
1 marca 2023
 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Gra Miejska 

 1. Udaj się na wystawę dotyczącą dawnego tczewskiego zakładu POLMO (Fabryka 

Sztuk ul. 30 Stycznia 4 „mały budynek”  lub zapytaj o nią w Punkcie Obsługi    

Klienta) i odszukaj informację, w którym roku powstała fabryka założona przez 

Willego Muscatego  (podpowiedź: chodzi nam o XIX-wieczne początki fabryki).

………………………………………

2. Udaj się pod pomnik Ofiar Terroru Stalinowskiego ( w okolicy Parku 

Miejskiego i Zespołu Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego                     

Garnuszewskiego) i napisz daty, które widnieją na pomniku.

………………

3. Udaj się pod Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6. 

Odszukaj pamiątkową tablicę i odpowiedz na pytanie: co mieściło się w budynku 

biblioteki i w jakich latach?

……………………

4. Udaj się na ul. Słowackiego 1; w budynku tym spotykali się członkowie 

tczewskiej organizacji niepodległościowej Victoria. Jakie elementy poświęcone 

historii tczewskiej kolei znajdują się w jego pobliżu (wymień minimum jeden). 

……………………………………….

5. Po odbiór nagrody z prawidłowymi odpowiedziami udaj się do Fabryki Sztuk

ul. 30 Stycznia 4. Z uzupełnioną kartą możesz przyjść do Fabryki Sztuk do 3 marca 

do godziny 17.00



W latach 1945-52 działały w Tczewie organizacje konspiracyjne stawiające 

sobie za cel walkę z sowietyzacją Polski. Część z nich skupiała ludzi bardzo 

młodych, często związanych ze środowiskiem tczewskiego harcerstwa:

• W 1946 roku rozpoczął działalność Oddział Dywersyjny Armii Krajowej 

kryptonim „Delfin”, grupa nazywana była również Grupą Glesnera od nazwiska 

dowódcy Władysław Glesnera. 10 kwietnia 1946 roku aresztowany zostaje 

Władysław Glesner, kończy to działalność oddziału, grupa liczyła pięć osób. 

• Od 1949 roku na terenie Tczewa działała organizacja Zapora. Jej dowódcą 

był Henryk Hartun ps. „Lis”, grupa liczyła około 20 osób. Grupa zawiązała się w 

Liceum Pedagogicznym.  W 1952 roku Urząd Bezpieczeństwa aresztował członków 

Zapory. Henryk Hartun został skazany na dożywotnie    więzienie.       

• W 1946 roku powstała organizacja Victoria. Jej członkowie rekrutowali 

się ze środowiska tczewskiego Gimnazjum Mechanicznego, III Harcerskiej     

Drużyny Żeglarskiej oraz Gwardyjskiego Klubu Sportowego Victoria. Na czele 

organizacji stanął Leon Markowski ps. „Wiewiórka”. Aresztowania członków 

Victorii rozpoczęły się w 1950 roku. 

• Na przełomie 1945 i 1946 roku powstała organizacja Wolność i              

Niezawisłość. Dekonspiracja grupy nastąpiła w 1948 roku. Jej członkowie, 

chcąc przedostać się na zachód Europy zostali zatrzymani pod zarzutem        

nielegalnego przekroczenia  granicy z niemiecką strefą okupacyjną. 

• W latach 1949-1950 działała organizacja Znicz dowodzona przez Czesława 

Szwedę. Jej członkowie planowali m.in. wysadzenia pomnika Armii Czerwonej     

w Tczewie. Kres działalności organizacji położyły aresztowania jej członków   

w 1950 roku. 

• W 1950 roku przez krótki czas działała organizacja Wolność Młodzieży 

Polskiej. Jej dowódcą był Stanisław Kreft. Organizacja planowała m.in. zamach 

na Bolesława Bieruta. 

• W latach 1950-1952 działała Tajna Organizacja Skautingu, którą dowodził 

Witold Bielecki, skupiała młodzież głównie ze środowiska tczewskich harce-

rzy. Przygotowywała m.in. antykomunistyczne ulotki. 

Organizacje w Tczewie 


