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Pomorscy patroni placów i ulic (11)
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Dam azy Jaw orski
1899-1940
harcerz, nauczyciel, 
ofiara hitleryzmu

Damazy Jaworski urodzi! się 11.12.1899 roku w ro
dzinie chłopskiej w Wymyślinie. Mimo wielkiej biedy 
rodzice Damazego, sami analfabeci, zadbali o staranne 
wykształcenie dzieci. Z sześciorga przeżyło wiek szkol
ny tylko troje. Cała trójka otrzymała wykształcenie 
pedagogiczne, Ludwik i Damazy wyższe, a Zofia śred
nie.

W latach 1913-1917 Da
mazy Jaworski uczęszczał 
do Publicznej Szkoły Pow
szechnej w Wymy ślinie. Po 
dwuletniej przerwie spowo
dowanej złym stanem zdro
wia i trudnościami finanso
wymi rodziców podjął Da
mazy naukę w II klasie Pań
stwowego Seminarium Nau
czycielskiego w Wymyślinie.
Nauka przychodziła mu 
bardzo łatwo.

Po ukończeniu nauki w 
1923 roku rozpoczął Dama
zy Jaworski pracę nauczy
ciela w Publicznej Szkole 
Powszechnej na Podgórzu k.

_ Torunia. Pracował tam od 
1.08.1923 do 31.tTl.I925 
roku. Od 1.02.1925 roku przeniósł się do Lubicza, gdzie 
uczył w Preparandzie Nauczycielskiej. W 1926 roku prze
rywa pracę zawodową, aby podjąć studia na Państwowym 
Wyższym Kursie Nauczycielskim. Studia kończy z oceną 
bardzo dobrą 1.06.1927 roku. W trakcie trwania kolejnego 
obozu harcerskiego poznaje latem 1927 roku przyszłą żonę 
Stanisławę. W tym samym 1927 roku przechodzi Damazy 
Jaworski ciężką operację kręgosłupa dokonaną przez zna
nego toruńskiego lekarza dr. Zdzisława Dandelskiego.

1.07.1927 roku powraca do pracy nauczycielskiej 
w Publicznej Szkole Powszechnej na Podgórzu. Nowy rok 
szkolny powitał jednak już w Szkole Ćwiczeń przy Semina 
rium Nauczycielskim w Lubawie, gdzie przeniósł się 
z dniem 1.09.1927 roku.

1.08.1928 roku zawarł Damazy Jaworski związek mał
żeński ze Stanisławą Tykarską w jej rodzinnym Rogowie. 
Młoda para rozpoczęła starania o pracę w Toruniu, gdzie 
postanowili zamieszkać. Damazy razem z ojcem kupuje 
latem 1928 roku gospodarstwo rolne na Wrzosach koło 
Torunia. Tutaj od końca sierpnia 1928 roku zamieszkała 
żona Damazego razem z teściami i Zofią -  siostrą męża. Od 
samego początku gospodarstwo Jaworskich stało się wzo
rem dla okolicznej ludności. Tu zainstalowano pierwsze na 
Wrzosach radio, które przyciągało do domu Jaworskich 
gromady sąsiadów.

A

Dopiero w roku szkuinym 1929/30 otrzymał Damaz; 
Jaworski przeniesienie do Torunia i rozpoczął pract 
w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim Męs 
kim w Toruniu. Wkrótce został kierownikiem tej szkoły 
Gdy w roku szkolnym 1936/37 zlikwidowano Seminarium 
Nauczycielskie Męskie w Toruniu, na jego miejsce powoła
no Państwowe Pedagogium, gdzie Damazy Jaworski praco
wał aż do wybuchu II wojny światowej.

Wielką pasją Damazego było harcerstwo. Jego pierw
szym drużynowym i wzorcem osobowym byl starszy brat 
Ludwik, który przyjął w szeregi druhów Damazego w 1917 
roku. Od tej daty, wszędzie tam gdzie uczył się lub praco
wał Damazy Jaworski, powstawały drużyny harcerskie. 
Tak było w Wymyślinie, na Podgórzu, w Lubiczu, Lubawie 
i Toruniu. Najdłużej był związany z toruńską IV Drużyną 
im. gen. J. Hallera (później K. Pułaskiego), której był dru
żynowym od października 1928 roku aż do wybuchu woj
ny. Jednocześnie tworzył w Szkole Ćwiczeń gromady zu
chów. Pomagał również żonie prowadzić drużyny środowis
kowe na Wrzosach. Należał do bardzo aktywnych instruk
torów ZHP. Organizował wiele obozów harcerskich często 
wspólnie z żoną Stanisławą. Jako członek Komendy Cho
rągwi Pomorskiej Harcerzy uczestniczył w licznych obo
zach zagranicznych (Węgry, Holandia, Szwecja, Anglia, 
Łotwa). W 1932 roku kierował Wydziałem Programowym 
Komendy Chorągwi Pomorskiej Harcerzy, w 1937 roku był 
członkiem Honorowego Sądu Harcerskiego. W  1938 roku 
ukończył kurs instruktorski w Górkach Wielkich.

Pracowitość, poświęcenie, prawość charakteru, umiejęt
ność współżycia z ludźmi, świetna znajomość psychiki / 
ludzkiej zyskiwały rnu zaufanie i sympatie wśród uczniów, 
nauczycieli i druhów. Jednocześnie stawał się niebezpiecz
nym dla coraz pewniejszych siebie pomorskich Niemców.

Do tego, że Damazy Jaworski znalazł się na liście niebez
piecznych dla III Rzeszy Polaków, przyczyniły się również 
porachunki rodzinne. Willi Duliński -  mąż Zofii, siostry Da
mazego, Niemiec o jawnie hitlerowskich przekonaniach, tak 
„podziękował” Jaworskim za przyjęcie pod wspólny dach.

Wybuchła wojna. W ramach szeroko zakrojonej akcji 
Niemcy postanowili zlikwidować w dniach 17-21 paździer
nika 1939 roku inteligencję Torunia i powiatu toruńskiego. 
W  pierwszym dniu masowych aresztowań tj. 17.10.1939 
roku aresztowano Damazego i osadzono w „obozie przejś
ciowym dla internowanych” w toruńskim Forcie VII.

W grudniu 1939 roku wraz z grupą innych więźniów prze
wieziony został do obozu koncentracyjnego w Stutthofie.

10 kwietnia 1940 roku znalazł się Damazy w  transporcie 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhauzen -  Oranien- 
burg pod Berlinem. Tam Damazy Jaworski zmarł 25 maja 
1940 roku.

Miejska Rada Narodowa nadała w roku 1960 jednej z u- 
lic na Wrzosach imie Stanisławy i Damazego Jaworskich.

JANUSZ PALCZEWSKI
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Jaworski ( i . n .  )

Harcerki 1939 - 45, 

K.Wojt . ,  95.
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