
Instytut Pamięci Narodowej - Gdańsk
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104037,Uroczystosc-odsloniecia-epitafium-ks-dr-Konstantyna-Kreffta-za
angazowanego-w-two.html
2023-05-22, 21:05

Uroczystość odsłonięcia epitafium ks. dr.
Konstantyna Kreffta, zaangażowanego w
tworzenie Armii Ochotniczej na Pomorzu podczas
wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 – Zblewo,
23 sierpnia 2020
Zapraszają dyrektor IPN Gdańsk prof. Mirosław Golon,
proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Zblewie ks.
Zenon Górecki oraz wójt gminy Zblewo Artur Herold.

Uroczystość rozpocznie 23 sierpnia o godz. 10.00 Msza św. w kościele pw. św. Michała
Archanioła w Zblewie. Po Eucharystii nastąpi odsłonięcie epitafium oraz prezentacja
wystawy IPN. W programie okolicznościowe wystąpienia.

Kościół Zblewie był miejscem werbunkowym Armii Ochotniczej w czasie wojny polsko-
bolszewickiej. Na tablicy zostanie upamiętniony ks. dr Konstantyn Krefft (1867-1940),
proboszcz w Zblewie (1904-1927). W 1920 r. duchowny był pełnomocnikiem
Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. Zachowana odezwa gen. Hallera do Kaszubów
głosi, by właśnie do ks. Kreffta zgłaszali się ochotnicy do walki z bolszewikami.

Jak zapisano w „Obrona państwa w 1920 roku. Księga sprawozdawczo-pamiątkowa
Generalnego Inspektoratu Armji Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa”:
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„Duchowieństwo miejscowe, zabrawszy się z całym zapałem
do pracy w O.K.O.P., prowadziło bardzo wytężoną akcję
werbunkową w kierunku zbierania składek i zaopatrzenia
żołnierza. Był to bardzo ważny element, jeżeli weźmiemy
pod uwagę wpływ i popularność, jaką się na Pomorzu cieszy
tamtejsze duchowieństwo, dzięki dawniejszej walce z
germanizacją. W akcji tej odznaczyli się szczególnie ks. Kreft
ze Zblewa i ks. Tużyński ze Świecia... Sformowano 2
bataljony kaszubskie i bardzo wielu wysłano do kadr
artylerji, kawalerji i służb pomocniczych”.

– Ks. Krefft był wielkim patriotą polskim i społecznikiem.
Oprócz Zblewa duszpasterzował w Grudziądzu, Gdańsku,
Bytowie, Sopocie (gdzie wybudował kościół pw. Gwiazdy
Morza), Tucholi (budował Kościół Bożego Ciała). Został
aresztowany przez Niemców 28 października 1939 r. w
Tucholi. Był przetrzymywany w areszcie w Kamieniu
Krajeńskim, a od 15 grudnia został więźniem niemieckiego
obozu koncentracyjnego Stutthof (nr obozowy 8475). Zmarł
z wycieńczenia 11 czerwca 1940 r., a następnie został
pogrzebany przez Niemców na gdańskiej Zaspie. W 1947 r.
został ekshumowany i pochowany w Tucholi. Ks. Krefft jest
jedną spośród 122 osób, wobec których od 2003 r. toczy się
proces beatyfikacyjny w ramach kolejnej grupy
męczenników II wojny – informuje Katarzyna Lisiecka,
naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN Gdańsk.

Epitafium zrealizowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Gdańsk.
Upamiętnienie wykonał prof. Wawrzyniec Samp. Na zdjęciu pokazany jest montaż
epitafium, który miał miejsce 20 sierpnia.
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