
Powrót powiatu kartuskiego do Polski

Radość z przyłączenia Pomorza do 
odrodzonej Polski była ogromna.  
Towarzyszyły jej pielęgnowane od lat 
marzenia wolności, godności i lep-
szego życia w odrodzonym państwie. 
Lata ucisku, polityki kolonizacyjnej  
i germanizacyjnej prowadzonej przez 
zaborcę wobec ludności kaszubskiej, 
miała zrekompensować wskrzeszo-
na Polska. Stąd w 1920 r. wkraczają-
ce do kaszubskich i pomorskich wsi 
i miasteczek wojsko traktowano jako  
reprezentację Polski, w której Kaszu-
bi będą pełnili należną im rolę jako  
odwieczni gospodarze tych ziem.

Po ratyfikacji w dniu 10 stycznia 
1920 r. Traktu Wersalskiego przez 
Rzeszę Niemiecką, rozpoczęło się 
przejmowanie dla Polski Pomorza 
i ziemi kaszubskiej przez wojska 
polskie Frontu Pomorskiego pod 
dowództwem gen. Józefa Hallera. 
Plan przejęcia Pomorza przewidy-
wał dwie fazy: 1. zajęcie Torunia i te-
renu na wschód od Wisły, Grudzią-
dza – 7 dni, 2. zajęcie całego kraju 
przyznanego Polsce na zachód od 
Wisły aż do morza – 10 dni. 

Front Pomorski  był to związek operacyjny  Wojska 
Polskiego  utworzony  19 października  1919 r.  w celu  
odzyskania Pomorza Wschodniego.

Polska odzyskała niepodległość  
w 1918 roku po 123 latach niewoli. 
Mieszkańcy Kujaw, Pomorza i Kaszub 
(nie całych) musieli na odzyskanie 
wolności poczekać do 1920 roku.

Gen. Józef Haller

Armia Hallera w Pucku





Wolność przyszła do Kartuz 8 lutego 1920 r. 
wraz z przybyciem do miasta 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich 5 Brygady Jazdy gen. 
Józefa Hallera. Wkraczających żołnierzy na 
rynku kartuskim powitał w imieniu miesz-
kańców starosta kartuski Emil Sobiecki.  
W tym dniu zakończył się pruski zabór trwa-
jący prawie 148 lat. 

Początki pułku sięgają jesieni 1914 r., gdy w związku z koncepcją tworzenia polskich  
oddziałów ochotniczych u boku Rosji, jej Naczelne Dowództwo, w ramach tak zwane-
go Legionu Puławskiego, zezwoliło na formowanie kawalerii. W dniach 21-22 lipca 1917 r. 
pułk obronił ludność Stanisławowa przed zdemoralizowanymi oddziałami rosyjskimi,  
a 24 lipca pokonał w bitwie pod Krechowcami wojska niemiecko-austriackie. We wrze-
śniu 1917 r. pułk wszedł w skład I Korpusu Polskiego w Rosji, dowodzonego przez gen.  
Józefa Dowbór-Muśnickiego.

W listopadzie 1918 r. w Warszawie były do-
wódca 1. szwadronu płk Feliks Dziewic-
ki rozpoczął odtwarzanie pułku. Wykorzy-
stując zdobytą na Niemcach broń i napływ 
ochotników zorganizował szwadron, który  
17 grudnia 1918 r. wyruszył na odsiecz Lwo- 
wa, na front przeciw Ukraińcom. W paździer-
niku 1919 r. pułk był dyslokowany do Cie-
chocinka, gdzie odpoczywał i przyjmował  
uzupełnienia. 17 stycznia 1920 r. rozpoczął 
marsz w ramach akcji przejmowania Po-
morza. Wszędzie, we wszystkich miejsco-
wościach, przez które pułk maszerował jak: 
Chełmża, Popowo, Biskupie, Grudziądz, 
Nowe, Pelplin, Starogard, Kokoszki, Żukowo 
był owacyjnie witany. 10 lutego 1920 r. wziął 
udział w akcie zaślubin Polski z morzem  
w Pucku (w Bałtyku został zanurzony sztan-
dar pułku).

1 Pułk Ułanów Krechowieckich wcho-
dzący w skład 5 Brygady Jazdy składał 
się z dwóch szwadronów, które wspiera-
ne były artylerią konną. Na wyposażeniu 
pułku były różne typy szabel i karabinów.  
Ułani w ręku trzymali także lance z propor-
czykami. Należy nadmienić, że do walki 
stawali często pieszo, a koń był głównie 
środkiem transportu, choć czasem służył 
też do szarż. Pułk miał bogaty rodowód  
i wyjątkowo piękną kartę bojową. Jako je-
dyna jednostka w odrodzonym Wojsku 
Polskim walczył ze wszystkimi trzema za-
borcami w ciągu jednego dnia.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich, kadra oficerska, zbiory Instytutu Polskiego w Londynie 

Gen. Józef Haller i pierwszy wojewoda Stefan Łaszewski w otoczeniu oficerów i rybaków  
(Wojskowe Biuro Historyczne im. K. Sosnkowskiego)

1 Pułk Ulanów Krechowieckich przed karczmą Edwarda Gleinera w Żukowie . Luty 1920 r.

Źródło: Dzieje Żukowa pod red. Błażeja Śliwińskiego, Żukowo 2003



Z okazji wkroczenia „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hal-
lera do Kartuz znana kartuska poetka Teodora Kropi-
dłowska napisała wiersz pt. „Żyj nam, Polsko! Żyj nam, 
dostojny nasz Jenerale!”.

Teodora Kropidłowska urodziła się 28 lutego 1879 r.  
w Łągu k. Chojnic. Od 1914 r. współpracowała z „Gazetą  
Gdańską” i „Gazetą Grudziądzką”, publikując w nich 
wiersze. Od 1920 r. była nauczycielką w Kartuzach.  
W latach 1922-1927 współpracowała z „Gazetą  
Kaszubską”, w której zamieszczała okolicznościowe  
wiersze m.in. o tematyce narodowo-patriotycznej  
i religijnej. W 1922 r. napisała „Moje Kaszuby”, w któ-
rych dawała świadectwo umiłowania rodzinnej ziemi  
i podziwu dla piękna kaszubskiego krajobrazu. W 1924 r.  
wydała przewodniki po Kaszubach pt. „Wędrówka po 
Kaszubskiej Szwajcarii” i „Z dziejów Kartuz i klaszto-
ru kartuzjanów w Kartuzach”. Była redaktorką pisma  
„Wiarus Kaszubski”. W 1928 r. otrzymała Srebrny Krzyż  
Zasługi. Zmarła 21 sierpnia 1931 r. w Kartuzach. Teodora Kropidłowska,  

zdjęcie ze zbiorów Edmunda Kamińskiego

 Dziesięciolecie 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
Foto: Narcyz Witczak-Witaczyński

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe Dziesięciolecie 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Foto: Narcyz Witczak-Witaczyński.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe



Przejmowanie na początku 1920 r. przez 
Wojsko Polskie pod dowództwem gen.  
Józefa Hallera, powiatu kartuskiego głębo-
ko zapisało się w tradycji i pamięci miesz-
kańców wielu kaszubskich wsi i miast.

Na łamach Gazety Gdańskiej (nr 35 z 1920 r.) tak  
relacjonowano wydarzenia mające miejsce  
w (ówczesnej jeszcze wsi) Kartuzach 8 lutego 1920 r. 

Ks. Kazimierz Dąbrowski (historyk, prof. Wyższego  
Seminarium Duchownego w Pelplinie) w swej  
Monografii Chmielna tak zrelacjonował to wydarzenie:

W sobotę po południu wkroczyły wojska nasze do Kar-
tuz. Po przybyciu na stację pociągu pancernego “Hal-
lerczyk”, wjechał brygadier Suszyński na czele ułanów 
i szwoleżerów do miasta. Ludność witała wszystkie 
oddziały wojska z zapałem. Część przemaszerowała 
wśród tłumu ludu i delegacji na nową linię demarkacyj-
ną. Pozostałe wojska powitał starosta Sobiecki, ksiądz 
proboszcz Hoffmann z Chmielna i przewodniczący 
Rady Ludowej Maciejewski. W odpowiedzi na powita-
nie zaznaczył brygadier Suszyński, że zapewnienia od-
chodzącego Grenzschutzu (Niemiecka Straż Granicz-
na) nie sprawdzą się nigdy. Grenzschutz nie powróci, 
albowiem armia polska nie pozwoli odebrać sobie ani 
piędzi ziemi. Wieczorem uczczono wkraczające wojska 
iluminacją i przedstawieniem w Karthauzer Hof.

(...) Pamiętny i radosny był dzień 8 lutego 1920 r. dla 
mieszkańców Kartuz, stanowiąc przełomową i histo-
ryczną chwilę w dziejach tego miasta i powiatu. Na 
mocy traktatu wersalskiego wojsko polskie objęło  
w swe posiadanie Ziemię Kaszubską, wkraczając do 
Kartuz w niedzielę 8 lutego 1920 roku. Pierwszy pułk  
ułanów krechowieckich przybył do miasta około  
godziny 12 – tej w południe od strony Ręboszewa, witany 
wszędzie owacyjnie przez ludność kaszubską. Panują-
cy wówczas dotkliwy mróz nie zraził publiczności, która 
tłumnie wyległa na ulicę. Entuzjazm i radość nieopisa-
na zapanowała w sercach każdego Polaka-Kaszuby. 
Toteż uroczysty akt powitania wojska polskiego na ryn-
ku wypadł okazale. Wśród serdecznego nastroju powi-
tał wojsko polskie w imieniu społeczeństwa ówczesny 
starosta kartuski mecenas Sobiecki. Po tych uroczysto-
ściach na rynku część pułku zakwaterowała się w Kar-
tuzach i okolicy, sztab pułku w Żukowie. 

Winieta Gazety Gdańskiej 

Zaślubiny Polski z morzem, źródło: domena publiczna NAC 

Płk Bolesław Mościcki, domena publiczna NAC.
1 Pułk Ułanów Krechowieckich, który wkroczył do Kartuz był imienia 
płk. Bolesława Mościckiego.



Pierwsza połowa XIX wieku była  
czasem gwałtownych procesów 
asymilacyjnych oraz przekształceń 
ekonomicznych m.in. uwłaszczenia 
chłopów. Kaszuby trwały w uśpieniu 
narodowym, a polskie elity nie wyka-
zywały zainteresowania północny-
mi, pomorskimi kresami. Nie znaczy 
to, że na Kaszubach nie podejmowa-
no żadnych działań. Działał tu ruch  
filomacki, czy też nielegalne kółka  
filomackie dla młodzieży. Polski  
Ruch Narodowy funkcjonował tu na 
polu politycznym, kulturalnym i go-
spodarczym. Powstały m.in.: Towa-
rzystwo Pomocy Naukowej dla Mło-

dzieży Męskiej Prus Zachodnich, Towarzystwo Czytelni Ludowych, a także kluczowe tytuły 
prasy: „Przyjaciel Ludu” (Chełmno 1861-1880), „Gazeta Toruńska” (1867), „Pielgrzym” (1869),  
„Gazeta Gdańska” (od 1891 r.) oraz „Gazeta Grudziądzka” (od 1894 r.). Nowym zjawiskiem  
był ruch kaszubski dzięki działaniom chociażby Aleksandra Majkowskiego czy Izydora  
Gulgowskiego. Do końca I wojny światowej dominującą pozycję na tym terenie posiadała  
ludność niemiecka.

Zanim nastała Polska  
drogi do pomorskiej niepodległości

Region Pomorza w tym Kaszub czyli dawne Prusy Królewskie – poza 
Gdańskiem i Toruniem – znalazły się pod zaborem pruskim w 1772 r. Stąd  
region ten ominęły działania związane z reformami oświeconymi: Sejm  
Wielki, Komisja Edukacji Narodowej czy też Konstytucja 3 Maja. 

Bernard Flisykowski z Kiełpina na froncie I wojny światowej – szósty od lewej strony (ze zbiorów Urszuli Szczepańskiej) 

Osowa Góra koło Przodkowa, spotkanie zorganizowane na wieść o zakończeniu I wojny światowej, 1918 r. 
fot. ze zbiorów Stefana Bacha.

Pamiętać należy, że Kaszubi mie-
li swój udział w procesie odbudowy 
państwa polskiego. Ich trud i ofiara 
poniesiona na frontach I wojny świa-
towej, w powstaniu wielkopolskim,  
w wojnie polsko-bolszewickiej, do-
prowadziły do wolnej II Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Zakończenie I wojny 
światowej obudziło nadzieje Kaszu-
bów na powrót Pomorza do Polski.



Reasumując. W 1918 r. państwo polskie było 
w stanie tworzenia się, zaś stwierdzenie  
„Polska wybuchła” było w tym czasie w po-
wszechnym użyciu.
 
Ważnym wydarzeniem wyczekiwanym przez 
Polaków po zakończeniu I wojny światowej 
był przyjazd światowej sławy pianisty Igna-
cego Paderewskiego do Polski. Miał on przy-
spieszyć proces organizacji państwa i nie 
dopuścić do rozprzestrzenia się nad Wisłą  
ruchu bolszewickiego.

Losy wielu ziem polskich, w tym Pomorza (Kaszub) ważył się w 1919 r. na Konferencji 
Pokojowej w Wersalu, która rozpoczęła się 18 stycznia 1919 r. Naczelna Rada Ludowa  
do Paryża wysłała: Antoniego Abrahama wówczas z Oliwy, Tomasza Rogalę z Kościerzy-
ny, Mieczysława Marchlewskiego z Grudziądza i Antoniego Miotka z Pucka. Skład ten zo-
stał ustalony ostatecznie za sprawą Franciszka Kręckiego i przypuszczalnie w konsultacji  
z Aleksandrem Majkowskim. 

Wyprawa Kaszubów do Wersalu urosła  
przez dziesięciolecia do rangi legendy.  
Od początku Prusacy starali się nie  
dopuścić do przedostania się wymie-
nionych osób poza granice. Stąd do 
Paryża dotarli tylko Tomasz Rogala  
i Antoni Abraham. Ten ostatni widział 
Pomorze jako część Polski z Gdańskiem  
w roli głównej. 

Ignacy Paderewski na Pomorzu, foto ze zbiorów Andrzeja Dudzińskiego 

Widokówka przedstawiająca  
przemarsz Kaszubów na Rynek w Kartuzach. 

Była to wielka manifestacja polskości  
i oczekiwań powrotu Polski na Kaszuby. 

11 listopada 1918 r. powstało w Warszawie niepodległe państwo,  
składające się z Kongresówki i Galicji Zachodniej, o Galicję Wschodnią  
toczyły się walki. Kresy Wschodnie były w tym czasie w ogniu,  
zaś Pomorze w zaborze pruskim czekało na dalszy bieg wydarzeń. 

Antoni Abraham mocarz co zrywał kajdany, w które zakuli go pruscy żandarmi, uparty chłop 
wędrujący do dalekiego Wersalu, aby sprawiedliwości dochodzić, pochodzący z Pomorza  
propagator polskości.
 
A. Abraham urodził się 19 grudnia 1869 r. we wsi Zdrada koło Mechowa w powiecie puckim. 
Jako szesnastoletni chłopak wyruszył na wanogę po ziemi kaszubskiej. Rozmawiał z ludźmi, 
szerzył myśl niepodległościową. Widział Pomorze jako część Polski z Gdańskiem w roli głównej. 
O swoich ideach pisał w „Gazecie Gdańskiej”, którą kolportował po regionie. Z jego życiem zwią-
zana jest opowieść o wyjeździe do Wersalu na konferencję, która kończyła I wojnę światową. 
Według legendy Abraham miał uderzyć w stół pięścią przed angielskim premierem, żądając  
przyłączenia Kaszub do Polski. Zmarł 23 czerwca 1923 r. w Gdyni. Warto dodać, że wyjazd Abra-
hama do Francji na Konferencję Wersalską współfinansował Marian Mokwa, znany marynista. 



Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania



Jednakże do ostatnich chwil niewoli  
pruskiej społeczność kaszubska była  
nękana różnymi aktami terroru, w wy-
niku których między innymi zginął z rąk  
Grenzschutzu Leon Rompski z Kłosówka. 

Kartuzy w okresie międzywojennym

Sianowo ok. 1914 r.

28 czerwca 1919 r. na mocy Traktatu Wersalskiego część Pomorza miała powrócić po  
przeszło stu latach w granice Polski. Stolica województwa pomorskiego, niejako zastęp-
czo znalazła się w Toruniu. Gdańsk stał się Wolnym Miastem w zdecydowanej większo-
ści pod wpływami niemieckimi. 62% powierzchni Prus Zachodnich, w tym prawie cały 
powiat kartuski znalazł się w graniach państwa polskiego. Z tej radości 9 lipca 1919 r. 
zorganizowano w Kartuzach wielki wiec Polaków połączony z nabożeństwem, w cza-
sie którego świętowano fakt powrotu Pomorza do Polski. Patriotyczne kazanie wygłosił  
ks. A. Sadowski z Wygody. 



Stężyca ok. 1910 r.



Żaden inny wojskowy nie jest tak silnie 
obecny w zbiorowej pamięci Kaszubów 
jak „błękitny generał”. Niestety sam 
Haller nie mógł na Pomorzu wykazać 
się talentem militarnym, raczej stał 
się bohaterem pokojowego przejęcia 
przez Polskę znacznej części Kaszub  
w tym powiatu kartuskiego. 

 Haller odegrał rolę na Pomorzu jaką 
mu narzuciły mocarstwa zachod-
nie. Decyzje co do wojsk Hallera  
zapadły w Paryżu. 
Niemcy nie chciały dopuścić do wy-
ładunku oddziałów polskich w Gdań-
sku. Stąd Kaszubi nie doczekali się 
Hallera ani w 1918 ani w 1919 roku. Był 
to zawód. Dopiero zgodnie z usta-
leniami wersalskimi wojska polskie 
dowodzone przez generała Józe-
fa Hallera przejęły ziemie pomorskie  
w tym kartuskie we władanie Polski.

W dniu 8 lutego 1920 r. żołnierze  
1 Pułku Ułanów Krechowieckich  
5 Brygady Jazdy ,,błękitnej armii”  
byli owacyjnie witani na rynku przez 
mieszkańców Kartuz i okolic. Kilka dni 
później do Kartuz przybył osobiście 
dowódca Frontu Pomorskiego gene-
rał Józef Haller.

Związki Hallera z Kartuzami  

Każdego roku w Kartuzach - 8 lutego obchodzi  
się uroczyście rocznicę wkroczenia 1 Pułku Ułanów  
Krechowieckich 5 Brygady Jazdy. Wspominana 
jest głównie postać Józefa Hallera. Choć tego dnia 
w Kartuzach generała nie było. 

Generał Józef Haller 



Radość z wizyty wojsk Hallera w Kartuzach urosła do rangi legendy. Do tego stopnia,  
że Kaszubi nie uwierzyli, że gen. Hallera 8 lutego w Kartuzach nie było. Ich przodko-
wie przecież opowiadali cały przebieg jego wizyty. Jest on tak sugestywny, że warto go  
przytoczyć:

8 lutego 1920 roku, od strony Kościerzyny – Ręboszewa w godzinach rannych 
do Kartuz wkracza „Błękitna Armia” pod dowództwem Gen. Józefa Hallera. 
Żołnierze mają czarne spodnie z niebieskimi lampasami i błękitne mundu-
ry, natomiast sam Gen. Haller jest tercjarzem w III zakonie św. Franciszka. 
Pan Generał otrzymuje przy hotelu na ul. Gdańskiej (obecnie dom dziecka 
Sióstr Miłosierdzia) klucze od bram powiatu kartuskiego. Jego ludzie zdejmują  
z postumentu słynnego pruskiego Szwejka, a pruskie orły spod pomnika 
trafiają na złom. Jest uroczyste przyjęcie i spotkanie z obywatelami Kartuz,  
po którym gen. J. Haller udaje się do naszego kościoła poklasztornego „Raju 
Maryi”, gdzie przez jakiś czas leży krzyżem przed Najświętszym Sakramentem 
dziękując Bogu za pomyślny przebieg przejęcia ziemi kartuskiej.

Tyle legenda. Generała Hallera nie było w Kartuzach, gdyż specjalnym pocią-
giem przepuszczonym przez Gdańsk, który kontrolowali już Brytyjczycy, jechał 
do Pucka na zaślubiny Polski z morzem. W Gdańsku gen. Hallerowi – dr Józef 
Wybicki wręczył dwie obrączki w imieniu gdańskich Polaków. 

Hotel przy ulicy Gdańskiej, warto wspomnieć, że według przekazów ustnych, w tym miejscu  
nastąpiło przekazanie przez Niemców kluczy do bram miasta  
dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. 

Józef Haller głęboko zapisał się w pa-
mięci zbiorowej Kaszubów. Generał 
przyczynił się do wykupu hotelu przy ul. 
Gdańskiej, który został przeznaczony  
na Dom Dziecka – Sierociniec, pro-
wadzony przez Siostry Miłosierdzia  
św. Wincentego a Paulo.



Wizyta gen. Józefa Hallera w Kartuzach w 1922 r. Obok generała ks. Jan Krasiński, proboszcz kartuski, siostra Teodora Kromolicka – przełożona miejscowych sióstr Wincentek oraz żona lekarza weterynarii Joachima Ruchy

Wjazd Hallera do Kartuz, Henryk Kotowski

Pobyt generała Hallera utrwalił na  
obrazie Henryk Kotowski. Jest to wizja 
artysty ̶ licentia poetica, nie mająca 
nic wspólnego z prawdą historyczną.  
Należy jednak nadmienić, że Haller  
odwiedził Kartuzy w późniejszym czasie. 

1

2

3
Trzeci raz przybył do Kartuz  
w dniu 14 sierpnia 1927 r. z okazji 
odsłonięcia i poświęcenia Figu-
ry Matki Boskiej Królowej Koro-
ny Polskiej w Parku Miejskim.

Drugi raz przybył do Kar-
tuz w 1922 r. właśnie owe-
go 16 października z okazji  
otwarcia i poświęcenia Drukar-
ni Polskiej, Szpitala Powiatowe-
go i Sierocińca.

Generał Józef Haller był w Kar-
tuzach 3 razy.  Pierwszy raz 
– jak podał w swym pamięt-
niku w lutym 1920 r. po zaślubi-
nach Polski z morzem w Puc-
ku (często błędnie podaje się 11  
lutego).



Po odzyskaniu niepodległości i opuszczeniu Kartuz przez Niemców, Kaszuba Adolf  
Mateya, z pomocą swych uczniów usunął niemiecki pomnik wojaka pruskiego. Ksiądz 
Reapke w artykule pt. „Przeminie czas drapieżnych, krótka historia dwóch kartuskich po-
mników”, podaje, że w tym czasie funkcję komendanta miasta pełnił młody porucznik 
Alfons Gramza-Gracz, który zlecił likwidację obelisku. 

Według naocznego świadka ks. Kowalkowskiego, likwidacja orła na postumencie  
nastąpiła z początkiem kwietnia 1920 r. W usunięciu elementów obelisku brali udział 
ułani na koniach. Sama statua pruskiego chorążego została nienaruszona. Znana  
poetka kartuska ̶ Teodora Kropidłowska ̶ opisywała fakt odkucia jedynie elemen-
tów trzymających statuę przez ślusarza Adolfa Mateyę i zdeponowania ich w szopie  
Wydziału Powiatowego.

Pomnik żołnierza pruskiego,  
który Prusacy ustawili w 1903 r.  

ku czci zwycięstwa w wojnie
 francusko - niemieckiej 1870 – 1871. 

W 1920 r. w usunięciu elementów  
obelisku brali udział ułani na koniach

Kapitan Jan Wandtke, inicjator postawienia figury Matki Bożej  
w Parku Miejskim w Kartuzach 

Ulica gen. Józefa Hallera, 
na zdjęciu Pani Okonek z koleżanką 

3 lata później powstała w tym miejscu 
figura Matki Bożej wykonana przez 
Marcina Rożka ̶ artystę rzeźbiarza  
z Poznania. W uroczystości odsło-
nięcia i poświęcenia Figury Matki  
Boskiej Królowej Korony Polskiej  
w Parku Miejskim w dniu 14 sierpnia 
1927 r. brał udział gen. Józef Haller.  
Inicjatorem powstania (postawienia 
figury w parku miejskim) figury był  
kapitan Jan Wandtke.



Członkowie Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. gen. Józefa Hallera w Kartuzach, 1928 r. 

Fotografia przedstawia rozwidlenie ulicy Parkowej z ulicą gen. Józefa Hallera. Foto L. Perszon.

Dla uczczenia generała Józefa Hallera jedna z głównych ulic w Kartuzach do dziś nosi  
jego imię. Obecnie mieści się przy niej Urząd Miasta.



Lata dwudzieste XX w. to 
czas  najdynamiczniejszego 
rozwoju w dziejach Kartuz. 
Wśród pozytywnych aspek-
tów można wymienić elek-
tryfikację, a co za tym idzie 
modernizację elektrowni w 
Rutkach.
 
Dla Kartuz rozpoczął się 
okres najdynamiczniejszego 
rozwoju w dziejach tej miej-
scowości, który przerwała  
II Wojna Światowa. 

Gospodarka   

Lata dwudzieste – czas rozkwitu, ale też   
rozczarowania odrodzoną Rzeczpospolitą Polską

Kartuskie wodociągi 

Oddanie do użytku nowej linii energetycznej, powiat kartuski, 1939 r. 



Księża z dekanatu mirachowskiego wraz z ks. bp S. Okoniewskim w elektrowni wodnej w Rutkach, 1924 r.

Józef Macholla (pierwszy taksówkarz kartuski) na tle swojej taksówki przy ulicy Gdańskiej 15

>
Rozbudowa kolei.  

Zdjęcie wykonane jest z drogi  
prowadzącej przez Rutki w 1928 r.  

Kadr obejmuje odcinek pomiędzy stacją  
Żukowo Zachodnie, a mostem na Raduni.   

Z mostu widać do dziś działającą elektrownię.  
Ten podjazd pod tory (dzisiaj zamknięty)  
istnieje do dzisiaj. Była to droga łącząca  

wieś Rutki i wieś Glincz.
Foto: Kamiński 

W okresie między-
wojennym po Kartu- 
zach jeździły taksów-
ki. Jednym z pierw-
szych taksówkarzy 
był Józef Macholla. 
Mimo kryzysu wyko-
rzystał koniunkturę  
i przeszedł do historii 
jako pierwszy tak-
sówkarz w Kartu- 
zach. O Józefie Ma-
cholli i taksówce  
marki Dodge oraz 
przedwojennej spe-
cyfice szoferskie-
go rzemiosła pisze 
w Kartuskich Zeszy-
tach Muzealnych 
Bartosz Gondek. 



Warsztat ceramiczny rodziny Meissnerów działał w Kartuzach przy ulicy Gdańskiej 

Pracownicy firmy „Bałtyk”, 1928 r. Foto: J. Brillowski

Pensjonat Hoga, Kartuzy 1927 r. 

Pocztówka - Hotel Kaszubski Dwór

W okresie międzywojennym Kartuzy stanowiły centrum  
turystyczne Szwajcarii Kaszubskiej. W mieście funkcjonowało  
5 hoteli dysponujących 180 miejscami noclegowymi. 

W samych Kartuzach sporo było za-
kładów przemysłowych i usługowych, 
warsztatów mechanicznych, garn-
carskich, ślusarskich, stolarskich, kra-
wieckich, szewskich. Niestety w tym 
czasie rosła ogromna przepaść mię-
dzy warstwami społecznymi. Powiat 
i miasto zostało opanowane przez 
sklepikarzy, młynarzy, gorzelników, 
podczas gdy większość stanowiła co-
raz bardziej niezadowolona biedota. 
Przyczynę tego stanu rzeczy można 
upatrywać w reformie pieniądza.

Wynikało to chociażby ze zrównania marki polskiej 
z niemiecką, choć realna siła nabywcza polskiej, była 
cztery razy niższa. Zrujnowało to doszczętnie ludność 
Pomorza. Polacy, którzy przybyli z głębi Polski wyku-
powali też wszystkie artykuły pierwszej potrzeby co 
spowodowało pauperyzację Kaszubów. 
Niechęć Kaszubów budzili także urzędnicy spoza Po-
morza, którzy obsadzani byli na najważniejsze stano-
wiska. Brak znajomości tutejszych realiów, kultury, 
języka powodował nieprzychylność jednych wzglę-
dem drugich. Niestety Wojsko Polskie traktowało  
ludność kaszubską jak podbitą. Rekwizycje, samo-
wola wojskowa, nadużycia natury obyczajowej spo-
wodowały nieufność i urazę Kaszubów do wojska  
i wszystkiego co polskie. 



Prezydent Stanisław Wojciechowski z wizytą w elektrowni w Rutkach 

Jak bliskie i ważne w okresie  
międzywojennym były Kar-
tuzy dla rządzących, świad-
czy choćby trzykrotna wizy-
ta w Kartuzach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ogromny szacunek głowy 
państwa dla Kaszubów wy-
nikał między innymi z fak-
tu, że Kaszubi wiernie i co 
warto zaznaczyć nie bier-
nie stali przy Polsce. Dali 
temu dowód, chociaż-
by 16 marca 1920 r. tłum-
nie zbierając się na Rynku  
w Kartuzach jako ochotni-
cy do Kaszubskiego Pułku 
Strzelców Pomorskich1.

W dniach 27-29 kwietnia 1923 r. przebywał w Kartuzach Prezydent RP Stanisław Wojcie-
chowski. W wygłoszonej w mieście mowie Prezydent podkreślił znaczenie Kaszub dla 
kraju, jako terenu strategicznego dla polskiej gospodarki morskiej.

Portret Stanisława Wojciechowskiego Prezydenta RP w latach 1922 - 1926

1. Zgodnie z wydanym  
5 marca 1920 r. Rozkazem 
Ministra Spraw Wojsko-
wych nr 1401 Kaszubski 
Pułk Strzelców Pomor-
skich został przemiano-
wany na 66 Kaszubski Pułk 
Piechoty im. Marszałka  
Józefa Piłsudskiego.



Waluta 
Jak powinna nazywać się waluta odrodzonej Pol-
ski. Wielomiesięczną batalię początkowo wygrał 
„lech”, pokonując „piasta” i „kościuszkę”. Ostatecz-
nie uchwalono, że polską walutą będzie „złoty”.  
Jednak zanim to nastąpiło, to pędząca inflacja do-
prowadziła do zapaści gospodarczej. Ten ostatni 
okres galopującej inflacji to także czas najwyż-
szych nominałów. 

Władysław Grabski - minister skarbu od 13 grudnia 1919 do 9 czerwca 1920, od 13 stycznia 1923 do 30 czerwca 1923  
i od 19 grudnia 1923 do 13 listopada 1925. Premier rządu RP od 23 czerwca do 24 lipca 1920  
i od 19 grudnia 1923 do 14 listopada 1925. Autor słynnej reformy walutowej. 

Kartuskie notgeldy – 20 marek 1920 r. (centralnie umieszczono nieoficjalny – ale 
używany w tym czasie herb Kartuz). W tym czasie pieniądze emitował każdy. 
Oficjalne emisje państwowe stanowiły niespełna połowę pieniędzy w obiegu.  
Własne pieniądze, nazywane notgeldami, wypuszczały też samorządy, firmy,  
a nawet czasami prywatni ludzie. Był to raj dla fałszerzy.



W dniu 29 marca 1923 r. Premier RP i Minister Spraw Wewnętrznych generał Władysław 
Sikorski podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej 
Kartuzy, leżącej w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim w poczet miast. Na-
tomiast dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Kiernika z dnia 10 lipca 
1923 r. Kartuzy otrzymały herb opracowany i zaprojektowany przez dra A. Majkowskiego 
– wybitnego działacza kaszubskiego. 

Wraz z przyznaniem Kartuzom praw miejskich 
i nadaniem herbu wzrósł prestiż miejscowości. 
Miasto stało się znaczącym ośrodkiem turystyczno-
wypoczynkowym Kaszub.

Kartuzy - miastem



W końcu XIX w. niemieckie władze Kartuz podjęły kroki zmierzające do nadania miej-
scowości praw miejskich i herbu. Odpowiadając na pismo Zarządu Gminy Kartuzy (Ge-
mieinde Vorstand Karthaus) dyrektor Kónigliches Staatsarchiv Danzig Max Bar w dniu 16 
stycznia 1907 r. stwierdził, że w zasobach archiwalnych nie znalazł dokumentu potwier-
dzającego istnienie pieczęci miejscowości Kartuzy. W związku z tym uznał za prawdopo-
dobne jej nieistnienie. Zasugerował jednak, aby przy opracowywaniu herbu wziąć pod 
uwagę związek miejscowości z klasztorem kartuzów.

Wykluczył jednak konieczność przyjęcia starej pieczęci klasztornej z wizerunkiem  
św. Marii, ponieważ występuje ona już w herbach wielu miast. W związku z faktem, iż 
miejscowość zawdzięcza swoje powstanie klasztorowi zakonu kartuzów i przez wieki była 
z nim w ścisłych zależnościach, zasadne byłoby umieszczenie w herbie charakterystycz-
nego elementu łączącego się z regionem, np. wieży kościoła klasztornego.
Prace nad nadaniem praw miejskich i godła Gminie Kartuzy podjął ponownie – po zakoń-
czeniu działań pierwszej wojny światowej – polski Zarząd Gminy Kartuzy. 

W związku z faktem, że dowody historyczne zaginęły, Zarząd 
Gminy Kartuzy zwrócił się z pismem z dnia 5 września 1922 r. do 
znanego etnografa – założyciela skansenu we Wdzydzach Izy-
dora Gulgowskiego o wyrażenie opinii na interesujący temat. 
(...) Mamy nadzieję – czytamy w piśmie – że gmina nasza Kar-
tuzy w niedługim czasie policzoną zostanie w poczet miast. Przy 
tej sposobności przybrać chcemy za poprzednim uzyskaniem 
zezwolenia kompetentnej władzy odpowiednie godło miejskie 
(...).

Gulgowski odpowiedział pismem z dnia 29 września 1922 r., że 
najdokładniejszych wyjaśnień i rad w sprawie godła udzielić 
może pan dr Majkowski zamieszkujący w Kartuzach, a mający 
wszelkie ku temu podkłady i znający najlepiej przeszłość histo-
ryczną Kartuz (...).

W związku z przejmowaniem tych ziem przez administrację polską Wojewoda Pomorski 
wystosował z Torunia pismo ogólne do Starostów, Prezydentów i Burmistrzów miast da-
towane 1 kwietnia 1920 r. z prośbą o (...) spieszne nadesłanie rysunków godeł i odcisków 
pieczęci, tak używanych w miastach (...) z czasu zaboru niemieckiego i obecnie, a to  
z dołączeniem wywodu historycznego, omawiającego istniejące w tym względzie upraw-
nienia (...).

Powiat kartuski odgrywał istotną rolę pod względem politycz-
nym i ekonomicznym. Był obszarem, który graniczył od wscho-
du z Wolnym Miastem Gdańsk, od zachodu zaś z państwem 
niemieckim. Miał strategiczne znaczenie dla Drugiej Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Był ostoją polskości, łączył tereny Polski po-
łudniowej i centralnej z polskim skrawkiem Morza Bałtyckiego 
odzyskanego w 1920 r.



Wszystkie projekty Majkow-
ski odrzucał jako niepraktycz-
ne. W dalszej części stwierdzał: 
(...) Dlatego proponuję Gminie  
w miejsce kuli ziemskiej Kartu-
zów głowę czarnego Gryfa ze 
srebrnym dziobem i czerwo-
nym ozorem.
Uzasadnienie dra Majkowskie-
go przekonało Radę Kartuz, 
która Uchwałą z dnia 31 stycznia 
1923 r. zgodziła się na tę propo-
zycję przyjmując godło wg pro-
ponowanego wzoru. 

(...) Gmina Kartuzy jako taka, jak ogólnie wiadomo, jest nowszej daty i powstała 
na podkładzie dawnego klasztoru Kartuzów. Stąd godło, jeżeli ma mieć histo-
ryczną i logiczną podstawę, moim zdaniem powinno uwzględnić pochodzenie 
od osady Kartuzów. Godło zakonu Kartuzów w niebieskim polu ma czerwoną 
kulę ziemską opasaną krzyżem srebrnym, nad którym siedem srebrnych gwiazd 
się unosi (...). Jeżeli więc uwzględnimy pierwszą formę godła Kartuzów to pocho-
dzenie gminy od ich osady by było uwzględnione, gdyby się przyjęło na tarczę 
ich kolor niebieski i siedem gwiazd. (…) Gwiazdy bowiem znajdujemy w wielu 
godłach krajów, miast i rodzin, charakterystycznym zaś dla Kartuzów jest ich 
układ u góry tarczy. Dlatego proponuję zatrzymanie tego układu. Przyjąwszy 
powyższe mielibyśmy kolor tarczy niebieski i układ siedmiu srebrnych gwiazd. 
Należałoby zastąpić kulę ziemską czymś charakterystycznym dla Kaszub, albo 
przynajmniej dla samej osady kartuskiej. Jako odpowiednie w dotychczaso-
wych projektach proponowano: 1/ czarny krzyż Krzyżacki, 2/ wieżę Kościoła Kar-
tuskiego, 3/ figurę Matki Boskiej, 4/ figurę mnicha kartuzjanina (...).

Gdy w dniu 3 paździer-
nika 1922 r. Urząd Gmi-
ny w Kartuzach zwró-
cił się w tej sprawie 
do dr Aleksandra Maj-
kowskiego, ten odpisał  
w sposób następujący: 



Pochód mieszkańców Kartuz z okazji 11 Listopada



Decyzje swoje przesłała 5 lutego 1923 r. do 
władz Warszawy, które były bardzo niestabil-
ne po morderstwie Narutowicza. Przypusz-
czano wówczas, że może to być początek serii 
morderstw politycznych w Polsce. W wyniku 
tego zwołano zebranie u premiera Nowaka, 
na które również zaproszono Marszałka Józefa  
Piłsudskiego. Maciej Rataj jako marszałek 
Sejmu objął obowiązki prezydenta i za radą  
Piłsudskiego mianował premierem Władysła-
wa Sikorskiego. 

Piłsudski otrzymał poprzednie stanowisko  
Sikorskiego – został szefem sztabu. Marszałek 
poparł młodego generała, którego wprawdzie 
nie lubił, lecz uważał za jednego z najzdolniej-
szych przedstawicieli swojego pokolenia. 

Sikorski natychmiast objął władzę jako premier i minister spraw wewnętrznych i wprowadził 
do Warszawy oddziały wojska. Ogłosił stan wojenny. Jego szybkie i zdecydowane działania 
przyniosły oczekiwane skutki. Więcej nie doszło do żadnego morderstwa oraz zakończyły się 
wszystkie demonstracje i rozruchy. W takiej sytuacji Generał Władysław Sikorski jako Pre-
mier i Minister Spraw Wewnętrznych podpisał w dniu 29 marca 1923 r. Rozporządzenie Rady  
Ministrów w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim, wojewódz-
twa pomorskiego w poczet miast. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia  
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 1923 r.

Fragment pisma dr. Aleksandra Majkowskiego uzasadniający projekt herbu miasta Kartuzy.

Kilka miesięcy później, w dniu 10 lipca 1923 r. 
Minister Spraw Wewnętrznych mecenas Wła-
dysław Kiernik wydał Dekret o nadaniu miastu 
Kartuzy godła: Tarczę w niebieskim polu głowa 
czarnego Gryfa ze srebrnym dziobem i czerwo-
nym ozorem, nad głową siedem gwiazd srebr-
nych w układzie zakonu Kartuzów (gwiazd 
pięcioramiennych ) oraz barwy: 1/ niebieską, 
2/ białą, 3/ czarną.



Włodarze miasta i powiatu Kartuzy
w latach 1920 – 1939

BURMISTRZOWIE
w latach 1923 – 1939

Józef Masełkowski 1923 - 1924

Bernard Bączkowski 1924

Walerian Kubasik 1925 - 1927

Bolesław Borzestowski 1927 - 1929

Walerian Kubasik 1929 - 1934

Feliks Lewiński 1935 - 1939

STAROSTOWIE POWIATU KARTUSKIEGO
w latach  1920 - 1939

Emil Sobiecki 1918 / 1920

Franciszek Esden Tempski 1920 - 1921

Wojciech Zawadzki 1921 - 1922

Leon Kowalski 1922 - 1923

Bronisław Ostoja Sędzimir 1923 - 1929

Henryk Bienkiewicz 1929 - 1931

Jerzy Czarnocki 1931 - 1937

Jan Belina 1937 - 1939

Zespół pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach. W środku siedzi Bronisław Ostoja-Sędzimir, starosta kartuski, obok jego żona. 

Bronisław Ostoja-Sędzimir, starosta powiatu kartuskiego w latach 1923-1929



Dwudziestolecie to również rozkwit kultury masowej przeznaczonej dla szerokiego  
kręgu odbiorców. Kultura była powszechnie dostępna i szybko się rozprzestrzeniała.

W okresie międzywojennym upowszechnił się dostęp do kultury. 
Miało to związek z rozwojem środków masowego przekazu, ale 
też ze wzrostem poziomu wykształcenia społeczeństwa, co z kolei 
wynikało z wprowadzenia powszechnego obowiązku szkolnego. 

Kultura i sztuka
w okresie międzywojennym 

Nastąpiło upowszechnienie 
prasy. Niektóre gazety ukazy-
wały się nawet dwa razy dzien-
nie. Istniała nie tylko prasa 
ogólnokrajowa. Małe miastecz-
ka takie jak Kartuzy posiadały 
swoje lokalne gazety (Gazeta 
Kartuska), które informowa-
ły o najważniejszych wydarze-
niach krajowych, światowych, 
ale również tych z lokalnego 
życia towarzyskiego. Ogrom-
ne znaczenie informacyjne, 
ale także rozrywkowe, zaczęło 
mieć radio. 

Pierwsze audycje radiowe sięgają początków XX wieku, 
ale upowszechnienie tego medium, a przede wszystkim  
wprowadzenie audycji z różnych obszarów (informacje,  
muzyka, sport) przypada na okres dwudziestolecia między- 
wojennego. 
Jednakże to nie radio, ale kino stało się najważniejszym źró-
dłem rozrywki społeczeństwa okresu międzywojennego.  
W Kartuzach działało kino „Olza”. 
W całym okresie międzywojennym powstawały muzea.  
W powiecie kartuskim próby te podejmowali Aleksander  
Majkowski, Bernard Hinca, Franciszka Majkowska i Fran-
ciszek Treder. W mieście działała także biblioteka i zespół  
hafciarek pod okiem Franciszki Majkowskiej.
W 1908 r. z inicjatywy i pod redakcją Aleksandra Majkow-
skiego zaczęto w Kościerzynie wydawać „Gryfa. Pismo dla 
spraw kaszubskich”. Czasopismo miało nie tylko zmierzać 
do zachowania kultury kaszubskiej, ale też jej rozwoju,  
a przez to do aktywnego przeciwstawiania się postępują-
cej germanizacji.

Zespół hafciarek - uczennice Franciszki Majkowskiej



W międzywojniu prężnie działał ruch śpiewaczy,  
który poprzez pieśni uczył patriotyzmu. W 1919 r. odbył  
się w Kartuzach zjazd okręgowy chórów z udziałem  
towarzystw: z Chmielna, Kartuz, Sierakowic, Wygody, 
Przodkowa, Gdańska, Kościerzyny i innych miejscowości.

Starostą kartuskim w latach 1922 - 1923 był major Wojska Polskiego Leon Kowalski. Na 
jego to prośbę przybył z Wejherowa do Kartuz w 1922 r. Jan Bieliński celem utworzenia 
drukarni i lokalnej „Gazety Kartuskiej”.

W międzywojniu ludowość i tradycja przefiltrowane przez nowe nurty w sztuce – kubizm 
i formizm – zapewniły polskim artystom wielki triumf na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej 
i Wzornictwa w Paryżu w 1925 roku. Laureatami nagród stali się zarówno uznani twórcy, 
jak i młodzi rzemieślnicy z zakopiańskiej szkoły przemysłu drzewnego. W kolejnych  
dekadach to właśnie dzieła polskiego art deco będą naszą narodową wizytówką na mię-
dzynarodowej arenie artystycznej. W Sopocie tworzył uznany marynista Marian Mokwa, 
który prawdopodobnie w swojej willi „Adelajdzie” gościł w 1920 r. gen. J. Hallera. 

 Fot. Leon Kowalski



W zaślubinach z morzem brał udział Julian Fałat. Z jego osobą wiąże się wypowiedź Halle-
ra: Mocno siwiejący artysta malarz J. Fałat stanął tutaj z omszałą butelką starego Tokaja, 
sprezentował mi pierwszy kieliszek, który wypiłem na cześć najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polski. Zostało to przyjęte żywymi okrzykami: Niech żyje morze polskie! Natomiast Stefan  
Żeromski, autor Wiatru od morza, ubolewał, że nie mógł uczestniczyć w uroczystości  
zaślubin Polski z morzem, a to dlatego, że zbyt późno dotarła wiadomość do niego o tym  
wydarzeniu. 

W międzywojniu niezwykle 
popularne były seanse spi-
rytystyczne, które stanowiły 
atrakcję spotkań towarzy-
skich. Aleksander Majkow-
ski także brał w nich udział. 

Ten wybitny działacz ka-
-szubski od 1921 roku za-
mieszkał w Kartuzach, tutaj 
też powstała jego najwięk-
sza powieść „Życie i przygo-
dy Remusa”.

Aleksander Majkowski – na zdjęciu pośrodku. Źródło: Muzeum Piśmiennictwa Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie)



Najpopularniejsze w międzywojniu pisarki to Zofia Nałkowska, Pola Gojawiczyńska, Maria 
Dąbrowska. Ta ostatnia była w Kartuzach i nawet napisała o nich w dziele „Jarzębinowa Zie-
mia. Z: Dzieło najżywsze z żywych”. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych 
z lat 1919 - 1939. Zanotowała: Kartuzy, od dwóch lat dopiero miasto, a przedtem poklasztorna 
osada – są stolicą tej okolicy, którą Niemcy nazwali pretensjonalnie: Kaszubską Szwajcarią. 
Maria Dąbrowska zabrała także głos w sprawie powrotu Pomorza do Polski. 

Izydor i Teodora Gulgowscy założyciele skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Żródło: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

A. Majkowski z Kaszubami z Kartuz, gośćmi korporacji „Cassubia” w Warszawie w 1932 r.; w środku obok A.A. Majkowskich i Franciszki Majkowskiej – prezes Roman Główczewski. Pierwszy z prawej siedzi Jan Trepczyk



Jedną z atrakcji po uzyskaniu dostępu do Bałtyku stały się hucznie obchodzone Dni Morza, także w Kartuzach

Szkolnictwo

 Budynek szkoły powszechnej  w Kartuzach. Dzisiejsza SP 1, autor A. Szklarski ok. 1920 r.



Zdj. Gimnazjum Koedukacyjne 
im. H. Sienkiewicza w Kartuzach, fot. J. Brillowski

Wielu ambitnych obywateli  
oddanych środowisku kartu-
skiemu utworzyło w 1927 r. ko-
mitet, tzw. „Kuratorium” dla po-
wołania gimnazjum miejskiego. 
Powstało Gimnazjum Koedu-
-kacyjne im. Henryka Sienkie-
wicza w Kartuzach. 1 września  
1927 r., pierwszego dnia nauki, 
przyszło do niego 141 uczniów,  
w tym 21 dziewcząt.

Ulica Klasztorna w Kartuzach, ok. 1930 r. Foto: A. Szklarski

Stowarzyszenie Dzieci Marii w Kartuzach. W środkowym rzędzie czwarta z prawej Klara Górska, w pierwszym rzędzie trzecia od lewej Teodora Kropidłowska, lata dwudzieste XX w. 



Jasełka w wykonaniu uczniów Miejskiego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Kartuzach

Teatr amatorski założony w Kartuzach ok. 1923 r.

Zawody kolarskie, Kartuzy ok. 1926 r. 



Lata powojenne kojarzą się przede wszystkim z takimi wydarzeniami jak emancypacja 
kobiet czy rewolucja modowa, która polegała m.in. na skróceniu sukien, odrzuceniu krę-
pujących gorsetów bądź też propagowaniu zdrowej opalenizny. Z międzywojennej gar-
deroby zniknęły klejnoty, ozdoby i kosztowne stroje. Dżentelmeni i elegantki II RP, zapa-
trzeni we francuskie i angielskie żurnale, stawiali na proste fasony, wygodę i skromność. 
W kreacjach dla coraz bardziej niezależnych zawodowo kobiet, które chętnie oddawały 
się rozrywkom takim jak taniec czy sport, pierwszy raz zignorowano talię i biust, a odsło-
nięto nogi. Wprowadzono nocne piżamy i wylansowano krótkie fryzury. Wielcy krawcy 
tracili część bogatej klienteli. To tylko niewielka część zmian, które dokonały się na świe-
cie w międzywojniu.

Pierwsza wojna światowa przyniosła ze sobą nie tylko 
olbrzymie zniszczenia i ofiary w ludziach, lecz również 
głębokie przemiany w obyczajach i modzie. 

Moda międzywojenna 
miała niejedno imię

Kapitan Jan Wandtke z żoną Melanią, ok. 1923 r. 



Bardzo modne zrobiły się krótkie fryzury, do wylansowania tej mody przyczynił się nasz 
rodak, Antoni Cierplikowski, który opuścił rodzinny Sieradz, by w 1909 r. otworzyć swój  
salon fryzjerski w Paryżu.

Zdjęcie ślubne Anna i Franciszek Labuda, Kartuzy około 1925 r. Foto: ze zbiorów Małgorzaty Bigus

Franciszek Mionskowski urodził się w 1897 r. 
w Przodkowie. W międzywojniu był pracow-
nikiem Poczty Polskiej w Gdańsku. Uczest-
nik obrony Poczty Polskiej, obsługiwał lek-
ki karabin maszynowy. W chwili kapitulacji 
załogi zdołał uciec, jednak 2 września został 
złapany przez Niemców w Letniewie. Roz-
strzelany 5 października 1939 r. na Zaspie  
i tam pochowany.

 Franciszek Mionskowski z żoną. Foto: ze zbiorów Stefana Bacha

Ślub nadleśniczego z Bilowa – Jeszkego z panną Krysińską, Kartuzy 1924 r.



< Zofia Biernaczyk w stroju kaszubskim. Występowała w zespole chóralno-tanecznym Welecja z Kartuz, 
międzywojnie, ze zbiorów Małgorzaty Bigus

 Zofia Biernaczyk z koleżanką z zespołu chóralno-tanecznego Welecja założonym przez Franciszkę 
Majkowską w Kartuzach, Wyspa Łabędzia 1938 r., ze zbiorów M. Bigus 

Wyspa Łabędzia, Kartuzy 1928 r.



Dożynki w Borowie, 1934 r.

Prokowo ok. 1930 r.



Leon Kowalski (ur. 2.10.1882 - zm. 6.09.1952) starosta kartuski, kościerski, świecki w latach 1922-1935. Na zdjęciu w lasach gdyńskich z małżonką



8 października 1919 r. w poznańskich koszarach, na 
Jeżycach, rozpoczęło się formowanie Kaszubskiego 
Pułku Strzelców Pomorskich, pod dowództwem 
porucznika Leona Kowalskiego.

66 Kaszubski Pułk Piechoty 
im. Józefa Piłsudskiego 

66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego bo taką ostatecznie otrzy-
mał nazwę, przeszedł własny szlak bojowy. 3 czerwca 1920 roku pułk wyjechał na front 
litewsko-białoruski, wchodząc w skład armii rezerwowej generała Sosnkowskiego. Pod 
Bobrujskiem stoczył bitwę i rozgromił 216 Pułk Piechoty im. W. I. Lenina, co stało się  
dobrą wróżbą dla dalszych działań bojowych, a także przyczynkiem do zniszczenia  
komuny. Następnie Kaszubi brali udział w Bitwie Warszawskiej, w składzie 16 Dywizji,  
która 16 sierpnia 1920 r. przeprowadziła słynną kontrofensywę znad Wieprza, dającą woj-
skom polskim zwycięstwo.

W wojnie polsko-bolszewickiej zginęło wielu młodych żołnierzy, m.in. mieszkańcy Kartuz: 
Leon Wróbel, Teodor Klonowski, Jan Sternicki.

Kadra oficerska 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, Chełmno 1935 r.



Odezwa gen. Józefa Hallera do mieszkańców Pomorza, 21 stycznia 1920 r. 
Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Oficerowie 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty



Defilada 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmnie, prawdopodobnie 1923 r.


