
Szkolny konkurs języka kaszubskiego  Jastrzębia Góra - Pensjonat Kaszubski rok 1929 

 
 

 
 nr 6 (73) czerwiec 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ISSN 2081-2574 BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY MIASTA WŁADYSŁAWOWA 

Dzieje Jastrzębiej Góry Szkoła Podstawowa                                   
im. Stefana   Żeromskiego 

WYDANIE SPECJALNE 
90 lat Jastrz ębiej Góry  

W historię Jastrzębiej Góry aktywnie wpisuje się jedyna 
placówka oświatowa  w naszej miejscowości- szkoła 
podstawowa, do której obwodowo uczęszczają dzieci  z 
Jastrzębiej Góry, Tupadeł i Rozewia. 
Od 23 VI 1963 r. nosi ona imię wielkiego pisarza, piewcy 
polskiego morza - Stefana Żeromskiego. Od tegoż roku szkoła 
mieści się w budynku przy ul. Słowackiego 4.  Do 1990 r. 
właścicielem obiektu było przedsiębiorstwo "Hydrobudowa" w 
Gdańsku, które organizowało tutaj kolonie. 

 

Wspomnień czar 

Jastrzębia Góra- żyją tu ludzie, którzy skrywają w pamięci 
wspomnienia o narodzinach miejscowości i jej rozkwicie. 
Z okazji jubileuszu, dzięki uprzejmości mojego przewodnika-
Romana Kużla- seniora, spotkałam się (Teresa Kożuchowska) z 
niektórymi z nich i spisałam fragmenty wspomnień. 

CZYTAJ NA STR. 2 
 

Nazwa Jastrzębia Góra pojawiła się po raz pierwszy pod koniec 
XVIII wieku na mapie Schrottera. Powtórnie  znalazła się w 1848 
roku na mapie tzw. „Terytorium Pilense”. Była  to jednakże 
nazwa niemiecka Habichtsberg – w tłumaczeniu na język polski 
Jastrzębia Góra,    a dotyczyła nazwy najwyższego wzniesienia 
67,8 m n.p.m. na Kępie Swarzewskiej. Polska nazwa znana jest 
dopiero po 1920 roku. Na terenie dzisiejszej Jastrzębiej Góry nie 
było żadnego zabudowania. Data 10 luty 1920 rok jest dla 
Jastrzębiej Góry bardzo ważna. W  uroczystościach  Zaślubin 
Polski z Morzem w Pucku, w asyście generała Józefa Hallera i 
jego żołnierzy byli zasłużeni dla kraju ludzie, między innymi 
Stanisław Wojciechowski                                   
                                                                         CZYTAJ NA STR. 3 

W ciągu ostatniej dekady szkoła wyjątkowo aktywnie 
uczestniczyła w życiu miejscowości, była inicjatorem wielu 
imprez, które na stałe weszły do kalendarza kulturalnego 
miejscowości. 

CZYTAJ NA STR. 8 



Jastrzębiej Górze, rybaczenie przechodziło z pokolenia na 
pokolenie-rybakiem był pradziadek, dziadek i ojciec. Pradziadek 
Marii wybudował około 200 lat temu domek, stojący samotnie na 
nadmorskiej skarpie. Kiedy strach przed morskim żywiołem 
nakazywał budować z dala od brzegu, pradziadek postąpił zgoła 
inaczej-dlaczego? 
Odpowiedzi można by szukać w legendach, żywych do dzisiaj w 
rodzinnej tradycji, w których pojawia się mądry Kaszub-rybak 
Fabisz. Leon Fabisch - ojciec Marii wypłynął na morze bardzo 
wcześnie. Miał zaledwie 12 lat. Od tego momentu morze stało się 
jego największą miłością. W imię tej miłości, do końca życia 
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Budowniczy 
Bronisław Krukowski wywodzi się z rodziny znanego mistrza 
murarskiego Augustyna Krukowskiego. Kiedy w Jastrzębiej 
Górze nastał boom budowlany, obok dużych pensjonatów 
powstawały niewielkie, drewniane domy, to 1/3 z nich to było 
dzieło ojca- wspomina syn. Zręcznego budowniczego Augustyna 
Krukowskiego, wymienia też Małgorzata Abramowicz w książce 
o Jastrzębiej Górze. 
Budując dla innych, A. Krukowski pomyślał też o swojej 
rodzinie. W 1928 roku przeprowadził się z Pucka do rozwijającej 
się miejscowości, kupił dwie działki i wybudował duży pensjonat 
„Kaszubski”. W tamtych latach mógł się on tylko równać z 
pensjonatem „Bałtyk” Jerzego Osmołowskiego. 
Pensjonat rozbudowany i zmodernizowany, do dzisiaj przyciąga 
turystów komfortem i gustownie urządzonym wnętrzem.  
Na ówczesne czasy pensjonaty były komfortowe, ale przecież 
daleko im było do dzisiejszych standardów. Brak infrastruktury 
komunalnej ( kanalizacji, elektryczności ) nie zniechęcał jednak 
coraz liczniej napływających turystów, którzy rekompensowali 
sobie te braki, podziwianiem rozległej perspektywy na morze, 
widokiem urwistego klifu, czy zapachem sosnowego lasu. 
„Kaszubski” spełnił swoją patriotyczną rolę w czasach II wojny. 
Kiedy przed willą Krukowskich, bawiła się młodzież z Hitler 
Jugend, w sprytnie zamaskowanym  pomieszczeniu, pod podłogą, 
właściciele ukrywali uchylających się przed wcieleniem do 
Wermachtu, młodych ludzi. Do dzisiaj „Kaszub” stanowi 
rodzinne przedsiębiorstwo, w prowadzeniu którego, spełnia się 
już trzecie pokolenie rodziny Krukowskich. 
Związani z miejscowością od momentu jej powstania, chcą by 
było w niej czysto i elegancko, by była prawdziwą „Perłą 
Bałtyku”.  
W przeszłości różnie z tym bywało. Dzisiaj dostrzegają ze strony 
władz dbałość o estetykę i porządek. Uruchomiono fontannę, 
żeby jeszcze ta winda ruszyła-wzdychają. 
 
„Nie Wyobra żam Sobie Życia Gdzie Indziej” 
 
W wspomnieniach Zdzisławy Styn najpierw pojawia się ojciec, 

ważny nie tylko w życiu rodziny, ale też lokalnego społeczeństwa. 
Bolesław Klinger, przesiedlony z poznańskiego, Przewodnik Straży 
Granicznej w Rozewiu, komisaryczny sołtys Tupadły-nie Kaszub, 
zyskał duży autorytet i zaufanie mieszkańców. Tutaj ożenił się i 
tutaj na ziemi kaszubskiej rodziły się dzieci. Za nadzór nad 
sadzeniem topoli, wzdłuż dróg wiodących do wznoszonych domów, 
otrzymał dwie działki. 
W 1930 roku wybudował na pustkowiu, na Osiedlu „Jasne 
Wybrzeże” pierwszy dom „Morskie Oko”. W ślad za pierwszą 
budową powstawały kolejne, które wydzierżawiał. Szczęśliwe 
dzieciństwo dorastającej dziewczynki i Jej rodzeństwa przerwał 
wybuch wojny i tragiczna śmierć ojca.  
Bolesław Klinger został rozstrzelany 9 listopada 1939 roku w 
Piaśnicy. Osierocona rodzina podzieliła los wielu innych. 
Wywiezieni do Generalnej Guberni, w lipcu 1945 roku wracają do 
rodzinnego gniazda, całkowicie zdewastowanego, przez 
stacjonujących tam Rosjan. 
Rozpoczyna się mozolna, cegła po cegle, odbudowa rodzinnej 
siedziby.  Rodzina, w której nie brakuje ludzi przedsiębiorczych, 
musi teraz sobie radzić nie z wrogiem zewnętrznym, ale z machiną 
państwową, która nieprzychylnym okiem patrzy na prywatną 
inicjatywę. Chce wszystko upaństwowić, a opornych gnębi 
domiarami. Mąż Pani Zdzisławy – Leon jest prywatnym 
przedsiębiorcą-właścicielem cukierni. Nie poddają się, walczą z 
dociskającym Ich Urzędem Skarbowym. Inwestują w coraz nowe 
przedsięwzięcia.  Zdzisława Styn, żyjąc od urodzenia w Jastrzębiej 
Górze, jest ważnym świadkiem zmian, jakie dokonały się w 
rodzinnej miejscowości. Dostrzega wiele pozytywów, ale nie jest 
bezkrytyczna. ” Ulica Jasna przy której ojciec wybudował pierwszy 
dom była ulicą dziewiczą. Dzisiaj pobudowanych jest przy niej 
wiele domów, ale jedno nie zmieniło się. Ulica nadal nie jest 
utwardzona. Mam takie marzenie, bardzo prozaiczne, żeby 
nareszcie pojawiła się obiecana nawierzchnia”. Poza tym jestem 
spełnioną matką, babcią i prababcią, mieszkam w najpiękniejszym 
miejscu na świecie, czegóż więcej chcieć”. 
 
Nade Wszystko Ukochał Morze 
W rodzinie Marii Retke z domu Fabisch -córki ostatniego rybaka w 
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Rodzina Styn w latach 30 - tych 

Łódź p.Fabisza 



Jastrzębia Góra - Hotel Bałtyk. W tle willa Mewa (1937 r .) 
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Nieocenionym źródłem wzbogacania zbiorów i ich wymiany, jest 
dzisiaj internet. To dzięki niemu, po dwóch latach poszukiwań, 
kolekcjoner zdobył pocztówkę z Chłapowa, odnalezioną aż w 
Stanach Zjednoczonych. 
Szczególną wartość mają dla pasjonata pamiątki w formie 
obrazów, przedstawiające Matkę Boską Swarzewską. Ostatni 
nabytek przedstawiający Królową Polskiego Morza, odnaleziony 
na strychu, przez syna, otrzymał w prezencie urodzinowym. 
Miłośnikowi jastrzębiogórskiej ziemi marzy się stworzenie 
kolekcji obrazów malarzy marynistów. Początki kolekcji już 
stworzył. Między innymi posiada obraz Włodzimierza Nałęcza z 
jego autografem,  przedstawiający malarza w jego pracowni na 
brzegu morza. 
Swoją wiedzą znawca dawnej historii i czasów nam bliższych, 
okresu dwudziestolecia międzywojennego, chętnie dzieli się z 
innymi. Jest niezastąpionym przewodnikiem po meandrach 
historii i losów ludzi tu zamieszkujących.         
 

     Teresa Kożuchowska 

Dzieje Jastrzębiej Góry 

[oryginałów i kopii]. Związanych z regionem około 700. 
Najcenniejsze to zdjęcie z 1910 roku Jastrzębiej Góry z lotu ptaka 
i Chaty Fabischów w Lisim Jarze.Nie jest do swoich zbiorów 
niewolniczo przywiązany. Chętnie wypożycza fotografie na 
wystawy, czy do różnych publikacji o regionie. Zbiór fotografii 
to fragment bogatej kolekcji Romana Kużla. Pokaźną jej część 
stanowią książki i czasopisma. Zgromadził ich ogółem około 600 
[ dotyczących czasów przedwojennych 200. powojennych około 
400 ] Są wśród nich „białe kruki”, do których ze szczególnym 
pietyzmem podchodzi kolekcjoner: książka Franza Schulca z 
1906 roku, czy przewodniki „Na Kaszubskim Brzegu” 
„Wybrzeże” Bernarda Chrzanowskiego, poznańskiego adwokata, 
zakochanego w kaszubskiej ziemi. Częścią zbiorów są również 
mapy, obrazy, rzeźby, medale i ulotki. Zamiłowaniem do 
odkrywania kart historii Roman Kużel-senior zaraził syna 
Romana-juniora. Politolog z wykształcenia, wspomaga ojca w  
poszukiwaniach eksponatów do domowego mini-muzeum. 
Poszukiwania często prowadzą do spadkobierców właścicieli 
przedwojennych willi, gdzie nierzadko, porzucone na strychu lub 
piwnicy, znajdują się dużej wartości „znaleziska”. 
 

walczył o utrzymanie przystani rybackiej w Jastrzębiej Górze i 
konsolidację zanikającego środowiska rybaków. 
Córka Maria zapamiętała ojca jako człowieka bardzo mądrego, 
znającego kilka języków, żyjącego w zgodzie ze znakami, które 
bezbłędnie odczytywał z natury. 
To one wskazywały, kiedy nie powinien wychodzić w morze, gdzie 
jest czysta, kryształowa woda lub gdzie znajduje się bursztyn. 
Kochał morze ale też czuł respekt przed jego potężną siłą. 
Pamięta też codzienne spacery ojca po plaży. „Nie znam drugiego 
takiego człowieka, któryby tak kochał morze” oświadcza.  
 

Tropiciel Śladów Historii 
 
Kiedy Roman Kużel opuścił rodzinne Swarzewo i zamieszkał w 
Jastrzębiej Górze, zapewne nie przypuszczał, że historia 
miejscowości i jej okolic, tak zawładnie Jego życiem. Inspiracją do 
przyszłych, historycznych poszukiwań, była na początku fotografia. 
„Bawiłem się w fotografowanie. Utrwalałem zanikające krajobrazy 
czarującej Kępy Swarzewskiej, pałacyki, parki”- takie były początki 
mojej pasji-mówi. Interesowała Go nie tylko sama fotografia. 
Dociekliwy, o dużej wyobraźni, chciał posiąść wiedzę o historii, 
ludziach, legendach, związanych z utrwalonym na fotografii 
miejscem. Często też pochylał  się nad starymi mapami. „ Miały 
jakąś niewytłumaczalną moc przyciągania, mogłem godzinami się 
w nie wpatrywać, puszczając wodze fantazji”- wspomina. Dzisiaj 
kolekcjoner-pasjonat ma w swoim zbiorze kilka tysięcy zdjęć 

Nazwa Jastrzębia Góra pojawiła się po raz pierwszy pod koniec 
XVIII wieku na mapie Schrottera. Powtórnie  znalazła się w 1848 
roku na mapie tzw. „Terytorium Pilense”. Była to jednakże 
nazwa niemiecka Habichtsberg – w tłumaczeniu na język polski 
Jastrzębia Góra,        a dotyczyła nazwy najwyższego wzniesienia 
67,8 m n.p.m. na Kępie Swarzewskiej. Polska nazwa znana jest 
dopiero po 1920 roku.  
Na terenie dzisiejszej Jastrzębiej Góry nie było żadnego 
zabudowania. 
Data 10 luty 1920 rok jest dla Jastrzębiej Góry bardzo ważna. W  
uroczystościach  Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, w asyście 
generała Józefa Hallera i jego żołnierzy byli zasłużeni dla kraju 
ludzie, między innymi Stanisław Wojciechowski – minister 
spraw wewnętrznych, późniejszy prezydent RP, kontradmirał 
Kazimierz Porębski, Antoni Abraham – działacz kaszubski, 
Ignacy Daszyński – minister spraw zagranicznych, Wincenty 
Witos – wicepremier. 
Były delegacje miast polskich, duchowieństwa, a także wielu 
bogatych Polaków. Wśród zaproszonych gości znalazł się inż. 
Jerzy Osmołowski z Warszawy.   
Pierwszym właścicielem terenu  był gospodarz pan Radtke z 
Tupadeł, który w okresie zaborów został zmuszony do sprzedania 
swojej własności niemieckiemu właścicielowi folwarku w 
Mieroszynie Hannemanowi.  
Zauroczony wspaniałym, dzikim, nadmorskim krajobrazem inż. 
Osmołowski kupił od Niemca dla żony najpiękniejsze działki na 
wysokiej skarpie nad Bałtykiem.  
 

Roman Kużel z wnuczką Marysią  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspólnie z gen. Rozwadowskim i p. Makamowskim założył  spółkę „ 
Jastgór” i stanął na jej czele. 
W 1921 roku spółka ta wykupiła od Hannemana wszystkie działki 
dzisiejszej Jastrzębiej Góry zachodniej (do Drogi Rybackiej ). Inż. 
Osmołowski nadał nazwę powstającej letniskowej osadzie i 
zarejestrował ją jako Jastrzębią Górę - pochodzącą od nazwy 
pobliskiego wzniesienia i krążących nad nią drapieżnych ptaków. Do 
dziś starsza miejscowa ludność kaszubska używa nazwy „Pilice”.  
Pierwszy dom o nazwie „Kaszubka” wybudował w latach 1921-1922 
p. Szymański. 
Drewniany budynek   z  dwuspadowym wysokim dachem stoi do dziś 
w swoim pierwotnym kształcie przy ulicy Królewskiej. 
Na zapleczu „Kaszubki” powstało drugie zabudowanie wzniesione 
przez Kazimierza Pawlowicza, dom ten  spłonął w styczniu 2005 
roku, ale został odbudowany według pierwotnego wzoru. Trzeci  
budynek wzniósł w 1921 roku Niemiec Winkenhagen w pobliżu 
skarpy nad morzem, było to zabudowanie drewniane, parterowe. W 
1924 roku księża Jezuici odkupili od spółki  budynek wraz z 
przyległym terenem, powstała tu kaplica pw. św. Andrzeja Boboli. 
Od 1967 roku kaplica stała się parafialną, poprzednio  mieszkańcy 

Jastrzębia Góra - Pensjonat Pilice (Lata 30-te) 

należeli do parafii Strzelno odległej o 6 km. 
Inż. Osmołowski wybudował w Jastrzębiej Górze własnym sumptem 
7 zabudowań, z których największy rozgłos  w 1930 roku zdobył 
„Bałtyk”.  Postawiony na skarpie morskiej jako „Dom Zdrojowy” 
dysponował 53 pokojami i basenami kąpielowymi, do których 
doprowadzono wodę z Bałtyku. 
W 1945 roku Niemcy wysadzili go w powietrze, a po wojnie został 
odbudowany przez nowego właściciela – Ministerstwo Finansów, 
oddany do użytku w 1959 roku z zachowaniem dawnej nazwy 
„Bałtyk”. 
W 1938 roku spółka „Jastgór” wybudowała wieżę wyciągową o 
nazwie „Światowid”, która miała zwozić wczasowiczów ze skarpy na 
plażę i wwozić do góry. Nie zdążono jej jednak wyposażyć w silnik, 
gdyż na przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej. Po wojnie 
winda ruszyła 15 sierpnia 1966 roku, stanowiąc niemałą atrakcję. 
Funkcjonowała jednak bardzo krótko. Brak pieniędzy na konserwację 
oraz erozyjna działalność, jak i wody gruntowe  spowodowały około 
1,5 metrowe odchylenie się wieży. Niekonserwowana i 
niezabezpieczona, narażona na szalejące wiatry i sztormy w nocy z 6 
na 7 stycznia 1971 roku runęła na plażę. 
Tereny dzisiejszej Jastrzębiej Góry wschodniej w późniejszych latach 
dwudziestych zostały zakupione od gospodarza z Tupadeł p. Dettlaffa 
przez warszawską spółkę „Jasne Wybrzeże”. 
Pierwsze domy  wybudowane przez spółkę to: pensjonat „Kaszubski” 
– murowany z cegieł budynek wraz z przyległym terenem kupił od 
spółki Augustyn Krukowski ( główny budowniczy spółki), który od 
1929 roku prowadził tu pierwszy na „Jasnym Wybrzeżu” pensjonat 
czynny do dziś. Pierwszy dom wybudowany na „Jasnym Wybrzeżu” 
przez prywatnego inwestora Bolesława Klingera to Willa „Morskie 

Jastrzębia Góra - Pierwsze domy w Jastrzębiej Górze. Fot.  
Leonard Durczykiewicz (Lata 30-te) 

Oko”. 
Integralną częścią Jastrzębiej Góry jest Lisi Jar. Nazwa 
terenu pochodzi od znajdującego się w tym miejscu 
polodowcowego wąwozu. Dawna własność gospodarza z 
Tupadeł Antoniego Białka wykupiona została przez 
mieszkańca Warszawy, posła na sejm, hrabiego Aleksandra 
de Rosset, który zmienił starą, kaszubską nazwę „Lesi Dol” 
na polską nazwę „Lisi Jar”. Hrabia wybudował nad morzem 
piękną i nowoczesną, jak na ówczesne czasy, willę o nazwie 
Willa de Rosset – zwana dziś „Rosetówką”.  
Dojazd do Lisiego Jaru i Jastrzębiej Góry utrudniały ciężkie 
do przebycia wąwozy. Hrabia de Rosset wystąpił z 
inicjatywą budowy pierwszej drogi bitej wiodącej od stacji 
kolejowej "Wielka Wieś – Hallerowo" do Jastrzębiej Góry. 
W II połowie 1928 roku rozpoczęto budowę drogi z kostki 
bazaltowej sprowadzanej częściowo z Wołynia, a częściowo 
ze Szwecji. W lipcu 1930 roku w asyście 4 kompanii wojska 
odbyło się uroczyste otwarcie drogi, którą nazywano różnie – 

Jastrzębia Góra - Skwer w Jastrzębiej Górze. Fot. J. Siudecki 
(1979 r.) 

„Bulwarem Nadmorskim’ „Droga ku Słońcu”, „ Promenadą” a 
nawet "Autostradą". Przy bulwarze Aleksander de Rosset 
postawił pierwsze w Polsce schroniska turystyczne nad 
morzem – gospodę na 11 miejsc, którą nazwał „Nad Lisim 
Jarem”, a naprzeciwko gospody    po drugiej stronie bulwaru 
obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą lądowanie na tym 
terenie polskiego króla Zygmunta III Wazy. Król został 
uratowany z topieli przez rybaków z Tupadeł i Chłapowa  przy  
tzw. „Rozewskim Haku”. Uroczyste otwarcie obu obiektów 
nastąpiło w lipcu 1932 roku w obecności prezydenta Ignacego 
Mościckiego przyjaciela hrabiego de Rosseta.  
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W 1939 roku hitlerowcy wkroczyli na te tereny, zdjęli z obelisku  
wykonanego z brązu orła     i wywieźli w niewiadomym kierunku. 
Tablicę udało się przechować przez okres wojny Kaszubom 
mieszkającym w pobliżu. Po II wojnie światowej tablica wróciła na 
swoje miejsce, długotrwałe poszukiwania orła prowadzone przez 
Zygfryda Prószyńskiego nie dały pozytywnych wyników. Dopiero 
22 maja 1996 roku, dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników 
Jastrzębiej Góry, które objęło patronatem obelisk,  orzeł wykonany 
przez artystę plastyka Stanisława Szwechowicza na podstawie 
starych zdjęć, trafił na swoje miejsce. Uroczystego odsłonięcia  
dokonała senator Wanda Kostrzewa. 
Mówiąc o dziejach Jastrzębiej Góry, koniecznie trzeba wspomnieć 
o sławnych Polakach, którzy odwiedzali te strony i rozsławili je w 
całej Polsce. Pierwszym, który urodę malowniczego krajobrazu 
ziemi kaszubskiej odkrył i postanowił nią zainteresować 

Jastrzębia Góra - Winda Światowid. Fot. M. Murman (Lata 60-te) 

 społeczeństwo polskie, literatów i malarzy był Bernard Chrzanowski, 
poznański adwokat i publicysta, poseł na sejm pruski. Drugim został 
Stefan Żeromski, który w latach 1920-24 przyjeżdżał do Gdyni 
Orłowa i do Helu. Ulubionym miejscem wycieczek był Przylądek 
Rozewie. Pokłosiem tych wypraw była pierwsza w naszej literaturze 
morska trylogia: „Wisła’ „Wiatr od morza” i „Międzymorze”. 
W latach trzydziestych gościli w Jastrzębiej Górze  sławni dziś 
malarze: Włodzimierz Nałęcz, który kupił działkę nad samym 
morzem i postawił tu swoją pracownię, Stefan Filipkiewicz, Wojciech 
Weiss, Ignacy Pieńkowski i inni. Powstałe tu wspaniałe dzieła zdobią 
dziś polskie muzea i galerie prywatne. 
Jastrzębia Góry niczym magnez przyciągała nawet najwyższych 
dostojników II RP, jak Ignacego Mościckiego czy marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego.  
Do nowych dziejów należy dopisać światowej sławy kompozytora i 

Lisi Jar - Fot. Leonard Durczykiewicz (1939r.) 

dyrygenta prof. Krzysztofa Pendereckiego z małżonką, którzy 
od 1967 roku przyjeżdżają do pensjonatu 
 „Leśna Perła”. Państwo Pendereccy pokochali nasze piękne 
morze i Jastrzębią Górę, są jej wierni do dziś. Jak mówią „w 
tym miejscu woda jest czystsza i chłodniejsza niż gdzie indziej,       
a plaża urocza”. W „Leśnej Perle” zostały skomponowane takie 
utwory jak: „Jutrznia” „Czarna Maska” i „Koncert 
Skrzypcowy”. Profesor Penderecki jest honorowym członkiem 
Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry i honorowym 
obywatelem miasta Władysławowo. 
Od 2006 roku , kiedy to odbył się pierwszy festiwal w 
Jastrzębiej Górze, prof. Krzysztof Penderecki dyryguje 
największymi orkiestrami, takimi jak: Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, 
Orkiestra „Symfonietta”  Cracovia, Polska Orkiestra 
Kameralna Rajskiego z Sopotu i Narodowy Chór Polskiego 
Radia w Krakowie. 
Na wszystkich koncertach  Krzysztofa Pendereckiego kościół  
wypełniony jest  po brzegi, artyści  poczytają sobie  za  wielki  
zaszczyt  występować  u  boku  mistrza. 
Po II wojnie światowej Jastrzębia Góra znacznie się 
rozbudowała, stając się miejscem dostępnym dla wszystkich 
Polaków i turystów zagranicznych, których liczba z roku na rok 
wzrasta. Powstało tu i nadal powstaje wiele nowocześnie 
wyposażonych domów wczasowych, hoteli, pensjonatów i 
obiektów turystycznych. 
Okresem największego rozwoju Jastrzębiej Góry były lata 60-
te. 22 maja 1963 roku uzyskała status osiedla, w tym czasie 
została zelektryfikowana, otrzymała instalację wodno-
kanalizacyjną, uruchomiono windę na plażę „Światowid”, 
wykonano trakt pieszy w stronę Lisiego Jaru. Wybudowano w 
centrum: pawilon handlowy, pocztę, ośrodek zdrowia i aptekę. 
Działa także komunikacja autobusowa PKS. 
 

Jastrzębia Góra - Widok na J.G. Tomasz Hoffmann (Lata 30-te) 
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29 listopada 1973 roku na skutek reformy administracyjnej kraju 
Jastrzębia Góra została włączona w organizm miejski 
Władysławowa. Tempo rozwoju zostało zwolnione.    Od 2000 roku 
w Jastrzębiej Górze przeprowadzono modernizację 10 ulic, z czego 
7 sfinansował Urząd Miejski we Władysławowie a 3 zostały 
sfinansowane przez Ministerstwo Finansów. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich położył nawierzchnię oraz chodniki na 
odcinku od ulicy Puckiej do ulicy Derdowskiego. Z funduszy 
Starostwa Powiatu Puckiego wykonano tunel łączący wąwozy pod 
ulicą Pucką, jak również położono asfalt i chodniki na całej 
długości ulicy.   
Spółka „Ekowik” wybudowała stację uzdatniania wody.  
Urząd Morski prowadzi od wielu lat umocnienie klifu gabionami i 
drenaż. Działania natury są tak silne, że trudno je okiełzać. 
Samorządy  się  zmieniały, lecz  niektórzy  ludzie   pełnili  swoje  
funkcje  przez  kilkanaście  lat.  Wymienić  tu należy  Pana  Jacka  
Ciskowskiego - 19  lat  w  samorządzie, w tym  11  lat   jako  
przewodniczący  oraz  Pana  Romana  Kużel – senior, który przez 
16- lat  oddawał się pracy w samorządzie. 
 

Jastrzębia Góra - Plaża (1934 r.) 

Na  Jasnym  Wybrzeżu  prywatni  właściciele ofiarowali  działki  
pod   budowę  kościoła. 
20.07.1985 r. położono  kamień węgielny pod kościół. 
Budowniczym świątyni był  proboszcz o.  Władysław   Kaszycki.  
Kościół  jest  dwupoziomowy , w górnej  kondygnacji  jest  około  
1000  miejsc  siedzących , natomiast  w  dolnym  kościele  około  
450  miejsc. 
Parafia  jest pod  wezwaniem   św. Ignacego  Loyoli. W górnej 
części  kościoła  znajduje  się  zabytkowy  obraz   patrona  
namalowany  w 1850 r .przez  malarza   Pietrowskiego.  
Płótno z wizerunkiem świętego  przywiózł  o.  Władysław   
Kaszycki , pochodzi  ono z  rozebranego  przez   hitlerowców  
kościoła  w  Bydgoszczy. Po  zabiegach  konserwatorskich  obraz  
został  oprawiony  w  piękną  złoconą ramę  ufundowaną   przez  
parafianina  Jana  Hepka,  który    również   partycypował  w  
kosztach  marmuru  na  prezbiterium  przy  tabernakulum. 
Konsekracja  kościoła  odbyła  się  w  2001 roku. 
Od momentu przybycia  w  2005  r. proboszcza  o.  Józefa   
Łągwy   kościół  stał  się  znaczącym miejscem  Kultury. 
Proboszcz    zainicjował   Międzynarodowy  Letni  Festiwal  
Muzyczny „ Muzyka  i  Słowo   u  Jezuitów” skupiający 
światowej  sławy  artystów , takich  jak: prof. Krzysztof  
Penderecki, prof. Teresa  Żylis Gara , tenor Wiesław  Ochman , 
tenor  Marek  Torzewski, aktorzy: Anna  Dymna, Krzysztof  
Kolberger, Olgierd  Łukaszewicz, Jerzy  Zelnik,  piosenkarze: 
Eleni, Edyta  Geppert, Anna  Szałapak  i  wielu  innych .  
 
Dzięki   staraniom  o. Józefa  Łągwy   sprowadzono  do  kościoła   

wysokiej  klasy  organy  koncertowe, które    zadedykowane  
zostały  największemu  Miłośnikowi  Jastrzębiej  Góry, prof. 
Krzysztofowi  Pendereckiemu , na  Jego  75  urodziny.   
 
           Od 1989 r. działa   Towarzystwo   Miłośników  
Jastrzębiej Góry, którego głównym celem jest  
popularyzowanie  walorów rekreacyjno  - wypoczynkowych,  a 
nawet  uzdrowiskowych oraz  integrowanie  mieszkańców  
wokół  istotnych  spraw  dotyczących   rozwoju   i kultury   
Jastrzębiej  Góry. 
 
W ciągu 22 lat  działalności  wymienimy  najważniejsze  
osiągnięcia: 
- zorganizowanie w latach 1992-2001 dwunastu Nadmorskich 
Spotkań z dziennikarzami 
- z cyklu  "Kroniki  XX wieku"  wydanie  "Kroniki  Jastrzębiej  
Góry", którą  z  polskich miast  posiada  tylko  Kraków  i  
Warszawa 
- wykonanie nowego orła i usadowienie  go na  obelisku  
Zygmunta  III  Wazy w Lisim Jarze 
- zorganizowanie  w 1992 roku  przy  współpracy  z Promocją  
Miasta  I- szego  koncertu      
  organowego w jastrzębiogórskim  kościele, odbywały  się one 
przez  17 lat 
- w latach 1993-2001 przeprowadzane  były  konkursy  na  
"Mister Obiektu  Wczasowego" 
- organizowane  są  bale  andrzejkowe i  karnawałowe , z 
których  całkowity  dochód  przeznaczony jest  na  utrzymanie    
biura  i  informacji  turystycznej 
- w 1996  z inicjatywy  Towarzystwa  zostaje  odsłonięta  
tablica  pamiątkowa  na willi Mewa  w O.W. Bałtyk,  
poświęcona  marszałkowi  Józefowi  Piłsudskiemu 
- w 2001 roku  zorganizowanie  uroczystej  sesji  wyjazdowej  
z okazji  80- lecia   Jastrzębiej Góry oraz  odsłonięcie  tablicy  
pamiątkowej   "Gwiazdy  Północy" 
- zainicjowanie  forum naukowego  na temat  punktu  najdalej  
wysuniętego  na  północ Rzeczpospolitej  Polski 
-w  2002  roku  wybudowanie    ze  sprzedaży  cegiełek  
obelisku  "Gwiazda  Północy", 
 - wydanie  "Certyfikatów  pobytu  w  Jastrzębiej  Górze" -w  
wersji językowej: polskiej, angielskiej  i  niemieckiej 
 -od 2002 roku  organizowanie  integracyjnych  festynów 
kaszubskich oraz cyklicznych  spotkań  z  seniorkami  z okazji 
Święta  Kobiet, które  cieszą  się  ogromną   popularnością. 
Największym  zadaniem  dla  Towarzystwa  było  
zorganizowanie  w latach  2007-2008 przy  współpracy  z 
proboszczem o. Józefem   Łągwą  Międzynarodowych  Letnich  
Festiwali Muzycznych „ Muzyka  i  Słowo  u  Jezuitów.” 
Festiwal  przysparza Jastrzębiej Górze  splendoru, jest  dużą  
promocją  naszej  gminy i  powiatu. Uczestniczą w nim wielkie  
sławy  naszej  kultury,  znakomici artyści z kraju, jak i z 

Jastrzębia Góra - Plaża (1934 r.) 
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zagranicy. 
We wrześniu 2009 roku  odbyły  się  uroczystości  z  okazji 20 –
lecia  Towarzystwa, na tę okoliczność wydane  zostały  medale 
pamiątkowe i  odznaki oraz  biuletyn. 
Za działalność kulturalną  4 lutego br. Towarzystwo  zostało  
nagrodzone  wyróżnieniem 
 w  konkursie  powiatowym   o  Bursztynową  Kogę.  Natomiast  za  
organizację  festiwalu  prezes Edwarda Hepek –Cymer  otrzymała  
pamiątkowy  brązowy  medal papieski. 
Towarzystwo ma 84 członków plus 8 członków honorowych, oparte  
jest  na  pracy  społecznej wielu  osób, połowę   stanowią 
mieszkańcy  Trójmiasta, Warszawy i innych  miast  kraju.  Wszyscy 
kochamy Jastrzębią Górę i  dajemy  jej  całe nasze  serce.  
Od  wielu  lat wspaniały  klif  narażony  jest  na niszczycielską  
działalność  Bałtyku,  co  budzi  niepokój  mieszkańców  mających  
swe  domy  w  jego  pobliżu . 
W  1990 r. powstało  Towarzystwo  Ratowania  Klifu, którego 
prezesem  była Pani  Krystyna  Kopaczyńska.  Główną  troską  była  
ochrona  przed  dewastacją  człowieka  i  abrazją  morza oraz  
zainspirowanie do działania urzędów odpowiedzialnych za ochronę 
klifów. Dzięki bardzo  aktywnej i ofiarnej  pracy  członków  
Towarzystwa w 1994 r. miejsce  największego  zagrożenia  na  
odcinku  200 m w   rejonie  szkoły  podstawowej  testowo  zostało  
umocnione gabionami. Test wypadł zadawalająco i dlatego 
umocnienia  przedłużono w  następnych  latach  w  rejonie  O.W. 
Bałtyk.  Partycypowano  także  w  kosztach  położenia  instalacji  
burzowej  na  ul. Słowackiego.   
Dziękujemy   Towarzystwu  za  ich  trud  i  starania, które  trwały  
do  2005 r. 
Praca  nad  umocnieniami  klifu  trwa  nadal,  nieustannie   
walczymy  z  przyrodą, która  nie daje  się  okiełznać.                       
Ochotnicza  Straż  Pożarna   spieszy  z  pomocą   na  każde  
wezwanie, założona w 1969 r.  na  dzień  dzisiejszy  liczy 43 
strażaków w jednostce  podstawowej w tym 5 honorowych i  10 
członków  Młodzieżowej  Drużyny   Pożarniczej. Nie tylko   gaszą  
pożary,  ale  biorą  czynny  udział  w  akcjach  ratowniczych  i  
usuwaniu skutków klęsk  żywiołowych. Trzeba  przyznać,  że  
sprzęt  jakim  posługują się  nie  należy  do  najmłodszych, często  
się  psuje,  lecz  nasze  Zuchy  starają  się  wykonać  wszelkie  prace  
naprawcze  we  własnym   zakresie,  tak jak wcześniej włączyli się 
w budowę  remizy  strażackiej. Społeczeństwo w  podziękowaniu    
za  ich  zaangażowanie  w 1994 r. ufundowało  sztandar.  Nasza  
jednostka  posiada trzy wozy  strażackie,  drużyna  ciągle  się  
szkoli, bierze  udział  w  turniejach  pożarniczych,  zajmując   
czołowe  lokaty. 
5 listopada 2001 roku  powołany  został  w  Jastrzębiej  Górze  
Oddział  Zrzeszenia  Kaszubsko  Pomorskiego, w tym roku  
obchodzić  będzie  jubileusz  10- lecia  swojego  istnienia.   
Członkowie starają  się  aktywnie  uczestniczyć  w życiu  
mieszkańców, opierając  swą  pracę  nie  tylko na  działalności  
statutowej, lecz  trwale  wpisując  się     w  organizację  stałych  
imprez  i  uroczystości  Jastrzębiej  Góry. 
Cyklicznie  organizowane  są:  Dzień  Seniora,  spotkania 
opłatkowe. ZK-P obejmuje patronat  nad  niektórymi  koncertami  
festiwalowymi. Powstał  też  zespół  folklorystyczny  pieśni  i  
tańca. Na  Promenadzie  Światowida  ustawiony   został  kamień  z   
„Nutami  Kaszubskimi”  a  na  dziesięciolecie   powołania  oddziału  
planowana  jest  uroczystość  poświęcenia  sztandaru. 
W  2003 r, z inicjatywy  8  osób  powstała  Fundacja  Rozwoju  
Jastrzębiej  Góry, jej  celem  jest  promocja , rozwój   i  integracja  
naszej  miejscowości. 
Realizowane  przez  Fundację  przedsięwzięcia  to: 
- dążenie  do  odbudowy  ścieżki  spacerowej  wzdłuż  korony  klifu 
- prace  nad  planami  i  lokalizacją   windy   plażowej 
- patronat  nad  niektórymi  koncertami  festiwalowymi 
- organizowanie  wycieczek  i prowadzenie  informacji  
turystycznej 
- wydawanie  bezpłatnej  gazetki  VADEMECUM   TURYSTY  
 
 W historię Jastrzębiej Góry aktywnie wpisuje się jedyna 

placówka oświatowa w naszej miejscowości - szkoła 
podstawowa, do której obwodowo uczęszczają dzieci z 
Jastrzębiej Góry, Tupadeł i Rozewia. 
W ciągu ostatniej dekady szkoła wyjątkowo aktywnie 
uczestniczyła w życiu miejscowości, była inicjatorem wielu 
imprez, które na stałe weszły do kalendarza kulturalnego 
miejscowości:  festyny z okazji Dnia Dziecka, uroczyste 
akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia 
Seniora, integrujące społeczność szkolną Wigilie. 
Lekcje języka kaszubskiego dla chętnych zainicjowano w naszej 
szkole już w 1996 r.,       a od 1999 r. wprowadzono naukę na 
poziomie każdej klasy. Chętnych jest w granicach 80 % uczniów 
całej szkoły. 
Kultywowanie tradycji regionalnych, budzenie tożsamości, 
pogłębianie wiedzy o najbliższej okolicy odbywa się nie tylko na 
lekcjach języka kaszubskiego, ale także poprzez prowadzenie 
zajęć metodą projektów edukacyjnych, przygotowanie 
konkursów, imprez okolicznościowych i środowiskowych. Od lat 
nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach 
recytatorskich języka kaszubskiego "Rodnô Mòwa", "Bë nie 
zabëc mòwië starków". 
26 III 2001 r. udało nam się otworzyć Izbę Regionalną, w której 
znajdują się nie tylko stare przedmioty, ale również pamiątki 
związane z patronem szkoły. Izba ta cieszy się dużym 
zainteresowaniem, zwłaszcza chętnie odwiedzają ją goście z 
innych regionów Polski, jak  i z zagranicy. 
2 czerwca 2000 r. po raz pierwszy naszą szkołę odwiedzili goście 
z Fryzji (region w Holandii) w ramach projektu "Naczynia 
połączone", którego inicjatorem było Zrzeszenie Kaszubsko - 
Pomorskie. Od tego momentu datuje się nawiązanie współpracy 
ze szkołą podstawową w St. Nyk w Holandii. Na przestrzeni 10-
lecia kilkakrotnie uczniowie, nauczyciele i rodzice odwiedzali się 
wzajemnie. Korzyści były ogromne, nie tylko nawiązali kontakty                        
z rówieśnikami, zwiedzili Holandię, ale przede wszystkim 
wzrosła motywacja do nauki języków obcych, jak również języka 
regionalnego, którego Fryzowie uczą w swoich szkołach. Nasi 
uczniowie zrozumieli, że język kaszubski jest atutem, który 
podnosi rangę regionu.  
W 1999 roku Rada Rodziców wznowiła organizowanie zabaw dla 
dorosłych, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby 
uczniów, przede wszystkim na: dofinansowanie wycieczek dla 
klas szóstych, paczki ze słodyczami pod choinkę dla każdego 
dziecka, upominki dla uczniów klasy I  z okazji pasowania,  
zakup nagród w różnych konkursach. Aktywność rodziców i 
wsparcie  dla różnych inicjatyw grona pedagogicznego korzystnie 
wpływa na integrację całej społeczności szkoły. 
W latach 1994-2004 działał w Jastrzębiej Górze klub sportowy 
„Jastrząb” prowadzony przez prezesa Jacka Ciskowskiego, 
trenerem był Mieczysław Pieper. Klub zajmował się sekcją piłki 
nożnej.  
Wszystkim mieszkańcom Jastrzębiej Góry zależy na jej rozwoju. 
Chcielibyśmy, aby jej walory turystyczne zostały w pełni 
wykorzystane a najważniejsze z nich to: 
- północna linia brzegowa z plażą nad pełnym morzem i 

Zespół piłki nożnej „Jastrząb” Jastrzębia Góra – 1989r. 
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Od lat nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach 
recytatorskich języka kaszubskiego "Rodnô Mòwa", "Bë nie zabëc 
mòwië starków". 
W 1999 roku Rada Rodziców wznowiła organizowanie zabaw dla 
dorosłych, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby 
uczniów, przede wszystkim na: dofinansowanie wycieczek dla klas 
szóstych, paczki ze słodyczami pod choinkę dla każdego dziecka, 
upominki dla uczniów klasy I  z okazji pasowania,  zakup nagród w 
różnych konkursach. Aktywność rodziców i wsparcie  dla różnych 
inicjatyw grona pedagogicznego korzystnie wpływa na integrację 
całej społeczności szkoły. 
21 I 2000 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej sali 
komputerowej. Było to możliwe dzięki życzliwości dyrekcji O.W. 
Bałtyk, skąd otrzymaliśmy w darze komputery. 
W październiku 2000 r., dzięki zaangażowaniu pedagoga naszej 
szkoły, powstała w Tupadłach świetlica środowiskowa, której 
celem było otoczenie dodatkową opieką naszych wychowanków. 
Od 2000 r. zapraszamy do szkoły wszystkie Babcie i wszystkich 
Dziadków z okazji ich święta na spotkanie z wnuczętami, które pod 
okiem pedagogów przygotowują program artystyczny. Święto to na 
stałe weszło do kalendarza imprez naszej placówki. Nie jest to 
jedyna impreza, którą przygotowujemy. Nasi uczniowie  chętnie 
prezentują swoje umiejętności artystyczne także przy okazji: Dnia 
Seniora, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka, Wigilii i innych 
świąt, nie tylko na forum szkoły, ale i całej miejscowości. 
26 III 2001 r. udało nam się otworzyć Izbę Regionalną, w której 
znajdują się nie tylko stare przedmioty, ale również pamiątki 
związane z patronem szkoły. Izba ta cieszy się dużym 
zainteresowaniem, zwłaszcza chętnie odwiedzają ją goście z innych 
regionów Polski, jak  i z zagranicy. Nauczyciele języka 
kaszubskiego prezentują nasz region, a uczniowie chętnie śpiewają i 
recytują po kaszubsku.    I tak wymieniamy informacje o swoich 
regionach   z Fryzami z Holandii, Polakami z Zaolzia, Niemcami, 
Ślązakami i innymi regionami Polski.  
18 X 2001 r. podczas wizyty partnerskiej we Fryzji oficjalnie w 
Urzędzie Wojewódzkim   w Leeuwarden dyrektor podpisała umowę 
o współpracy pomiędzy szkołą w St. Nyk a naszą placówką. 
31 V 2003 r. przygotowaliśmy uroczystość odsłonięcia tablicy z 
"Kaszubskimi Nutami"  w centrum Jastrzębiej Góry na 
Promenadzie Światowida. 
W maju 2005 r. zorganizowaliśmy w Izbie Regionalnej  wystawę 
starych fotografii   i widokówek ze zbiorów  p.Romana Kużla.  
W czerwcu 2005 r. placówka otrzymała Pomorskie Certyfikaty 
Jakości Edukacji, na które cała społeczność szkolna sumiennie 
zapracowała. 
Szkołę opuściło wiele roczników absolwentów, z których grono 
pedagogiczne jest dumne. 
 
Niektóre nasze osiągnięcia: 
-I miejsce w kraju -kategoria praca plastyczna II Ogólnopolski 
Konkurs Mitologiczny "Ikarowe loty" - Klio 2009; 
-14 miejsce w kraju (w gronie laureatów) - kategoria test 
W konkursie plastycznym brało udział 2457 uczniów z całego kraju  
a w kategorii testu 2380 uczestników, tym bardziej więc  
osiągnięcia uczniów naszej małej szkoły mają dużą rangę. 
- III miejsce w kraju -kategoria praca plastyczna 
- V miejsce w kraju  w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 
"Klio 2010" - Śladami starożytnych cywilizacji 
- III miejsce  w wojewódzkim konkursie "Szukamy własnych 
korzeni" 
-I miejsce w gminie i III w powiecie w konkursie "Rodnô Mòwa" 
- II miejsce w konkursie "Bë nie zabëc mòwië starków". 
 
Mamy nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój naszej placówki. 
Pragniemy, aby następne pokolenia uczyły się i rozwijały w 
dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze i osiągały wiele 
sukcesów. 
                                                                Elżbieta Ścibior 
 
 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wspaniałym krajobrazem wybrzeża klifowego 
-położenie na trasie ciekawych wycieczek turystycznych, 
pieszych, rowerowych 
-możliwość rozwoju sportów wodnych  
-zabytki przyrody w okolicach Rozewia i Bielawskich Błot 
-kontynuacja Międzynarodowych Letnich Festiwali i koncertów 
Organowych, a także piękna kaszubska kultura  i sztuka ludowa 
mieszkańców 
 
Jastrzębia Góra ….”brzeg jedyny nasz cichy, szary brzeg prawie 
bez wiosny o krasnym późnym lecie i słonecznej, wczesnej 
jesieni…..” jak określił ten teren Bernard Chrzanowski mogłaby 
się stać może nie „polską riwierą” jak chciał jej twórca Jerzy 
Osmołowski, ale na pewno  „Perłą Bałtyku” wśród wszystkich 
nadmorskich miejscowości.  
 
Tutaj kończy się morze a Polska zaczyna, Polska wstępuje w 
morze.   
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Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze 

W historię Jastrzębiej Góry aktywnie wpisuje się jedyna 
placówka oświatowa w naszej miejscowości- szkoła podstawowa, 
do której obwodowo uczęszczają dzieci z Jastrzębiej Góry, 
Tupadeł i Rozewia. 
Od 23 VI 1963 r. nosi ona imię wielkiego pisarza, piewcy 
polskiego morza - Stefana Żeromskiego. Od tegoż roku szkoła 
mieści się w budynku przy ul. Słowackiego 4.                 Do 1990 
r. właścicielem obiektu było przedsiębiorstwo "Hydrobudowa" w 
Gdańsku, które organizowało tutaj kolonie. 
 W ciągu ostatniej dekady szkoła wyjątkowo aktywnie 
uczestniczyła w życiu miejscowości, była inicjatorem wielu 
imprez, które na stałe weszły do kalendarza kulturalnego 
miejscowości. 
Od wielu lat grono pedagogiczne przy pomocy rodziców 
organizuje coroczny festyn z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy 
odbył się w 2000 r. pod hasłem "I ty możesz zostać przyjacielem 
naszej szkoły". W ślad za nami poszły inne szkoły, ale jako jedni 
z nielicznych organizujemy go co roku.  
 2 czerwca 2000 r. po raz pierwszy naszą szkołę 
odwiedzili   goście z Fryzji (region       w Holandii) w ramach 
projektu "Naczynia połączone", którego inicjatorem było 
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie. Od tego momentu datuje się 
nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową w St. Nyk w 
Holandii. Na przestrzeni 10-lecia kilkakrotnie uczniowie, 
nauczyciele i rodzice odwiedzali się wzajemnie. Korzyści były 
ogromne, nie tylko nawiązali kontakty z rówieśnikami, zwiedzili 
Holandię, ale przede wszystkim wzrosła motywacja          do 
nauki języków obcych, jak również języka regionalnego, którego 
Fryzowie uczą w swoich szkołach. Nasi uczniowie zrozumieli, że 
język kaszubski jest atutem, który podnosi rangę regionu.  
 Lekcje języka kaszubskiego dla chętnych zainicjowano 
w naszej szkole już w 1996 r.,  a od 1999 r. wprowadzono naukę 
na poziomie każdej klasy. Chętnych jest w granicach 80 % 
uczniów. 
Kultywowanie tradycji regionalnych, budzenie tożsamości, 
pogłębianie wiedzy o najbliższej okolicy odbywa się  nie tylko na 
lekcjach języka kaszubskiego, ale także poprzez prowadzenie 
zajęć metodą projektów edukacyjnych, przygotowanie 
konkursów, imprez okolicznościowych i środowiskowych. Oto 
tytuły niektórych projektów pogłębiających wiedzę o najbliższej 
okolicy: "Wiatr od morza", "Dzień Fryzyjski", "Gwiazda 
Betlejemska", "Przygody Gryfa", "Znaki czasu", "Super Matma", 
a organizowane przez nas konkursy to: Konkurs Wiedzy o Szkole 
i Miejscowości, Konkurs Wiedzy  o Patronie Szkoły, konkurs 
plastyczny "Moja Jastrzębia Góra". 



Prace porządkowe przy Gwieździe Północy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 maja odbyła  się  pierwsza  akcja  sprzątania   pasa  
nadmorskiego  w  większości  przez  członków Towarzystwa  . 
Sprzątał  również  komitet  obchodów  uroczystości  90 – lecia    
Jastrzębiej  Góry  oraz  mieszkańcy. 
Gwiazda  Północy  jest  miejscem  najbardziej  odwiedzanym  w  
naszej  miejscowości, dlatego też  z wielkim  zapałem  nasi  
członkowie  pracowali  , malując  ławki,  maszty, odnowione  
zostały  wszystkie  cegiełki  fundatorów  obeliska.  Plac   cały  
pięknie  wygrabiony  a  zieleń  uzupełniona. Cieszy  nas ,że  do  
sprzątania  przyjeżdżają   nasi  członkowie z  Gdańska.  
Towarzystwo  Miłośników  Jastrzębiej  Góry  powstało  w 1989  r., 
posiada  osobowość prawną , jest  organizacją  pożytku  
publicznego, na dzień dzisiejszy  liczy  84 członków  plus  8  
członków  honorowych , oparte jest  na  pracy  społecznej  wielu  
osób, połowę  stanowią  mieszkańcy  Trójmiasta, Warszawy  i  
innych  miast  kraju. Głównym  celem  Towarzystwa jest  
popularyzowanie  walorów   rekreacyjno - wypoczynkowych  a 
nawet  uzdrowiskowych  oraz  integrowanie  mieszkańców  wokół  
istotnych  spraw  dotyczących  rozwoju  i  kultury  Jastrzębiej  
Góry. 
Prezesami  Towarzystwa    kolejno  byli  śp. fotograf  Tadeusz  
Peruszek.  śp. kpt. Żeglugi Wielkiej   Zbigniew  Wójcicki , Henryk  
Miękus,  Edmund  Jarosiewicz    od 2002  ri do tej chwili  jest  
Edwarda  Hepek –Cymer. W  ciągu  22  lat  działalności  
wymienimy  najważniejsze  działania  Towarzystwa. 
Zorganizowanie  w latach  1992/201    12  Nadmorskich  Spotkań  z 
Dziennikarzami. 
Z  cyklu  kronik  XX  wieku  wydanie  Kroniki  Jastrzębiej  Góry  , 
którą z miast    polskich  posiada  tylko  Kraków  i  Warszawa. 
Wykonanie  nowego  orła  i  posadowienie  na  obelisku  Zygmunta  
III  Wazy  w  Lisim  Jarze. W 1992  roku  zorganizowanie  przy  
współpracy  z  Promocją  Miasta    pierwszego koncertu  
organowego   w  jastrzębiogórskim   kościele , które   cyklicznie  
trwały  przez  17  lat.  
W  latach 1993-2001 organizowane  były  konkursy  na  Mister  
Obiektu  Wczasowego. Organizujemy  bale   Andrzejkowe  i  
Karnawałowe  z których  całkowity  dochód  przeznaczamy  na  
utrzymanie  naszego  biura  i  informacji  turystycznej. 
W 1996  r.  z  inicjatywy  Towarzystwa  zostaje  odsłonięta  tablica  
pamiątkowa  na willi Mewa   poświęcona  marszałkowi  Józefowi  
Piłsudskiemu. W 2001 r.     z  naszej  inicjatywy    odbyła  się   
uroczysta  sesja  wyjazdowa  z  okazji  80- lecia  Jastrzębiej  Góry   
oraz  odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej   Gwiazdy  Północy. 
Towarzystwo  zainicjowało  forum  naukowe  na  temat  punktu  
najdalej  wysuniętego  na  północ  Rzeczpospolitej  Polski. 
W 2002  r.   ze  sprzedaży  cegiełek   zostaje  wybudowany   
wyznacznik  punktu  najdalej   wysuniętego  na  północ  - obelisk  
Gwiazda  Północy  , wydane  są  w języku  polskim, angielskim  i  
niemieckim   certyfikaty  pobytu  w  Jastrzębiej  Górze  .   
Tradycyjnie  od  2002  r.  organizujemy  integracyjne  festyny  
kaszubskie  oraz  cykliczne  spotkania   z  seniorkami  i  naszymi  
członkiniami  z  okazji  Dnia  Kobiet. 
Największym  zadaniem  dla  Towarzystwa  było organizowanie  w 
latach  2007-2008  przy  współpracy  z  o. proboszczem  Józefem  
Łągwą    Międzynarodowych  Letnich  Festiwali  Muzycznych „ 
Muzyka  i  Słowo  u  Jezuitów „ za  które   ponosiliśmy  pełną 
odpowiedzialność finansową. Festiwal  przysparza   Jastrzębiej  
Górze  splendoru, jest  dużą  promocją   naszej  gminy  i  powiatu.  
Występują  wielkie  sławy  naszej  kultury , jak  prof. Krzysztof 
Penderecki. Narodowe   Orkiestry Symfoniczne,  Chór  Polskiego  
Radia  w  Krakowie i  wielu   sławnych  wykonawców  z  kraju  i  z  
zagranicy.  Obecnie  prowadzenie  festiwalu  przejęła  Filharmonia  
Bałtycka  a my   objęliśmy   patronatem   największe  koncerty . 
Prezes  Towarzystwa  Edwarda  Hepek -  Cymer   jest  Matką  
Chrzestną   festiwalu   , za  swoją  pracę    została   uhonorowana   
brązowym  medalem  papieskim , natomiast   za  działalność  

TOWARZYSTWO  MIŁO ŚNIKÓW   
JASTRZĘBIEJ  GÓRY 

 

kulturalną  Towarzystwo  zostało  nagrodzone  wyróżnieniem w 
2010 r  w  konkursie  powiatowym     o  Bursztynową  Kogę  . 
We  wrześniu   2009  r. odbyły  się   uroczystości  z  okazji  20 – 
lecia   Towarzystwa,   na  tę  okoliczność  wydane  zostały  
medale  pamiątkowe  , odznaki  oraz  biuletyn   zawierający  
pełną  dokumentację   sprawozdań z działalności  ,  
najważniejszych  wydarzeń  i fotografii. Z  inicjatywy   
Towarzystwa  powstał  komitet  obchodów  90 – lecia  Jastrzębiej  
Góry, mamy  nadzieję , że  będzie  to  wielkie  święto  dla  
wszystkich    mieszkańców  . Pragnieniem  naszym  jest ,  aby  
Jastrzębia  Góra  wypiękniała , tak  wiele  zależy  od  nas  
wszystkich  nie  tylko  mieszkańców ,   ale  również  od  
użytkowników   punktów  handlowych i  barów .  Zaprzestańmy  
bylejakości  i  prowizorek  , zadbajmy  o  to, abyśmy  byli  
wizytówką   i  prawdziwą  Perłą  Bałtyku. 
 Zachęcam  młodych  ludzi  do  wstępowania  w  nasze  szeregi , 
nie  bójcie  się  pracy  społecznej,  ona  nie  przynosi  profitów  
lecz  daje  wiele  satysfakcji  , jeżeli  można  chociaż  małą  rzecz  
zrobić   dla  dobra  naszej   ukochanej   Jastrzębiej  Góry.                            
Pragnieniem  Towarzystwa  jest , aby  otworzyć   aleję   
przejrzystą   oświetloną  od ulicy  Rozewskiej   do   Gwiazdy  
Północy    i  nazwać  ją  „  Aleja  Towarzystwa  Miłośników  
Jastrzębiej  Góry”. Prezes   Edwarda Hepek – Cymer. 
 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie,           
Oddział Jastrzębia Góra 

 
Działający w Jastrzębiej Górze Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – 
Pomorskiego w bieżącym roku będzie obchodził jubileusz 10-
lecia powołania. Dzięki staraniom kilku osób związanych z 
Jastrzębia Góra, którzy wszelkie starania włożyli w realizację 
zaplanowanego przedsięwzięcia w dniu 5 listopada 2001 roku 
powołany został w Jastrzębiej Górze Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego. Prezesem I kadencji został p. Jacek 
Ciskowski, kolejną II i III kadencję prezesem byłą p. Elżbieta 
Ścibior, przez IV kadencję do dnia dzisiejszego prezesem jest p. 
Jan Gostkowski.  Oddział stara się aktywnie uczestniczyć w życiu 
mieszkańców , opierając swoją pracę nie tylko na działalności 
statutowej. Pragnie się stale wpisać w organizację stałych imprez 
i uroczystości na forum jastrzębiej Góry. Od początku istnienia 
organizujemy mszę świętą z liturgią w języku kaszubskim dla 
mieszkańców i licznych gości. 
Członkowie Oddziału uczestniczą w organizowaniu Letniego 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego przy Parafii św. 
Ignacego Loyoli. Do stałego kalendarium weszło organizowanie 
spotkań opłatkowych i Dnia Seniora. 
Dzięki staraniom członków Zrzeszenia powstał kamień z 
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Strażacy ochotnicy z Jastrzębiej Góry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nutami Kaszubskimi” na Promenadzie Światowida, a także 
zaczęła działać fontanna w centrum Jastrzębiej Góry. 
 Powołany został zespół folklorystyczny – kaszubskiej 
pieśni i tańca, dla którego zakupiono stroje  w części sfinalizowane 
przez dotację uzyskanych z Urzędu miejskiego we Władysławowie.  
W związku z obchodami 10-lecia Oddziału w miesiącu 
październiku br. planowana jest uroczystość poświęcenia 
ufundowanego sztandaru. Prezes - Jan Gostkowski. 

Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry 
 

Z inicjatywy 8 osób społecznie zaangażowanych na rzecz rozwoju i 
wizerunku Jastrzębiej Góry powołano w dniu 1 VIII 2003 roku 
„Fundację Rozwoju Jastrzębiej Góry”. 
Pierwszym prezesem został p. Andrzej Kapitański. W kolejnych 
latach, aż do chwili obecnej prezesem jest p. Jan Gostkowski. 
Celem Fundacji jest promocja naszej miejscowości, zwłaszcza w 
zakresie szeroko pojętej rozbudowy infrastruktury, mającej wpływ 
na podnoszenie walorów i atrakcyjności Jastrzębiej Góry. 
Podejmowanie działań służących rozwojowi i integracji 
miejscowości nadbałtyckich. Współpraca z organami władz 
samorządowych i organizacjami o charakterze turystycznym. 
Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry zrealizowała mi nadal realizuje 
następujące przedsięwzięcia: 
- dążenia zmierzające do odbudowy ścieżki spacerowej wzdłuż 
korony klifu. 
- prace nad planami i lokalizacją budowy windy plażowej. 
- plany budowy zjazdu wagonikowego przy zejściu plażowym na 
wysokości ul. Drogi Rybackiej. 
- coroczny aktywny udział w organizowaniu Letniego 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego przy Parafii św. 
Ignacego Loyoli. 
- prowadzenie w sezonie letnim punktu informacji turystycznej, 
organizującego wycieczki do najciekawszych miejsc naszego 
regionu – Kaszub i Pomorza. 
- wydawanie bezpłatnej gazetki informacyjno – reklamowej 
„Vademecum Turysty”, która jest przewodnikiem dla turystów 
odwiedzających naszą miejscowość. Prezes - Jan Gostkowski. 
 

O S P w Jastrzębiej Górze 
 

Jednostka OSP Jastrzębia Góra powstała 10 lutego 1969 roku, a 
zarejestrowana została 1 kwietnia 1970 roku, kiedy został 
przekazany teren dla potrzeb OSP przy ulicy Bałtyckiej wraz z 
szopą przerobioną na garaże. W maju 1970 roku Państwowa 
Komenda Straży Pożarnej przekazała jednostce pierwszy samochód 
wraz  z sprzętem i motopompą. W październiku tego samego roku 
dobudowany został trzeci garaż, a Państwowa Komenda Straży 
Pożarnej przekazał drugi samochód. 
 W 1983 roku został powołany Komitet rozbudowy 
strażnicy i w przeciągu 3 lat została postawiona pierwsza część 
strażnicy w stanie „surowym”. W maju 1992 roku została 

przekazana i poświecona już ukończona pierwsza część remizy. 
W otwarciu wzięły udział władze wojewódzkie, rejonowe i 
miejskie. 24 czerwca 1993 roku delegacja gminy Lamstedt wraz z 
władzami miasta Władysławowa przekazały samochód bojowy 
marki Opel Blitz. W 1994 roku OSP Jastrzębia Góra obchodziła 
25-lecie istnienia i z tej okazji mieszkańcy Jastrzębiej Góry, 
Tupadeł ufundowali jednostce sztandar. 
Uroczyste wręczenie odbyło się 1 maja 1994 roku wraz z 
odznaczeniem sztandaru za zasługi dla pożarnictwa Srebrnym 
Medalem. Podczas tychże uroczystości został przekazany 
samochód bojowy marki Jelcz, którego fundatorem jest Urząd 
Miejski we Władysławowie. 
Od 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego i Wojewódzkiej Kompanii Obwodu 
Operacyjnego. 
W lipcu 1999 roku zostały zburzone pierwsze garaże, które stały 
ponad 30 lat, a miesiąc później w tym miejscu rosły już mury 
dolnej części strażnicy. 
Pracę te zakończyły się we wrześniu, a z początkiem roku 2000 
ukończono budowę górnej części remizy. 
W 2003 roku dzięki staraniom Zarządu OSP został sprowadzony 
z Biura Ochrony Rządu w Warszawie samochód marki Lublin II, 
który przystosowaliśmy do potrzeb bojowych z własnych 
funduszy, a prace wykonywali sami strażacy naszej jednostki. 
W 2004 roku odbyło się uroczyste otwarcie w pełni ukończonej 
strażnicy, w którym wzięły udział władze powiatu i miasta, a 
także zaprzyjaźniona jednostka z Haage. Podczas tych 
uroczystości dokonano także poświęcenia kapliczki z figurą Św. 
Floriana – patrona wszystkich strażaków. 
W sierpniu 2007 roku Komenda Wojewódzka PSP Gdańsk 
przekazała samochód terenowy marki Tarpan- Honker. Własnymi 
środkami i nakładem pracy naszych strażaków została 
przystosowana do tego samochodu przyczepa powodziowa. 
W 2009 roku z środków własnych jednostki zostało zakupione 
podwozie marki Mercedes Sprinter. Rok, później został on 
przekaresorowany w firmie „Bokar”. Uroczyste poświęcenie i 
symboliczne przekazanie kluczyków odbyło się podczas 
Miejskich Obchodów Dnia Strażaka w maju 2010 roku. 
Członkowie OSP Jastrzębia Góra biorą czynny udział w 
zawodach sportowo – pożarniczych i turniejach wiedzy, w 
których zajmują czołowe lokaty. Ofiarność strażaków podczas 
akcji ratowniczo – gaśniczych została nagrodzona licznymi 
podziękowaniami i nagrodami. 
Jednostka liczy 40 strażaków mężczyzn, 5 kobiet i drużynę 
młodzieżową składającą się z 8 druhów, oraz 5 członków 
honorowych. Prezes – Józef Rozpendowski  
 

„Ratusz” bezpłatny informator Samorządu Gminy Miasta Władysławowa – nakład 2000 egz. 
Przygotował Komitet Organizacyjny obchodów 90 -  lecia  Jastrzębiej Góry  i redakcja  „Ratusza” <> wersja elektroniczna 
Informatora zawsze na stronie www.wladyslawowo.pl  
 


