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W czasach budowania masowych, podobnych do siebie osiedli, perłą na mapach miejscowości 
stają się stare kamienice, które są jak architektoniczna kapsuła czasu, łącząca historię ze 
współczesnymi rozwiązaniami. Często mijamy je codziennie, nawet na nie nie spoglądając. 
Tymczasem one skrywają niezwykle ciekawe historie. 

Bazując na naszych doświadczeniach związanych z opracowaniem w 2016 r. „Space-
rownika po Placu Grunwaldzkim”, podjęliśmy kolejną próbę odkrywania tajemnic starych 
kamieniczek na ulicy Piłsudskiego – czasem smutnych, czasem zabawnych, a czasem po 
prostu interesujących. 

Oglądając zdjęcia i pocztówki dawnego Gniewa zastanawiamy się, jak wyglądało wówczas 
codzienne życie miasta, jakie sprawy zaprzątały umysły jego mieszkańców? Jak wyglądała 
sama miejscowość – podobna do dzisiejszej, a jednocześnie zupełnie inna? Powstał pomysł 
odtworzenia cząstki historii Gniewa, nie pod kątem ważnych wydarzeń historycznych, chociaż 
one też gdzieś tam wybrzmiewają w tle, ale codziennego życia jego mieszkańców. 

Historię zamknęliśmy w poszczególnych kamienicach ulicy Piłsudskiego, która czterokrotnie 
zmieniała swoją nazwę. Pod koniec XIX wieku nazywała się DanzigerStraße, w czasie I wojny 
światowej zmieniono nazwę na Hindenburgstraße. Po odzyskaniu w 1920 r. niepodległości 
zaczęła nazywać się ulicą 27 stycznia, po II wojnie światowej zmieniono nazwę na Mar-
chlewskiego, by od lat 90. nazywać się ulicą Piłsudskiego.

Niewiarygodnie bogatym źródłem informacji okazała się tu książka adresowa Gniewa 
z 1925 r., przynosząca mnóstwo nieznanych skądinąd szczegółów o sklepach, firmach, budyn-
kach użyteczności publicznej. Przestudiowaliśmy także gminną ewidencję zabytków, z której 
wynika, że ujęto w niej aż 26 kamieniczek z ulicy Piłsudskiego. Najbogatszym zaś źródłem 
informacji jest pamięć gniewian, pieczołowicie odświeżana przez Alicję Samulewską, Jadwigę 
Jędra, Elżbietę Kraszewską oraz Waldemara Szmyta. Bardzo Państwu za to dziękujemy.

Proponujemy więc inne oglądanie bogatej przeszłości naszego miasta przez okna kamienic, 
które w zdecydowanej większości liczą już przeszło sto pięćdziesiąt lat oraz przez witryny 
sklepów, aptek, drogerii i kawiarni, jakże często zmieniających swych właścicieli. 

Zdajemy sobie sprawę, że informacje o poszczególnych kamieniczkach mogą okazać się 
niepełne. Liczymy więc na Państwa odzew i uzupełnienie naszych zapisków oraz odszukanie 
w rodzinnych albumach zdjęć potwierdzających kupiecki charakter ulicy Piłsudskiego.

Walentyna Czapska

DłuGa historia nieDłuGiej ulicy
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 KamieniczKa na ulicy PiłsuDsKieGo 1

Przed ii wojną światową mieścił się tu sklep bławatny prowadzony przez romana 
Piaseckiego. Dawniej sklep bławatny oferował różnorodne różnokolorowe tkaniny 
(materiały na ubrania). 

Podczas okupacji działał się tu bank.
W czasie działań wojennych budynek został w 1945 r. zniszczony. gruzy usuwano 

w latach 40. Świadkowie odgruzowywania z 1945 r. opowiadali, że ekipa nie mogła 
sobie poradzić z usunięciem i otwarciem sejfu bankowego, co ciekawiło wielu gnie-
wian. spoza gniewu sprowadzono aparaturę z palnikiem acetylenowym. okazało się, 
że w sejfie była tylko niewielka ilość papierowych marek i fenigów niemieckich. 

W latach 50. gminna spółdzielnia „samopomoc chłopska” wybudowała w tym 
miejscu drewniany kiosk. sprzedawano w nim artykuły spożywcze, piwo i napoje ga-
zowane. Pracowała tu Barbara krzyżanowska i jej córka Marianna cichowlas. Pod 
koniec lat 60. obecny pawilon wybudowała spółdzielnia Fryzjerska z tczewa. Praco-
wali w niej seweryna Wasilewska, Maria Mierzejewska, genowefa cybura, Władysław 
koenig. Po likwidacji spółdzielni Fryzjerskiej działalność prowadził Zakład jubiler-
sko–Złotniczy. Działał tu też Zakład inwalidów „nowa elektronika”.

na posesji od strony ul. Brzozowskiego stał kiosk, w którym 
mieściła się kolektura totalizatora spor-
towego, prowadzona wcześniej przez Hen-
ryka Fortunę przy ul. rybackiej. Po nim 
placówka kierowana była przez alberta 
szarafina i jego żonę Władysławę (z do-
mu kosecka).

W latach 80. pawilon wykupił Zdzisław 
skowyra. Powstał wówczas sklep spożyw-
czo-mięsny, w którym pracowała jadwiga 
skowyra.

Działała tu m.in. pasmanteria prowa-
dzona przez adama i Marię grybek, sklep 
komputerowy Burnit, sklep odzieżowy. 

obecnie funkcjonuje tu pawilonik han-
dlowy z solarium, zakładem optycznym. 

Kamienica wybudowana w 1888 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Przed wojną mieściła się tu książnica gniewska, którą w 1929 r. kupił powstaniec 
wielkopolski, komendant straży granicznej w gniewie – roman Wiese.

W kamienicy przed wojną zamieszkiwali wojskowi Witalis kamiński, oficer 
jerzy karski

W czasie wojny niemiec Horst stock prowadził tu sklep tytoniowy.
Po ii wojnie światowej książnicę gniewską prowadziła córka romana Wiese 

– Maria. na początku sprzedawała towar przechowywany od 1939 r., później 
wprowadziła także dewocjonalia. Zatrudniła w książnicy lidię Błanek. książnica 
przetrwała do 1951 r.

od 1954 r. działała tu Drogeria 
MHD (Miejski Handel Detaliczny) 
z tczewa. sprzedawano m.in. 
artykuły malarskie, fotograficzne, 
chemiczne.

W latach 70. drogerię przejęła 
gminna spółdzielnia „samo-
pomoc chłopska”. kierowali 
nią kolejno roman łukiewski 
i lidia Waluś. Pracowały też: Maria 
grabowska, teodora Piątkowska, 
janina spodobalska. Drogeria 
zakończyła w tym miejscu swoją 
działalność ok. 1993 r. Potem 
przeniesiono ją do pawilonu 
handlowego przy obecnej 
ul. 27 stycznia. kolejni najemcy 
prowadzili sklep obuwniczy, 
salon orange, zakład fryzjerski 
as, sklep z odzieżą używaną.

KamieniczKa na ulicy PiłsuDsKieGo 2
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KamieniczKa na ul. PiłsuDsKieGo 3

KamieniczKa na ul. PiłsuDsKieGo 4

Kamienica wybudowana w 1905 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków.

Przed wojną w kamienicy mieścił 
się skład obuwia prowadzony przez  
Marcina kozielskiego.

W latach 50. działał tu Zakład Zegarmi-
strzowski p. rezmerowskiego. Po wykupie 
budynku przez jadwigę i aleksandra 
Dylewskich powstał ich prywatny sklep 
wielobranżowy, firma Madex.

Przez pewien czas działała tu też 
biblioteka miejska.

obecnie działa tu sklep wielobranżowy 
prowadzony przez urszulę urbańską.

Kamienica wybudowana w 1885 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Przed wojną mieścił się tu skład kolonialny i restauracja prowadzona przez 
Pawła Banieckiego. W składzie kolonialnym handlowano artykułami spożywczymi 
i przemysłowymi. Można było tu nabyć m.in. naftę, sól, mydło, zapałki. 

Budynek od lat 30. XX wieku był własnością rodziny Hillar.
tomasz schultz prowadził tu też zakład krawiecki.

Po ii wojnie światowej Brunon Hillar 
prowadził w nim restaurację. od roku 
1954 mieścił się tu sklep rzeźnicki 
gminnej spółdzielni „samopomoc 
chłopska”. Pracowały w nim klara 
stolc, jadwiga szulc i cecylia gajdus. 
W latach 80. sklep branży mięsnej zli-
kwidowano, a Zofia kleister prowadziła 
tu sprzedaż artykułów spożywczo-
nabiałowych. W latach 50. i 60. szyld 
z napisem „stolarnia roman thiel” 
informował o prywatnym warsztacie 
mieszczącym się w podwórku, gdzie 
można było zamówić komplet lub 
pojedyncze meble.

obecnie działa tu sklep „styl za 
grosik” anny kadzikowskiej
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Kamienica wybudowana w 1885 r. 
 Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Przed wojną Franciszek kuhrke prowadził tu zakład fryzjerski.
Po ii wojnie światowej do roku 1953 funkcjonował tu nadal prywatny zakład 

fryzjerski eryka kuhrke. od roku 1954 działała już spółdzielnia Fryzjerska– 
Zakład Damsko-Męski. Pracowali w nim seweryna Wasielewska, Maria szarafin-
Mierzejewska, Maria Puczyńska, Bożena nierzwicka, Władysław koenig, Herman 
Mauritz, alfons Puczyński, kazimierz kurcaba, aleks gładykowski, eryk kuhrke. 
Z przodu był salon męski, a za nim mieścił się dział damski. Wykonywano w nim 
ondulacje wodne, parowe i żelazkowe, później na zimno też ziołowe.

Po przeniesieniu zakładu do pawilonu przy ul. Piłsudskiego 1 funkcjonował 
tu w latach 70. zakład fotograficzny aleksandry i kazimierza Frost.

W głębi budynku na pierwszym piętrze mieszkała nauczycielska rodzina 
rozalii i Bronisława izbów.

obecnie na parterze kamieniczki funkcjonuje piekarnia „gospodarstwo 
klonówka”.

Kamienica wybudowana w XVIII w. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków

Przed wojną w tej kamienicy swój 
zakład siodlarski oraz sklep obuwniczy 
prowadził Paweł george. siodlarstwo to 
rzemiosło zajmujące się wytwarzaniem 
i naprawianiem siodeł.

Po ii wojnie światowej działał tu sklep 
rybny, który prowadziła Weronika szym-
czak. skrzynki z rybami przewożono do 
gniewu koleją.

następnie edward Wykland miał tu 
sklep bławatny. Działał tu także zakład 
modniarski Heleny sowińskiej, która 
zajmowała się wyrobem kapeluszy.

obecnie jet to budynek typowo 
mieszkalny.

Ciekawostka:
Eryk Kuhrke jako charakteryzator działał 

w amatorskim zespole teatralnym, 

funkcjonującym 
w latach 1953-56 przy Fabryce 

Maszyn w Gniewie. Zespół wystawiał 

jednoaktówki Antoniego Czechowa 

i większe sztuki, np. „Moralność pani 

Dulskiej”. Reżyserował je Aleksander 

Dylewski, dekoracje przy współudziale 

członków zespołu wykonywał Zygmunt 

Wiśniewski, a niezawodnym suflerem 

była Felicja Olszewska- Grygoleit. Na 

fortepianie aktorom akompaniowali 

Zofia Penkalla oraz Zygmunt 

Smoczyński. Zespół grał głównie dla 

gniewian. Widzami próby generalnej 

byli żołnierze miejscowej jednostki 

wojskowej. Z większymi sztukami 

wyjeżdżał do Pelplina i Starogardu.
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Kamienica wybudowana w 1847 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną jan i Wojciech radzimowscy prowadził tu sklep bławatny.
Po ii wojnie światowej, do roku 1953 sklep bławatny miał aleksander 

Dylewski.
od roku 1963 zakład zegarmistrzowski prowadził edmund Dylewski.
W latach 2001–2011 był tu sklep komputerowy retel s.c prowadzony 

przez Mirosława ellerta i Macieja Mrozińskiego. Pracowała w nim 
m.in. regina szmyt i Piotr Mroziński.

obecnie mieści się tu sklep odzieżowy katarzyny Piaskowskiej.

Kamienica wybudowana w 1850 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną alfred Hein prowadził zakład siodlarski. 
anna Wachowska miała tu skład kapeluszy

skład mebli i tapicernię prowadził Władysław 
kuliński. 

Po ii wojnie światowej, w latach 50. działał tu sklep 
warzywniczy stanisławy kleister. następnie funkcjonowała 
spółdzielnia ogrodnicza z tczewa. sklep prowadzili 
stanisława i tadeusz ohryzkowie, potem Maria jaciubek., 
lidia ryś, Danuta i Dominik Śladowscy, irena kamińska 
i jadwiga Machlus. kamienica od frontu wyglądała nieco 
inaczej, niż obecnie. Zamiast okna od strony placu grun-
waldzkiego - były duże drzwi. kiedy przyjeżdżał samochód 
z towarem – przerzucano drewniany pomost do drzwi 
i przetaczano po nim m.in. beczki z kapustą.

obecnie mieści się tu sklep drogeryjny i agD Murmex Bis

Kamienica wybudowana w 1845 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną józef kulecki prowadził w tym budynku restaurację „Polonia”. 
reklama zawarta w książce adresowej z 1925 r. głosiła, iż był to „pierwszorzędny 
hotel z wszelkimi wygodami na miejscu” Działała w nim restauracja i winiarnia. 
„Wyborna kuchnia stale czynna. usługa rzetelna. odbiorcza radiostacja. łazienki 
w domu . garaż”.

W budynku mieszkał także hotelista karol sobocki. 
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Po ii wojnie światowej nadal działała restauracja 
i hotel „Polonia”, które od roku 1952 prowadził 
powstaniec wielkopolski józef Pilarski, od 1967 – 
jego syn stanisław. gniewianie zazwyczaj mówili, że 
idą do „baru u józwa”. stoły i krzesła były wykonane 
z ciemnego drewna, od innych stołów oddzielone 
drewnianym parawanem. Bar znajdował w głębi po 
prawej stronie. Wchodziło się do niego po dwóch 
stopniach. Za barem stał duży owalny stół, przy 
którym zbierała się gniewska śmietanka towarzyska. 
Posiłki przygotowywała salomea Pilarska – żona 
józefa. 

Po zamknięciu restauracji, od 1975 r. – działał tu 
sklep spożywczo-monopolowy Hsi (Handlowa spół-
dzielnia inwalidów) z tczewa. kierownikiem sklepu 
była renata Pliszka, a po niej – Danuta Pozorska 
Murawska. Pracowały tu Dorota grabowska, renata gołyńska. Potem w latach 
80. działał tu prywatny sklep stanisława ankiewicza.

Do lat dziewięćdziesiątych po lewej stronie od wejścia nie funkcjonowała żadna 
placówka handlowa. Drzwi były zamurowane, a pomieszczenie wykorzystane na 
potrzeby kawiarni „Marysieńka”.

W latach dziewięćdziesiątych pomieszczenie po lewej stronie od wejścia wyko-
rzystano na sklep chemiczny, który prowadziła Wioletta kensicka.

obecnie mieści się tu sklep ogrodniczy i księgarnia – Firma P.H.u.P. „aga” 
oraz sklep odzieżowy z używaną odzieżą.

KamieniczKa Przy ul. PiłsuDsKieGo 10

Kamienica wybudowana w 1851 r. Wystrój elewacji – 1901 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną Bernard i roch Woelk prowadzili tu zakład krawiecki.
noetzel Paweł miał tu sklep ze sprzętem domowym, kuchennym, szkłem, 

porcelaną i żelazem.
Po ii wojnie światowej mieścił się tu sklep gospodarstwa domowego: kotły, 

balie, garnki, narzędzia, różne wyroby metalowe oraz szkło. Pracował tu p. 
Mrozek i Felicja kowalska - Dworakowska. W głębi ciągnął się długi magazyn, 
a w pomieszczeniu graniczącym już z ulicą Zamkową był ślusarski warsztat 
Henryka Drozdowskiego. 

W 1955 roku powstał tu sklep gminnej spółdzielni „samopomoc chłop-
ska” – artykuły odzieżowe, sportowe i papiernicze. kierownikiem sklepu była 
renata elmanowska. Pracowała w nim Maria rożek, która potem przejęła 
kierownictwo. 
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W 1959 roku gminna spółdzielnia otworzyła w tym miejscu kawiarnię „Mary-
sieńka”. jej kierownikiem był Brunon Hillar. Pracowały w niej: Wanda krause, 
Maria labuda, lidia Waluś, teresa lanser, teresa kuberska-Draim, Halina 
spodobalska, Halina leszkowska, janina Przestrzelska. Potem kierownikiem 
kawiarni była czesława krzemińska, a po niej – Mirosława Hillar. następnie 
kawiarnię wziął w ajencję janusz Maciejewski, który powiększył lokal, umieszczając 
w nim dorożkę. następnie kawiarnię prowadziły M. laskowska i k. siudek, a po 
nich – Maria kamrowska. ostatnią prowadzącą kawiarnię „Marysieńka” była 
sylwia Pielecka.

Przez kilka lat lokal był zamknięty.
obecnie działa tu bar „kebab”

KamieniczKa Przy ul. PiłsuDsKieGo 11

Kamienica wybudowana w 1850 r. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną Paweł Worm prowadził tu piekarnię. Bolesław Meyer miał tu 
skład papieru. 

Po ii wojnie światowej od strony ul. Piłsudskiego do kamienicy były dwa wejścia. 
jedno prowadziło do sklepu klary gajkowskiej-olejniczak, który istniał w latach 
1946–1949. Właścicielka oferowała artykuły pasmanteryjne i galanteryjne. 

Drugie dwuskrzydłowe drzwi od strony ulicy Piłsudskiego miała piekarnia 
edmunda i Władysławy Budzików. W piekarni ciągnącej się aż do podwórza 
wypiekano chleb, bułki, rogale oraz wyroby cukiernicze. W okresie świątecznym 
polecano baby, zajączki, baranki, gwiazdkowe mikołaje, koniki i inne słodkości. 
na zamówienie można było kupić torty, ciasta i ciasteczka. Z właścicielem piekarni 
pracował Bernard Herold, a żona edmunda Budzika sprzedawała w sklepie. na 
skutek utrudnień i nakładania podatku domiarowego obie prywatne inicjatywy 
zakończyły działalność, a w kamienicy pozostały wyłącznie mieszkania. 

obecnie jest to budynek typowo mieszkalny.

Warto pamiętać:
Edmund Budzik był fundatorem 

kapliczki przy ulicy Lipowej 

w Gniewie, zniszczonej we 

wrześniu 1939 r. przez niemiecki 

czołg i rozbitej siekierami 
przez najeźdźców. W 1947 r. 

kapliczka została odbudowana 

w dawnym miejscu i kształcie 

architektonicznym. Prace murarskie 

prowadził Feliks Kriekowski wraz 

z innymi murarzami z Gniewu. Wtedy 

też na swoje miejsce powróciła 

figurka Matki Bożej przechowana 

przez okres wojny. Poświęcenia 

dokonał 28 września 1947 r. 

ks. Tadeusz Bartkowski, prowadząc 

uroczystą procesję mieszkańców 

z kościoła do kapliczki. 
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Kamienica wybudowana w XIV w., przebudowa – XIX w. 
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Brakuje informacji o handlowej przedwojennej historii tego budynku.
Po ii wojnie światowej mieszkała tu rodzina Mariana górskiego. następnie 

właścicielami kamienicy zostali Władysława i edmund Budzikowie.
W latach 70. budynek został rozebrany. nowy, wraz z warsztatem tapicerskim 

postawił jan Papka. Potem wydzierżawił 
go cechowi rzemiosł różnych na sklep 
„1001 drobiazgów. Pracowały w nim teresa 
Draim, Helena kur. Z tyłu kamienicy 
mieściła się Pasmanteria jadwigi i adama 
grybek.

W kamienicy przez pewien czas funk-
cjonowała biblioteka miejska.

obecnie mieści się tu Pracowania Fryzur 
„u Marty” oraz sklep odzieżowy „Biel i róż” 
Barbary Wygockiej

obecnie jest to budynek typowo mieszkalny.

Kamienica wybudowana w 1890 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną mistrz ślusarski rudolf loll posiadał tu skład maszyn do szycia, 
rowerów i wirówek. Działy tu także jego warsztaty reparacyjne oraz stacja benzyny 
i oleju „Mobiloil”.

Po ii wojnie światowej dom stanowi własność rodziny kocknecht. od 1957 r. 
działał tu sklep monopolowy gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska”. 
Prowadziła go anna lewandowska, a po jej przejściu na emeryturę – teodora 
Piątkowska

W budynku działała także pasmanteria, którą kierowała gertruda Dąbrowska.
Mieścił się również sklep odzieżowy prowadzony przez lidię lewandowską, 

do którego sprowadzano bardzo dobry towar, np. z „Baltony”. Pracowała w nim 
cyryla grudzińska. Działała tu także pralnia z punktem przyjęć. 

obecnie funkcjonuje tu sklep wielobranżowy „1001 drobiazgów”.
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Kamienica wybudowana w 1889 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną była to kamienica należąca do „polskiego króla” j.a. kleina. 
Mieściły się w niej: restauracja, składy spożywcze i kolonialne. Funkcjonowała 
tu także sprzedaż sprzętów domowych, kuchennych, szkła, porcelany i żelaza. 
Była tu także wytwórnia likierów.

Po ii wojnie światowej kamienica nadal stanowiła własność rodziny kleinów. 
W dalszym ciągu czynny był zadaszony zajazd dla pojazdów konnych i rowerów. 
Wjeżdżało się tam od strony południowej, a wyjazd prowadził na Świński rynek. 
estetyczna posadzka była ułożona z granitowych otoczaków. opiekę nad końmi 
i powózkami, jak też nad czystością miejsca sprawował p. truszczyński. obecnie 
jest tu oddział Pko i apteka. 

W dalszych pomieszczeniach w 1954 r. gminna spółdzielnia „samopomoc 
chłopska” otworzyła wielobranżowy sklep z wyrobami metalowymi: narzędzia 
rolnicze i ogrodowe, łańcuchy, gwoździe, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt 
elektryczny, wyroby ze szkła i porcelany. Prowadzono też sprzedaż nafty, gdyż 
okoliczne wsie nie były jeszcze całkowicie zelektryfikowane. Był on kontynuacją 
branży z ul. Piłsudskiego 10. Pracowali w nim: kazimierz Draszanowski, krystyna 
Pastewska, kazimierz chudyka; w latach 70. – rajmund górecki, a w 80. – Witold 
Ziętek i jerzy cieślowski. 

kolejne pomieszczenia na parterze od 1955 r. zajmowała spółdzielnia inwalidów 
z tczewa, prowadząca tu zakład szewski. gniewscy fachowcy nie tylko naprawiali 
tu stare obuwie, lecz wyrabiali też nowe buty. kierownikiem tego punktu rze-
mieślniczego był mistrz szewski i dyplomowany kamasznik kazimierz konracki. 
Pracowali tu dobrzy fachowcy: Maksymilian Mokwa, antoni schołtun, edward 
lobdowski, Feliks Dybowski, klein i inni.

na parterze mieściła się jeszcze mała pracownia krawiecka józefy Matuszewskiej. 
na wyższych kondygnacjach mieszkała rodzina kleinów i lokatorzy.

Po ii wojnie światowej swoją siedzibę miała też biblioteka miejska.
W latach 90. budynek nabył Zbigniew ropiak i założył tu duży wielobranżowy 

sklep z artykułami gospodarstwa domowego i delikatesy spożywcze. obsługiwał 
personel w biało-czerwonych fartuchach. klienci korzystali też z wózków do 

samoobsługi. W księgowości firmy pracowała Barbara Pięta. Po likwidacji sklepu 
– magazynu, żona Zbigniewa, Barbara ropiak w pomieszczeniach od frontu 
uruchomiła sprzedaż odzieży.

W latach 90. firma Murmex prowadziła w jednym z pomieszczeń kamienicy 
sklep z farbami, w którym pracował Zbigniew kowalski. 

Potem w tym miejscu przez długie lata działała drogeria prowadzona przez 
Marzenę Mierzwicką,

obecnie budynek należy do rodziny andrzeja i jolanty speth. Działają w nim 
butiki, apteka, agencja Pko.
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Przed wojną mieścił się tu skład kolonialny 
prowadzony przez józefa Poznańskiego.

Po ii wojnie światowej działał sklep 
rzeźnicki – wyroby własne Franciszka szulc. 
sprzedażą zajmowała się żona jadwiga.

Do roku 1953 zakład szewski prowa-
dził Maksymilian Mokwa. Potem był tu 
spożywczy kiosk gminnej spółdzielni 
„samopomoc chłopska”, w którym pra-
cowały panie Świrbutowicz i Pielecka. 

Budynek został rozebrany w 1957 r. 
nowy został postawiony na przełomie 
lat 1980/1990 przez Zbigniewa Meggra. 
Działa tu sklep mięsny, potem rowerowy 
i galanteryjny. Zmodernizował go i dopro-
wadził do obecnego wyglądu Wojciech 
szulc. teraz dom jest nieco mniejszy, ale 
wyższy.

obecnie mieści się tu sklep odzieżowy i obuwniczy Danuty szulc.

Kamienica wybudowana w 1852 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

Przed wojną był tu sklep bławatny – bławaty, konfekcja, towary krótkie, który 
prowadził Marian jabłoński. towary krótkie tzn. pasmanteryjne, drobnej galanterii 
– parasole, pończochy, skarpetki, rękawiczki, chusteczki, koronki i inne artykuły 
„przybraniowe”, nakrycia głowy – kapelusze, berety, szale, chustki 

Po ii wojnie światowej budynek stanowił własność Wandy i alojzego kotowskich. 
od roku 1954 mieścił się tu sklep odzieżowy MHD (Miejski Handel Detaliczny) 
tczew. Prowadził go stanisław Ziółkowski z żoną Małgorzatą. Pracowała w nim 
stanisława koenig Bączkowska, irena lewoczewicz. W latach 60. sklep przejęła 
gminna spółdzielnia „samopomoc chłopska”, prowadząc go w tej samej 
branży. jednocześnie można było tu nabyć radia i rowery. Prowadzono tu sprze-
daż ratalną. W latach 80. sklep przebranżowił się, oferując artykuły spożywcze 
i monopolowe. 

W ajencję przejął go Wojciech Wieczorek – późniejszy właściciel budynku. 
obecnie mieści się tu bank BnB Paribas.

Warto pamiętać: 
Przed wojną mieszkał tu ks. katecheta 
Fabian Wierzchowski – patron 
Gniewskiej Biblioteki oraz wojskowy 
Wiktor Wietrzyński.
Od 1945 roku na pierwszym 
piętrze mieszkał dyrektor szpitala 
Konrad Behrendt z rodziną. Tu też 
miał prywatny gabinet lekarski. 
Był dyrektorem i przed długi czas 
jednocześnie jedynym lekarzem 
w szpitalu. Dr Behrent pracował 
jako internista, chirurg, położnik, 
ginekolog, leczył złamania, prowadził 
rentgen i jak wspominają gniewianie, 
ze wszystkim sobie doskonale radził.
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Kamienica wybudowana w 1890 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną mieściły się tu magazyny produktów spożywczych, które prowa-
dziła spółdzielnia spożywców. W czasach niemieckiej okupacji była tu drogeria 
klohs.

Po ii wojnie światowej, od 1945 r. mieściła się tu prywatna drogeria p. Bul-
zackiego. Pracował w niej sam właściciel i roman łukiewski. Można w niej było 
kupić m.in. dekstrynę do kleju. W 1954 roku powstała państwowa apteka im. 
klaudiusza galena, której szefował Brunon Wejznerowski. Pracowały w niej 
jadwiga ogonowska, joanna karasińska, gabriela Dylewska, elżbieta raszeja, 
renata graś, alicja Wronowska, Helena Wejznerowska, Maria Badziong, cecylia 
Foler, elżbieta Banaszak, Helena Wilmańska, urszula szczeblewska, genowefa 
kamińska, krystyna kitta i in. 

Budynek został kupiony przez Helenę i Brunona Wejznerowskich. W latach 
90 apteka została sprywatyzowana. jej właścicielem oraz budynku został andrzej 
Banaszak.

obecnie kamienica stanowi własność jacka Berendta.

Kamienica wybudowana w 1880 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków

Przed wojną w tej kamienicy zakład 
fryzjerski prowadził Franciszek czajka.

jan Witte, starszy cechu rzeźnickiego, 
prowadził zakład rzeźnicki.

Po ii wojnie światowej kamienica jest wła-
snością Marty i Bronisława Puczyńskich.

od roku 1945 mieli tu prywatna piekarnia 
z dużym kominem oraz sklep z pieczy-
wem. Pracę nadzorował mistrz Bronisław 
Puczyński, a pracowali z nim syn Hilary, 
Władsyław Foler, jerzy kielas. Wypiekali 
chleb, drobne pieczywo oraz różne ciasta. Wyroby sprzedawali w sklepie od 
strony ulicy. ekspedientkami w tym czasie były: Bogumiła laska, Zofia neubaer. 
Piekarnia przyjmowała do wypieku również formy i blachy z domowymi ciastami 
i ciasteczkami. aby nie było pomyłek, gospodynie znaczyły swoje pieczywo kar-
teczkami z nazwiskiem. Z tej formy usługi korzystały nawet rodziny z nicponi. 
niekiedy starsze dzieci w drodze do szkoły zanosiły do piekarni rodzinne ciasta. 
W sobotę było więcej tego typu wypieków, a najwięcej przed świętami Bożego 
narodzenia i Wielkanocy. oczywiście, usługa była odpłatna.

W 1953 roku piekarnię przejęła gminna spółdzielnia „samopomoc chłopska”. 
kierował nią józef Żurawski. Za szerokim oknem mieścił się tu jeszcze salon fry-
zjerski aleksa gładykowskiego. Z mistrzem pracowali Herman Mauritz, Hubert 
smoliński. Zawodu fryzjera uczyli się synowie Zbigniew i jerzy gładykowscy.

W latach 80. jerzy przejął zakład po ojcu i w tym samym miejscu otworzył 
dział damski. W ciągu kilkunastu lat pracowały tu: szefowa działu damskiego 
eugenia gładykowska – żona jerzego, renata szewczyk, Bożena Pasikowska, 
Wiesław Pasikowski, Witold lieder. W pomieszczeniach od strony podwórza 
genowefa cybura otworzyła damski zakład fryzjerski. od ulicy Piłsudskiego 
grażyna szymborowska także prowadziła własny zakład fryzjerski. 

Warto pamiętać: 
Przed wojna mieszkał 
tu Wincenty Kandula 
– starszy przodownik 
Powiatowej Komendy 
Policji w Gniewie, 
która mieściła się na 
ulicy Gdańskiej 4



26 27

od przełomu lat 1959/1960 za szeroką bramą wjazdową był zakład kamieniarski 
Huberta szyflegera. to on w roku 1966 wykonał i ustawił przed szkołą Podstawową 
nr 1 w gniewie pomnik – obelisk ku czci pomordowanych nauczycieli.

W 1988 roku ryszard adamczyk otworzył tu zakład kamieniarski i w tym miejscu 
prowadził go do 1991 roku, a potem przeniósł się na ulicę krasickiego 3. 

obecnie mieści się tu sklep obuwniczy ewy strzyżewskiej oraz sklep piekarnia 
„u karola”

Warto pamiętać: 
 Przed wojną w budynku tym mieszkał Jan Brochoński – nadkomisarz kontroli skarbowej. Urząd 
Kontroli Skarbowej mieścił się na ulicy Sobieskiego 12.
Mieszkał tu także wojskowy Henryk Orłos.
W kamienicy na drugim piętrze mieszkało przed II wojną światową małżeństwo Jadwigi (z domu 
Bojanowska) i Karola Brzezińskich. Pan Brzeziński pracował w Szkole Powszechnej im. Króla Jana 
Sobieskiego w Gniewie. Jesienią 1939 r. Karol Brzeziński został aresztowany przez Niemców, lecz 
wkrótce został zwolniony. Kilka lat po wojnie Jadwiga Brzezińska zmarła. Karol Brzeziński w 1948 
r. ożenił się z Teodorą Gajkowską (z domu Balcer), której rodzina także doświadczyła wojennego 
tragizmu. Razem z pierwszym mężem Albinem Gajkowskim zostali wywiezieni do Generalnej 
Guberni. Po wojnie mąż Albin jako przedwojenny pracownik pocztowy pierwszy powrócił do 
Gniewa już w marcu 1945 roku i objął stanowisko naczelnika poczty. Zmarł nagle 19 marca 1945 
r., o czym Stanisław Jeske, funkcjonariusz pocztowy, poinformował urzędnika stanu cywilnego. 
Jeszcze dziś najstarsi gniewianie pamiętają, że był to pierwszy powojenny pogrzeb w naszym 
mieście. 
Teodora i Karol Brzezińscy pracowali w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewie. Pani Teodora uczyła 
języka polskiego i prowadziła szkolną bibliotekę. Była dobrą organizatorką nauczania, sprawiedliwą 
i obiektywną nauczycielką dwóch pokoleń. Pan Karol w 1951 r. został kierownikiem szkoły i pełnił 
tę funkcję do 1963 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Jako ciekawostkę należy podać, iż w latach 
1955-56 Karol Brzeziński był płatnikiem nauczycieli pracujących w obu gniewskich szkołach. 
Pieniądze przywoził koleją z tczewskiego Inspektoratu Oświaty i wypłacał je pracownikom szkół po 
lekcjach w dużym pokoju swojego mieszkania na ul. Piłsudskiego 18. 
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Kamienica wybudowana w 1885 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną mieścił się tu zakład ślusarski. oferowano także rowery, maszyny 
do szycia, maszyny rolnicze. Działalność prowadził teodor Zieliński.

Po ii wojnie światowej, od 1945 r. działał tu zakład ślusarski – naprawa rowerów 
i wirówek. jego właścicielem był Władysław cymsa. Działała także wypożyczalnia 

Kamienica wybudowana w XVIII w.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków

Brak informacji o prowadzonej 
działalności handlowej przed ii wojna 
światową.

Po ii wojnie światowej, w latach 
1946–1953 mieściła się tu cukiernia 
z wyrobami czekoladowymi i ciastami 
własnego wypieku. jej właścicielem 
był alojzy kotowski. Żona Wanda 
sprzedawała słodkie wyroby w sklepie. 

rowerów. W latach 60. gminna spółdzielnia 
„samopomoc chłopska” otworzyła tu 
sklep warzywniczy. sprzedawała w nim 
Bronisława Wiecka i Zofia Bober. następnie 
mieścił się tu m.in. sklep mięsny prowa-
dzony przez panią szulc. Za sklepem 
była wędzarnia pana Manuszewskiego. 
W latach 80. budynek stał się własnością 
aleksandra i Walerii sielskich. Potem jego 
syn, Wiesław otworzył tu sklep z wyrobami 
cukierniczymi własnej produkcji.

następnie budynek kupili Małgorzata 
i jerzy Boguccy i przez lata prowadzili 
sklep spożywczo-przemysłowy.

obecnie mieści się tu sklep monopolowy „Borys”
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Potem pracowała jako krawcowa. W 1953 r. powstał tu sklepik „ruchu”, który 
prowadziła Maria jaciubek, po niej czesław Pejcherowski, a od roku 1963 – ste-
fania Wiecka i janina klein. W sklepiku „ruchu”po 1956 roku funkcjonowała 
też kolektura gry liczbowej „jantar”.

na zapleczu budynku działał magiel prowadzony przez klarę Małkowską. 
obok mieścił się zakład ślusarski Hermana Małkowskiego.

obecnie działa tu sklep Mal-chem prowadzony andrzeja górnik.

KamieniczKa Przy ul. PiłsuDsKieGo 21

Kamienica wybudowana w 1830 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną mieścił się tu skład skór i przybory szewskie, który prowadził 
Michał Ziółkowski.

Po ii wojnie światowej od 1946 r. mieścił się tu sklep wielobranżowy amalii 
Ziółkowskiej-crety, oferujący pasmanterię i galanterię, tzw. towary krótkie: czapki, 
rękawiczki, szaliki, jak również bluzki, sweterki, fartuchy gospodarcze, obuwie 

domowe, szczotki, grzebienie, spinki do włosów, drobną sztuczna biżuterię. 
W latach sześćdziesiątych w prowadzeniu sklepu pomagała jej siostra oraz gertruda 
kucharska, pochodząca z jaźwisk.

Mąż amalii Ziółkowskiej-gustaw august Henryk crety był kapitanem statku 
pływającego po Wiśle. Zmarł w 1959 r.

Po śmierci amalii Ziółkowskiej kamienicę kupili jadwiga i konrad Ponczko-
wie. część sklepową okresowo wynajmowali Marzena i Marek góreccy, oferując 
artykuły spożywcze, a później używaną odzież.

na przełomie XX/XXi wieku tylko wystawowe okna przypominały o handlowej 
przeszłości tego miejsca. Potem kamienicę nabyli Beata i adam Wiśniewscy. na 
parterze prowadzą obecnie sklep wielobranżowy: odzież, dziewiarstwo, pasman-
teria, artykuły wędkarskie. Podczas remontu adam Wiśniewski napotkał ręcznie 
kute gwoździe łączące elementy podłogowej konstrukcji. natomiast w skrytce 
między ścianami na strychu znalazł ozdobne metalowe okucie zakończone orłem 
w koronie.

każdy wchodzący obecnie do sklepu uruchamia drzwiami wiszący nad nimi 
dzwoneczek, który zawiesiła niegdyś amalia Ziółkowska.
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Kamienica wybudowana w 1893 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną zakład rzeźniczy prowadził tu julian jakusz-gostomski.
Po ii wojnie światowej julian jakusz-gostomski miał tu na zapleczu prywatną 

masarnię, a od strony ulicy – sklep mięsny. 
Potem gminna spółdzielnia „samopomoc chłopska” otworzyła tu sklep 

nabiałowy. jego ściany były obłożone białymi i kolorowymi kafelkami, a posadzka 
czarno-białymi płytkami. cyryla grudzińska i przyuczona przez nią teodora Piąt-
kowska otrzymywały mleko w dużych konwiach z gniewskiej mleczarni. litrową lub 
półlitrową miarką wlewały mleko do baniek klientów. Po odejściu cyryli grudzińskiej 
kierowniczką sklepu przez wiele lat była teodora („Dorka”) Piątkowska. 

Po likwidacji sklepu mleczarskiego mieścił się tu sklep spółdzielni ogrodniczej 
Malinowo. Prowadziła go Mariola Miłek. jej mąż – Bogdan Miłek prowadził 
tu zakład szklarski. jako właściciele kamienicy Miłkowie wydzierżawiali sklep 
różnym najemcom. 

obecnie mieści się tu sklep odzieżowy „galanci skład” prowadzony przez 
iwonę Bączkowską.

Kamienica wybudowana w 1890 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną zakład jubilersko-złotniczy prowadził zegarmistrz Feliks 
tramowski.

Po wojnie sklep jubilersko-złotniczy prowadził nadal Feliks tramowski.
W latach 1950–1952 sklep obuwniczy prowadził ignacy skowyra. następnie 

gminna spółdzielnia „samopomoc chłopska” otworzyła tu sklep spożywczy, 
w którym sprzedawała cyryla grudzińska, krestencja Żeglarska, a po niej – ger-
truda kujawa razem z Marianną cichowlas.

W latach 80. działała tu drogeria gminnej spółdzielni, w której pracowała 
aleksandra Bielińska. następną placówką handlową w tym miejscu był sklep 
pasmanteryjno-odzieżowy, także należący do gminnej spółdzielni. Pracowała w nim 
m.in. Maria klimek. kiedy gminna 
spółdzielnia zrezygnowała z pro-
wadzenia działalności handlowej 
w tej kamienicy, Małgorzata i jerzy 
Boguccy otworzyli komis, w któ-
rym klientom oferowano odzież, 
zegarki, galanterię itd. następnie 
sklep odzieżowy prowadziła anna 
Zielińska, a potem działalność han-
dlową branży odzieżowej otworzyła 
Mariola gocek. 

na i piętrze od 1955 r. zakład kra-
wiecki prowadził Benedykt klimek. 
specjalność zakładu – krawiectwo 
ciężkie damskie i męskie. klientki 
twierdziły, że był najlepszym kraw-
cem w województwie. 

obecnie działa tu sklep odzie-
żowy „u Hani” Hanny Berendt.

Warto wiedzieć
W ciepłe dni lat 50. i 60. starszy 
pan, Juliusz Jakusz-Gostomski, 
siadywał na krześle przed swoją 
kamienicą. Towarzyszył mu zawsze 
spokojny biało-beżowy bernardyn. 
Gniewianie powinni pamiętać, że 
to rodzinny dom kapitana pilota 
Franciszka Jakusz-Gostomskiego, 
patrona sąsiedniej prowadzącej 
do kościoła ulicy. Starszy pan 
wysiadujący tu niegdyś ze swoim 
pupilem – to ojciec bohatera 
II wojny światowej, które swoje 
młode życie oddał Ojczyźnie.
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Kamienica wybudowana w 1895 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków

Przed wojną sklep tytoniowy i skład cygar 
prowadził tu Franciszek trojanowski.

sklep spożywczy i palarnia kawy należały 
do stanisława niśkiewicza.

Po ii wojnie światowej, po likwidacji 
sklepu stanisława niśkiewicza, w latach 
1955–1957 gminna spółdzielnia „samopo-
moc chłopska” prowadziła sklep odzieżowy 
wyrobów przecenionych. 

W latach 60/70 mieściła się tu geesowska 
pasmanteria, której kierowniczką była klara 
olejniczak.

Budynek kupiła rodzina Wilgorskich. 
józef Wilgorski prowadził warsztat usług 
elektrycznych, który mieścił się w głębi budynku.

obecnie działa tu drogeria „anibas” prowadzona przez sabinę i grzegorza Dąbrowskich.

Kamienica wybudowana w 1890 r.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Przed wojną Wacław jankiewicz prowadził tu sklep kolonialny i handel zbożem. 
Handlował także sprzętami domowymi i kuchennymi, szkłem porcelaną i żelazem.

Po ii wojnie światowej przez pewien czas mieściła się tu Biblioteka Miejska, 
której kierownikiem była Helena Bartkowska, a potem urszula ałaszewska 
i urszula truszczyńska (Dąbrowska).

od roku 1956 działał sklep spo-
żywczo-owocowo-warzywny i kwia-
ciarnia prowadzony przez jana For-
tunę i eugenię Megger. następnie 
eugenia Megger prowadziła już sama 
kwiaciarnię, 

na przełomie roku 1976/1977 
udostępniła część lokalu synowej 
jolancie Megger, które prowadziła 
dział spożywczo-rolny. W 1979 r. 
zatrudniła córkę Mariolę gocek. 
W 1989 r. eugenia Megger razem 
z córką zawarła i zarejestrowała 
spółkę Wielobranżową i kwiaciarnię 
(galanteria, obuwie, odzież i artykuły 
przemysłowe).

W 1991 r. budynek staje się własnością rodziny Megger.
W tylnej części budynku i w piwnicach w latach 1952–1960 znajdowała się 

rozlewnia piwa i wyrobu wód gazowanych. Prowadziła ją gminna spółdzielnia 
„samopomoc chłopska”. Do restauracji „Polonia” beczki z piwem toczono po ulicy.

obecnie funkcjonuje tu kwiaciarnia „kwiatowe sekrety” Henryki stawiarz
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Kamienica wybudowana w II połowie XV w., przebudowana pod koniec XIX w.
Została wpisana do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

kamieniczka przypisana jest do Placu grunwaldzkiego, lecz do kilku placówek 
handlowych wchodzi się od ulicy Piłsudskiego.

Przed ii wojną światową Paweł Bielicki prowadził w niej sklep kolonialny, składy 
spożywcze oraz restaurację. sprzedawano tu sprzęty gospodarstwa domowego, 
artykuły kuchenne, szkło, porcelanę i żelazo.

W kamienicy zaraz po wojnie mieściła się kantyna wojskowa, którą prowadził 
jarosław grygoleit. W latach 60. gminna spółdzielnia „samopomoc chłopska” 
uruchomiła pierwszy w gniewie sklep samoobsługowy, którego kierownikiem 
została teresa styn, prowadząc go przy współpracy z gertrudą gładykowską i lidią 
Waluś (jagodzińską). Potem mieścił się tu sklep gospodarstwa domowego, przez 
pewien czas funkcjonowała kwiaciarnia. obecnie działa sklep mięsny „Drobik”.

W tej samej kamienicy z wejściem od ulicy Piłsudskiego długie lata funkcjo-
nował „Dom książki” prowadzony przez Marię cybulską. stoisko z przyborami 
szkolnymi i artykułami papierniczymi, obsługiwała Maria grzendzińska, a potem 
– krystyna Badowska

od początku lat dziewięćdziesiątych do 2005 r. w tym miejscu mieściła się 
pierwsza siedziba firmy Murmex, której właścicielami byli Wiesław Megger 
i jerzy Murawski. Dokument poświadczający wpis do ewidencji gospodarczej 
oprawiony w ramki wisi do tej pory w firmowym sklepie przy ul. 27 stycznia. 
Przedsiębiorstwo oferowało sprzedaż sprzętu rtV, agD oraz chemii gospodarczej. 
Pracowali tu: Wojciech kluk, Monika Małolepsza (z domu klofczyńska), janina 
lanzer, Marcin simon. 

obecnie mieści się tu sklep obuwniczy. 
końcowa część kamienicy bardzo długo nie była remontowana. Wysokie 

wąskie okna były zabite deskami. Po remoncie kamienicy mieści się tu biuro 
PZu oraz kantor.

eugenia Megger była nietuzinkową osobą. urodziła się 27.11.1927 r. w Bielsku, 
gm. Morzeszczyn, w rodzinie jana i apolonii Fortunów. Miała troje rodzeństwa. 
od 1920 r. jej rodzice mieszkali w gniewie, najpierw przy ul. sobieskiego, a później 
na tzw. osiedlu nowa ameryka, dzisiejsza ul. Mieszka i. Prowadzili ogrodnictwo. 
W czasie wojny, mając 15 lat, eugenia pracowała w sklepie rudolfa loll, który na 
ul. 27 stycznia 13 (obecna Piłsudskiego) prowadził skład maszyn do szycia, rowe-
rów i wirówek. Z narażeniem własnego życia dostarczała też żywność uwięzionym 
w obozie przejściowym na zamku w gniewie. Po wojnie uczęszczała do szkoły 
handlowej w tczewie. Po jej ukończeniu pomagała rodzicom w ogrodnictwie, 
a w 1953 r. podjęła pracę jako pracownik biurowy w księgowości firmy budowlanej 
z Bydgoszczy, która budowała w gniewie Państwowy ośrodek Maszynowy.

W 1947 r. wyszła za mąż za teodora Meggera, kierownika pociągu. W 1957 r. 
razem z ojcem janem Fortuna,otworzyła sklep na ówczesnej ul. Marchlewskiego 25 
w branży warzywa, owoce i kwiaty. trzy lata później eugenia i teodor Meggrowie 
rozpoczęli własną działalność gospodarczą. prowadząc sklep w tej samej branży. 
Małżonkowie udzielali się też społecznie, działając w radzie rodziców przy 
szkole Podstawowej nr 1, organizując imprezy i zabawy na rzecz szkoły. aktywnie 
działali również w towarzystwie Przyjaciół Dzieci, w którym teodor Megger był 
przewodniczącym gniewskiego oddziału. 

euGenia meGGer  
– najDłużej Pracujący KuPiec z ulicy PiłsuDsKieGo

zasłużeni  
dla ulicy Piłsudskiego
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Po śmierci męża eugenia pracuje razem z córką Marią gocek. W 1989 r. obie 
panie zawierają i rejestrują spółkę Wielobranżową i kwiaciarnię (galanteria, 
odzież, obuwie i artykuły przemysłowe). W 1991 r. lokal przy ul. Piłsudskiego 25 
staje się ich własnością. 

eugenia całe swoje życie poświęciła rodzinie i pracy, która trzymała ją przy życiu. 
kochała kwiaty, które zawsze dobierała z największą starannością, układając z nich 
piękne bukiety. nic jej tak bowiem nie cieszyło, jak zadowolenie swoich klientów. 
swoim bliskim zawsze powtarzała: „Żyj tak, żeby po twojej śmierci ludzie mówili, 
że byłeś dobrym człowiekiem”. eugenia lubiła muzykę – walce johanna straussa 
i piosenki Violetty Villas. niosła pomoc potrzebującym. Dofinansowywała imprezy 
kulturalne. każdego klienta w sklepie traktowała życzliwie. Z każdym umiała 
nawiązać przyjazny kontakt. Pracowała do ostatnich dni. Zmarła 17.01.2015 r.

FeliKs tramowsKi  
– zeGarmistrz, jubiler, wielKi sPołeczniK

jan Klein  
– PolsKi Król 

urodził się 20 grudnia 1881 r. w Dąbrówce, parafia Pieniążkowo. Po ukończe-
niu miejscowej szkoły i nauki zawodu był zegarmistrzem w gniewie. umiejętnie 
łączył pracę zawodową z działalnością społeczną. Z jego inicjatywy 1 lipca 1924 r. 
powstał w gniewie chór męski „kociewiak”, którego od samego początku był 
prezesem. chór liczył wówczas 12 członków, a pięć lat później liczba chórzystów 
wzrosła do 43. Feliks tramowski był twórcą statutu, w którym m.in. napisano: 
„towarzystwo (chór kociewiak) jest apolityczne”. W paragrafie drugim ujęto: 
„członkiem chóru może być każdy nieposzlakowany obywatel (Polak-katolik) 
zamieszkujący w gniewie lub okolicy”.

W statucie jest także mowa o obowiązkach członków, którzy systematycznie 
winni starać się o dobro i rozwój, nosić odznakę towarzystwa (chóru), płacić 
składki i regularnie uczestniczyć w próbach i zebraniach. członkami chóru 
byli nauczyciele, urzędnicy, kupcy i rzemieślnicy. chór kociewiak pod koniec 
lat 20. ubiegłego wieku stał się liczącym zespołem nie tylko w gniewie. Poprzez 
koncerty kształtował poszanowanie dla tradycji narodowych i przede wszystkim 
regionalnych – stąd nazwa „kociewiak”. 

Duszą wspaniałych osiągnięć artystycznych był w tym czasie Feliks tramow-
ski, który na początku lat 30. ub. wieku kierował gniewską organizacją obozu 

Wielkiej Polski. Po jej rozwiązaniu przez sanację stworzył 
Związek Młodych narodowców, którym kierował do 
września 1939 r. Był też aktywnym członkiem Bractwa 
kurkowego i Związku Zachodniego.

Z chwilą wkroczenia niemców do gniewu, Feliks tramow-
ski ukrywał się u znajomych sąsiadów w Dąbrówce. 

Feliks tramowski po wojnie wrócił do gniewu, gdzie 
współtworzył Miejską radę narodową, której później 
przewodniczył. Wspólnie z janem ankiewiczem założył 
Bank spółdzielczy w gniewie. Zmarł 23 maja 1963 r.

Na podstawie artykułu Jana Ejankowskiego

jan klein urodził się 15 sierpnia 1860 r. w Dzierżążnie pod gniewem. Pobierał 
nauki w większych firmach kupieckich w gniewie, grudziądzu i kwidzynie. W 1885 
r. usamodzielnił się, wykupując w gniewie od niemca dom wraz z małym sklepem. 
Po gruntownej przebudowie domu i dobudowaniu do niego magazynów stał się 
znanym w mieście i okolicy kupcem. jego przedsiębiorstwo zajmowało się handlem 
w hurcie i detalu towarów kolonialnych, żelaza, materiałów budowlanych, produkcją 
likierów oraz prowadzeniem restauracji. Firma zatrudniała 6 pracowników kupiec-
kich, 3 pomocników i 3 uczniów. Po pracy uczniowie zbierali się w kantorze firmy 
na wykłady z historii Polski i nauk handlowych, których udzielał sam jan klein. 
niemcy niechętnym okiem patrzyli na szybki rozwój polskiej firmy. Wydano nawet 
zakaz kupowania w placówce „polskiego króla”, jak nazywano jana kleina. 

ten gniewski kupiec zajmował się także działalnością społeczną. Przed i wojną 
światową był prezesem rady nadzorczej Banku ludowego, Bractwa kurkowego, 
Dozoru kościelnego. Był też radnym rady miejskiej w gniewie w deputacjach 
budowlanej i gazowniczo-wodociągowej, których zasługą w tym czasie było rozpo-
częcie budowy miejskich wodociągów, rzeźni i linii kolejowej gniew–Morzeszczyn. 
teren pod budynki dworca kolejowego j. klein przekazał nieodpłatnie. 

Po zakończeniu i wojny światowej kupiec brał czynny udział w przygotowaniach 
do przejęcia samorządu gospodarczego przez polskie władze. stanął na czele 
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towarzystwa kupców samodzielnych. Został wybrany 
radnym rady Miejskiej i prezesem rady nadzorczej 
Banku ludowego. Wspólnie z żoną wydawali przyjęcia 
okazjonalne, a były one tak wspaniałe, że pamiętano 
je bardzo długo. tak było również z uroczystym 
przyjęciem 18 maja 1935 r., na którym honorowym 
gościem był ks. biskup  konstantyn Dominik, wizy-
tujący gniewską parafię.

W czerwcu 1938 r. firma jana kleina obchodziła 
jubileusz 50-lecia. W uznaniu zasług za niestrudzoną 
i nieprzerwaną pracę nad rozwojem i utrzymaniem 

polskiej placówki handlowej jan klein został odznaczony przez rząd rzeczpo-
spolitej srebrnym krzyżem Zasługi.

We wrześniu 1939 r. jan klein znalazł się wśród 50 aresztowanych mieszkańców 
gniewa, których jako zakładników przetrzymywano w wiezieniu w Pelplinie. Po 
kilku dniach został zwolniony. Miał wówczas 79 lat. W 1940 r. firmę przejął niemiec. 
Przeżycia okupacyjne nadwątliły zdrowie jana kleina. Zmarł 10 maja 1944 r.

KsiąDz Fabian wierzchowsKi 
– Patron GniewsKiej biblioteKi 

ksiądz Fabian Wierzchowski w latach 1923–1935 pełnił funkcję prezesa 
Zarządu towarzystwa czytelni ludowych okręgu gniewskiego i był członkiem 
towarzystwa naukowego toruńskiego. interesował się kulturą ludową kociewia 
oraz gromadził materiały etnograficzne związane z tym regionem. Powyższe zbiory 
udostępnił Bożenie stelmachowskiej, etnografce, działaczce społecznej. 

Po likwidacji gimnazjum gniewskiego w 1935 roku ks. Fabian Wierzchow-
ski został katechetą w Państwowym gimnazjum i liceum im. króla jana iii 
sobieskiego w grudziądzu, gdzie uczył także propedeutyki filozofii. W latach 
1937–1938 pełnił obowiązki dyrektora gimnazjum. W tym czasie był prezesem 
koła Pomorskiego Związku księży Prefektów. 

Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku obawiając się o własne bez-
pieczeństwo, nie mógł podjąć dalszej działalności duszpasterskiej i przez kilka 
miesięcy ukrywał się przed niemcami. W lutym 1940 bp M.k. splett skierował 
go do skórcza, gdzie już 11.03.1940 roku został aresztowany przez gestapo. Był 
więźniem obozu koncentracyjnego w oranienburgu. tam zmarł 22.07.1940 roku. 
Fabian Wierzchowski dał się poznać jako wielki patriota kształcący młode pokolenie 
w duchu polskości i wiary katolickiej. W tym czasie hasło „Bóg, Honor, ojczyzna” 
były gwarantem najwyższych wartości i za nie oddał swe życie. efekty twórczej 
pracy kapłana doceniono po kilkudziesięciu latach, gdy został wybrany na patrona 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w gniewie. Fakt ten nastąpił 26.08.2004 
roku. Wówczas rada Miejska w gniewie podjęła stosowną uchwałę w tej kwestii.

Na podstawie informacji uzyskanych od Marka Kordowskiego

Humanistyczno-koedukacyjnym wywierał duży 
wpływ na wychowanie młodzieży. Przez krótki okres 
czasu w 1928 i 1932 roku pełnił funkcję dyrektora tej 
placówki. Przez zorganizowanie bursy gimnazjalnej 
przedłużył istnienie progimnazjum gniewskiego. 
otrzymał tytuł profesora, który nadawano doświad-
czonym i zasłużonym pedagogom. uczniowie oceniali 
go jako: „dobrego człowieka, miłego, bardzo lubianego 
nauczyciela, opiekuna sodalicji Mariańskiej oraz 
koła Misyjnego”. Był organizatorem wycieczek np. 
do Zakopanego i kuligu do malowniczo położonej 
wsi Wyręby, gdzie gościnnie przyjmowała dzieci 
siostra kapłana. 

urodził się 20.01.1887 roku w kurkucinie (powiat Wąbrzeźno). kształcił się 
w gimnazjum w Brodnicy i świadectwo dojrzałości uzyskał w 1908 roku. W latach 
1908–1909 podjął studia na uniwersytecie w Monachium, a następnie w semina-
rium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9.03.1913 roku. 
Posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz w parafiach luzino i strzepcz. W latach 
1916–1917 był administratorem w stężycy, a następnie wikariuszem w chojnicach. 
W 1918 roku na okres kolejnych trzech lat, przejął jako administrator parafię 
Pączewo. Po zakończeniu i wojny światowej ks. Fabian Wierzchowski włączył się 
do akcji kształtowania świadomości narodowej wśród miejscowej społeczności, 
nad którą sprawował opiekę duszpasterską. Pod koniec 1918 roku wszedł w skład 
Powiatowej rady ludowej. 

Po wikariacie w nowym Mieście 1 stycznia 1923 roku przybył do gniewu. 
jako katecheta i nauczyciel języka łacińskiego w Państwowym Progimnazjum 
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roman wiese  
– Powstaniec wielKoPolsKi, żołnierz, KuPiec i sPołeczniK

roman Wiese urodził się w gębicach 15 listopada 1880 r. Podczas i wojny 
światowej walczył na różnych frontach. Wrócił do gębic 23 października 1918 r. 
i od razu włączył się do akcji niepodległościowej. 

Posiadając doświadczenie organizacyjno–przywódcze nabyte w czasie sprawowania 
funkcji naczelnika miejscowego towarzystwa gimnastycznego „sokół” oraz znając 
się na strategii wojskowej, z którą zapoznał się w pruskiej armii, roman Wiese zde-
cydował się na zorganizowanie 15 kompanii ochotniczo – powstańczej w gębicach, 
nad którą objął dowództwo. Wśród ochotników znalazł się też jego młodszy brat, 
ignacy Wiese. Dla romana Wiese okres powstania zakończył się 26 czerwca 1919 
r., kiedy to został przeniesiony do czynnej służby w Wojsku Polskim w stopniu 
starszego sierżanta 63 pułku piechoty w toruniu. na porucznika awansował 1 
października 1919 r. Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej. od 7 lipca do 
1 sierpnia 1920 r. leczył się w poznańskim szpitalu z ran, które odniósł w czasie 
walk pod Warszawą. Po wyjściu ze szpitala jako rekonwalescent odesłany został 
do torunia. W 1921 r. przeniósł się na Pomorze, gdzie potrzebowano niezbędnych 
zasobów inteligencji i kadry administracyjnej do przejmowania poniemieckich 
urzędów. roman Wiese objął stanowisko komendanta straży granicznej na prawym 
brzegu Wisły, w gminie janowo. Mieszkanie służbowe, przysługujące komendantowi, 
Wiese otrzymał w gniewie. 

na terenie Pomorza był aktywnym członkiem wielu organizacji patriotycznych 
i społecznych, m.in. Polskiego Związku Zachodniego, który zasłużył się przy 
usuwaniu z województw zachodnich przejawów i pozostałości niemczyzny. Brał 
czynny udział i był aktywnym członkiem takich organizacji jak: Bractwo strze-
leckie w gniewie – jako członek, towarzystwo Śpiewacze „Halka” – jako członek 
i sponsor, towarzystwo czytelni ludowych – jako członek wspierający .

roman Wiese z racji sprawowanego urzędu komendanta straży granicznej 
uczestniczył we wszystkich ważnych gniewskich wydarzeniach społecznych, patrio-
tycznych i kulturalnych. Miał 49 lat, kiedy postanowił po raz kolejny zmienić życie 
swoje i swojej rodziny, zostając kupcem. Przejął znajdującą się w gniewie na ul. 
27 stycznia 2 książnicę gniewską wraz z mieszkaniem. Witryna książnicy w takie 
święta jak 3 Maja, rocznica niepodległości czy bitwy pod Wiedniem była pięknie 
udekorowana. np. w 1938 r. z okazji rocznicy odzyskania niepodległości miała 
uroczysty wystrój: na pierwszym planie widniał portret marszałka rydza Śmigłego, 

w głębi godło państwowe na tle czerwieni rozpostartego 
płótna z napisem „ojczyznę wolną – pobłogosław Panie”. 
obok na podstawie stał gryf pomorski podtrzymujący 
godło Polski. całość przyozdabiały biało-czerwone 
wstążki i kwiaty

Dzięki dochodom z prowadzenia księgarni Wiese 
stał się jednym z zamożniejszych obywateli miasta. 
Mógł więc wspomagać finansowo organizacje społeczne 
i polityczne, do których wstąpił jako kupiec. Wśród 
organizacji społecznych i politycznych, z którymi 
związał się roman Wiese w okresie swej działalności 
w gniewie nie mogło zabraknąć towarzystwa gim-
nastycznego „sokół” . 

Początkiem tragicznego okresu w życiu romana Wiese i mieszkańców gniewa 
byłł wybuch ii wojny światowej. W dniu 3 września 1939 r. gniew został zajęty przez 
hitlerowców. od pierwszych dni okupacji, po niepełna 20 latach niepodległości, 
znów rozpoczęto systematyczne i konsekwentne tępienie polskości. Wśród pierw-
szych aresztowanych i zamordowanych na miejscu kaźni, w lesie szpęgawskim 
koło starogardu gdańskiego, znalazł się także roman Wiese. oprawcy niemieccy 
zamęczyli go 15 listopada 1939 r. Miał wówczas 59 lat. Pozostawił żonę Helenę 
oraz córkę Marię. 

Na podstawie książki A. Soleckiego „Roman Wiese – orzeł z Gębic”

stanisław niśKiewicz  
– Powstaniec wielKoPolsKi, strażniK celny, KuPiec

stanisław niśkiewicz syn rocha urodził się 16 kwietnia 1898 r. w Daniszynie. 
rodzice byli rolnikami. 7 kwietnia 1904 roku stanisław rozpoczął swoją edukację 
w katolickiej szkole w Daniszynie. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął 
terminowanie w zawodzie kupca. 

W 1916 r. zostaje powołany do armii pruskiej gdzie po przeszkoleniu rekruckim 
udaje się na front zachodni w rejon Verdun. Po zakończeniu i wojny światowej pozostaje 
w wojsku pruskim. Zostaje zwolniony w grudniu 1918 roku. Powraca w rodzinne 
strony 5 stycznia 1919 roku. już następnego dnia czynnie uczestniczy w Powstaniu 
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strażnika celnego a kończy swoją służbę w roku 1926 jako przodownik straży 
celnej. Pracuje w placówce celnej w jaźwiskach koło gniewu. W czerwcu roku 
1926 zostaje mianowany podporucznikiem rezerwy WP. Po zakończeniu służby 
w organach celnych w 1927 r. zakłada w gniewie we własnym domu (27 stycznia 
24 – obecnie Piłsudskiego) własny sklep kolonialny a później palarnię kawy.

12 sierpnia 1924 w Bydgoszczy zawiera związek małżeński z Zofią sterczewską 
asystentką pocztową. krótki okres stabilizacji rodzinnej przerywa wybuch ii wojny 
światowej. stanisław jako porucznik rezerwy WP (mianowany został 19 marca 
1939) zostaje zmobilizowany i wraz z 65 pułkiem piechoty uczestniczy w kampanii 
wrześniowej. Po bitwie nad Bzurą dostaje się do niemieckiej niewoli. jest jeńcem 
wojennym i przetrzymywany w oflagu Vii a Murnau na terenie Bawarii. ciężar 
utrzymania 6 dzieci znosi żona Zofia, bo w 1940 r. niemcy zarekwirowali sklep.

Po wyzwoleniu przez amerykanów powraca do Polski. Pracuje ponownie w handlu, 
lecz w 1949 r. jego sklep przejmuje gminna spółdzielnia „sch”. stanisław zostaje 
pracownikiem tej spółdzielni. Żona Zofia po wojnie działa w gniewskim caritas. 
W 1952 r. rodzina przenosi się do kwidzyna, a w 1976 r. do jarocina. stanisław niś-
kiewicz umiera 8 października 1984 w jarocinie i w tym mieście jest pochowany.

Wielkopolskim. 15 lipca 1921 zwalnia 
się z zawodowej służby wojskowej 
i rozpoczyna pracę w wyuczonym 
zawodzie kupca. Do 1 grudnia 1921 
pracuje jako pomocnik handlowy 
w towarzystwie zakupu i sprzedaży 
„rolnik” w Więcborku. 

Później wstępuje do straży gra-
nicznej gdzie rozpoczyna pracę od 

rozpoczął obowiązkowy dla przyszłych uczniów szkół 
oficerskich dywizyjny kurs podchorążych rezerwy 
przy 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy (w 15 Dywizji 
Piechoty). Zakończył go w grudniu, a 2 stycznia 1938 r. 
rozpoczął naukę w szkole Podchorążych lotnictwa 
w Dęblinie. 

W chwili wybuchu wojny przebywał w Dęblinie. 
1 września 1939 r. otrzymał promocję na podporucznika 
ze starszeństwem. Po napaści na Polskę przez Związek 
radziecki 17 września 1939 r. przekroczył granicę 
z rumunią. Przedostał się do czarnomorskiego portu 
Bałczik, skąd 15 października wyruszył do Bejrutu na 

bohatersKi lotniK  
FranciszeK jaKusz-GostomsKi

Franciszek jakusz-gostomski urodził się 14 sierpnia 1917 r. w miejscowości 
kleszczewo koło Pruszcza gdańskiego. Wkrótce z rodziną przeprowadził się 
do gniewa. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w gimnazjum 
w tczewie, gdzie uzyskał maturę. W 1937 r. zgłosił się do wojska. 21 września 

pokładzie greckiego statku „ajos nikolaos”. Po przesiadce na Bliskim Wschodzie 
na „Ville de strasbourg” i rejsie przez Morze Śródziemne 29 października 1939 r. 
dotarł do Marsylii. 

Wyznaczony został na wyjazd do polskiej grupy szkolącej się u boku royal air 
Force i 25 stycznia 1940 r. z cherbourga odpłynął do anglii. Został ulokowany 
w centrum lotnictwa Polskiego w bazie raF eastchurch, mieszczącej się na 
niewielkiej wyspie u ujścia tamizy. 21 czerwca 1941 r. został przydzielony do 
300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. Począwszy od nocy z 7 na 
8 września z własną załogą latał nad niemcy i Francję. łącznie w czasie tury 
wykonał 35 nalotów. 

W 1943 r. wyraził chęć latania w dywizjonie do zadań specjalnych ze zrzutami 
zaopatrzenia i „cichociemnych” m.in. do Polski. nocą z 9 na 10 września 1943 r. 
F. gostomski poleciał na pierwsze zadanie specjalne do Polski, które zakończyło 
się udanym zrzutem zaopatrzenia w rejon Wołomina. na drugi lot poleciał nocą 
z 15 na 16 września 1943 r. W miejscowości nowe skalmierzyce samolot rozbił się, 
a Franciszek jakusz-gostomski zginął. jako datę śmierci jego śmierci przyjmuje 
się 15 września 1943 r. 

Franciszek jakusz-gostomski został odznaczony krzyżem srebrnym orderu 
Wojennego Virtuti Militari, czterokrotnie krzyżem Walecznych, dwukrotnie 
Medalem lotniczym, Polowym Znakiem Pilota oraz brytyjskim Distinguished 
Flying cross. Po wojnie szczątki ze wspólnego grobu lotników z rozbitego Hali-
faksa przeniesiono na Brytyjski cmentarz Wojskowy na cytadeli w Poznaniu, 
zaś w miejscu katastrofy postawiono pamiątkowy pomnik. 
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