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Paweł Rasze.ia

Urodził się 27.'VT.1908r. w Osowie w powiecie starogardzkim.

W Starogardzie ukończył 6 klas gimnazjum, a w Kościerzynie 

seminarium nauczycielskie. W latach 1928-1939 był nauczy

cielem szkoły powszechnej w Starogardzie. Był drużynowym 

2 drużyny harcerskiej przy szkole powszechnej przy ul. 

Sobieskiego /1932/. Dnia l.IX.1939r. zgłosił się na ochotnika 

do wojska polskiego. Ewakuując się był zmuszony spod Swiecia 

zawrócić do Starogardu. W pierwszych dniach października 

1939r. został wtrącony przez hitlerowców do Baszty Gdańskiej.

Tam oglądał mordowanych przez Niemców ludzi. Zmuszano go do 

wywozu ofiar Baszty do lasu Szpęgawskiego i tam d° zagrzeby— 

wania ich. Po dwóch tygodniach pobytu* w Baszcie, które nale

żały do najcięższych w jego życiu, Raszeja został przetran

sportowany do więzienia w Starogardzie. Torturowany w dzień 

był zmuszony pracować wraz z innymi przy rozbudowie • bagnis

tego parku miejskiego w Starogardzie. Po 6 tygodniach poby

tu w więzieniu udało się Raszeji wyjść z niego i zbiec 

do Wielkopo'lski. Dotarł do Kalisza, w którym kompletnie wy

czerpany zmarł 14 stycznia 1941r. ^
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PAWEŁ RASZEJA - nauczyciel w  Starogardzie.

Urodził się 27 czerwca 1908 r. w Osowie Leśnym. Po ukoń

czeniu szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał do Seminarium 

Nauczycielskiego w Kościerzynie, które ukończył w  1928 roku.

W tym samym roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Starogar - 

dzie, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej.

Był założycielem licznych drużyn harcerskich i zuchowych. 

Jako instruktor harcerski w stopniu harcmistrza pracował dużo 

społecznie w Komendzie Hufca.

Po wybuchu wojny zgłosił się ochotniczo do Armii Polskiej 

ale na skutek zerwanych mostów na Wiśle musiał od Swiecia za

wrócić. W °sieku został aresztowany przez gestapowców, Zwoi - 

niony po dwóch dniach udał się do Starogardu i tam został po

nownie aresztowany i osadzony w baszcie. Po dwutygodniowym tam 

pobycie, podczas którego był nieludzko katowany został prze - 

wieziony do więzienia w Starogardzie, skąd po 6 tygodniach u- 

dało mu się zbiec. Udał się do Wielkopolski i tam ukrywał się 

w lasach.

Zmarł wycieńczony 14 stycznia 1941 r.
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Rgszęją_Paweł /1908-1941/, urodzony 27 czerwca w  Osowie w powie

cie Starogard. Tam ukończył sześć klas gimnaęjum, a n Kościerzy

nie seminarium nauczycielskie. W  latach 1928-1939 był nauczycie

lem szkoły powszechnej w Starogardzie. Pełnił funkcję drużynowe

go drugiej drużyny ZHP przy Szkole powszechnej przy ul. Sobies

kiego /1932/. Przez 2 tygodnie października 1939 roku był wię- 
•• . ' ' 

żniem Baszty Gdańskiej, a-potem przez 6 tygodni siedział w wię

zieniu sędowym, skęd udało mu się zbiec. Zmarł w  Kaliszu 14.01. 

1941 roku.
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