
 
 
 

Ks. Henryk Mross 
 

przeszedł dobrze 
czyniąc 

 
 
 

1928 - 2000 

Patron  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

 w Gniewie  

 



DZIECIŃSTWO 

• Henryk Adolf, Paweł Mross urodził się 

 24 maja 1928 roku w Gniewie 

 (drugie i trzecie imię otrzymał „w spadku” 

po dziadkach) 

• Ojciec Józef, pracownik Urzędu 

Powiatowego, matka Czesława zd. 

Filcek.  

• 27 maja 1928 r. został ochrzczony w 

kościele św.  Mikołaja w Gniewie przez 

ks. Romana Wiśniewskiego. 



DZIECIŃSTWO 

  Czesława i Józef 

Mross (1927) Henryk Mross      

       (1930) 



RODZINNY DOM FILCKÓW  

W GOGOLEWIE 



Z SIOSTRĄ HELENĄ 



 Pierwsza Komunia św. 10 lipca 

1938 r. 



Ciężka choroba,  wpłynęła na jego dalsze losy 

(rodzice przeznaczyli go do stanu kapłańskiego) 

 

W SZPITALU W BABICH DOŁACH                                                         
(1939) 

 
 
 
 



W latach 1.09.1943 - 1.03.1945  

Henryk uczył się  w Prywatnym 

Gimnazjum Drogowym 

Towarzystwa Szkoły 

Budownictwa 



          SZKOŁA ŚREDNIA    

 
 
 
 
 
 
 
 

- We wrześniu, 1945 r. Henryk Mross rozpoczął naukę  

w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Gniewie 

(obecnie Szkoła Podstawowa im gen. J. Hallera) 

- W ciągu dwóch lat ukończył gimnazjum,  

a następnie kontynuował naukę na poziomie 

licealnym.  

- Był określany jako jeden z najlepszych uczniów, 

zdolny i pracowity. Już wówczas interesował się 

historią, szczególnie regionu.  

- Zdał egzamin dojrzałości 24 maja 1949 r. 



MATURZYŚCI 1949r. 



HARCERSTWO 
 
W gniewskim gimnazjum należał 

do ZHP, w którym pełnił funkcję 

drużynowego, a od 1947 r. 

Komendanta Środowiska 

Harcerzy. Organizacja wywarła 

decydujący wpływ na dalsze 

jego życie. „I jest mi miło wyznać 

- napisał -że cały mój idealizm 

młodzieżowy i poziom moralny 

zawdzięczam Gniewskiemu 

harcerstwu”.  Z jego inicjatywy 

powstały drużyny  w pobliskich 

wsiach: Gronowo, Gogolewo, 

Piaseczno i Opalenie. 



STUDIA 

   Rozpoczął studia w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Gdańsku. Jednak w 

końcu października przerwał naukę i podjął 

pracę nauczyciela w Gródku, w parafii 

Drzycim. Pod datą 10 grudnia 1949 r. 

zanotował: „Czytam O naśladowaniu 

Chrystusa”, kupiłem je za pierwszą pensję 

nauczycielską... Pragnę ożywić praktyki 

religijne dzieci”.  



SEMINARIUM DUCHOWNE 

1 września 1950 r. złożył podanie do Wyższego 

Seminarium Duchownego w Pelplinie. Już wówczas 

interesował się historią, dlatego zapisał się na 

prowadzone przez ks. doktora Antoniego Liedtke 

seminarium naukowe z historii Kościoła, na którym 

napisał pracę dyplomową o dziejach rodzinnej parafii 

w Gniewie. Stanie się ona podstawą do uzyskania 

magisterium na Wydziale Teologicznym KUL w 1982 r. 

Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 r. z rąk 

biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego. 



10 MAJA 1956 r. PRZYJĄŁ 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 



PRACA DUSZPASTERSKA 

Wikariusz w Nowem n. Wisłą 

Jako wikariusz pracował w: 

▪  Linowie (1956-1957),  

▪  Nowem (1957-1965), 

▪  Chełmnie (1965- 1969).  

 

Egzamin proboszczowski 

zdał 13 września 1961 r. 



Wikariusz w Nowem n. Wisłą 
 Przez cały czas interesował się historią regionalną, 

 a szczególnie biografistyką diecezjalną. Nie 

odbywało się to jednak kosztem duszpasterstwa i 

katechezy. 

,, Posiada poważne zainteresowania naukowe - pisał 

ks. A. Tęgowski, proboszcz nowski, w opinii mu 

wystawionej - i im poświęca sporo czasu, spędzając 

czas samotnie w wikariatce. Swoje wiadomości 

historyczne, dotyczące, parafii, dekanatu i okolicy, 

skrzętnie wykorzystuje w kazaniach... Swoją dobrocią 

i łagodnością zdobywa serca wiernych”.  
 
  



 
PROBOSZCZ PARAFII OSIELSKO  

w latach 1969 – 1992 
 



 
13 MARZEC 1998 R.  

 

KS.  HENRYK MROSS 

OTRZYMUJE  

 

TYTUŁ 

 

HONOROWEGO OBYWATELA  
GMINY OSIELSKO  

 



 
Był świadkiem Chrystusa 

Swoją zawsze czytelną postawą 

kapłańską, oddaniem sprawie,  

a zarazem dobrocią i życzliwym 

podejściem do ludzi zjednał sobie 

serca parafian i wyrobił niebywały 

autorytet. Dlatego też z 

niekłamanym żalem żegnano go, 

gdy opuszczał Osielsko, powołany 
do prac w stolicy diecezji.  



POŻEGNANIE W OSIELSKU 



 
 

Jako historyk specjalizował się w dziejach regionalnych, 

 a zwłaszcza w biografice księży diecezji chełmińskiej.  

 

Był autorem ponad 300 publikacji, wiele artykułów umieścił 

w Polskim Słowniku Biograficznym, 

 a także w innych zbiorowych opracowaniach: 

 

(Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego,  

Słownik polskich teologów, Słownik 

biograficzny konspiracji pomorskiej, Encyklopedia 

katolicka). Samodzielnie opracował 

m. in. Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej 

wyświęconych w latach 1821- 1920 (1995)  

i Pracownicy naukowo - dydaktyczni Wyższego Seminarium 

Duchownego.  

Pelplin 1939 – 1995. Słownik bio-bibliograficzny (1997) 



Jego przygotowanie zajęło 

ks.Mrossowi 40 lat!  





Z ZAMIŁOWANIA HISTORYK 



W 1995 R. został laureatem 

 Medalu Stolema.  

Przyznaje się go - osobom 

mającym szczególne zasługi  

w działalności na rzecz Kaszub 

 i Pomorza - Klub Studencki 

Pomerania. 



1992 r. ks. H. Mross został dyrektorem 

Biblioteki Wyższego Seminarium 

Duchownego w Pelplinie. 



W 1994r. został kanonikiem 

gremialny Kapituły Katedralnej 

Pelplińskiej.  





NEKROLOG 



 
OSTATNIE POŻEGNANIE 

 
Ks. Henryk 

Mross zmarł 

27 kwietnia 

2000r. spoczywa na 

cmentarzu w Pelplinie 



REFERENDUM 
Elektorat 

Uprawnionych do głosowania - 950 osób 
Głosowało - 527 osób (55 proc.) 

LO - dzienne ZSZ  LO dla 
Dorosłych 

Pracownicy 
szkoły 

Rodzice 

uprawnionych - 
232 

uprawnionych - 
174 

uprawnionych - 
94 

uprawnionych - 
44 

uprawnionych - 
406 

głosowało - 205 
(88 proc.) 

 

głosowało - 124 
(71 proc.) 

głosowało - 45 
(49 proc.) 

głosowało - 35 
 

głosowało - 118 
(29 proc.) 

Wyniki 

ks. Henryk Mross - 330 głosów (63 proc.) 
Czesław Miłosz - 116 głosów (22 proc.) 

Władysław Sikorski - 28 głosów (5 proc.) 

Bolesław Leśmian - 15 głosów (3 proc.) 

Inne - 20 głosów (4 proc.) 

Nieważne - 18 głosów  

Najwięcej głosów oddano na kandydaturę ks. Henryka Mrossa. Gniewska szkoła jest    

pierwszą placówką oświatową, jaka nazwana zostanie imieniem księdza Mrossa.  



 
Jak przyznaje ks. Decowski, nie dowierzał do końca, że społeczność szkolna zdobędzie 

się na nadanie imienia księdza swojej placówce.  

- Wybór księdza na patrona to dzisiaj w liberalnym świecie niezbyt popularne - stwierdził 

ksiądz Decowski. - Tym większa jest moja radość. Gdybym na dalszych etapach 

nadawania imienia ks. Mrossa Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie mógł 

być w czymś pomocny, to jestem do dyspozycji. Będzie to dla mnie wielką radością.  
 
 

 

Wygrana ks. Mrossa została też bardzo serdecznie przyjęta przez mieszkańców nie 

tylko Gniewa, ale nawet województwa.  

- Miałem zaszczyt znać osobiście księdza kanonika - mówi Krzysztof Kowalkowski, 

gdańszczanin. - Jestem przekonany, że właśnie On niestrudzony badacz historii 

naszego regionu i losów ludzi z nim związanych, autor wielu publikacji na ten 

temat, zasługuje na to, aby właśnie w ten sposób utrwalić pamięć o Nim. Sam 

jestem autorem kilku książek, więc wielokrotnie korzystałem z pomocy lub rady 

księdza Mrossa. Nigdy nie zdarzyło się, aby ksiądz dyrektor odmówił mi pomocy. 

Wykazywał zrozumienie, dodawał otuchy w prowadzonych poszukiwaniach. nawet 

jak na zadane pytania miał niewiele informacji, przesyłał chociaż krótką notatkę. 

Mam nadzieję, że mój głos jest kolejnym w chórze zwolenników wyboru ks. 

Henryka Mrossa na patrona szkoły.  

WSPOMNIENIA PO 

REFERENDUM 



Ks. Sławomir Decowski 





 

23 września 2004r. 

 ZSP w Gniewie uroczyście 

przyjął imię ks. Henryka 
Mrossa 

 



ks. kanonik Bogdan Przybysz wita gości   
 



POŚWIĘCENIE  SZTANDARU 
  

(Od lewej: p. Grażyna Cichowlas, p. Krzysztof Gurbowicz, p. Elżbieta Krakowiak) 



Ks. SŁAWOMIR DECOWSKI - AUTOR BIOGRAFII  

KS. HENRYKA MROSSA 
 



LICEALNY KOLEGA I PRZYJACIEL PATRONA 

 - śp. JAN EJANKOWSKI  



 
 POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ  

PRZEZ KS. INFUŁATA  
 ST. GRUNTA  W ASYŚCIE  KS. P. MŁYŃSKIEGO 

 

 



TABLICA PAMIĄTKOWA 



LAUREACI KONKURSU WIEDZY O 
PATRONIE SZKOŁY 

Laureaci konkursu wiedzy o patronie szkoły  

(od prawej: H. Łania - dyrektor szkoły, ks. Proboszcz Z. Rutkowski) 



PAMIĘTAMY O NASZYM 

PATRONIE 



 

 

 

 

źródła: 
- Ks. Decowski Sławomir „Przeszedł dobrze czyniąc – ks. Henryk 

Mross”. Pelplin 2001. 

- Ks. Józef Talkowski ,”Wikariusze nowscy”. Głos Nowego Nr 5  

- Rocznik Gniewski 2, „NADANIE ZESPOŁOWI SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH IMIENIA KS. HENRYKA MROSSA  

  23 września 2004r.” 

- Kroniki ZSP Gniew 
 
 
 
Dziękuje za uwagę: 
Prezentację wykonał: 
 Patryk  Kwiatkowski 
 klasa Ia LO 
 
 


