik i lejąc wodę z dzbana, 
nadawał mu imię Żytniewski lub Pszenny, wyzwolony posyłał po wódkę  
i wyprawiał ucztę, 

 wielkim świętem były dożynki-przodownica podawała panu wieniec, 
przodownik bukiet-pępek. Przy ceremonii przygrywała orkiestra, 

 na wesele zapraszali drużbowie, konno, przystrojeni we wstęgi, zaproszenie 
było wierszowane, o północy odbywały się oczepiny i wykup, w Łążynie  
i Siemoniu śpiewano „Ach mój wionku lawendowy”. 

 na nizinach nadwiślańskich na metalowych chorągiewkach dużo było wpływów 
niemieckich w postaci konia w galopie bądź strzelca w postaci klęczącej  
z bronią przy oku. 

 
 
 

 
 

Ryc. 68. Eksponaty muzealne w przyszkolnym muzeum w Łążynie. 
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Ryc. 69. Poeta Kazimierz 
Wierzyński. Zdjęcie z okresu 
międzywojennego. Kazimierz 

Wierzyński - Wikipedia 
 

DĄB WIERZYŃSKIEGO 
(Andrzej Walczyński) 

 
W okresie międzywojennym w Czarnym Błocie 

zamieszkała rodzina Kazimierza Wierzyńskiego (1894-
1969), poety, skamandryty, wielkiego miłośnika sportu, 
który jako jedyny Polak otrzymał w 1928 złoty medal 
w konkursie literackim IX Olimpiady w Amsterdamie za 
tom poezji „Laur Olimpijski”. Z przekazów wynika, że 
Wierzyński przebywał kilkakrotnie w Czarnym Błocie  
u swoich rodziców, Andrzeja i Felicji, którzy zginęli  
w powstaniu warszawskim w 1944 r. Niestety, ich dom 
rodzinny w Czarnym Błocie nie zachował się do dzisiaj. 
Jedyną pamiątką z wizyt Kazimierza Wierzyńskiego  
w tej miejscowości jest wiersz „Czarne Błoto”, wydany  
w jego ostatnim tomiku poezji „Sen mara”. W 2006r. 
dzięki inicjatywie inspektor Barbary Wilmanowicz  
z Nadleśnictwa Toruń i nauczycielki SP w Górsku 
Violetty Urbańskiej dla uczczenia poety jego imieniem 
nazwano pomnikowy dąb w Górsku. 
 
 
„Czarne Błoto” (1969)
 
Ojciec prowadził mnie do sadu 
I pokazywał rzędy morw, 
Obchodził mizerny swój zakątek 
I pytał mnie za każdym razem, 
Jak zrobić w stronach tych majątek. 
Może hodować jedwabniki, 
A może kopać 
Na mokrych gruntach torf 
 
Matka pisała, przyjedź o piątej, 
Jest taki pociąg, nic nie szkodzi, 
Że to tak wcześnie, już się krzątam, 
Ojciec po rosie boso chodzi, 
W sadzie ścinają teraz trawę, 
Cały dzień razem pobędziemy, 
Napisz nam kiedy. Zaczekamy. 
 
Wysiadłem w Toruniu. Stacja pusta 
I nie wiem, gdzie to Czarne Błoto, 
Jak tam się dostać. Coraz bardziej 
Dzień się rozjaśniał, 
Tyle światła, Co tu robić, 
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Puściłem się piechotą. 
Piaszczysta droga. Dość daleko, 
 
Niska sośnina, las pachnący, 
Postukiwały w nim dzięcioły, 
Na szkiełkach rosy mokre słońce, 
Jaki to marsz był ozdrowieńczy 
Młodzieńczy i wesoły. 
 
Byliśmy razem cały dzień 
Od rannej kawy pod drzewami 
Aż do wieczora, gdy równiny 
Pokrywał kolor nikotyny, 
Znad Wisły nadciągała mgła. 
 
Torf, jedwabniki i kłopoty, 
Wszystko się jeszcze jakoś zmieni, 
Przyjedź niedługo, a zobaczysz, 
Jaki w tych stronach piękny 
Początek jesieni. 
 
Już nie pojadę. 
Wszystko zmieniło się aż nadto, 
Odeszło najdalej, jak można, 
Piaszczystą, leśną drogą 
Miedzy sosnami, 
Poza ten dzień, 
Poza światło, 
Poza ich dom, 
Gdzie nie ma nikogo, Poszło ta drogą złowrogą 
Aż do granicy 
Przerażających snów. 
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Ryc. 70. Urzędnicy i funkcjonariusze hitlerowscy w 
Górsku ok. 1939 - 1940r. Zbiory V.Kruegera. 

POLSKA ARMIA POWSTANIA 
(Andrzej Walczyński) 

 
Prawie nieznanym faktem 

dla mieszkańców naszej gminy 
jest działalność zorganizowanych 
polskich organizacji podziemnych, 
których celem była zbrojna walka 
przeciw okupantom niemieckim 
(1939-1945), a po 1945 r. także 
radzieckim. Jedną z nich była 
Polska Armia Powstania (PAP), 
która działała na Pomorzu od 
początku 1940 r. do 1947 r. 
Ogółem PAP liczyła 
prawdopodobnie ok. 1-2 tys. 
członków. Celem organizacji było przygotowanie struktur, które w odpowiednim 
momencie miały wziąć udział w powstaniu zbrojnym na Pomorzu w ramach 
ogólnopolskiego wystąpienia przeciwko niemieckim okupantom. 

Wśród jej członków znaleźli się także mieszkańcy z terenu obecnej gminy, jak  
i z gmin ościennych. W 1941r. w ramach obwodu Toporzysko utworzono struktury 
PAP w Toporzysku, Czarnowie i Rzęczkowie (Jan Majewski ps. Jakub, Alojzy 
Magdziński, Jan Król, kpr. Kazimierz Cieślak, Wiktoria Majewska- łączniczka, Józef 
Warzocha, Jan Brążkiewicz z Otowic, Alfons Kuczwalski, Józef Komar, Bronisław 
Fijałkowski, Zygmunt Krauze, Andrzej Proch). Rok później powstało ogniwo  
w Górsku (dowódca plut. Jan Kostrzębski, Wacław Kostrzębski, Władysław 
Zakrzewski z Rozgart, Zygmunt Świderek, Wojciech Zapasek, Roman Grodzki  
z Czarnego Błota). W 1944 r. utworzono Obwód Czarnowo-Siemoń, a dowódcą 
batalionu został Jan Majewski, kupiec z Czarnowa. Była to jedna z liczniejszych 
jednostek PAP na tym terenie. W strukturach Batalionu Bydgoskie Przedmieście  
w Toruniu działał Witold Kalinowski, murarz z Górska. 

Podczas trzech fal aresztowań PAP poniosła bardzo duże straty. W ostatniej 
do lata 1944 r. Niemcy aresztowali na Pomorzu ok. 750 jej członków. Struktury PAP 
na naszym terenie nie zostały jednak rozbite. Po wojnie, silnie zakonspirowane, 
także nie zostały wykryte przez oddziały radzieckiego NKWD i polskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa. Dlatego 23 kwietnia 1947 r. toruńska prasa sensacyjnie donosiła:„ 
W Toporzysku ujawniło się 20 członków podziemia”. Byli to: Jan Majewski „Jakub”, 
Kazimierz Cieślak, Wanda Majewska, Jan Król, Alojzy Magdziński, Bernard Otlewski, 
Franciszek Owieśny, Józef Warzocha, Władysław Zakrzewski, Franciszek Żelasko, 
Zofia Żurek, Jan Brążkiewicz, Bronisław Fijałkowski, Józef Komar, Alfons Kuczwalski, 
Feliks Kuczwalski, Zygmunt Krauze, Ludwik Składanek, Feliks Tuszyński, Józef 
Zawadzki. 
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KAPELAN Z CEGIELNIKA  

(Andrzej Walczyński) 
 

Ks. Paweł Krawczewicz urodził się 20 sierpnia 1907 r. w dzielnicy Bochum- 
Wattenscheid (Niemcy) jako najstarszy syn spośród dwanaściorga rodzeństwa. Jego 
rodzicami byli Władysławi Jadwiga, którzy z uwagi na to, że mieli trudną sytuację 
materialną, w poszukiwaniu pracy wyjechali do Westfalii w Niemczech, gdzie w 1900 
r. zawarli związek małżeński. Ojciec ks. Pawła Krawczewicza pracował w kopalni, 
jednak po kilkunastu latach ciężkiej pracy zachorował na pylicę i chorobę serca. Po 
namowach lekarza, wraz z rodziną, powrócił w 1912 r. do wsi Świekocin koło Gryźlin. 
Po przegranym przez Polskę plebiscycie 1920 r. przeniósł się do Cegielnika, który 
znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej.  

 
Ryc. 71. Cegielnik, ok. 1938 r. Stoją od lewej: Łucja Goliszek (ur. 1926)-siostra ks. Pawła 

Krawczewicza; brat Józef (1911- zm. w końcu lat 60.); brat Bronisław (1922-1975); siostra Agnieszka 
Pietruszewska (1916-2009); siostra Anna Czacharowska (1905-1987)z córką Krystyną (ur. 1935); jej 
mąż Franciszek Czacharowski oraz kuzyn Bronisław Markowski. Siedzą od lewej: kuzyn Franciszek 
Markowski z Górska, jego żona Elżbieta z synem Hipolitem, matka Jadwiga Krawczewicz, ks. Paweł 
Krawczewicz, siostra Agata Staszak(1913-2001), Fladrowski. U dołu: Felicja Markowska, Franciszek 
Czacharowski (ur. w 1933), Antoni Czacharowski (ur. w 1931 r. późniejszy profesor historii UMK w 
Toruniu) i Teresa Czacharowska (zmarła w wieku ok. 10 lat). Zdjęcie udostępnione przez Cecylię 

 i Ryszarda Tomalów ze Złejwsi Wielkiej. 
 

 
Młody Paweł dorastał w domu rodzinnym wraz z siostrami i braćmi  

w atmosferze pobożności i w duchu polskości. W 1926 r. w Cegielniku 
Krawczewiczowie z uwagi na zły stan drewnianego domu rozpoczęli budowę 
nowego, przy którym pracowała cała rodzina. Szczególnie przy budowie wyróżniał 
się Paweł, który dużo i ciężko pracował, bowiem chciał pomóc choremu ojcu. Już 
wtedy wyróżniał się pobożnością, a w wolnych chwilach czytał książki i czasopisma 



 
65 

 

katolickie. W tym samym roku, w wieku 19 lat, Paweł wstąpił do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (palotynów) w Sucharach, w pow. nakielskim. Członkiem 
Zgromadzenia Palotynów był przez 16 lat. 

Około 1932 r. przeniósł się do Zgromadzenia w Warszawie, gdzie między 
innymi pracował w redakcji i księgarni. Pomimo licznych obowiązków nadal 
utrzymywał kontakty z rodziną w Cegielniku- pisał listy, przyjeżdżał na urlop, aby 
pomagać rodzicom w pracach polowych. Tu dzielił się swoimi przeżyciami, pouczał, 
jak należy rozmawiać z Bogiem i do niego się zbliżyć. 

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. ks. P.Krawczewicz pozostał  
w Warszawie, gdzie pracował w drukarni i księgarni palotynów. Prawdopodobnie na 
początku 1943 lub 1944 r. dobrowolnie wyjechał na roboty do Niemiec, co było 
związane z akcją przeprowadzoną na polecenie metropolity krakowskiego kardynała 
Adama Stefana Sapiehy, który pragnął, aby wbrew decyzjom hitlerowców wysyłani 
kapłanipotajemnie sprawowali opiekę duszpasterską wśród Polaków. Byli to 
przymusowi robotnicy, których liczbę szacowano na 1,5-2 mln. Wyjazd 
przygotowywano w porozumieniu z Komedą Główną Armii Krajowej, dla której 
wysyłani księża, których było ok. 30, mieli prowadzić także akcję wywiadowczą. 
Wszyscy uczestnicy, dla których zorganizowano szkolenia w Warszawie i Krakowie, 
byli mianowani kapelanami i otrzymywali awans na kapitana. Każdy z uczestników 
został zaprzysiężony, przeszkolony w zakresie pracy wywiadowczej-sanitarnej  
i zaopatrzony w oryginalne dokumenty. Fałszowano jedynie rubrykę zawód, gdzie 
najczęściej wpisywano: „urzędnik prywatny”. Księża otrzymywali także dowód 
zamieszkania, pełnomocnictwo papieskie i apteczkę. Wybierano kapłanów zdrowych, 
zdolnych do ciężkiej pracy, wypróbowanych fizycznie i gotowych poświęcić własne 
życie dla sprawy. Za zgodą papieża Piusa XII księża mogli celebrować mszę  
z pamięci o każdej porze dnia i nocy bez jakichkolwiek szat liturgicznych, nie musieli 
zachowywać postu eucharystycznego, mogli błogosławić związki małżeńskie, 
udzielać dyspensy małżeńskiej, słuchać spowiedzi i udzielać zbiorowej absolucji. Co 
ciekawe, planowano także wyposażenie kapłanów w ampułkę z trucizną, ale strona 
kościelna odmówiła i wysyłanym księżom przekazano hostie, które miały formę 
kapsułek, powszechnie używanych wtedy w aptekach.  
 Ks. Paweł Krawczewicz wyjechał i pracował w fabryce w Stuttgarcie, skąd 
prowadził korespondencję z matką, która przesyłała w paczkach jego ulubione jabłka 
z sadu w Cegielniku. Zdaniem ks. H.Kietlińskiego, jego dalsza działalność 
duszpasterska wśród robotników przymusowych została wykryta przez gestapo. 
Natomiast jeden z uczestników misji, ks. A.Bardecki opisuje, że aresztowania 
nastąpiły jednego dnia na terenie całej III Rzeszy, na skutek zdrady w Warszawie, 
ale większość księży nie została zdekonspirowana. Ks. Paweł został aresztowany 29 
kwietnia 1944 r. i okrutnie skatowany. Następnie 17 września osadzono go w obozie 
koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie nosił numer 85 327. Uważam, że pomimo 
tortur nie zdradził swego powołania i powierzonych zadań, ponieważ w rubryce 
dotyczącej zawodu został zapisany jako piekarz, a nie ksiądz. 
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 Z obozu w Buchenwaldzie ks.P.Krawczewicz został przeniesiony do obozu 
pracy przymusowej S3 w Ohrdruf w Turyngii. Tu, na skutek głodu, bardzo ciężkiej 
pracy i tortur zachorował na gruźlicę. Zmarł w opinii świętości 11 marca 1945 r.  
w wieku 37 lat, po dwóch tygodniach przebywania w rewirze dla chorych. Jak zeznali 
świadkowie, do końca nie żałował swej decyzji o dobrowolnym trwaniu z rodakami  
i zachował pogodne usposobienie płynące ze stałej modlitwy i głębokiej wiary. Tu  
w Ohrdruf zetknął się z nim jako więzień ks. Andrzej Bardecki, który w liście z 1946 r. 
napisał: „Uważam, że człowiek, który świadomie, dla Boga, naraża się na śmierć  
i potem tę śmierć ponosi, jest męczennikiem”.  

Według jednej z hipotez ciało ks. Pawła Krawczewicza pochowano koło 
obozu, ekshumowano, a następnie w celu zatarcia śladów spalono przed 
wkroczeniem do obozu Amerykanów (4 kwietnia 1945 r.). Przypuszczam jednak, że 
szczątki ks. Pawła Krawczewicza znajdowały się w obozie, gdyż właśnie tu wojska 
amerykańskie, zszokowane okrucieństwem Niemców, odnalazły 3 tys. ciał 
pomordowanych oraz szczątki spalonych więźniów. 

Sługa Boży ks. Paweł Krawczewicz jest jednym ze 122 Sług Bożych, wobec 
których 17 września 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W posiadaniu 
najbliższej rodziny pozostały po ks. Pawle tylko dwie pamiątki: zdjęcie zbiorowe oraz 
obraz Matki Miłości Bożej, jego dar dla matki Jadwigi. W Cegielniku w dalszym ciągu 
istnieje dom rodzinny wybudowany w 1926 r., który do 1971 r. był własnością 
potomków rodziny Krawczewiczów. 
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Ryc. 72. Pomnik na 
cmentarzu w Górsku, Fot. 

A. Walczyński, 2009. 

WKROCZENIE WOJSK RADZIECKICH 
(Andrzej Walczyński) 

 
Pod koniec stycznia 1945 r. obszar dzisiejszej 

gminy został zajęty przez oddziały radzieckie, które 
stoczyły walki z Niemcami m.in. o Pędzewo, gdzie 
zginęło 7 żołnierzy. Na ich tyły zaczęły od 1 lutego 
nacierać oddziały niemieckie z Torunia, które 4 lutego 
opuściły Złąwieś Wielką i zaczęły posuwać się na 
północ. W rejonie Dąbrowy Chełmińskiej, Cichoradza, 
Unisławia i Chełmna doszło do krwawej bitwy, 
zakończonej 7 lutego, a w Gutowie Niemcy zestrzelili 
samolot radziecki. Jak wynika z relacji polskich 
świadków, przy drodze z Rzęczkowa do Dąbrowy 
Chełmińskiej było pełno pozostawionego i 
zniszczonego sprzętu wojskowego i trupów żołnierzy 
niemieckich. W wyniku nalotu samolotów radzieckich 
zostało zabitych ok. 30 żołnierzy i cywilów niemieckich, których pochowano na 
cmentarzu w Gutowie. 

Początkowo wojska radzieckie były traktowane przez ludność polską jako 
wyzwoliciele, szybko jednak stali się sprawcami licznych nieszczęść: aresztowań, 
rabunków, gwałtów, zniszczeń czy nawet zabójstw. Żołnierze, a szczególnie 
znienawidzone NKWD, stacjonujące m.in. w Starym Toruniu, Górsku, Smolnie, mogli 
aresztować Polaków nawet za posiadanie roweru jako oznaki kułactwa (bogactwa). 
M.in. w Rzęczkowie aresztowano rolnika Franciszka Babnicha, którego 
prawdopodobnie zamordowano, a niektórych Polaków i Niemców z Łążyna i Górska 
wywieziono na Syberię, gdzie zmarli z wycieńczenia. Jesienią 1945 r. Armia 
Czerwona rozpoczęła rekwizycje żywności, wcześniej zajęła majątki m.in. w 
Przysieku, Cichoradzu, Czarnowie, Toporzysku, szkoły, świątynie protestanckie, 
siedzibę gminy w Rzęczkowie. W kronikach szkolnych ze Złejwsi Wielkiej  
i Rzęczkowa zachowały się cenne świadectwa z tego okresu. Oto jedno z nich 
spisane przez kierownika Jana Wiśniewskiego, który przed wojną uczył w powiecie 
Włodzimierz Wołyński: 

[15 kwietnia 1945 r.] ... W tym samym dniu udałem się do Rzęczkowa... 
Pierwsze wrażenie było korzystne. Wieś podobała mi się. Trafiłem na moment, gdy 
ostatni żołnierze Armii Czerwonej, którzy kwaterowali w szkole i wszystkich 
budynkach przyległych odjeżdżali na Zachód. 
 Razem z sołtysem gromady ob. Tomaszem Sikorą udałem się do szkoły. 
Budynek zastaliśmy dosłownie zrujnowany: szyby w oknach powybijane, połowy 
okien w ogóle nie było, poznikały drzwi, klasy i mieszkanie służbowe przypominało 
jaskinię przedhistoryczną. 

[...] W dniu 6 maja 1945 r. przybyli do Rzęczkowa oficerowie kwaterunkowi 
Armii Czerwonej i oznajmili, iż jednostka wojskowa, która kwaterowała na wsi na 
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wiosnę, wraca na dłuższy pobyt i zajmie wszystkie budynki, w których kwaterowała 
poprzednio, a więc: kościół, szkołę, plebanię, budynek gminny oraz resztówkę  
w całości. Z budynków tych ludność cywilna w przeciągu 24 godzin musi się usunąć. 
 Interweniowałem w powyższej sprawie u ob. Inspektora Szkolnego, ob. 
Starosty Powiatowego, jak również i komendanta garnizonu Armii Czerwonej  
w Toruniu. Zabiegi moje pozostały bez rezultatu. Musieliśmy szkołę przenieść do 
budynku szkolnego na dołach [Dołach Rzęczkowskich], który to budynek 
przedstawiał bardzo smutny widok. Z budynku szkolnego nie pozwolono nam zabrać 
stołów, ławek, krzeseł, szaf i tablic. Już ich nigdy więcej nie ujrzałem. 
 Powrót do własnego budynku szkolnego 4 września 1945 r. Natychmiast po 
otrzymaniu tej pomyślnej wiadomości zacząłem czynić gwałtowne starania, aby 
otrzymać zwrot wszelkich mebli szkolnych, jakie musieliśmy pozostawić w m-cu 
czerwcu b. r. Niestety zabiegi moje okazały się mało skuteczne, nie pomógł nawet 
cuda działający „bimber”. Wszystkie stoły i ławki zostały odtransportowane do obozu 
zbiorczego w Wielkiej Złejwsi. Udało mi się jednak „wybimbrzyć” 15 ławek szkolnych 
oraz 5 tablic sprowadzonych przez Armię Czerwoną ze Szczecina. Sam budynek po 
opuszczeniu go przez wojsko był w stanie zupełnej ruiny, w gorszym o wiele stanie 
niż w miesiącu kwietniu. Usuwanie śmieci i gruzów trwało 2 tygodnie. Izby szkolne ze 
względu na brak drzwi, okien i pieców nie mogły być użyte. 
 W stosunkowo lepszym stanie był budynek Zarządu Gminnego, przyznany 
szkole... Tam brakowało „tylko” połowy szyb, zamków i klamek, a w podłogach były, 
liczne i niebezpieczne dziury, piece silnie uszkodzone, ale jednak były.” 
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STALINIZM I ODNOWA  
(Andrzej Walczyński) 

 
W archiwach szkolnych Zespołu Szkół w Górsku i Zespołu Szkół  

w Rzęczkowie zachowały się interesujące wpisy, które ukazują różne postawy wobec 
narzuconego wówczas w Polsce (1950-1956) dyktatorskiego modelu systemu 
radzieckiego, zwanego stalinizmem.  

Fragmenty kroniki szkolnej SP w Górsku z lat 1951-1952: 
„Spółdzielnia produkcyjna. Chłopi mało i średniorolni w gromadzie Górsk, 

gm.[ina] Smolno tworzą w dniu 17 stycznia 1951 r. spółdzielnię produkcyjną. Wśród 
zebranych prawie 40 mieszkańców Górska wielu przyznało się, że myśleli o tym, ale 
każdy z osobna. Z pomocą przyszła im Partia [Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza]. Chłopów zapoznano ze statutem wszystkich typów spółdzielni. Na 
powyższym zebraniu zapoznano chłopów z celem spółdz.[ielni] produkc.[yjni] i jej 
zadania w przebudowie wsi polskiej. Wśród żywej dyskusji, jaka się wywiązała było 
kilka osób nie ufnie [tak w oryg.-AW] jeszcze ustosunkowanych do spółdzielni, 
większość wypowiadała się zdecydowanie za spółdzielnią [...] Spółdzielnię 
postanowiono nazwać imieniem Feliksa Dzierżyńskiego. Utworzenie spółdzielni 
odbiło się wielkim echem i w szkole. Dzieci prowadziły ożywioną dyskusję na 
powyższy temat i na zaj.[ęciach] praktycznych zbudowały traktor z napisem: „Niech 
żyje Pokój na całym świecie”, „Niech żyje Spółdzielnia produkcyjna”. 

21 XII [19]50 r. Dzień urodzin Stalina. Uroczystość poprzedziły pogadanki, 
śpiewy, deklamacje i przygotowanie „gazetki ściennej”. W dzień „Urodzin” na 4 lekcji 
zebrały się dzieci w klasie, gdzie odbyła się wspólna akademia. Dzieci odśpiewały 
Hymn Związku Radzieckiego, uczennica kl. VI. odczytała referat, a następnie dzieci 
wygłosiły wierszyki i tańce. W wierszach podkreślono postać J.Stalina, jako Obrońcy 
Pokoju, Przyjaciela Dzieci i budowniczego socjalizmu. 

21. grudnia 1951 r. Dzień Urodzin J.Stalina. Dwa tygodnie przed 
uroczystością, jak zwykle, dzieci gromadziły materiał na powyższy dzień. Przy ładnie 
udekorowanej klasie, dzieci odświętnie przystrojone, rozpoczęły Akademię śpiewem 
„Hymnem Zw.[iązku] Radz [ieckiego].”. Następnie Ob. Zieliński Miecz.[ysław]- 
naucz.[yciel]tutejszej szkoły wygłosił krótki, lecz przystępny referat, zawierający dane 
o pracy i działalności J.Stalina. Następnie uczen.[nica] Kl. VIII. Lassota Alina 
odczytała urywek z życiorysu J.Stal.[ina] Potem dzieci kl. I i II. odtańczyły Walca 
[oryg.]. W dalszym ciągu następowały wierszyki o Stalinie, śpiew o Stalinie i okrzyk 
kier.[ownika] szk.[oły] na cześć Wodza Pokoju. 

Uroczystość zakończono „Hymnem Polskim”. 
[13 I 1952] Choinka Noworoczna [...] Atrakcją była choinka ozdobiona 

emblematami pracy, gołąbkami pokoju i wycinankami przedstawiającymi realizację 
planu 6-letniego”. 



 
70 

 

 
Ryc. 73. Zdjęcie wykonane w 1952. Na zdjęciu klasy I-VII z rodzicami i nauczycielami Zofią Majewską 

- kierownikiem szkoły, Gabrielą Zielińską i Mieczysławem Zielińskim. Zdjęcie pochodzi z kroniki 
szkolnej SP Górsk. 

 
Wybory parlamentarne w 1957 r. w ocenie kierownika szkoły w Rzęczkowie 

Wincentego Nalikowskiego. Fragment kroniki szkolnej SP w Rzęczkowie: 
„Wybory do Sejmu ! 
 W październiku 1956 roku nastąpiła odnowa życia politycznego, 
gospodarczego i kulturalno-oświatowego. Ostatecznie został złamany i obalony 
stalinowski system „zamordzierstwa”. Nareszcie będzie można swobodniej oddychać 
i swobodniej , szczerzej wypowiadać swe myśli. Najważniejsze, że nastąpi chyba 
rehabilitacja Sienkiewicza, naprawa błędów okłamywania młodzieży w historii. Dość 
już tej obłudy. Wśród ludności naszej okolicy pewien zryw, lecz jeszcze z rezerwą. 
Niewierzy [oryg.-AW] ludność zapewnieniom Rządu i Partii, bowiem z małymi 
zmianami na stanowiskach kierowniczych pozostają „maski” te, które prowadziły 
robotę szpiegowską oskarżania często ludzi niewinnych przed partią i urzędem 
bezpieczeństwa, oskarżenia fałszywe. Byli to przeważnie „nieroby”, którzy krzykliwą 
propagandą, po trupach darli się na wysokie stanowiska, pozbawiając posad ludzi 
posiadających odpowiednie przygotowanie fachowe. Kiedy też nadchodziły wybory 
do odrodzonego Sejmu lud niechętnie chciał głosować na posłów tak zw. 
„centralnych”. I gdyby nie kilka krotne [oryg-. AW] apele Wiesława Gomółki ludność 
nie głosowałaby na posłów centralnych. Jedynie obawa przed interwencją sowiecką 
podobnie jak na Węgrzech wpłynęła na ludność, że głosowała za posłami Frontu 
Jedności Narodu. Wybory w naszej wsi odbyły się sprawnie. Udział głosujących 
ponad 90 %. Lokalem wyborczym była świetlica gromadzka. Wybory odbyły się 20 
stycznia 1957 r.” 
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Ryc. 74. Ks. Jerzy Popiełuszko 
www.pcmagg.strefa.pl/images/

cytaty.html. 

BOGOSŁOWIONY KS. JERZY POPIEŁUSZKO 
(Andrzej Walczyński) 

 
Przy szosie nr A80 w Górsku stoją dwa krzyże 

upamiętniające tragiczne wydarzenie z 19 X 1984 r., 
miejsce zatrzymania i uprowadzenia ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r.w 
rodzinie chłopskiej w Okopach koło Suchowoli, w 
1980 r. został wikarym parafii na Żoliborzu w 
Warszawie. Tu w sierpniu tego roku znalazł się wśród 
strajkujących robotników Huty Warszawa i został 
kapelanem Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego - 13 XII 1981r., ksiądz Jerzy organizował 
pomoc dla internowanych członków Solidarności i 
ich rodzin. Od 1982 r. zaczął wygłaszać msze za 
Ojczyznę- w kazaniach występował przeciwko 
ówczesnym władzom, bronił prawa do życia w 
wolności i sprawiedliwości, protestował przeciwko aktom bezprawia i przemocy. Jego 
działalność była bacznie śledzona przez specjalną komórkę Służby Bezpieczeństwa 
(SB), która w 1983 r. zastosowała prowokację i podrzuciła do miejsca, w którym 
mieszkał w Warszawie broń i materiały wybuchowe. Ks. Jerzy został aresztowany  
i oskarżony pod fałszywymi zarzutami „nadużywania wolności sumienia i wyznania”. 
W wyniku ogłoszonej przez władze amnestii został wypuszczony na wolność, ale 
jego działania były w dalszym ciągu śledzone przez SB, szeroko i negatywnie 
komentowane przez ówczesnego rzecznika rządu Jerzego Urbana. 19 X 1984 r. 
ksiądz Jerzy został uprowadzony w Górsku przez funkcjonariuszy SB i bestialsko 
zamordowany. Jego ciało wrzucono do tamy we Włoclawku.  

Wbrew woli władz PRL ks. J.Popiełuszko został pochowany przy kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie. Miejsce to stało się miejscem kultu i celem 
pielgrzymek. Również w Górsku, wbrew władzom, zaczęto już w 1984 r. stawiać 
drewniane krzyże, które były usuwane przez funkcjonariuszy SB i Milicji 
Obywatelskiej. W kościele w Górsku odbywały się msze za Ojczyznę. Np. 18 X 
1987r., jak opisywało podziemne czasopismo: „opodal miejsca porwania śp. ks. 
Jerzego Popiełuszki odprawiona została przez ks. Kanonika Nowakowskiego w 
koncelebrze licznych kapłanów z Torunia msza św. w intencji Ojczyzny... Przybyli 
wierni z Torunia, Bydgoszczy, Golubia-Dobrzynia, Warszawy, Górska i okolic oraz 
poczty sztandarowe, między innymi „Solidarności ” z Huty Warszawa” . W 2010 r. do 
kościoła w Górsku sprowadzono relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,  
a jego imię przyjęła Bursa Akademicka w Przysieku, kierowana przez ks. prałata 
Daniela Adamowicza oraz Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku prowadzone przez 
ks. dra Pawła Nowogórskiego. 
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Ryc. 75. Pruski kierownik szkoły w Łążynie, Górny z uczniami, którzy przystąpili do 
strajku szkolnego 22.10.1906 roku. Zbiory B. Ziółkowskiego (Łążyn). 

STULECIE STRAJKU SZKOLNEGO W ŁĄŻYNIE 
(Bogusław Ziółkowski) 

 
Na podstawie zapisów niemieckiego historyka Hansa Maerckera w 1065 roku 

Bolesław II Śmiały, król Polski, nadał klasztorowi w Mogilnie przychody z Grudziądza, 
Łążyna i Chełmna. Zatem można zaliczyć Łążyn do najstarszych miejscowości ziemi 
chełmińskiej, a już na pewno do przedkrzyżackich. Najstarsze zapisy świadczące  
o istnieniu szkoły przykościelnej występują we wzmiankach o powstaniu szpitala  
w 1628, zniszczonym w 1667r. 

 
 
 
Proces germanizacji przybierał na sile. Decyzją rządu pruskiego minister 

Gosslet wprowadza również lekcję religii w języku niemieckim, co doprowadziło do 
fali protestów i masowego niezadowolenia narodu polskiego. 5 lipca 1905 roku 
odbywa się w Toruniu wiec Polek, na którym zwrócono uwagę na rolę matki-Polki  
w wychowaniu patriotycznym dzieci w okresie ofensywy germanizacyjnej. Fakt ten 
jeszcze bardziej podsycił i tak już napięte nastroje niezadowolenia społeczeństwa  
i doprowadził do fali strajków począwszy od dnia powrotu dzieci z wakacji jesiennych 
22 października 1906 roku. Bierny opór najliczniej stawiały dzieci wiejskich szkół  
w powiecie toruńskim: Łążynie, Bierzgłowie, Kończewicach, Chełmży, Kamionkach. 

Na podstawie opowiadań byłych uczniów, naocznych świadków wydarzeń, 
dzieci zwykle witały nauczyciela religii słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”. Gdy kazano im wypowiadać te słowa w języku zaborcy „Gelobt sei Jesus 
Christus”,w akcie protestu milczały. Kary cielesne były często stosowane w zaborze 
pruskim, a w obliczu buntu dzieci stawały się nagminne oraz przybierały okrutne 
formy. Często po wyjściu ze szkoły, gdzie przetrzymywane były do godzin 
wieczornych, udawały się prosto pod Bożą Mękę i śpiewały pieśni kościelne.  
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Ryc. 76. Uczniowie, świadkowie wydarzeń 1906 roku. Zdjęcie wykonane w sali dzisiejszej biblioteki. 
Po prawej stronie niewidoczny żelazny piec (dwumetrowej wysokości, w którym dzieci same paliły 

deskami z pogorzeliska po spalonych mieszkaniach nauczycieli). Zbiory B.Ziółkowskiego. 
 

Ze strajkującymi dziećmi solidaryzowała się cała wieś, czego dowodem były 
spotkania po niedzielnej mszy św. wszystkich mieszkańców na „dołach łążyńskich”. 
Na spotkaniach tych rozmawiano w ojczystym języku. 

 
Ryc. 77. Mieszkańcy Łążyna i okolic na wspólnych spotkaniach, zbiory B.Ziółkowskiego. 

 
Inną formą wspólnych spotkań społeczeństwa były procesje dziękczynne  

w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas których spotykali się mieszkańcy 
Bierzgłowa i Łążyna. Jedna procesja wychodziła z Bierzgłowa, druga z Łążyna  
z księdzem i spotykały się w połowie drogi między wsiami.  
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Ryc. 78. Procesje wychodzące z Bierzgłowa i z Łążyna w 1908 r., zbiory B. Ziółkowskiego. 

 
Strajk szkolny w 1906 roku na ziemiach zaboru pruskiego spełnił bardzo 

ważne zadanie. Z jednej strony w skuteczny sposób hamował akcję germanizacyjną, 
z drugiej zaś kształtował patriotów polskich, którzy od 1918 roku z bronią w ręku 
wypędzali Niemców z Poznania i Pomorza. Jednym z nich był Czesław Ziółkowski. 

Czesław Ziółkowski (pseudonim Sambor) był absolwentem szkoły w Łążynie, 
uczestnikiem strajku szkolnego. Gimnazjum ukończył w Collegium Marianum  
w Pelplinie i w gimnazjum klasycznym w Grudziądzu, gdzie należał do tajnej 
organizacji Filaretów i Filomatów. Za swą działalność był ścigany przez niemiecki 
„Grenzschutz”. Wcielony w 1917 r. do wojska zaborczego, uciekł pod Lubiczem przez 
kordon do oddziałów powstańczych wyzwalającego się spod jarzma niewoli 
województwa poznańskiego. W 1919 roku został mianowany w Poznaniu 
podporucznikiem wojsk polskich. „Sambor‘’ za udział w wojnie bolszewicko-polskiej  
w 1920 r. otrzymał Krzyż Walecznych. Brał udział w oswobodzeniu Torunia i całego 
Pomorza. Opisał najważniejsze wydarzenia związane z walkami o niepodległość 
ojczyzny oraz wyswobodzenia Torunia w powieści „Pod znakiem Gryfa”. W wolnej 
Polsce służył jako podporucznik i admirał III B. 63 Pułku Piechoty w Toruniu. Zmarł  
w 23 roku życia i został pochowany na cmentarzu w Łążynie. 
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Ryc. 79. Ppor. Czesław Ziółkowski, zbiory B.Ziółkowskiego. 

 
Strajk szkolny dzieci wywarł duży wpływ na dalsze działania narodowo-

wyzwoleńcze zmęczonego niewolą społeczeństwa Łążyna. 15 marca 1908 roku  
w dużej sali gospody w Bierzgłowie powołano Stowarzyszenie „Towarzystwo 
Ludowe”, do którego zapisało się stu członków. Powołane było ono do walki  
z zaborcą. 
  Na pierwszym posiedzeniu powołano zarząd stowarzyszenia. Po latach ks. 
J. Dembieński we wspomnieniach pisał: „Radości mało- goryczy dużo”. Tak zaś 
opisał początki Towarzystwa Ludowego: „Pewnego razu, kiedy przechadzałem się po 
Łążynie, podeszło do mnie dwóch mężczyzn, Liegman i Ziółkowski:- Ks. Wikary, 
wszędzie wokoło zakładane są Towarzystwa Ludowe. Nie pomógłby wielebny nam 
pomóc, by u nas takie powołać”. 

 



 
Ryc. 80. Ks. Wikary Józef Dembiński (1879 – 

1962). Zbiory B. Ziółkowskiego. 
 
 
 
 
 

 
 

Ryc. 81. Prezes – Jan Liegman (1868 – 
1939).Zbiory B. Ziółkowskiego. 

 

 
Ryc. 82. Sekretarz i skarbnik – Franciszek Ziółkowski (1866 – 1964) 

Zbiory  B. Ziółkowskiego 
 

 
 

Spotkania odbywały się m.in. na Dołach Łążyńskich w obecności ks. 
proboszcza Jana Szopieraja, budowniczego kościoła w Łążynie w 1898 r., ks. 
wikarego Dembieńskiego, prezesa stowarzyszenia Jana Liegmana, pisarza  
i skarbnika Franciszka Ziółkowskiego oraz członków Towarzystwa Ludowego. Na 
zebraniach można było mówić po polsku, dlatego spotykano się co dwa tygodnie.  
W spotkaniach uczestniczyły również dzieci, szczególnie, jeśli były to spotkania  
w terenie. Brały udział także w zabawach, spacerach i przedstawieniach teatralnych. 

Stowarzyszenie szerzyło wiedzę o Polsce i Polakach. W tym czasie Łążyn 
należał do zaboru pruskiego i na każdym zebraniu był obecny żandarm z Rzęczkowa 
Schaner. Towarzystwo Ludowe działało do 23 lutego 1936 roku. Zachowały się do 
dnia dzisiejszego wszystkie /260/ protokoły pisane przez sekretarza i skarbnika 
stowarzyszenia Franciszka Ziółkowskiego i jego żonę Zofię. Zebrania Towarzystwa 
Ludowego były manifestacją przeciwko zaborcy. Prowadzono teatr. Dochód z pracy 
teatru przeznaczano na działalność statutową oraz zakup „Tygodnika Ilustrowanego” 
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oraz innych czasopism redagowanych po polsku w Galicji. Systematycznie 
przywożono z Pelplina czasopismo „Pielgrzym”, które było czytane na spotkaniach. 
Na każdym spotkaniu wiele słów kierowano do dzieci i młodzieży. 

 
 

 
Ryc. 83. Przedstawienie ,,Zemsty ” A. Fredry przygotowane w 1913 roku. Zbiory B.Ziółkowskiego. 

 
Towarzystwo Ludowe działało w wolnej Polsce jeszcze przez wiele lat.  

W 1926 roku Jan Liegman przeprowadził się z Łążyna do Torunia. Od tego czasu 
prezesem stowarzyszenia został Franciszek Ziółkowski, który na pożegnanie wręczył 
Janowi okolicznościowy dyplom. 23 lutego 1936 roku postanowiono zwołać jeszcze 
raz zebranie, aby podjąć decyzję, co do przyszłości stowarzyszenia, które 
ostatecznie rozwiązano. 

 

 
Ryc. 84. Zapiski  z zebrania TL z 13 listopada 1921 roku. Zbiory B.Ziółkowskiego. 
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Po 125 latach niewoli nastąpiła wielka radość i entuzjazm ludności polskiej. Na 
Pomorzu z wielką niecierpliwością wyczekiwano na wkroczenie wojsk polskich. 
18 stycznia 1920 roku o godzinie 15.30 wkroczyła do Torunia Dywizja Pomorska pod 
dowództwem pułkownika Skrzyńskiego powitana przez Prezesa Toruńskiej Rady 
Ludowej, dra Ottona Steinborna. Przed Ratuszem dokonano oddania władzy przez 
niemieckiego nadburmistrza dra Hassego w ręce polskiego dowódcy. 
Główne uroczystości związane z powrotem Torunia do macierzy odbyły się 21 
stycznia 1920 roku. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem Mikołaja Kopernika 
przemówił z balkonu toruńskiego ratusza gen. Józef Haller. Po jego wystąpieniu 
rozległy się niemilknące wiwaty na cześć Rzeczypospolitej Polskiej przy dźwiękach 
hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 85. Gen. Józef Haller na rynku w Toruniu, zbiory B. Ziółkowskiego. 
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KAPLICZKI 
(Bogusław Ziółkowski) 

 
„Ka ino spojrzyć drogom idącemu wsiowom,  
wszędy dojrzy figurę tu starom tam nowom - 

kazdo grubso topola, wierzba i przypłocie 
wprasa świentom opatrzność znużonej tęsknocie.” 

  
Kapliczki stawiano na uroczyskach, przy rozstajnych drogach, przy sławnych 

drzewach, na krańcach wsi i miasteczek. Kapliczki, figury świętych i krzyże 
wznoszono w miejscach szczególnych, nieprzypadkowych. Budowano je między 
siedliskami ludzkimi a przestrzenią pól i lasów, gdzie stare topole wciąż inne studziły 
swoim cieniem kłosy, złocistych pochylonych z dobrobytu zbóż. Stawiali je fundatorzy 
na chwałę Bożą, ale i dla upamiętnienia własnego nazwiska; stawiali je, aby pobudzić 
do pobożnych myśli i modlitwy przypadkowego wędrowca, nim wstąpił na spoczynek 
do wsi. Kapliczki przydrożne, podobnie jak i rzeźby, były wyrazem zapotrzebowań 
artystycznych i duchowych ludu polskiego, odbiciem jego codziennych trosk. 
Wizerunki świętych, często zwykłym kozikiem cięte przez samorodnych artystów 
ludowych, szczerych wielbicieli polskiego folkloru, z cierpliwością wysłuchiwały 
modlitw proszących o łaski. Rzeźba pośredniczyła w kontaktach z różnymi świętymi 
opiekunami i patronami, których obowiązkiem było chronienie mienia chłopskiego od 
wszelkich klęsk: bydła od chorób, pola od powodzi, zagrody od ognia. Jedni święci 
strzegli przed chorobami, bólami, nieszczęściami, kradzieżami, inni mieli za swój 
święty obowiązek kojarzenie małżeństw, czuwanie nad dobrym zamążpójściem, nad 
życiem rodzinnym. 
 W wierzeniach ludowych istniał bogaty i wszechstronny program obowiązków 
świętych patronów. Św. Florianowi powierzano ochronę przed ogniem, Janowi 
Nepomucenowi przed powodzią, Marcinowi ochronę ozimin przed mrozem, a ludzi 
przed biedą. Otylia strzegła zbiory przed szczurami i szarańczą, Agata i Barbara 
przed piorunami, Ambroży zaś pomagał w hodowli pszczół. Podobnie, jak mienie 
powierzano opiece patronów, tak też i w różnych sytuacjach życiowych zachodziła 
konieczność pozaziemskich interwencji, których lud szukał i oczekiwał od swoich 
orędowników. I tak św. Antoni był specjalistą w odszukiwaniu zagubionych rzeczy, 
Jacek chronił przed kradzieżą, Apolonia przed bólem, a małżeństwa najlepiej 
kojarzyła Anna. Do obowiązków Mikołaja należało czuwanie nad pannami na 
wydaniu, Józefa – nad szczęściem rodzinnym i doprowadzeniem do dobrej śmierci, 
natomiast św. Florian i Jacek mieli za zadanie chronić kobiety przed bezpłodnością. 
Ci święci patronowie dyktowali temat rzeźbie ludowej, odgrywającej w pierwszym 
rzędzie rolę użytkową, wyobrażenia świętej osoby, do której kierowano prośby  
i modły. Figurki protektorów umieszczane były w kapliczkach przydrożnych, polnych  
i leśnych, nad wodami, na mostach, na słupach przy drogach, na fasadach domów  
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i we wnękach. Do najczęściej występujących w polskiej rzeźbie ludowej należą figurki 
Chrystusa Frasobliwego. 
Poniżej przedstawiam kilka figurek z Łążyna i okolicy, zdjęcie wraz z linorytami 
wykonanymi przez uczniów SP Łążyn: 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Ryc. 87 Kapliczka postawiona w 1984r. przez ks. Jerzego Bunikowskiego w pobliżu 
fundamentów rozebranego w latach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia neogotyckiego 

kościoła w Rzęczkowie. 
 

Ryc. 86 Kapliczka św. Antoniego wybudowana i poświęcona w 1924r. Ufundowana przez 
Mariannę i Marcelego Wronkowskich, a w 1946r. odbudowana przez córkę Annę 

Kwiatkowską /w innym stylu/ stoi przy drodze między Łążynem a Siemoniem do dziś. 
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Ryc. 88 Kapliczka św. Nepomucena w Siemoniu zniszczona przez okupantów niemieckich  
w 1945 roku. Dzięki staraniom Henryka Bukowskiego, Leona Muchewicza, Jerzego 

Domrzalskiego i Ireny Hoffman odbudowana i poświęcona 15.09.2002r. 

Ryc. 89 Kapliczka fundacji Stanisława Chachaja, zbudowana pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia i postawiona w miejscu przedwojennej na posesji 

fundatora przy drodze w centrum wsi Łążyn. 
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Ryc. 90 Kapliczka od zachodniej strony plebanii w Łążynie zbudowana przez ks. 
Jerzego Bunikowskiego w 1984r. Przy tej figurce co roku w procesji Bożego Ciała 

budowany jest czwarty ołtarz. 

Ryc. 91 Figurkę zbudował w 1947 roku Marian Makowski w podzięce za szczęśliwy powrót 
z wojny. W 2002 roku odnowiona przez Grzegorza Podlasińskiego. 
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ZWIĄZKI SZKOŁY W ŁĄŻYNIE Z LOKALNYM 
ŚRODOWISKIEM NA PRZESTRZENI WIEKU  

(Bogusław Ziółkowski) 
 

 
 
Ryc. 92. Zdjęcie grupowe uczniów ze szkoły w Łążynie wraz z dyrektorem Bogusławem Ziółkowskiem 

oraz kadrą nauczycielską, przed budynkiem szkoły w Łążynie. 
 
 
Szkoła podstawowa w Łążynie mieści się w kompleksie budowlanym o łącznej 
powierzchni 1200 m/2 . Stara część szkoły to budynek składający się z trzech 
pomieszczeń, pamiętających czasy zaboru pruskiego. Dobudowana w latach 
osiemdziesiątych nowa część to piętrowy budynek, przestronne oświetlone klasy, 
korytarze o łącznej pow. 250 m/2, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna.  
 
Mówiąc o związkach szkoły ze społeczeństwem lokalnym należy wspomnieć czasy 
zaboru pruskiego, kiedy to polskie dzieci nie mogły mówić w języku ojczystym.  
W zapiskach protokołu Towarzystwa Ludowego działającego w Łążynie z 8 maja 
1921 roku czytamy: „po odczycie  kierownika szkoły Kołpackiego prezes wspomniał  
o Śląsku. Powstanie na górnym Śląsku pociągnęło za sobą mnóstwo ofiar, a przecież 
nie damy tym wdowom i sierotom, których żywiciele za wolność Śląska walczyli  
i zginęli z głodu umierać…”. Na ten cel przeznaczono 815 marek. I znowu kolejny 
zapis: „odegrano „Ulica nad Wisłą”, dzieci szkolne przygotowane przez kierownika 
Kołpackiego wywiązały się dobrze ze swego zadania. Deklamacje wygłoszone przez 
dzieci i teatrzyk wypadły znakomicie, publiczność darzyła wszystkich za te trudy  
i mozoły hucznymi oklaskami.”  
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Towarzystwo Ludowe działające w  latach 1908-1936 w Łążynie wywarło wielki 
wpływ na wychowanie młodzieży szkolnej. Zapewne trudny to był okres, choć bardzo 
radosny i od lat oczekiwany, czas odzyskania niepodległości. Nowe czasy niosły 
nowe wyzwania społeczne. 20 marca 1921 r. prezes Liegman głosił: „Dewizą naszą 
w dzisiejszych czasach powinna być praca i jeszcze raz praca, dopiero jak 
zaczniemy pracować tak jak przed wojną, dobrobyt nasz, poszczególnych osób  
i całego państwa się podniesie i Polska dojdzie do rozkwitu.”  Wielu prelegentów 
zwracało się do młodzieży, dając im wiele nadziei na nadchodzące dni. 13 listopada 
1921 r. Zofia Ziółkowska  skierowała następujące słowa do młodzieży wsi: „nawołuję 
tą przyszłość naszego narodu do pracy nad sobą dla Ojczyzny, przykładem Anglii 
przez sport i gry różne na wolnym powietrzu, duchownie przez czytanie dobrych 
gazet, książek, towarzystw i kursów odpowiednich...” 
W latach 1923-1931 powstaje pierwsza Miejscowa Rada Szkoły. Jej członkowie - 
Franciszek  Ziółkowski, Blachowski, Lesiński, Józef Gulczyński - zabiegali o rozwój 
szkolnictwa i edukacji  dzieci wsi Łążyn. Zaopiniowano wnioski: podniesienie etatu 
szkoły do stopnia odpowiadającego potrzebom wszystkich pozycji oraz reperacje 
pompy, zlikwidowanie pogorzelisk po spalonym mieszkaniu nauczycielki, 
wystosowanie wniosku o urlopowanie uczniów według podanego spisu na czas 
zbierania ziemiopłodów. Członkowie Rady Szkoły byli działaczami społecznymi od 
wielu lat. Jeden z nich wspominał, jak przed dziesięcioma laty  po pożarze owczarni 
gospodarza Raciniewskiego wystosowali z Janem Liegmanem petycję do władz 
pruskich o konieczności powołania straży pożarnej w Łążynie. W 1913 roku powstała 
jednostka. Świadek wydarzeń opisuje, jak Jakub Konopka, strażak, zostawił rodzinę 
w wigilijny wieczór i wybiegł z domu do pożaru. Tego wieczoru ogień z płonącego 
gospodarstwa przeniósł się na szkołę. Spłonęło mieszkanie dla nauczycielki 
dobudowane od północnej strony szkoły. Z opisu wynika, że strażacy hełm miedziany 
i płaszcz strażacki mieli w domach. Opis świadka wydarzeń zachował się w zbiorach 
prywatnych do dzisiejszego dnia. Zachowały się również zdjęcia z jubileuszów 
dwudziestolecia, siedemdziesięciolecia i dziewięćdziesięciolecia istnienia straży 
łążyńskiej. Przy szkole działała biblioteka „Białego Krzyża” /70 tomów/, pozostałości 
biblioteki niemieckiej przejęła szkoła w Rzęczkowie. We wsi nauczycielka, Ludwika 
Kuźmierska, prowadziła stowarzyszenie młodzieńców Kongregacji Mariańskiej 
Stowarzyszenia Dzieciątka Jezus.  
W roku 1936 nad Łążynem przeszedł potężny huragan, który trwał zaledwie 10 
minut, a poczynił dotkliwe spustoszenia - dziesiątki powalonych starych drzew, 
pozrywane dachy, zwalona wieża łążyńskiego kościoła, u Lesińskich powaliło nawet 
szopę  zbudowaną z cegły, która śmiertelnie przygniotła panią Tamborek. Gospodarz 
Adamski, świadek pamiętnych wydarzeń, opowiadał: „zdążyliśmy z ojcem postawić 
tego dnia drugi stóg zboża, jak to wszystko się zaczęło, z nieba przy silnym wietrze 
leciały wielkie jak pięści bryły lodu”. Usuwanie szkód trwało kilka miesięcy, a jeszcze 
w 1938 roku były widoczne ślady pamiętnego lata. Wieś bardzo przeżyła to 
wydarzenie, nie wiedząc jeszcze, że nadchodzą tragiczne czasy  nie tylko dla 
społeczności Łążyna, kraju, ale dla całego świata. Społeczeństwo, zajęte usuwaniem 
szkód, nie śledziło problemów, z jakimi borykała się szkoła w tym trudnym okresie 
powojennym. Huragan poprzewracał płoty, drzewa, zniszczył wiele okien. Koniec lat 
międzywojennych to okres szczególnie trudny dla szkoły. Przy stodole  szkolnej  
w chlewie ze zwierzętami mieszkała bezrobotna rodzina, w warunkach urągających 
godności człowieka, a jednocześnie działała na dziatwę szkolną „ujemnie 
wychowawczo, gdyż dzieci bawiąc się na przerwach siłą faktu patrzeć musiały na ten 
stan rzeczy, ponadto ze szkolnych ubikacji korzysta cała parafia, co nie przyczynia 
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się do utrzymania zdrowotnego stanu młodzieży narażonej na nabycie sobie nawet 
chorób wenerycznych” – żalił się kierownik Komorowski w raporcie do  inspektora 
oświaty w Toruniu. Stan klas oraz mieszkania dla nauczycielki w opinii lekarza 
powiatowego L. Kokoszyńskiego był antysanitarny. Liczba dzieci w szkole łążyńskiej 
z roku na rok rosła; w roku szkolnym 1938/1939 doszła do 132 uczniów i choć 
zgodnie z paragrafem 9 statutu szkół publicznych przy liczbie dzieci 121 powinna  
zostać szkołą przekształconą na szkołę II stopnia, to jednak z powodów złych 
warunków lokalowych dla dzieci i nauczycieli kierownik zdecydował się pozostać przy 
dotychczasowej szkole I stopnia oraz przy zatrudnieniu tylko dwóch nauczycieli 
(kierownika Komorowskiego i nauczycielki Dydowej). Kolejne lata szkolne w liczbach: 
1935/36  –  99 uczniów  
1936/37 – 108 uczniów       
1937/38 – 120 uczniów 
1938/39 – 132 uczniów.  
Od dwóch lat rozwiązana jest działalność Towarzystwa Ludowego, we wsi działa 
tylko Kasa Stefczyka, mleczarnia i warsztaty rzemieślnicze. Ludność rolnicza 
prowadzi intensywną gospodarkę rolną oraz bierze czynny udział w zebraniach  
i uroczystościach szkolnych, pomaga w organizacji pierwszej wycieczki poza wieś 
oraz dofinansowuje dożywienie dzieci biednych na kwotę 103 zł i wnosi świadczenia 
w naturze /kawa, cukier, tran/ na sumę 62 zł. Warunki bytowe i sanitarne szkoły były 
bardzo trudne, przy wciąż zwiększającej się liczbie dzieci w szkole. Nadeszły czasy 
niepokojów społecznych, narastały antagonizmy w stosunku do siedmiu rodzin 
niemieckich, o silnych zapatrywaniach hitlerowskich. Klimat do pracy dydaktyczno – 
wychowawczej okazał się bardzo niekorzystny. 
 
Okres II wojny światowej 1939 – 1945 
 
Okupacja 1939 roku zmusiła kierownika Oleksego Komorowskiego do opuszczenia 
Łążyna. Jego miejsce w szkole zajął Niemiec Grigo, który z dwoma nauczycielami tej 
samej narodowości będzie prowadził szkołę w czasie okupacji. Na podstawie 
przekazów ustnych wiemy, że mówić w szkole można było wyłącznie po niemiecku 
oraz że Grigo w sposób szczególny nie wyróżniał uczniów narodowości niemieckiej. 
Stworzył również wzorcowo wyposażoną modelarnię, w której młodzież mogła 
majsterkować, tworząc podobno piękne modele samolotów, okrętów. Poza tym 
przekazy ustne są skąpe i niewiele z nich można wywnioskować o funkcjonowaniu 
szkoły i postawach etyczno – moralnych społeczeństwa. Okres okupacji to 
najokrutniejsze karty historii XX wieku oraz trudny do analizy aksjologicznej czas, 
gdyż w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia człowiek ustala hierarchię wartości 
bardzo subiektywnie w zależności od siły ducha, odporności i wytrzymałości 
psychicznej. Niewielu wspomina te ciężkie czasy.                        
 
 
Okres powojenny 1945-1971 
 
Koniec wojny, wielka radość i nasuwające się pytania, od czego chciałoby się 
zacząć, nadrobić stracony czas, po prostu chce się żyć, a w głowie jeszcze myśli 
rozliczają się z przeszłością. Żal po poległych na wojnie. Czesław Ziółkowski 
zamordowany  na Barbarce, tak blisko domu. Feluś Adamski nie dotarł do domu po 
przesłuchaniu w Toruniu. Do Łążyna wrócił zaś z wojny Olek Komorowski, kierownik 
szkoły przed wojną. „To był swój chłop” - mówią pamiętający go rolnicy. Co więcej, 
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„uczy dzieci, a i uprawia ziemię”. Oleksy Komorowski rzeczywiście znał się na roli  
i potrafił napisać do władz, gdy sytuacja tego wymagała. Przygotowanie szkoły do 
przyjęcia dzieci nie trwało zbyt długo. Zawierucha wojenna spustoszeń większych  
w szkole nie poczyniła. Natomiast kłopoty były z wyposażeniem w pomoce 
dydaktyczne, zeszyty, przybory do pisania. W latach pięćdziesiątych  
i sześćdziesiątych szkoła zdana była tylko na własne siły, jednak społeczeństwo 
pozostało otwarte na wszelkiego rodzaju pomoc, wystarczyło poprosić. Nikt pomocy 
szkole nie odmówił. Stolarz Rutkowski zajmował się cięciem drewnianych 
czterometrowych przedwojennych ławek szkolnych na „nowoczesne na miarę – 
dwuosobowe”. Będzie łatwiej w nich zajmować miejsca oraz wychodzić do tablicy. 
Lata pięćdziesiąte związane były z elektryfikacją, która do Łążyna zawitała, co było 
zwiastunem postępu i cywilizacji zaglądającej mieszkańcom pod strzechy. Kierownik 
Komorowski nawoływał do pomocy przy wkopywaniu słupów, by szkoła i wieś miały 
jak najprędzej światło. Wkraczać będzie wieś polska w nową epokę ciągłych 
przemian. Społeczeństwo zainteresowane szkolnictwem, rozwojem kultury na 
początku lat sześćdziesiątych buduje w czynie społecznym nowy Klub Rolnika,  
z piękną sceną, salą widowiskową 90m2 oraz zapleczem. Tu zawiązuje się Koło 
Gospodyń Wiejskich skupiające kilkadziesiąt pań chętnych do społecznej działalności 
wsi, tym samym szkoły. Ożywia się stara, sięgająca czasów z Towarzystwa 
Ludowego tradycja teatrów. Pierwszymi przewodniczącymi koła są panie - Ordon, 
Sabina Gulczyńska, Genowefa Grabowska, a w latach siedemdziesiątych - 
Wojnowska i Maria Lipińska. Działalność dochodowa koła pozwalała na wspieranie 
szkoły nie tylko finansowo, ale w pomocy przy organizowaniu dla dzieci uroczystości 
szkolnych. W porze wakacyjnej opłacano studentki do opieki nad dziećmi ciężko 
pracujących w tym czasie przy żniwach rolników. Organizowane zajęcia odbywały się  
w szkole i cieszyły się dużym zainteresowaniem nawet tych najmłodszych. Członkinie 
Koła organizowały porą jesienno-zimową, gdy w gospodarstwie zdecydowanie mniej 
było pracy niż latem kursy szycia, gotowania, pieczenia ciasta, obsługi sprzętu 
gospodarstwa domowego. Zakupiły także magiel elektryczny, a przed zabawami 
wiejskimi często odbywały się także pokazy wyrobów garmażeryjnych, które za 
niewielką odpłatą można było zdegustować na zabawie lub organizowanych 
corocznie dożynkach. A wszystko po to, by społeczeństwo  dorównało  postępowi we 
wszystkich najdrobniejszych dziedzinach życia. Z okazji dnia dziecka były  
współorganizatorkami przedstawień i występów dla dzieci. Wspierane fachową 
pomocą nauczycielki Zientarskiej, tworzyły bardzo ambitne sztuki teatralne, często 
angażując również  Walentego Adamskiego, Konrada Kwiatkowskiego, Hieronima 
Kwiatkowskiego. Grywano „Zemstę”, „Zrzędę i przekorę”, „Jeden z nas może się 
ożenić”. Współpraca szkoły ze środowiskiem przyniosła obopólne korzyści  
i satysfakcję, a jednocześnie integrowała środowisko. Nauczyciele często służyli nie 
tylko doświadczeniem, dobrą radą, ale często stawali w obronie interesów rolników, 
redagując poprawnie niejedno pismo do urzędów, w zamian  członkinie Koła 
organizowały wycieczki dla dzieci do Biskupina czy nad morze. Koło Gospodyń 
Wiejskich zakupiło również jeden z pierwszych telewizorów we wsi. Wieczorem taki 
mały odbiornik skupiał wokół siebie połowę wsi.  
 
Lata 1971 – 1984 
 
Od roku 1971 kierownikiem szkoły zostaje pracujący w niej od 1956 Hieronim 
Kwiatkowski, który energicznie zabiega o podniesienie warunków pracy szkoły 
poprzez szereg prac remontowo-budowlanych, wymianę starych drewnianych ławek 
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pamietających czasy zaborów na nowe prosto z CEZAS-u. Buduje nowy kompleks 
sanitariatów, likwidując stare drewniane znajdujące się na środku boiska szkolnego 
Ośmioklasowa szkoła podstawowa mieści się w trzech budynkach, trzy klasy  
w budynku głównym i pozostałe w odległym od szkoły o kilometr Łążynku w dwóch 
budynkach, co niewątpliwie bardzo utrudniało dobrą organizację pracy. Nic 
dziwnego, że ludność Łążyna już wiele lat temu mocno myślała o  budowie szkoły. 
Ten stan rzeczy trwał do 1977, kiedy wprowadzono Gminne Szkoły Zbiorcze  
i uczniowie dowożeni byli od klasy V do szkoły w Rzęczkowie. Dowóz był dla dzieci 
uciążliwy, często spóźniały się one na lekcje, do domów  także wracały późno, po 
godzinie 16.00. Stan techniczny przyczepy do przewozu dzieci był bardzo zły, zimą 
często zawodziło ogrzewanie, a często także hamulce. Zbyt przepełniona dziećmi 
przyczepa stanowiła zawsze zagrożenie, szczególnie zimą na zaśnieżonych drogach 
i stromym podjeździe pod górę łążyńską. Tym środkiem lokomocji dojeżdżały dzieci  
z Czarnego Błota, Zarośla i Łążyna do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rzęczkowie już  
o godzinie 6.30. Poprawa warunków dowozu nastąpiła w latach osiemdziesiątych, 
kiedy wprowadzono po wielu  monitach rodziców autobus. Rodzice często byli 
motorem zmian na lepsze, szczególnie kiedy bezpieczeństwo i zdrowie ich dzieci 
było zagrożone. Pozostałe dzieci uczęszczające do szkoły w Łążynie do klas I – IV 
nie musiały wcześnie wstawać i do domu wracały zaraz po lekcjach. Współpraca z 
lokalnym otoczeniem w Łążynie nadal rozwijała się poprawnie. Wszystkie lekcje 
odbywały się w budynku głównym, dzieci nie musiały przechodzić na niektóre lekcje 
do Łążynka. Szkoła ciągle jednak borykała się z problemami finansowymi. Brakowało 
funduszy na remont klas, przestawianie starych pieców kaflowych. Hieronim 
Kwiatkowski zapoczątkował historię wycieczek szkolnych w odległe zakątki kraju. 
Wyszedł naprzeciw społeczeństwu wsi zakładając teatr, w którym grali nie tylko 
nauczyciele, ale również rodzice ochotnicy. Znał dobrze społeczeństwo, tu się 
urodził, wychował, chodził do szkoły i tu całe życie pracował,  ponadto prowadził koło 
łowieckie, którego był prezesem. Dopiero lata osiemdziesiąte przyniosą zmiany na 
lepsze, zostaną zlikwidowane  zbiorcze szkoły  gminne.  
 
1984 - 
 
Pierwszego września 1984 roku obowiązki dyrektora szkoły w Łążynie przejmuje od 
przechodzącego na emeryturę Hieronima Kwiatkowskiego Bogusław Ziółkowski. 
Jak czas pokaże, będzie to piąty i ostatni w XX wieku dyrektor szkoły w Łążynie.  
Czteroklasowa szkoła mieściła się w trzech pomieszczeniach szkoły pamiętającej 
czasy zaborów. W klasach podłoga była z płyty pilśniowej, wytartej pod ławkami  
z farby. Przydałoby się położyć linoleum, ale zdobyć je na naszym rynku graniczyło  
z cudem. Decyzja wyjazdu do Jasła, gdzie mieściła się fabryka produkująca linoleum 
okazała się bardzo skuteczna. Szkoła pozyskała bez większych trudności od 
dyrektora zakładu talony upoważniające do kupna w sklepie przyzakładowym 8 rolek 
linoleum parkietowego. Transport z odległego Jasła do Łążyna okazał się prosty  do 
realizacji dzięki Polskiej Spedycji Krajowej. Po kilku dniach kilkoro rodziców 
pomagało ścielić klasy tym eleganckim tworzywem. Kiedy dzieci cieszyły się  
z niespodzianki, rozbierany był stojący na środku boiska szkolnego budynek 
gospodarczy. Nie było innego wyjścia, bowiem mury miały zbyt duże odchylenia od 
pionu i groziły zawaleniem. Trochę było żal, bo to pierwsza remiza strażacka  
z czasów zaboru pruskiego, w której kiedyś stacjonowały dwie sikawki konne. 
Pomagała w tym młodzież pozaszkolna, której przewodził Mirosław Hoffman z koła 
Związku Młodzieży Wiejskiej. Znani byli jako dobrzy organizatorzy nie tylko  
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w zabawie, ale i w realizacjach wspaniałych przedsięwzięć środowiskowych.  Sami 
zaproponowali pomoc w uprzątaniu miejsca pod nowy budynek gospodarczy. Do 
prac rozbiórkowych i porządkowych przybywało wielu ludzi, padły słowa: ,,cegła 
przyda się do budowy szkoły’’. Niektórzy byli już w wtajemniczeni w nieśmiałe plany 
szkoły na najbliższe lata.  W listopadzie nowy budynek gospodarczy był ukończony. 
Tymczasem nauczyciel Kwiatkowski przeprowadził się na święta do nowego domu  
i tym samym zwolnił mieszkanie służbowe na piętrze szkoły. Adaptowany jest duży 
pokój na klasę, w małym pomieszczeniu 2x3m urządzany jest pokój nauczycielski, 
jednocześnie gabinet dyrektora. Brakowało tych pomieszczeń. Wszyscy się  cieszą, 
że od nowego roku szkolnego dzieci klasy V i VI pozostaną w Łążynie i nie będą już 
dojeżdżać do Rzęczkowa.  
Na zebraniu rodzice dowiadują się o planach rozbudowy szkoły takich,  aby nasze 
dzieci nie musiały dojeżdżać do Rzęczkowa. Tego samego dnia starszyzna wsi już 
była w szkole, ustalono termin zebrania wiejskiego. Wszyscy już wiedzieli – Łążyn 
buduje szkołę. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: 
S. Chachaj, J. Łoboda, H. Kwiatkowski, J. Pawlikowski, J. Drapiewski, K. Pawłowski, 
L. Mądzielewski, A. Dynasiński, B. Fladrowska i jako przewodniczący - dyrektor 
szkoły, Bogusław Ziółkowski. Jedna kobieta w Zarządzie, ale dobra organizatorka  
i ,,wie, gdzie napisać, jak nie można dalej ruszyć”, mawiali we wsi. Nikt nie chce 
oprócz mieszkańców wsi uwierzyć, że to nie sen. „Zejdźcie z nieba na ziemię”, 
mówią ci, którzy wiedzą, jak trudno jest pozyskać materiały budowalne. Wieś się 
deklaruje, zbierane są  kwoty pieniężne, deklarowane dniówki robocze, dniówki 
transportowe. Zapadają ustalenia podziału pracy dla Zarządu. W pierwszej kolejności 
dokumentacja, sprzedaż mleczarni wiejskich i przekazanie pieniędzy na szkołę, którą 
budować będą górale z Bożęcina, dziesięciu murarzy znajdzie nocleg u  Chachaja, 
całodzienne wyżywienie zapewni każda rodzina, planowy czas budowy do stanu 
surowego z przykryciem dachu w trzy miesiące. Termin wykonania budynku w stanie 
surowym imponujący, teraz najważniejsze jest przygotowanie pełnej dokumentacji, 
czym zajął się Zarząd. Codziennie ktoś z jego członków odwiedza urząd w Toruniu. 
Pewne uzgodnienia można by załatwić telefonicznie, ale „te telefony, rzadko kiedy 
można otrzymać „0” wyjściowe na Toruń”, przeważnie po kilkunastu minutach prób 
połączenia się z interesantem rodzice wsiadali do samochodu i jechali załatwić 
ważne sprawy swoimi pojazdami. Prace postępowały  według tygodniowych planów, 
prawie codziennie ktoś pytał, czy  jest coś do załatwienia w Toruniu, bo właśnie tam 
się udaje. Mirek Hoffman z kolegami popołudniami porządkowali teren, oczyszczali z 
gliny cegły, które były układane pod ścianą sanitariatów z przeznaczeniem na 
budowę szkoły. W oczekiwaniu na dokumentację nikt nie próżnował. Każdy rolnik to 
doświadczony budowniczy, zawsze coś w gospodarstwie trzeba budować, a „lepsza 
uncja praktyki niż tona teorii”, jak głosił Dewey. Ktoś powiedział, że trzeba by 
przywieźć wapno i lasować, bo im dłużej poleży w tym dole, tym lepsze będzie. 
Pawłowski przywiózł 10 ton wapna w okresie Bożego Narodzenia. Z lasowaniem 
wapna nie można było czekać, dlatego na kilka dni zaplanowano wykonanie tej 
morderczej pracy. Zmieniają się rodzice oraz dzieci  i pracują bez wytchnienia. Był 
okres Bożego Narodzenia, kiedy zaczęto od wykopania dużego dołu, do którego 
będzie zalewane zlasowane wapno. Następne trzy dni były pracowite dla kolejnych 
rolników, którzy w dużym korycie zbitym z desek zalewali bryły wapna i mieszali 
grabiami, po czym zalewali je do przygotowanego dołu. Pozostało tylko zabezpieczyć 
trzeba to miejsce przed dziećmi. Jeszcze para unosiła się nad dołem po brzegi 
wypełnionym wapnem, a już Zarząd ustala kolejne zadania do wykonania. Część 
rolników zwozi żwiry i piach na pryzmy, wokół starej szkoły robi się ciasno. Bardzo 
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racjonalnie staramy się składować materiały budowalne, by były jak najbliżej swojego 
miejsca przeznaczenia. Dzieci oddały nam na pół roku część swojego boiska, na 
którym tak bardzo lubią grać w piłkę. „Już jadą” - wołają dzieci, których bystre oczy 
wypatrzyły pierwsze traktory wracające z Torunia z wypełnionymi suporeksem 
przyczepami, znowu syrena strażacka zostaje włączona przez dzieci. Prezes OSP 
Kazimierz Maćkiewicz, człowiek wielkiego serca, zezwolił Zarządowi włączać raz 
syrenę - był to umówiony znak na czas budowy szkoły, a oznaczał jedno, że 
„potrzeba ludzi do ręcznego wyładunku materiałów budowlanych”. Ponadto 
zaangażował wszystkich strażaków do pomocy. Rolnicy często przerywali pracę w 
polu i z pługiem jeszcze ciepłym  od orki przyjeżdżali do szkoły. Zdarzyło się 
niekiedy, że zbyt wielu rolników reagowało na sygnał, „trudno”- mówili i kilku wracało 
do swoich zajęć. Stanisław Chachaj sprowadza 10 górali do budowy szkoły. 
Stanisław Wójcik, szef brygady górali, spojrzał wokoło i zobaczył starannie 
przygotowany plac budowy, uśmiechnął się i powiedział parę miłych słów. Po 
godzinie nikt już nie stał bezczynnie, co dziwne, pan Staszek nie wydawał żadnych 
poleceń, a wszyscy wiedzieli, co mają robić. Kilku skonstruowało dziwne stanowisko 
pracy, przy którym rozpoczęło się skręcanie konstrukcji zbrojeniowych do ław 
fundamentowych. Patrzyliśmy na organizację pracy i zapał, z jakim zabrali się do 
pracy po całonocnej podróży murarze. Zgromadzeni z niecierpliwością wyczekiwali 
na moment, kiedy i oni zostaną zaangażowani do pracy, bo przecież każdy z nich 
deklarował oprócz dniówek ciągnikowych, dniówki fizyczne. Tymczasem patrzyli, jak 
koparka wynajęta do kopania dołów pod fundamenty nie bardzo chce słuchać 
operatora, nie wiadomo, gdzie jest długość, a gdzie szerokość wykopu. Wójcik 
szybko zrezygnował z usług pracownika SKR i odesłał go do domu. Podziękował 
operatorowi, przekonując go, że budowa w czynie społecznym i nie ma pieniędzy na 
niepotrzebne dodatkowe deski szalunkowe. Od tego momentu była praca dla 40 
rolników, bo tylu przez dwa dni wykopywało ręcznie wszystkie wykopy pod 
fundamenty. Nie można nie wspomnieć o dzieciach, które też pracowały. „To ich 
szkoła powstaje” - mówiły. Następnie układano w miejscu ław fundamentowych 
zbrojenie, po czym przez kilka dni nie milkło rytmiczne turkotanie betoniarek. Ilu 
pracowników pracowało przy rozwożeniu i wylewaniu do dołów betonu, nie potrafię 
po latach określić. Pamiętam jedynie, że wymieniali się na czas dojenia krów  
i pracowali na zmianę. Betoniarki pracowały bez przerwy, czteroosobowe grupy 
rolników zmieniały się co parę godzin i powracały do pracy w tych samych grupach. 
Odcinki fundamentu już zalane równo z ziemią zaczęto obudowywać szalunkami o 
wysokości 70cm, a więc kolejni rolnicy mieli pracę. Nastroje nadal wspaniałe, 
satysfakcja z tak długo oczekiwanej pracy duża i radość, że tak w oczach rośnie 
szkoła. Od czasu do czasu jakaś mała awaria, trzeba naprawić betoniarkę, pospawać 
jakąś część pękniętą, wówczas dokąd – jak najbliżej szkoły – tak już będzie do końca 
budowy. Na szczęście  Blachowski, Fladrowski, Ładyński mieszkają obok szkoły. Nie 
sposób opisać w tych kilku zdaniach tego niesamowitego, euforycznego nastroju 
pracy, wyliczyć wszystkich, by nie pominąć nikogo. Jest to temat na dużą książkę. Bo 
przecież wszyscy  pracowali, nawet ci, którzy nie mieli dzieci w szkole. Nie sposób 
zapomnieć te wieczory spędzone nie przed telewizorem, lecz na budowie, gdzie 
schodzili się rodzice, by zobaczyć, jak minął dzień, jak rośnie szkoła. Wielu pamięta, 
jak szybko mija noc, gdy o 22.00 jedzie się traktorami do żwirowni,  bo na rano 
potrzeba żwiru lub piasku. Szkoła rosła w oczach. Dzielne kobiety trzy razy dziennie 
były widoczne na budowie, kiedy z mężami przywoziły przygotowane w domach 
ciepłe posiłki dla 10 murarzy. Przez okres budowy 89 kobiet przygotowało  2700 
posiłków. Codziennie jedna rodzina miała dyżur.  Podobnie Zarząd spotykał się przez 
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trzy miesiące budowy, bo tyle trwała budowa do  stanu surowego pod dach.  
O materiały było bardzo ciężko, ale dyrektorzy Zakładów Budowlanych w Toruniu, 
Kurowski i Ciak, wspierali jak mogli lub wskazywali, gdzie można kupić niezbędny 
towar. Suporeks, cegła, eternit czerwony, stolarkę okienną, tony cementu, 20 m3 
desek szalunkowych, rusztowania i znowu brak piasku – to wszystko należy 
dostarczyć na plac budowy. Transportem zajmowali się rolnicy i byli zawsze, kiedy 
zaszła taka potrzeba. Całą dokumentację budowy, księgowość, zakup materiałów 
budowlanych, rozliczenia finansowe, umowy prowadził dyrektor szkoły wraz z Jerzym 
Pawlikowskim i Anatazym Dygasińskim, których trzy podpisy upoważniały do wypłaty 
lub dokonania przelewów. Uprzednio musiał być podpis najważniejszy, inspektora 
nadzoru budowlanego. Kiedy brakowało funduszy, Lech Mądzielewski już jechał do 
powiatu do pani Tomala lub do lokalnej prasy. Jeszcze nie było stropu pierwszego 
piętra, a już Jerzy Pawlikowski załatwił w energetyce drewniane słupy z rozbiórki 
wysokiego napięcia na konstrukcję dachu. „Ekstra towar” - powiedzą  górale.  Okaże 
się, że braknie tego budulca na dach, ale pan Jerzy da swoje prywatne słupy 
zakupione przez siebie na stodołę. Szkoła urosła do stropu. Wielkie trudności miał 
zarząd z zorganizowaniem dużego dźwigu, ale z kilkudniowym opóźnieniem przybył 
pod szkołę. Nieprzyzwyczajeni byliśmy do nieterminowości na tej budowie, a tu 
jeszcze operator nakazuje wyciąć lipę, która utrudnia nieco dojazd przed front szkoły. 
Dyrektor się nie zgodził, zbyt dużo było dzieci przy tej „egzekucji”, tylu ich przyszło 
oglądać dźwig. Lipa do dziś studzi swoim cieniem dzieci na przerwach. 
Podciągnęliśmy gałęzie na boki, operator bardzo się postarał i niemożliwe stało się 
możliwe. Górale zmierzają do końca podjętych przez siebie prac budowlanych,  
w nieprzekraczającym umową terminie 90 dni, nie licząc przerw przewidywanych na 
wiązanie się betonu zalanego fundamentu. To były wspaniałe trzy miesiące, lekcja 
solidarności, odpowiedzialności, zbiorowej współpracy nie tylko dorosłych, lecz 
również obserwujących każdą chwilę tej budowy dumnych ze swoich rodziców dzieci. 
Ile epizodów tego niepowtarzalnego przedtem ani potem w naszej gminie 
heroicznego przedsięwzięcia opartego nie tylko założeniami, lecz przede wszystkim 
konsekwentną, pełną uporu i wytrwałości pracą, przejdzie anonimowo do historii, 
wiedzą tylko nieliczni członkowie Zarządu. Podobnie - ile trudu kosztowało zdobycie 
jakiegokolwiek materiału do budowy, że za otrzymanie czerwonego eternitu dyrektor 
zakładu poprosił o talon na benzynę, że  codziennie po pracy przy stole u Chachaja 
górale studiowali plany, uzgadniając front robót na kolejny dzień. Zarząd 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły ustalał wszystkie dni pracy i przy tym 
doskonale się rozumiał i uzupełniał. Atmosfera życzliwości, wspólnoty działania 
całego społeczeństwa zapisała się w pamięci wielu jako niepowtarzalny klimat do 
wychowywania dzieci i młodzieży. Ta wieś zawsze  najlepiej się sprawdza  
w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Praca wspólna i cel bardzo ich łączy. Budowę 
szkoły rozpoczęto  w kwietniu, a skończono w stanie surowym pod dach jesienią  
1987 roku. Prace wykończeniowe przejął Wójt Gminy, przy nadal dużej pomocy 
Zarządu, jak i społeczeństwa. Oficjalne otwarcie nowej szkoły nastąpiło we wrześniu 
1989 roku. 
Wieś doczekała się dnia,  w którym dzieci klas I-VIII przestały jeździć do szkoły  
w Rzęczkowie. Wiele kobiet pomagało przy myciu okien i przygotowaniu szkoły na  
1 września 1989 roku. Dzień wcześniej po mszy świętej ks. Jerzy Bunikowski w 
obecności Zarządu i społeczności wsi poświęcił szkołę. Na ścianie klatki schodowej  
pierwszego  
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piętra szkoły, na wysokości 3 m dyrektor zawiesił  krzyż, który wisi w tym miejscu do 
dziś. Pierwszego września z powodów rodzinnych na uroczystym otwarciu szkoły nie 
mógł być dyrektor, był natomiast cały Zarząd Społecznego Komitetu Budowy. 
Wieś Łążyn jest wsią z tradycjami społecznymi. Gdy coś zaplanuje, to znajdzie 
sposób na realizację przedsięwzięcia, mimo trudności finansowych i materiałowych. 
Po skończonej budowie rozpoczęto na szeroką skalę pracę dydaktyczną. Nowa 
kadra pedagogiczna zdawała sobie sprawę, że wymagania rodziców i pokładane  
w nich nadzieje będą duże. Lata te były bardzo twórcze i zarysowały koncepcję pracy 
szkoły pod hasłem ,,Twórcza szkoła marzeń’’. 
 
Do dziś rodzice uczestniczą we wszystkich realizowanych szkolnych 
przedsięwzięciach, wycieczkach, uroczystościach, decydując o ich atrakcyjności. Od 
dni otwarcia nowej szkoły wspólnie przyjęliśmy stałe trasy wycieczkowe tak, aby 
wszystkie dzieci w cyklu ośmioletnim były w Biskupinie, Warszawie, nad morzem  
w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, w Ciechocinku, Golubiu-Dobrzyniu, Białowieży oraz 
uczestniczyły w czterodniowej wycieczce do Zakopanego. Na tę wycieczkę, bardzo 
kosztowną, jedzie 8 klasa, a cała społeczność uczniowska wypracowuje pieniądze 
podczas zabaw szkolnych, cały dochód sklepiku szkolnego przeznaczany jest co 
roku również tę wycieczkę. W ten sposób w przeciągu ostatnich 20 lat wszyscy 
uczniowie kończący szkołę /ponad 300 uczniów/ byli w Zakopanem. Stały program 
pobytu to Morskie Oko, Kasprowy Wierch /kolejka/, zejście przez Murowaniec do 
Zakopanego, Gubałówka, zwiedzanie Zakopanego, spływ Dunajcem. Program 
dydaktyczny wycieczek, w których uczestniczą często również  rodzice oraz młodzież 
pozaszkolna integruje naszą szkołę z otoczeniem lokalnym, pozwala zbliżyć 
rodziców do codziennych spraw i problemów ich dzieci. Konsekwentnie realizowana 
polityka integracyjna szkoły w ostatnich latach skutecznie wprowadza do realizacji 
zagadnienia współuczestnictwa rodziców w zajęciach lekcyjnych i to nie tylko jako 
biernych obserwatorów toczącej lekcji z cyklu „drzwi otwartych", ale również  
w ramach pedagogizacji rodziców. Efekty współpracy z otoczeniem lokalnym na 
wielu płaszczyznach życia szkoły są bardzo widoczne, szczególnie obserwując 
wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach 
szkolnych, gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. W ostatnich latach 
odnotowujemy kilkadziesiąt pierwszych i drugich miejsc na różnego rodzaju 
zawodach sportowych piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, turniejach tenisa stołowego, 
biegach przełajowych oraz tyle samo zdobytych pięknych pucharów,  
upamiętniających osiągnięcia sportowe. Znaczące sukcesy odnotowujemy  
w działalności klasowych teatrzyków, do których kostiumy pomagają przygotowywać 
mamy. Teatr szkolny Laboratorium Wyobraźni odnosi systematycznie sukcesy w 
konkursach. Na 750-lecie Chełmży dzieci uczestniczyły w przeglądzie teatrów, 
otrzymując  za spektakl „Staruszek czas” nagrodę Starosty toruńskiego, miesiąc 
później wspaniałym występem na 28 „Rypińskiej Wiośnie Teatralnej  uczniowie II 
klasy zajęli III miejsce. We wszystkich wyjazdach teatru uczestniczą rodzice, 
pomagając   przewieźć samochodami dzieci i scenografie, ponadto wpierają pomocą 
reżysera teatru, nauczycielkę  Pelc-Ziółkowską, prowadzącą „Laboratorium 
Wyobraźni ” od 1989 roku. Bez pomocy rodziców wyjazdy dzieci na konkursy, 
turnieje, przeglądy byłyby utrudnione.  
 
Opisując związki środowiska lokalnego ze szkołą, staram  się przedstawić zaledwie 
najistotniejsze aspekty tej współpracy, które potrafią wykazać, jakie wspaniałe 
tradycje wypracowała sobie na przestrzeni wieku niewielka wieś Łążyn i kultywuje je 
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do dnia dzisiejszego. Pierwsze teatry z czasów zaboru pruskiego, teatry szkolne 
kierownika Kołpackiego, Komorowskiego, Kwiatkowskiego dały początek tym 
działaniom. Powojenna działalność Koła Gospodyń Wiejskich wspierana fachową 
pomocą nauczycieli również pozwalała na współpracę w środowisku. Wieś zawsze 
była otwarta na pomoc ludziom szczególnie potrzebującym pomocy, wspomniana 
wcześniej pomoc finansowa dla żon i dziatwy poległych powstańców śląskich, 
zbiórka kierownika Kołpackiego na „Ratujmy dzieci”. Wspaniałe społeczeństwo, które 
potrafi kierować się sercem i z sercem wychowywać swoje dzieci. Te tradycje 
również są kultywowane. Nasze dzieci co roku pozyskują ze sprzedaży swoich prac 
fundusze i przeznaczają je dla dzieci z domów dziecka, PCK, dla osób 
niepełnosprawnych malujących ustami, WOŚP Jurka Owsiaka, a także na klub Gaja 
ratując konie, Schronisko dla zwierząt w Toruniu. Dwa lata temu dzieci nasze 
chodziły od domu do domu, prosząc o pomoc finansową na dziecko, które musi być 
operowane we Francji. Dla małej Agnieszki zebrano 1100 zł. Zbierane są plastikowe 
nakrętki, ze sprzedaży  których dochód przeznaczony jest na sprzęt rehabilitacyjny 
dla dzieci. Tradycją szkoły jest zbieranie kasztanów i żołędzi na dożywianie zwierząt 
zimą, realizowane są konkursy ekologiczne, szkoła uczestniczy w sadzeniu lasu, 
bowiem współpracuje z Kołem Łowieckim ,,Szarak”, które w szkole przechowuje swój 
sztandar oraz ma wydzielone honorowe miejsce na ekspozycję mówiącą o  ich 
działalności. Prezes Koła, Lech Szałek, często przekazuje dla szkoły fundusze, 
wspierając organizowane dla dzieci wycieczki i konkursy. W środowisku wiejskim 
wiele uwagi przywiązuje się do współpracy z kościołem, OSP, Kołem Gospodyń. 
Dzieci uczestniczą  w uroczystościach kościelnych przygotowując Jasełka, 
kolędowanie, wykonują ozdoby świąteczne, przygotowują paczki świąteczne dla 
biednych dzieci. Straż pożarna w życiu szkoły zawsze miała szczególne miejsce, 
dlatego szkoła zawsze uczestniczy w uroczystościach okazjonalnych OSP, 
wspierając te uroczystości programami artystycznymi. Uczniowie uczestniczyli  
w akademii z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania OSP. W dniu uroczystego 
otwarcia ,,Kawiarenki Internetowej” miała miejsce piękna wystawa prac „Straż 
pożarna w akcji”, wykonanych na komputerach w prezencie dla strażaków. W 2003 
roku szkoła, mimo że OSP nie planowało obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy 
powstania jednostki, zorganizowała wielką uroczystość na scenie wiejskiej świetlicy. 
Bogaty program artystyczny, wiersze, piosenki, wystawa prac plastycznych i na 
koniec kwiaty i życzenia.  Po występach mali strażacy /uczniowie/ zaprezentowali 
pokazy sprzętu gaśniczego pod okiem prezesa OSP Józefa Drapiewskiego i druhów. 
Mimo że w uroczystości nie uczestniczyły władze gminy, to dzień ten przeszedł do 
historii jako szczególny dla społeczności lokalnej i świadczył o szacunku, jakim 
szkoła darzy naszych strażaków. Jak wspominaliśmy wcześniej, przy największych 
realizacjach społecznych mieszkańcy wsi zawsze się mobilizowali i jednoczyli  
w działaniu. Jednak rok 2008 był inny. Był rokiem chwilowego zapomnienia się  
i podzielenia społeczności wsi, która stanęła przed dylematem, czy budować remizo-
świetlicę naprzeciw szkoły, w której odbywałyby się zabawy, dyskoteki, wesela oraz 
dzieci miałyby lekcje wychowania fizycznego, czy salę gimnastyczną przy szkole. 
Dzięki zdecydowanej postawie Dyrektora, Rady Rodziców i całej społeczności  
szkolnej, którzy uznali za priorytet dobro dziecka, powstała jednak sala gimnastyczna 
przy szkole, oczekiwana od wielu lat  przez wszystkich. Wspaniałe wyposażenie sali 
w sprzęt sportowy cieszy dzieci i przyciąga również innych. Tu na zajęcia 
przywożone są dzieci ze szkoły z Siemonia, Przysieka, przedszkola ze Złejwsi Małej. 
Popołudniami młodzież gimnazjalna oraz grupa sportowa  Piotra Smali w Zaroślu 
Cienkim cyklicznie korzysta z sali. Poziom umiejętności sprawnościowych dzieci ze 
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szkoły w Łążynie bardzo się poprawił, o czym świadczą odnoszone sukcesy 
sportowe nie tylko  lokalne, gminne, ale również  powiatowe. W tym samym roku 
2010 ówczesny Wójt Gminy odrestaurował starą świetlicę wiejską po przeciwnej 
stronie szkoły. Piękna, nowocześnie  wyposażona sala pozwoliła reaktywować 
działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Dziś jest to wspaniale prowadzona działalność 
kulturalno-oświatowa, wiele tam się dzieje. Odbywają się uroczystości lokalne, 
dyskoteki, wesela, festyny rodzinne. Członkinie Koła rozbudowały świetlicę o szatnie. 
Szkoła współpracuje z KGW, organizując wspólnie spotkania autorskie z pisarzami 
młodego pokolenia/ G.Kazdebke, R.Jędrzejewska-Wróbel, Paweł Beręsiewicz/, 
akademie, jak również wspiera się finansowo w miarę obopólnych potrzeb  
i możliwości.  Cieszy również rozbudowa budynku OSP i nadzieja otrzymania przez 
jednostkę nowego sprzętu gaśniczego, gdyż jest to zwiastun nadziei, że wieś znów 
będzie razem, jak zawsze w przeszłości. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że decyzje, 
które zapadły w ostatnich 4 latach były jedynie słuszne. Wieś znów jest razem, 
marzenia wszystkich się spełniły. 
Chwilowo Łążyn nie ma większych planów inwestycyjnych, teraz jak w piosence 
,,nadszedł czas, by pożyć”. W takich warunkach, z takim społeczeństwem  
wychowywanie dzieci i młodzieży musi przynieść efekty.  
 
To wielkie szczęście móc pracować i wspólnie wychowywać dzieci z ludźmi, 
którzy w dobie załamania się dotychczasowego ładu społecznego, upadku 
wielu dotychczasowych autorytetów, chaosu świata wartości i uznanych idei 
nie poddają się okrutnej próbie czasu, zachowując wartości odziedziczone po 
tych, którzy historię tego terenu tworzyli. Dziś często  brutalizacja życia 
codziennego niekorzystnie oddziałuje na wychowanie dzieci i młodzieży. 
Następuje rozchwianie postaw, nasilają się symptomy zagubienia w świecie 
wartości. Degradacja środowiska naturalnego często komentowana jest 
milczeniem. Dlatego jedynym gwarantem właściwego dziś wychowania 
młodego człowieka, otwartego na drugiego potrzebującego oraz 
uksztaltowanie twórczych postaw jest zintegrowana, konsekwentna 
współpraca różnych środowisk lokalnych.  
 
Najważniejsze realizacje szkoły dla dzieci i społeczeństwa: 
- wycieczki do Zakopanego, Warszawy, Golubia-Dobrzynia, Torunia, Ustki, Krynicy 
   Morskiej, Wierzchucinka, Malborka, Biskupina, Gdańska, Gdyni,  
- uroczystości szkolne : Dzień mamy, taty, dziadka, babci, uroczystości rocznicowe 
- festiwale integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych, wycieczki do Ustki 
- zabawy, festyny, akademie  
- wyjazdy na basen, lodowisko, do kina, teatru, muzeum 
- warsztaty plastyczne w Skłudzewie, muzeum piśmiennictwa 
- zajęcia ,, Regionalne” w szkolnym muzeum 
- wystawy rękodzieła społeczności lokalnej 
- opieka dzieci nad grobami opuszczonymi  / Dzień Zaduszny/ 
- zbiórka żywności dla potrzebujących 
- święto drzewa, pozyskiwanie funduszy na szczepionkę /ratowanie starych 
kasztanowców we wsi/ 
- prowadzenie w szkole przedszkola dla trzylatków i czterolatków  /fundacja 
,,Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”/. 
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Ryc. 93. Budynek szkolny w Łążynie przed 1984r., zbiory B. Ziółkowskiego 
 
 

 
 

Ryc. 94 Budynek szkolny w Łążynie w 2012r., zbiory B. Ziółkowskiego 
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Ryc. 95. Kościół w Łążynie, uszkodzona wieża kościoła po huraganie z 1936r., 
zbiory B. Ziółkowskiego.. 

 
 

 
 

Ryc. 96. Kościół w Łążynie z 1933r., zbiory B. Ziółkowskiego.. 
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Ryc. 97. Drewniany kościół w Łążynie rozebrany z powodu złego stanu technicznego w 1880r. 
Zbiory B. Ziółkowskiego 

 

 
 

Ryc. 98. Uczniowie szkoły z Łążyna z roku 1936,  na zdjęciu kierownik Kołpacki i nauczyciel 
Komorowski, Zbiory B. Ziółkowskiego 
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Ryc. 99. 70 rocznica OSP w Łążynie, uroczysta Akademia Powiatowa z 1983r.,  
zbiory B. Ziółkowskiego 

 
 

 
 

Ryc. 100. Franciszek i Zofia Ziółkowscy z synami. W tym domu była biblioteka „Biblioteka wiejska”, 
zdjęcie z 1906r., zbiory. B. Ziółkowskiego. 
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Ryc. 101. Akademia szkolna z 90 rocznicy powstania OSP w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego 
 

 
 

Ryc. 102. Przygotowania do budowa nowej części szkoły w Łążynie przez młodzież wiejską 
zdjęcie z 1984 rok, zbiory B. Ziółkowskiego 
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Ryc. 103. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego 
 

 
 

Ryc. 104. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego 
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Ryc. 105. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, rok 1976, zbiory B. Ziółkowski 
 

 
 

Ryc. 106. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego 



 
101 

 

 
 

Ryc. 107. Przedstawienie dzieci ze szkoły w Łążynie – mity greckie „Demeter i Kora”,  
lata 90 XX wieku, zbiory B. Ziółkowskiego  

 

 
 

Ryc. 108. Dzień i „babci i dziadka” w szkole w Łążynie, rok 2013, zbiory B. Ziółkowskiego. 
 



 
102 

 

 
 

Ryc. 109. Festiwal integracyjny „Uczeń i jego nauczyciel”, Łążyn 2011r., zbiory B. Ziółkowskiego 
 

 
 

Ryc. 110. Spotkanie autorskie w szkole Łążyn z Grzegorzem Kazdebke, zbiory B. Ziółkowskiego 



 
103 

 

 

 
  

Ryc. 111. Wystawa „Szlakiem pamięci ks. Jerzego Popiełuszki”, Łążyn 2012r.,  
Zbiory. B. Ziółkowskiego 

 

 
 

Ryc. 112. Jarmark Wielkanocny w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego 
  



 
104 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Biskup M., Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w 
drugiej połowie XVI w., Toruń 1957. 

2. Biskup M., Toruń dawny i dzisiejszy, Toruń 1983. 
3. Ciesielska K., Osadnictwo „olędarskie” w Prusach Królewskich i na Kujawach, Studia i Materiały 

do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 4/2, 1958. 
4. Ciuryś I., Nazwy miejscowe gminy Zławieś Wielka w województwie toruńskim, Bydgoszcz 1997. 
5. Dembieński J., Radości mało goryczy dużo, Warszawa 1985. 
6. Drwęcki Z., Miejsca walk i męczeństwa w województwie bydgoskim 1939-1945, Bydgoszcz 1972. 
7. Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Górsku 1614-1928[1935], w zbiorach Archiwum w Toruniu. 
8. Festschrift zum 300 jahringen Bestehen der Evangelischen Kirchengemeinden Gurske 1614-

1914, Thorn 1914. 
9. Gaca B., Wyzwolenie Torunia w 1945 r., Rocznik Toruński8/1973. 
10. Gąsiorowski A., Polska Armia Powstania. Największa tajemnica pomorskiej konspiracji, Toruń 

1997. 
11. Gross Boesendorf im Kreise Thorn, b.d. 
12. Heim@thorn, strona internetowa Volkera Kruegera z Dortmundu. 
13. Heise J. Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Westpreussen, H.6,7, Danzig 1887-1895. 
14. Heuer R., Die Hollanderdorfer in der Weichselniederung um Thorn, MCVWK, H. 42/1934. 
15. Jastrzębski W., Terror i zbrodnia, Warszawa 1974. 
16. Jaszowski T., Sobecki C., Niemy świadek- zbrodnie hitlerowskie w toruńskim Forcie VII i lesie 

Barbarka, Bydgoszcz 1971. 
17. Karty inwentaryzacyjne zabytków kościoła w Górsku. 
18. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI, województwo bydgoskie z.16 Powiat toruński, Warszawa 

1972. 
19. Kronika [Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie 1945-1976] udostępniona przez dyr. Zbigniewa 

Jędrasa w 2000 r. 
20. Kronika Gminy Zławieś Wielka 1973-1990 
21. Kronika parafii rzym.-kat. p.w. Św. Stanisława Kostki w Wielkiej Złej Wsi. 
22. Kronika szkolna [Szkoły Podstawowej Zławieś Wielka 1945-1975]. 
23. Kronika Szkolna SP w Górsku 1950-1966. 
24. Kuczyńska J., Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, Lublin 1984. 
25. Kwerenda wiejska, Archiwum Państwowe Toruń. 
26. Łęga W., Ziemia Chełmińska, Wrocław 1961. 
27. Maercker H., Geschichte der landlichen Ortschaften und drei kleineren Stadte des Kreises Thorn, 

Danzig 1899-1900. 
28. Mrozowska Kamilla, By Polaków zrobić obywatelami, Kraków 1993. 
29. Obiekty architektury i budownictwa o wartości historycznej- uzupełnienie wykazu [masz.], Zławieś 

Wielka 1991. 
30. Ogłoza E., Pomorze pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Fragment toruński, Toruń 

1945. 
31. Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskim, Lwów Warszawa 1924. 
32. Piskorska H., Zbiory kartograficzne Archiwum miasta Torunia, Toruń 1938. 
33. Przegląd Pomorski nr 8 z 11.1987. 
34. Relacja ustna Mieczysława Grzesiuka (1923-2003), zam. Zławieś Wielka z 1997. 
35. Relacja ustna Zdzisława Jóźwickiego (1928), zam. Pędzewo z 1998. 
36. Relacje Erwina Heise (1927-2012), zam. Moehnesee.Delecke z lat 1999-2004. 
37. Relacje ustne Agnieszki Pietruszewskiej (1916), zam. Górsk z 1997 i 1998. 
38. Relacje ustne Helmutha Neumanna z lat 1999-2004. 
39. Relacje ustne Stanisława Łapińskiego (1922, zam. Górsk) z 1998 i 1999 r. 
40. Roberts J.M., Ilustrowana Historia Świata, Warszawa 1999, T.5. 
41. Sidorkiewicz K., Zerwana „Szarotka”. Organizacja antykomunistyczna z Bydgoszczy i okolic 

(1949-1950), Kronika Bydgoska, t.17\1995. 
42. Skalski S., Czarne krzyże nad Polską, Warszawa 1985. 
43. Strona internetowa Fundacji Piękniejszego Świata. 
44. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, 

1999. 
45. Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2008 – 2016. 



 
105 

 

46. Grodzki P., praca dyplomowa „Gmina Zławieś Wielka w kontekście wydanych pozwoleń na 
budowę” w latach 2004 – 2011, opiekun pracy Prof. Dr hab. Daniela Szymańska, 2012r. 

47. Szkice toruńskie, pod red. Hoszowskiego S, Warszawa 1957. 
48. Toruński Słownik Biograficzny, pod red. Mikulski K., t.1, Toruń 1998. 
49. Urząd gminy Zławieś Wielka, http://www.zlawies.pl/ 
50. Walczyński A., Bank Spółdzielczy w Toruniu. 110 lat tradycji i zaufania, Toruń 2006. 
51. Walczyński A., Gmina Zławieś Wielka - od przeszłości do współczesności (w przygotowaniu). 
52. Walczyński A., Górsk i okolice. Od prehistorii do połowy XX wieku, Toruń 2005. 
53. Walczyński A., Historia gminy Zławieś Wielka w źródłach. Wybór źródeł z propozycjami 

metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Zławieś Wielka 2003. 
54. Walczyński A., Zarys historii Górska od czasów prehistorycznych do 1945/1946, Toruń 1998.  
55. Wernicke J.E, Die Kirchen der Stadt Thorn und ihres Gebietes, 1836, II, X, 25, AP Toruń. 
56. Wierzyński K., Sen mara, Paryż 1969. 
57. Województwo toruńskie - przyroda, ludność, osadnictwo, gospodarka, pod red. Galona R., Toruń 

1984. 
58. Wybitni ludzie dawnego Torunia, pod red. Biskupa M. ,Warszawa Poznań Toruń 1982. 
59. Zielonka B., Zabytki archeologiczne województwa bydgoskiego, Bydgoszcz 1959. 
60. Ziółkowski B., Związki środowiska lokalnego z moją szkołą na przestrzeni wieków, Toruń 2003. 
61. Złota Księga, Kościół Rzymsko-Katolicki Górsk, powiat Toruń 1948-94. 

 
  



 
106 

 

SPIS RYCIN 
Ryc. 1. Zmiany liczby ludności w Gminie Zławieś Wielka w podziale na miejscowości w latach 2000 – 

2011.Źródło: dane Urząd Gminy Zławieś Wielka, objaśnienia: bd – brak danych. .................................... 7 
Ryc. 2. Dynamika zmiany liczby ludności w Gminie Zławieś Wielka w latach 2000 i 2011.Źródło: dane Urząd 

Gminy Zławieś Wielka, ............................................................................................................................. 8 
Ryc. 3. Udział procentowy wydanych pozwoleń na budowę w gminie Zławieś Wielka. W latach 2004 – 2011 

Źródło: dane Starostwo Powiatowe w Toruniu, Opracowanie: Piotr Grodzki. .......................................... 9 
Ryc. 4. Zestawienie ruchu budowlanego w podziale na pochodzenie przestrzenne inwestora w latach 2004 – 

2011. Dane Starostwo Powiatowe w Toruniu, opracowanie Piotr Grodzki............................................... 9 
Ryc. 5. Widok na miejscowość Zławieś Wielka. Fot. Piotr Młynarczyk 2012. .................................................. 10 
Ryc. 6. Górsk-miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy ....................................... 10 
Służby Bezpieczeństwa  w 1984 r. Fot. P. Młynarczyk 2012. ........................................................................... 10 
Ryc. 7. Przysiek-widok na pałac. Fot. P. Młynarczyk 2012. .............................................................................. 11 
Ryc. 8. Skłudzewo – Fundacja Piękniejszego Świata. Fot. P. Młynarczyk 2012. ............................................... 11 
Ryc. 9. Astro – Baza przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej. Fot. P. Młynarczyk 2012. ..................................... 12 
Ryc. 10. Widok z lotu ptaka na osiedle mieszkaniowe w Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń,  Fot. P. Młynarczyk 

2012. ...................................................................................................................................................... 12 
Ryc. 11. Herb gminy, www.zlawies.pl ............................................................................................................. 13 
Ryc. 12. Rekonstrukcja osady warownej kultury łużyckiej. http://realtkaniny.pl ........................................... 14 
Ryc. 13. Wojownicy goccy. Rys. Igor Dzis. Z prawej woj piastowski z X w,. http://www.eioba.pl ................... 14 
Ryc. 14. Pieczęć księcia Konrada Mazowieckiego,www.historycy.org. Z prawej rycerze krzyżaccy. 

www.Braun&Schneider. ........................................................................................................................ 15 
Ryc. 15. Król Kazimierz Jagiellończyk. http://jagiellonowie.republika.pl/....................................................... 16 
Ryc. 16. Domostwo olędarskie z Czarnowa z XVII-XVIII w. Zdjęcie sprzed 1939 r. Zbiory Andrzeja 

Walczyńskiego (Zławieś Wielka) ............................................................................................................ 16 
Ryc. 17. Chrzest w zborze (kościele protestanckim) w Górsku. Fragment malowidła Hansa Tiedemanna z 1694 

r. Fot. Volker Krueger (Dortmund). ........................................................................................................ 17 
Ryc. 18. Górsk - karczma Rossa z końca XVIII w. rozebrana w 2011 r. Fot. A. Walczyński 2008 . Z prawej widok 

na wzgórze kościelne w 1861 r. Zbiory A. Walczyńskiego ....................................................................... 18 
Ryc. 19. Widok na starą drogę Bydgoszcz-Toruń. W głębi widoczny młyn w Rozgartach. Zdjęcie z okresu 

międzywojennego.................................................................................................................................. 19 
Zbiory A. Walczyńskiego. ................................................................................................................................ 19 
Ryc. 20. Fabryka syropu w Smolnie. ............................................................................................................... 19 
Zbiory V.Kruegera. ......................................................................................................................................... 19 
Ryc. 21. Skutki powodzi z 1888 r. Ilustracja z XIX w. prasy toruńskiej. ............................................................ 19 
Zbiory V.Kruegera. ......................................................................................................................................... 19 
Ryc. 22. Mleczarnia w Złejwsi Wielkiej. Z lewej zdjęcie z ok. 1900 r., z prawej z 2008 r. ................................. 20 
Zbiory A. Walczyńskiego ................................................................................................................................. 20 
Ryc. 23. Pastorówka ze Złejwsi Wielkiej - zdjęcie z okresu międzywojennego. ............................................... 20 
Z prawej szkoła w Łążynie ok. 1917 r. Zbiory A.Walczyńskiego ....................................................................... 20 
Ryc. 24. Pocztówka ze Złejwsi Wielkiej wykonana po 1909 r. Zbiory Dariusza Mellera (Chełmża). ................. 21 
Ryc. 25. Druhowie z OSP w Łążynie w okresie międzywojennym (1933r.). Zbiory OSP w Łążynie. .................. 21 
Ryc. 26. Niemiecki mieszkaniec Starego Torunia w mundurze żołnierza niemieckiego z okresu I wojny 

światowej. Zbiory V.Kruegera. Z prawej strony pruska książeczka wojskowa Polaka Zygmunta 
Pietruszewskiego z 1915 r., wcielonego do armii niemieckiej, uczestnika krwawych zmagań w bitwie 
pod Verdun (1916).Zbiory A.Walczyńskiego ........................................................................................... 22 

Ryc. 27. Wnętrze kościoła w Złejwsi Wielkiej z okresu międzywojennego. Z prawej strony tablica poświęcona 
mieszkańcom gminy ewangelickiej, którzy zginęli w okresie I wojny światowej. ................................... 22 

Zbiory A. Walczyńskiego ................................................................................................................................. 22 



 
107 

 

Ryc. 28. Władysław Gorczyca w mundurze amerykańskiego policjanta. Zbiory A.Walczyńskiego ................... 23 
Ryc. 29. Sztandar szkoły z Siemonia z okresu międzywojennego. Fot. Grażyna Ciechowska (Siemoń) ............ 23 
Ryc. 30. Afisz reklamowy filmu „Ludzie Wisły”. Strona internetowa .............................................................. 23 
Filmaster. ....................................................................................................................................................... 23 
Ryc. 31. Przerwanie wału wiślanego w Czarnowie  w 1924 r. Zdjęcie z artykułu K.Błażejewskiego ................. 24 
z Expressu Bydgoskiego z 2010 r. .................................................................................................................... 24 
Ryc. 32. Polacy ze Złejwsi Małej przed egzekucją  w 1939 r. Władysław Jastrzębski, ...................................... 24 
Terror i zbrodnia, Warszawa 1974. ................................................................................................................. 24 
Ryc. 33. Fragment książki Emila Ogłozy z 1945 r. Zbiory A. Walczyńskiego ..................................................... 24 
Ryc. 34. Niemiecka rodzina z Czarnowa po ucieczce w 1945 r. Zwraca uwagę specjalne obudowanie wozu. 

Zbiory V.Kruegera. ................................................................................................................................. 25 
Ryc. 35. Pocztówka z Toporzyska z okresu II wojny światowej. Karczma Sandkrug. Zbiory V.Kruegera. ......... 25 
Ryc. 36. Zaświadczenie wydane w 1945 r. mieszkańcowi Górska, Zygmuntowi Pietruszewskiemu. Zbiory A. 

Walczyńskiego. ...................................................................................................................................... 26 
Ryc. 37. Uczniowie i nauczyciele szkoły w Górsku. Zwraca uwagę brak butów u niektórych uczniów. Strona 

internetowa ZS w Górsku (www.zsgorsk.pl)........................................................................................... 26 
Ryc. 38. Cmentarz w Czarnowie. Fragment tablicy upamiętniającej 27 obywateli polskich zamordowanych 

przez Niemców. W latach II wojny światowej zginęło, zostało zamordowanych, zmarło z wycieńczenia 
ponad stu polskich mieszkańców z terenu naszej gminy. ....................................................................... 26 

Fot. A.Walczyński 2008................................................................................................................................... 26 
Ryc. 39. Siedziba Urzędu Gminy Zławieś Wielka. www.zlawies.pl .................................................................. 27 
Ryc. 40. Z lewej BS w Złejwsi Wielkiej. Zdjęcie z lat 80. XX w. Z prawej kościół w Złejwsi Wielkiej w 1972 r. 

Zbiory A. Walczyńskiego. ....................................................................................................................... 27 
Ryc. 41. Pomnik na cmentarzu w Górsku ufundowany z inicjatywy Niemca Erwina Heise. Fot. A.Walczyński 

2005. ...................................................................................................................................................... 28 
Ryc. 42. Uroczyste odsłonięcie tablicy w Starym Toruniu. Od lewej: prof. Krzysztof Mikulski, prezydent 

Torunia Michał Zaleski, wójt gminy Zławieś Wielka Tadeusz Smarz (kierował gminą w latach 1982-2010), 
przewodniczący Rady Miasta Torunia Waldemar Przybyszewski. Toruński Serwis Internetowy ............ 28 

Ryc. 43. Stara droga od Złejwsi Wielkiej do Wisły. Po prawej stronie charakterystyczne dla tych terenów 
wierzby. Fot. A. Walczyński 2008. .......................................................................................................... 29 

Ryc. 44. Jedno z domostw  położonych na dawnym miejscu (siedlisku), zaznaczonym na mapie z 1715 r. Cechą 
charakterystyczną było umiejscowienie domu na wzgórzu i posadzenie drzew, najczęściej dębów, 
wiązów lub kasztanowców. Fot. A.Walczyński 2008. ............................................................................. 29 

Ryc. 45. Mapa Złejwsi Wielkiej i Złejwsi Małej z 1715 r., na której widoczne są m.in .gospodarstwa chłopskie, 
szkoła, większe drzewa, lasy i granice pól. Archiwum Państwowe w Toruniu. ....................................... 31 

Ryc. 46. Typowe budynki w Złejwsi Wielkiej z końca XIX i pocz. XX w. ........................................................... 32 
Fot. A.Walczyński 2008................................................................................................................................... 32 
Ryc. 47. Plan budowy neoromańskiego kościoła w Złejwsi Wielkiej z 1908 r. Obok zdjęcie kościoła z 2008 r. 

Początkowo kościół zbudowano bez wieży, którą o wysokości 26,20 m dobudowano ostatecznie w 1908 
r. Czterdzieści lat później kościół pod wezwaniem Stanisława Kostki przekazano wiernym jako filię 
kościoła w Czarnowie. Fot. Aleksandra Walczyńska 2008 r., rysunek ze zbiorów A.Walczyńskiego. ....... 32 

Ryc. 48. Zdjęcia budynków, w których podczas II wojny światowej stacjonowali oficerowie i junacy............. 33 
z niemieckiej „Służby Pracy” Arbeitsdienst. Fot. A.Walczyńska 2008. ............................................................. 33 
Ryc. 49. Nieoficjalny herb Złejwsi Wielkiej, który został namalowany przez Bogusława Ziółkowskiego na 

ścianie banku. Obecnie zamalowany Fot. A. Walczyńska 2008. .............................................................. 34 
Ryc. 50. Pocztówka z Czarnego Błota z okresu międzywojennego. Zbiory V. Kruegera ................................... 35 
Ryc. 51. Pocztówki z Czarnowa z okresu przed I wojną światową. Po lewej na dole istniejący do dzisiaj 

budynek szkoły. Zbiory V. Kruegera i D. Mellera .................................................................................... 36 



 
108 

 

Ryc. 52. Pocztówka z Pędzewa, u góry restauracja Oberkrug Pensau, na dole po prawej stronie budynek stacji 
w 1916 r. Zbiory V.Kruegera ................................................................................................................... 40 

Ryc. 53. Zdjęcie z ok. 1938 r. wykonane przed pałacem w Przysieku. Pierwszy z prawej Ludwig Neumann, 
Niemiec, który w 1900 r. wybudował szkołę dla polskich dzieci. Aresztowany w 1939r. zdaniem jego 
syna Helmutha (ósmy z lewej) został zastrzelony przez eskortę polską w czasie marszu do Warszawy. 
Zbiory V.Kruegera. ................................................................................................................................. 40 

Ryc. 54. Zdjęcie wykonane ok. 1946 r. w Siemoniu. Po lewej stronie budynek Banku Ludowego. Zbiory 
G.Ciechowskiej z Siemonia. .................................................................................................................... 42 

Ryc. 55. Pocztówka z widokiem pałacu z 1908 r. Strona internetowa Fundacji Piękniejszego Świata. ............ 42 
Ryc. 56. Rodzina Krueger i ich znajomi. Stary Toruń przed 1939 r. Zbiory V.Kruegera..................................... 44 
Ryc. 57. Widokówka z Toporzyska z1908 r...................................................................................................... 44 
Zbiory D.Mellera. ........................................................................................................................................... 44 
Ryc. 58. Zmiany liczby ludności na przestrzeni wieków. Oprac. A.Walczyński ................................................. 47 
Ryc. 59. Karczma „Żalsięboże”, rys. E.Heise z 2002 r. Przedstawiony na ilustracji budynek istniał w latach 

1730-1942 i ostatecznie został rozebrany w 1947 r. Zbiory Andrzeja Walczyńskiego. ............................ 49 
Ryc. 60. Dwa obrazy z XVII w. przedstawiające legendarne osiedlenie się krzyżaków na ziemi chełmińskiej. 

Pierwszy pochodzi z Niemiec, drugi znajdował się w Toruniu (obecnie jedynie kopia). Zwraca uwagę 
podobny układ przestrzenny (wg Robertsa Ilustrowana Historia Świata… i Toruń dawny i dzisiejszy). .. 50 

Ryc. 61. Chrzcielnica z Górska: z lewej zdjęcie z 1931 r. , z prawej z 1998 r. Zbiory A.Walczyńskiego. ............. 51 
Ryc. 62. Widok na wzgórze kościelne w Górsku. Fot. P. Młynarczyk 2012. ..................................................... 51 
Ryc. 63. Na zdjęciu z lewej szkoła wybudowana w 1909 r. w Złejwsi Wielkiej. Z prawej budynek dawnej szkoły 

w Siemoniu. Fot. A.Walczyńska 2008  i G.Ciechowska. .......................................................................... 53 
Ryc. 64. Zespół Szkół w Górsku, fot. Piotr Młynarczyk, 2012 .......................................................................... 53 
Ryc. 65. Pomnik nagrobny Jana Michała Hube i jego żony ufundowany przez córkę. Cmentarz ewangelicki w 

Warszawie. Fot. Andrzej Walczyński 2002 r. Z prawej podręcznik do fizyki napisany dla potrzeb Komisji 
Edukacji Narodowej. Mrozowska K., By Polaków zrobić obywatelami, .................................................. 54 

Kraków 1993. ................................................................................................................................................. 54 
Ryc. 66. Jedno z najrzadszych i najdroższych wydań „Pana Tadeusza” wydanych w Toruniu. Wiesław Dreas, 

Bydgoski Antykwariat Naukowy. Z prawej Ernst Lambeck. Toruński Słownik Biograficzny. ................... 56 
Ryc. 67. Chata typu holendersko-fryzyjskiego ................................................................................................ 57 
z Górska. Zbiory V.Kreugera. .......................................................................................................................... 57 
Ryc. 68. Eksponaty muzealne w przyszkolnym muzeum w Łążynie. ................................................................ 60 
Ryc. 69. Poeta Kazimierz Wierzyński. Zdjęcie z okresu międzywojennego. Kazimierz Wierzyński - Wikipedia 61 
Ryc. 70. Urzędnicy i funkcjonariusze hitlerowscy w Górsku ok. 1939 - 1940r. Zbiory V.Kruegera. .................. 63 
Ryc. 71. Cegielnik, ok. 1938 r. Stoją od lewej: Łucja Goliszek (ur. 1926)-siostra ks. Pawła Krawczewicza; brat 

Józef (1911- zm. w końcu lat 60.); brat Bronisław (1922-1975); siostra Agnieszka Pietruszewska (1916-
2009); siostra Anna Czacharowska (1905-1987)z córką Krystyną (ur. 1935); jej mąż Franciszek 
Czacharowski oraz kuzyn Bronisław Markowski. Siedzą od lewej: kuzyn Franciszek Markowski z Górska, 
jego żona Elżbieta z synem Hipolitem, matka Jadwiga Krawczewicz, ks. Paweł Krawczewicz, siostra 
Agata Staszak(1913-2001), Fladrowski. U dołu: Felicja Markowska, Franciszek Czacharowski (ur. w 
1933), Antoni Czacharowski (ur. w 1931 r. późniejszy profesor historii UMK w Toruniu) i Teresa 
Czacharowska (zmarła w wieku ok. 10 lat). Zdjęcie udostępnione przez Cecylię .................................... 64 

i Ryszarda Tomalów ze Złejwsi Wielkiej. ......................................................................................................... 64 
Ryc. 72. Pomnik na cmentarzu w Górsku, Fot. A. Walczyński, 2009. ............................................................... 67 
Ryc. 73. Zdjęcie wykonane w 1952. Na zdjęciu klasy I-VII z rodzicami i nauczycielami Zofią Majewską - 

kierownikiem szkoły, Gabrielą Zielińską i Mieczysławem Zielińskim. Zdjęcie pochodzi z kroniki szkolnej 
SP Górsk................................................................................................................................................. 70 

Ryc. 74. Ks. Jerzy Popiełuszko www.pcmagg.strefa.pl/images/cytaty.html. ................................................... 71 



 
109 

 

Ryc. 75. Pruski kierownik szkoły w Łążynie, Górny z uczniami, którzy przystąpili do strajku szkolnego 
22.10.1906 roku. Zbiory B. Ziółkowskiego (Łążyn). ................................................................................. 72 

Ryc. 76. Uczniowie, świadkowie wydarzeń 1906 roku. Zdjęcie wykonane w sali dzisiejszej biblioteki. Po 
prawej stronie niewidoczny żelazny piec (dwumetrowej wysokości, w którym dzieci same paliły 
deskami z pogorzeliska po spalonych mieszkaniach nauczycieli). Zbiory B.Ziółkowskiego. .................... 73 

Ryc. 77. Mieszkańcy Łążyna i okolic na wspólnych spotkaniach, zbiory B.Ziółkowskiego. ............................... 73 
Ryc. 78. Procesje wychodzące z Bierzgłowa i z Łążyna w 1908 r., zbiory B. Ziółkowskiego. ............................. 74 
Ryc. 79. Ppor. Czesław Ziółkowski, zbiory B.Ziółkowskiego. ........................................................................... 75 
Ryc. 80. Ks. Wikary Józef Dembiński (1879 – 1962). Zbiory B. Ziółkowskiego. ................................................ 76 
Ryc. 81. Prezes – Jan Liegman (1868 – 1939).Zbiory B. Ziółkowskiego. ........................................................... 76 
Ryc. 82. Sekretarz i skarbnik – Franciszek Ziółkowski (1866 – 1964) Zbiory  B. Ziółkowskiego ........................ 76 
Ryc. 83. Przedstawienie ,,Zemsty ” A. Fredry przygotowane w 1913 roku. Zbiory B.Ziółkowskiego. ............... 77 
Ryc. 84. Zapiski  z zebrania TL z 13 listopada 1921 roku. Zbiory B.Ziółkowskiego............................................ 77 
Ryc. 85. Gen. Józef Haller na rynku w Toruniu, zbiory B. Ziółkowskiego. ........................................................ 78 
Ryc. 86 Kapliczka św. Antoniego wybudowana i poświęcona w 1924r. Ufundowana przez Mariannę i 

Marcelego Wronkowskich, a w 1946r. odbudowana przez córkę Annę Kwiatkowską /w innym stylu/ stoi 
przy drodze między Łążynem a Siemoniem do dziś. ............................................................................... 80 

Ryc. 87 Kapliczka postawiona w 1984r. przez ks. Jerzego Bunikowskiego w pobliżu fundamentów 
rozebranego w latach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia neogotyckiego kościoła w Rzęczkowie. ... 80 

Ryc. 88 Kapliczka św. Nepomucena w Siemoniu zniszczona przez okupantów niemieckich  w 1945 roku. Dzięki 
staraniom Henryka Bukowskiego, Leona Muchewicza, Jerzego Domrzalskiego i Ireny Hoffman 
odbudowana i poświęcona 15.09.2002r................................................................................................. 81 

Ryc. 89 Kapliczka fundacji Stanisława Chachaja, zbudowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego 
stulecia i postawiona w miejscu przedwojennej na posesji fundatora przy drodze w centrum wsi Łążyn.
 .............................................................................................................................................................. 81 

Ryc. 90 Kapliczka od zachodniej strony plebanii w Łążynie zbudowana przez ks. Jerzego Bunikowskiego w 
1984r. Przy tej figurce co roku w procesji Bożego Ciała budowany jest czwarty ołtarz. .......................... 82 

Ryc. 91 Figurkę zbudował w 1947 roku Marian Makowski w podzięce za szczęśliwy powrót z wojny. W 2002 
roku odnowiona przez Grzegorza Podlasińskiego. ................................................................................. 82 

Ryc. 92. Zdjęcie grupowe uczniów ze szkoły w Łążynie wraz z dyrektorem Bogusławem Ziółkowskiem oraz 
kadrą nauczycielską, przed budynkiem szkoły w Łążynie. ...................................................................... 83 

Ryc. 93. Budynek szkolny w Łążynie przed 1984r., zbiory B. Ziółkowskiego .................................................... 94 
Ryc. 94 Budynek szkolny w Łążynie w 2012r., zbiory B. Ziółkowskiego ........................................................... 94 
Ryc. 95. Kościół w Łążynie, uszkodzona wieża kościoła po huraganie z 1936r., zbiory B. Ziółkowskiego.. ....... 95 
Ryc. 96. Kościół w Łążynie z 1933r., zbiory B. Ziółkowskiego.. ........................................................................ 95 
Ryc. 97. Drewniany kościół w Łążynie rozebrany z powodu złego stanu technicznego w 1880r. Zbiory B. 

Ziółkowskiego ........................................................................................................................................ 96 
Ryc. 98. Uczniowie szkoły z Łążyna z roku 1936,  na zdjęciu kierownik Kołpacki i nauczyciel Komorowski, 

Zbiory B. Ziółkowskiego ......................................................................................................................... 96 
Ryc. 99. 70 rocznica OSP w Łążynie, uroczysta Akademia Powiatowa z 1983r.,  zbiory B. Ziółkowskiego ........ 97 
Ryc. 100. Franciszek i Zofia Ziółkowscy z synami. W tym domu była biblioteka „Biblioteka wiejska”, zdjęcie z 

1906r., zbiory. B. Ziółkowskiego............................................................................................................. 97 
Ryc. 101. Akademia szkolna z 90 rocznicy powstania OSP w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego ....................... 98 
Ryc. 102. Przygotowania do budowa nowej części szkoły w Łążynie przez młodzież wiejską zdjęcie z 1984 rok, 

zbiory B. Ziółkowskiego ......................................................................................................................... 98 
Ryc. 103. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego ..................................................... 99 
Ryc. 104. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego ..................................................... 99 
Ryc. 105. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, rok 1976, zbiory B. Ziółkowski ......................................... 100 
Ryc. 106. Budowa nowej części szkoły w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego ................................................... 100 



 
110 

 

Ryc. 107. Przedstawienie dzieci ze szkoły w Łążynie – mity greckie „Demeter i Kora”,  lata 90 XX wieku, zbiory 
B. Ziółkowskiego .................................................................................................................................. 101 

Ryc. 108. Dzień i „babci i dziadka” w szkole w Łążynie, rok 2013, zbiory B. Ziółkowskiego. .......................... 101 
Ryc. 109. Festiwal integracyjny „Uczeń i jego nauczyciel”, Łążyn 2011r., zbiory B. Ziółkowskiego ................ 102 
Ryc. 110. Spotkanie autorskie w szkole Łążyn z Grzegorzem Kazdebke, zbiory B. Ziółkowskiego .................. 102 
Ryc. 111. Wystawa „Szlakiem pamięci ks. Jerzego Popiełuszki”, Łążyn 2012r.,  Zbiory. B. Ziółkowskiego ..... 103 
Ryc. 112. Jarmark Wielkanocny w Łążynie, zbiory B. Ziółkowskiego ............................................................. 103 
 






