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 Wnoszę w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej w Wielu oraz lokalnej społeczności   

o podniesienie do godności w stopniu generała Ks. Podpułkownika Józefa Wryczę, 

proboszcza parafii wielewskiej, kapelana Błękitnej Armii Hallera oraz jednego z twórców 

„Gryfa Kaszubskiego”. Pragniemy tym wydarzeniem podczas patriotycznego spotkania 

podziękować Bogu za trud i zaangażowanie dla wielewskiej społeczności oraz dla całego 

Pomorza.  

 

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 

 

 

Józef Wrycza (1884-–1961) – ksiądz, działacz społeczno-polityczny i regionalista. Urodził się 

w Zblewie znajdującym się wówczas jak i dzisiaj w powiecie starogardzkim. Ukończył szkołę 

powszechną w Zblewie, gimnazjum w Chełmnie oraz Wejherowie (matura). Należał do tajnej 

organizacji filomackiej. Następnie studiował w seminarium duchownym w Pelplinie.  

W 1908 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikary pracował w parafiach: Borzyszkowy, 

Gruczno, Jastrzębie, Lisewo, Śliwice, Jastarnia (administrator) i Chełmża. Potem został 

kapelanem w wojsku polskim, a następnie proboszczem w Wielu (od 1924 roku) i Tucholi (od 

1948 roku). Jeszcze jako młody ksiądz, w okresie zaborów związał się ze środowiskiem 

regionalistów kaszubsko-pomorskich – Młodokaszubów. Była to inteligencja pomorska 

zamierzająca upowszechniać regionalizm polski, będąca w opozycji do germanofilskich 

zapędów Niemców uważających Pomorzan za Niemców. W 1919 roku będąc wikarym w 

Chełmży, został aresztowany, groziła jemu kara śmierci za próbę wywołania powstania, gdyż 

walczył o powrót Pomorza do istniejącej już wówczas Polski w której jeszcze wówczas nie 

znajdowały się: Pomorze, Wielkopolska i Śląsk. Następnie po kilku miesiącach uwolniony  

z aresztu, przedostał się do oswobodzonej przez powstańców Wielkopolski, tam wstąpił  

do Wojska Polskiego. W 1920 roku jako kapelan Wojska Polskiego - Frontu Pomorskiego  

u boku generała Józefa Hallera brał udział w przyłączeniu Pomorza do Polski. Wygłosił 

kazanie podczas Zaślubin Polski z Morzem w dniu 10 lutego 1920 roku. Walczył  

z bolszewikami w 1920 roku, brał udział w Bitwie Warszawskiej, następnie trafił do sztabu 

generała Władysława Sikorskiego (do jesieni 1920 roku). Służył w wojsku do 1924 roku, 

następnie przeszedł do rezerwy.  
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Po krótkiej pracy wikariusza w Kowalewie został proboszczem we Wielu na Kaszubach. Tam 

dokończył budowę kalwarii oraz przygotował do druku dzieła Hieronima Derdowskiego – 

wybitnego kaszubskiego literata pochodzącego z Wiela.  

W okresie międzywojennym angażował się politycznie w Narodowej Demokracji oraz 

społecznie, m.in. został prezesem organizacji kombatanckiej – Związku Powstańców  

i Wojaków na Pomorzu zrzeszających powstańców wielkopolskich oraz kombatantów 

walczących w latach 1918-1920. Ksiądz Wrycza to postać zasłużona. Człowiek, który był 

prześladowany przez Prusaków w okresie zaborów, Niemców w okresie drugiej wojny 

światowej, a na koniec życia prześladowany przez komunistów. To osoba znana w historii 

Pomorza i Polski, bardzo ceniona przez mieszkańców. W okresie II Wojny Światowej 

ukrywał się przed Niemcami. Okupanci najpierw aresztowali, a następnie mordowali księży 

na Pomorzu. Wśród zatrzymanych był ksiądz podpułkownik Józef Wrycza. Został wezwany 

(we wrześniu 1939 roku) na komendę policji niemieckiej w Czersku, zorientował się w jakim 

celu został wezwany i następnie brawurowo uciekł. Odtąd aż do marca 1945 ukrywał się 

przed okupantem w lasach na Kaszubach, pomagali mu przeżyć jego parafianie, przyjaciele, 

współpracownicy. Ukrywając się w lesie zyskał miano wśród Polaków „Księdza Generała”. 

Stanął na czele Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (1941-1945) – największej 

organizacji partyzanckiej działającej na Pomorzu w okresie wojny. Na wieść o tym, że na 

czele organizacji partyzanckiej stoi jaj mawiano „Ksiądz Generał” wielu Jego zwolenników 

przyłączało się do partyzantów „Gryfa”. Niemcy widząc jak wielką wartość moralną posiada 

wśród społeczeństwa ksiądz podpułkownik Józef Wrycza, przez cały okres wojny szukali 

księdza, prześladowali osoby, które Jemu pomogły. Część z nich zginęło w niemieckim 

obozie koncentracyjnym. Ucieczki przed Niemcami księdza Wryczy, utrzymywały na duchu 

tysiące Pomorzan, którzy w mrocznym okresie wojny, wzmacniali ducha walki opowieściami 

o sukcesach „Księdza Generała”. Jako były oficer Wojska Polskiego posiadał stopień 

podpułkownika (w tym stopniu przeszedł do rezerwy), został odznaczony m.in. Krzyżem 

Walecznych (za wojnę z bolszewikami w 1920 roku) oraz Odznaką Frontu Pomorskiego  

(w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie znajduje się dokumentacja 

dot. księdza podpułkownika Józefa Wryczy – akta osobowe).  

Ksiądz podpułkownik Józef Wrycza jest patronem ulic w: Chełmży, Brusach, Kościerzynie, 

Wielu, Czersku, Chojnicach, Zblewie, Tczewie, Starogardzie Gdańskim. 

 

Podczas uroczystości pogrzebowych w Tucholi zgromadzony licznie Lud Kaszubski 

skandował głośno: „Ksiądz Generał”. Zatem niech stanie się sprawiedliwość dziejowa, 

wszak: „Vox populi – Vox Dei”. 

Proszę gorąco o szybkie działanie ze względu na mało czasu, który nam pozostał do wstępnie 

zaplanowanej Uroczystości – na dzień 15.09.2019r. 

 

 

                                                                                  Z wyrazami należnego szacunku     

                                                                                                                            
                                                                                 

                                                                                   


