
 

 

D W O R E K   W  M O S T A C H 

 

 

                                                                                                                (wg sztychu Romana Klebby) 

   Szukanie praprzyczyny powstania zabudowy dworskiej w Mostach zmusza do  

cofnięcia się przynajmniej do 23 kwietnia 1224 roku. Tego bowiem dnia książę 

gdański Świętopełk II ogłasza dokument zmieniający dotychczasowy układ 

ziemsko-prawny na Kępie Oksywskiej. Ziemia ta została nadana około 13 lat 

wcześniej przez jego rodziców Zwinisławę i Mściwoja II zakonowi norbertanek 

w Żukowie. Nowy legat książęcy dzieli ją na część południową (Oksywie, 

Obłuże i Pogórze) pozostającą przy pannach żukowskich i część północną, którą 

obdarowuje oliwskich braci. Z miejsca wybucha pomiędzy oboma zakonami 

długotrwały spór, który to niekiedy przycicha, to znów wybucha ze zdwojoną 

energią. 

    W międzyczasie w wyniku zabiegów sióstr norbertanek książę Mściwoj II 

potwierdza dokumentem z dnia 12 grudnia 1282 roku ( rok po ugodzie z 

1281r.), że cała Kępa należy do nich. Ponadto książę uwolnił wszystkich 



mieszkańców wsi klasztornych (Oksywie, Obłuże i Pogórze) od wszelkich 

powinności wynikających z prawa książęcego: podwody, stróży, budowy 

zamków i udziału w wyprawach wojennych. Natomiast byli zobowiązani do 

udziału w budowie i naprawie zamku gdańskiego oraz obrony kraju w razie 

napaści z zewnątrz. Norbertanki otrzymały prawo pobierania podatku zwanego 

poradlnym. Za Perlbachem, niemieckim badaczem dziejów Pomorza: 

    „W dniu 31 grudnia 1288 roku w Pucku ten sam książę zezwala cystersom na 

zajmowanie się myślistwem (lasy były tylko w puszczy Darżlubskiej) i 

rybołówstwem morskim na Zatoce Puckiej. W tym celu mogą oni mieć w 

Mechlinku: „ad promocionem curiare in Most”, utrzymać jeden z dwóch 

statków do połowów morskich, podarowanych im przez księcia. 

   Analizując powyższe  „ad promocionem curiare in Most”, że w Mostach 

zaistniał lub istniał urząd duchowny mający władzę na określonym terenie 

(kuria); a urząd musiał się gdzieś mieścić np. w wybudowanym ad hoc dworku 

czy większej chałupie (!?); 

   A spór obu zakonów trwa. Raz przycicha, to znowu przybiera na sile. W 

końcu 10.09.1316 roku, w obecności wielkiego mistrza krzyżackiego, Karola z 

Trewiru, dochodzi do kolejnej ugody, niestety tak jak poprzednia, nietrwałej. 

Niemniej, energiczni cystersi zakładają w Mostach – grangię – ośrodek 

administracyjno-gospodarczy, pełniący funkcję dużego folwarku,  obejmującego 

od 200 – 300 hektarów ziemi uprawnej i specjalizujący się w produkcji 

ziemiopłodów. W tym czasie mógł zostać wybudowany w Mostach dworek jako 

siedziba owego centrum zarządzania nowopowstałą grangią. 

 Na pomyślnym rozwoju gospodarczym północnych wsi Kępy Oksywskiej 

cieniem ciążyły nie uregulowane stosunki własnościowe pomiędzy zakonami z 

Żukowa i Oliwy.  W zasadzie był to zatarg ziemski pomiędzy dwoma zakonami 

o lokalnym charakterze, przeszkadzający co prawda w rozwoju gospodarczym 

tych ziem, ale nie zmieniający ich status quo. Samo uregulowanie sporu, 

niezależnie od osiągniętego rozstrzygnięcia w każdym przypadku pozostawiało 

te ziemie we władaniu zakonnym. 

   W 1596 roku zatarg o północne wioski Kępy Oksywskiej osiąga apogeum. 

Mosty dzierżawili na podstawie umowy od 19 lutego 1552 roku z norbertankami 

bracia Walenty i Kasper Uberfeltowie, herbu „pień dębu z dwoma żołędziami”.   

Pod koniec umowy dzierżawnej norbertanki namówiły Uberfeltów, by podpisali 

z nimi kolejny akt dzierżawny. Opat oliwskich cystersów, Dawid Konarski, 



natychmiast wydzierżawił Mosty, jako grangię, swojemu krewnemu, 

Stanisławowi Konarskiemu. Uberfeltowie nie zgadzają się i deklarują opór. 

Stanisław Konarski słusznie zakładając, że droga sądowa może być długa, 

postanawia jemu wydzierżawioną grangię zagarnąć siłą. Zawładnął nią i Mosty 

od tego zajazdu pozostają już na długie dziesiątki lat (na okres 195 lat) w rękach 

cystersów. Prawo bezsilnym wobec przemocy! 

    Cystersi reaktywowali grangię i z miejsca przystąpili do zagospodarowywania 

swoich starych, a odzyskanych ziem. Wzorem burmistrza Gdańska, Konstantina 

Ferbera oraz braci Michała i Szymona Loytzów, którzy w drugiej połowie XVI 

wieku (1562r.) sprowadzili holenderskich osadników w celu osuszenia Żuław, 

cystersi uczynili podobnie. Holenderscy osadnicy, zwani Olędrami, przybyli  do 

Mostów na przełomie wieków XVI/XVII (raczej z początkiem XVII w.) i 

otrzymali swoje przydziały ziemi. Ich podstawowym  zadaniem było osuszenia 

bagien i moczarów, przylegających od północy i zachodu do wsi Mosty, a przez 

to pozyskania nowych łąk i pastwisk. Nie byli to ostatni Olędrzy osadzani na 

ziemi pomorskiej. 

   Tuż przy wykopanym przez nich kanale, po prawej stronie drogi, biegnącej 

przez wieś w linii północ-południe, a za niewielkim oczkiem wodnym 

wybudowali sam dworek, a obok w sposób wielce przemyślany postawili 

zabudowania gospodarcze: spichlerze, stajnie, gorzelnię  (niektóre źródła podają 

browar), owczarnię, oborę oraz budynek robotników folwarcznych. Nieco dalej 

w kierunku morza nad kanałem zbudowano młyn wodny, a po jego drugiej 

stronie kuźnię. Do spiętrzenia wody przed kołem młyńskim wykorzystano oczko 

wodne, leżące przed dworkiem w kierunku drogi i wyposażono w odpowiednie 

przepusty. Do niego wpuszczono część wody z kanału odwadniającego, który w 

lwiej części niósł także wody Zagórskiej Strugi. Kiedy zakończono budowę 

letniej rezydencji opata oliwskiego dokładnie nie wiadomo, ale w związku z 

reaktywowaniem w Mostach VI grangii dóbr klasztornych budowa nie trwała 

długo. Nowy dworek mógł zacząć funkcjonować między rokiem 1610 – 1615.   

W tym najprawdopodobniej czasie posadzono przed dworkiem w Mostach  

zapewne kilkuletni kasztanowiec. Wcale niewykluczone, że dokonali tego owi 

wyżej wspomniani Olędrzy.  I tak dworek dotrwał do dnia 7 sierpnia 1772 roku 

tj. do I rozbioru Polski. 

   Na ziemię pomorską przybywają (od 18 września 1772 roku)  oddziały 

wojskowe i urzędnicy pruskiej administracji państwowej. Ci ostatni karni i 

zdyscyplinowani, zorganizowani na wzór armii pruskiej, identyfikowali się z 

państwem i jego celami politycznymi. Cały teren zagarnianych ziem przejęto w 

ciągu dziesięciu dni. Powołano landratury, którym podporządkowano miasta i 

wsie szlacheckie, a dobra królewskie i zsekularyzowane ziemie kościelne 

podzielono na domeny czyli obwodowe dzierżawy zachowując strukturę wsi – 



sołtys i ławnicy. Taką obwodową dzierżawą były ziemie Kępy Oksywskiej wraz 

z przyłączonymi do niej: Rumią, Chylonią i Grabówkiem. Centrum zarządzania 

tą domeną mieściło się w Mostach.   

   W najbliższej okolicy powołano jeszcze trzy takie jednostki administracyjne: 

Oliwa, Starzyno i Puck.  

   Wszystkie wsie Kępy Oksywskiej stają się wioskami królewskimi, a w 

Mostach utworzono domenę rentową, oficjalnie zwaną – Urząd Domenalno-

Rentowy (Rent Domainen Ampt), obejmujący całe terytorium Kępy wraz ze 

wspomnianymi: Rumią, Chylonią, Grabówkiem i Gdynią. Urząd ten został 

umieszczony w dworku, całkowicie pozbawionym cech cysterskich. Nawet 

rozebrano kaplicę (ku uciesze oksywskiego plebana), istniejącą na terenie 

dworskiego ogrodu. Urząd podlegał Komorze Wojen i Domen w Marienwerder 

(Kriegs- und Domainenkamer zu Marienwerder), najwyższej władzy 

administracyjno-politycznej na terenie prowincji. Urząd Stanu Cywilnego dla 

całej domeny usytuowano w Dębogórzu. 

   W 1788 roku administracja królestwa Prus zakończyła ostatecznie 

sekularyzację dóbr zakonnych, zatem i zakonu cystersów w Oliwie oraz 

norbertanek w Żukowie. 

   Mosty od wieków stanowiły centrum życia gospodarczego Kępy poprzez 

stanowione w nich urzędy. Najpierw była to urząd kurialny, potem cysterska 

grangia, wreszcie pruska domena. . Wieś, młynarz i piwowar czynią swoje tak, 

jak „pod klasztorem naszym”, ale owi dwaj ostatni jako ludzie wolnych 

zawodów (tak zresztą jak i kowal) mimo, że funkcjonują w obrębie dworku i wsi 

stają się wraz ze swoimi warsztatami pracy ludźmi wolnymi. Po sekularyzacji 

ziem klasztornych mogą jako właściciele owych warsztatów decydować o ich i 

swoim losie. Dotychczasowy zespół dwór-młyn-browar uległ zatem rozpadowi i 

poszczególne jego człony stają się oddzielnymi gospodarstwami. 

    Klęska państwa pruskiego w wojnie z Napoleonem I Bonaparte w 1807 roku 

stała się dla króla Prus, Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna, bodźcem do 

przeprowadzenia reform społeczno-gospodarczych na terytorium swojego 

królestwa. I tak m.in. w roku 1808 (27.06.) przyznano na własność ziemię 

chłopom w dobrach rządowych czyli domenach, a ich powinności zamieniono 

na renty pieniężne, a po zapłaceniu okupu chłopi mogli uzyskać całkowite 

zwolnienie od świadczeń na rzecz dworu; wydano dekret o samorządzie miast i 

ograniczeniu barier stanowych; zniesiono rygory cechowe i wprowadzono 

swobodę wykonywania rzemiosła; uporządkowano system podatkowy i 

sekularyzowano majątki kościelne. 

   W 1819 roku Urząd Domenalny  z Mostów przeniesiono do Sopotu. 

Wspomniana data 1819 rok zbiega się z momentem kolejnej, trzeciej 

przebudowy dworku w Mostach. Poprzednie przebudowy to:  w końcu XVII 



wieku, kolejna najistotniejsza w drugiej połowie XVIII. Po tej ostatniej XVIII 

wiecznej dzięki zachowanej mapie z roku 1804 (rys.1) można opisać cały ten 

kompleks zabudowań. Składał się on z dwóch części, południowej i północnej.  

Stykały się one z sobą na linii cieku Zagórskiej Strugi, płynącej z zachodu na 

wschód, zwanej na mapie Kanałem Młyńskim (Strugą). Przebudowa trwała od  

1819 do 1829. Połączono oficynę z dworkiem niskim łącznikiem o płaskim 

dachu. W budynku głównym  zagospodarowano poddasze m.in. urządzono tam 

wędzarnię, salony wyposażono w kominki, a ściany wyłożono boazerią. 

Wybudowano kolejny dom mieszkalny dla służby dworskiej, a po wschodniej 

stronie Alei Lipowej, tuż przed skrzyżowaniem z drogą Mosty-Mechelinki, 

stodołę o konstrukcji szkieletowej (pruski mur), na dachu której szybko 

usadowiły się bociany. Poza tym dobudowano lub przebudowano kilka 

budynków gospodarczych koniecznych do funkcjonowania nowoczesnego 

folwarku. Wtedy też wtedy dworek otrzymał od strony południowej solidne, 

murowane podpiwniczenie o łukowatych sklepieniach. Nie zmienia to faktu, że 

z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić usytuowanie całego 

kompleksu dworsko-folwarcznego w miejscu gdzie stał niegdyś dworek opata 

cystersów z Oliwy. Niemniej dwie lub nawet trzy gruntowne przebudowy jakiej 

doznał (najistotniejsza w latach 1819-29), żadną miarą nie upoważniają do 

nazywania go, pocysterskim! Obsadzono także nowym drzewostanem Aleję 

Lipową, która nie zmieniła swego przebiegu w terenie. 

   W ramach tworzenia na terenie Kępy Oksywskiej ziemiaństwa niemieckiego 

siódmego kwietnia 1829 roku dochodzi do sprzedaży folwarku (dworku) w 

Mostach wraz z pobliskim Pierwoszynem, ale bez należącego do niego 

przysiółka Stefanowo (Amalienfelde) i gospodarstwa „Feldmark”, porucznikowi 

armii pruskiej o nazwisku Rumpf. Kolejni właściciele to: Fryderyk Augustyn 

Klaasen (1852-56), von Bulow (1856-?), Walter Wirthschaft (?-1868) i Patzig 

(1868- 1870), który częściowo parceluje dworskie ziemie. W tym momencie 

folwark Mosty liczy w całości 550 ha. 

    Zaraz po likwidacji domen (1872r.), w 1873 roku utworzono strukturę 

jednowioskowych gmin z wójtem (fohstehrer) na czele. Na Kępie Oksywskiej, 

wiosną 1874 roku, powstaje dziewięć gmin: Oksywie, Obłuże, Pogórze,  

Kazimierz, Dębogórze, Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty i Mechelinki oraz 

leżąca poza Kępą – Rewa. Urzędy Stanu Cywilnego dla wiosek Kępy 

znajdowały się w Oksywiu i Dębogórzu. 

   W 1883 roku zostaje zniesiona samodzielność okręgu dworskiego Mosty. W 

tym  momencie dziejów wsi Mosty liczą więcej jak 40 członków społeczności 

wiejskiej i zgodnie niemieckim prawem wiejskim mogą wybrać sołtysa i 

przysiężnych. Zostaje nim młynarz o nazwisku Engler. W dwa lata później 

nabywa dworek i część ziemi August von Wedelsteadt, który parceluje tą 

majętność w 1902 roku. W rok później sprzedaje podniszczony dworek wraz 

pozostałą po parcelacji ziemią (75 ha) Antoniemu Klebbie, rodowitemu 

Kaszubie ze Smolna (pow. Puck). Żoną Antoniego była Maria Dominik (1879-



1953), pochodząca z Gnieżdżewa z wielodzietnej, zasobnej, gburskiej rodziny 

tamtejszego sołtysa Michała Dominika (1839-1896). Antoni nabywa główny 

budynek dworku i w dosyć krótkim czasie odbudowuje całe obejście 

gospodarskie. Przy Klebbach (Antonim i jego żonie Marii z d. Dominik)) 

pozostają dwa hektary ziemi, przyległe bezpośrednio do zabudowań dworu tuż 

za Kanałem Młyńskim. Ziemie położone dalej w kierunku Rewy do obecnej 

ulicy Cisowej obejmują (po kupnie oficyny dworskiej) Radtkowie, a dalej za 

nimi znowu były grunty Klebbów. 

 W tymże 1903 roku dochodzi do kolejnego podziału zespołu dworskiego 

ponieważ samą oficynę i 20 ha ziemi dworskiej nabywają  Klemens Radtke syn 

Józefa z Dębogórza. Jego żoną była Helena z Kańskich z Mechelinek.    

  Od roku 1909/10 w „zomku” powstaje ad hoc swoisty „Dom Polski”. 

Odbywały się w nim wykłady z dziejów Polski i Pomorza, z historii Kościoła i 

zagadnień ekonomiczno-rolnych. Uczono się polskich pieśni ludowych. 

Amatorskie kółko teatralne rozpoczęło przygotowania do wystawienia sztuki. 

   W czasie wojny 1914-18 w dworku u Antoniego Klebby, wieczorami, w 

konspiracji przed niemiecką policją, zbierali się ludzie związani z 

Towarzystwem Ludowym, którego działalność została zakazana.   Po 

odzyskaniu przez państwo polskie Pobrzeża Kaszubskiego w roku 1920 dworek 

A. Klebby dalej pełnił nieoficjalną funkcję punktu spotkań ludzi myślących o 

Polsce w kategoriach społeczno-politycznych. Miejscem tych spotkań był 

„szlesczij sale” (salon z kominkiem) do którego wchodziło się od głównego, 

południowego wejścia w lewo obok zabytkowych krętych o pełnej zabudowie 

schodów. Przestronny salon witał wchodzących ciepłem barokowego kominka i 

oryginalnym żyrandolem w postaci koła wozu gospodarskiego wiszącego nad 

pokaźnych rozmiarów stołem. Gościł wybitnych ludzi ziemi kosakowskiej i 

okolic. Bywali tutaj m.in.: kowal (i nie tylko) z Kosakowa Józef  Klebba, Jan 

Radtke, Augustyn Krause czy kuzyni Antoniego bracia Jakub i Stefan 

Wojewscy z Gdyni. Nie mogło zabraknąć Antoniego Abrahama i inspektora 

kolejowego Michała Dominika (brata Marii). Rzadziej bywał tutaj już niemłody 

nauczyciel z Domatówka, Abdon Stryczek, mający za żonę Teklę młodszą 

siostrę Jana Radkiego i mieszkającego po sąsiedzku w dworskiej oficynie 

Klemensa Radtkego. Bywały osoby duchowne, po części za sprawą syna 

właściciela, Edmunda, księdza wikarego w pomorskim Łasinie, takie jak ks. 

Władysław Rompca czy ks. Franciszek Grucza. Temu ostatniemu udało się 

nawet wyswatać swego brata Bernarda z Gowidlina za pannę Stanisławę, jedną 

z córek Antoniego Klebby. W podwojach dworku można było niekiedy spotkać 

rzadziej tutaj zaglądające postacie miejscowego nauczyciela Augustyna 

Wandtke (A. Klebba był jako wójt gminy Mosty członkiem nadzoru szkolnego 



w Mostach) czy księdza Wernera Kreft i miejscowego proboszcza księdza 

Alojzego Kaszubowskiego. Wybitną postacią  pośród gości tego dworku był 

ksiądz kapelan u sióstr elżbietanek w Chełmnie, a po roku 1928 już biskup 

sufragan diecezji pelplińsko-chełmińskiej, a zarazem rektor Seminarium 

Duchownego w Pelplinie, ks. biskup Konstanty Dominik, brat Marii, żony 

Antoniego. 

12 września Mosty znalazły się na linii frontu. Atakowane od strony wcześniej 

zdobytej przez Niemców Rewy przechodziły z siedmiokrotnie z rąk do rąk, a   

dworek za każdym razem siłą rzeczy znajdował się na pierwszej Czterech 

synów Antoniego linii brało udział w zmaganiach wrześniowych.  Pierwszy 

ofiarą hitlerowskiego terroru z rodziny mostowych Klebbów padł ksiądz 

Edmund Klebba. W listopadzie 1939 roku aresztowano Wacława Kiedrowicza, 

zięcia A. i M. Klebbów, kierownika szkoły powszechnej w Mostach, w grudniu 

Leokadię Klebbę, kwietniu następnego roku Antoniego Klebbę. Pozostałych 

dotknęło wysiedlenie ze swoich gospodarstw rolnych.   Sam dworek zajął 

ochoczo sąsiad Strelow, już wtedy der Kommissar Gemeinde Kossackau, 

poszerzając tym samym swoje gospodarstwo. Najprawdopodobniej zimą 

1942/43, dochodzi do zagadkowej śmierci Wilhelma Strelowa.   

   W działaniach wojennych w roku 1945 dworek i oficyna doznały nielicznych 

uszkodzeń, ale zasadnicza część budowli wyszła z nich bez większego szwanku.   

 

 
Rys. 2.  Wygląd zewnętrzny dworku i oficyny w latach pięćdziesiątych XX wieku. 

                                                                         (ze zbiorów autora) 

 

 



 

 

 
Rys. 4. Kształt i obrys zespołu dworek-oficyna w Mostach wraz z miejscami 

                           szczególnie zniszczonymi według „Orzeczenie techniczne konstrukcyjne”   

                           z 19 stycznia 1979 roku.   

 

  

   Powierzchnia zabudowy i kubatura poszczególnych części przedstawiała się  

następująco (na podstawie inwentaryzacji konserwatorskiej): 



a) powierzchnia zabudowy:  budynek główny: dworek   281,22 m
2
 

                                         oficyna                               208,42 m
2
 

                                         łącznik                                  30,78 m
2
    

                                         ganki                                    19,58 m
2
 

                                                                        razem: 540,00 m
2
 

b) kubatura: 

                    budynek główny: dworek         2780,02 m
3
 

                    oficyna                                     1583,45 m
3
 

                    łącznik                                       355,63 m
3
 

                                                                   razem:   4728,63 m
3 

 

   W dniu 4 stycznia 1972 roku cały zespół dworek-oficyna zostały wpisane pod 

numerem 441 na listę zabytków województwa gdańskiego jako obiekt 

zabytkowy III klasy. Przedstawiał sobą barokizujący styl charakterystyczny dla 

dworków północnej Polski. Przed dworkiem stoi prawie już 300 letni 

kasztanowiec też wpisany na w/w listę pod numerem 487. Szczyci się 

wysokością 23 m i obwodem 445 cm. Być może został posadzony przez 

żyjących wtedy w Mostach Olędrów?  

   W roku 1979 na zlecenie inwestora w postaci: Urząd Wojewódzki w Gdańsku 

– Wojewódzki Konserwator Zabytków planował przeprowadzenie remontu 

gwarantujące zabezpieczenie obiektu. Na tą okoliczność wykonano: Orzeczenie 

techniczne konstrukcyjne, którego autorem był mgr inż. Bernard Hoffmann.  

Konkludując końcowy wniosek tego orzeczenia dotyczący skrzydła głównego 

tzn. dworku zalecał on roboty zabezpieczające (nie remontowe) przed 

zawaleniem ścian, piwnic, stropów i więźby dachowej, natomiast odnośnie 

oficyny i łącznika autor proponował w ppkt. 7.2.: 

        7.2. Pod względem konstrukcyjnym oficyna i łącznik nie przedstawiają 

większej wartości. W związku z tym ze względów ekonomicznych sens 

remontu oficyny i łącznika jest problematyczny. 

   Kolejna ekspertyza wykonana przez mgr inż. Franciszka Rybkę w roku 1990 

na zlecenie właścicielki Barbary Pękacik, a dotycząca tylko oficyny (obiekt na 

działce 1237/2 w Kosakowie) brzmiał w pkt.5.1: 

          „Na podstawie dokonanych oględzin obiektu, jak również analizy 

technicznej poszczególnych elementów konstrukcyjnych stwierdza się, że 

w/w obiekt nie nadaje się do wykorzystania, w zakresie budowlanym i 

winien być rozebrany.” 

 



   Dniu 3 marca 1998 roku dworek z oficyną i przyległą ziemię nabywa za 45000 

PLN jako wyłączny właściciel Jerzy Zygmunt Węsierski, syn Franciszka i 

Anieli, przedsiębiorca budowlany, właściciel firmy „Fulmar” z Gdyni-Chylonia.  

Cały dworek nabywa drogą notarialną poprzez notariusza Bogumiłę Szyngira z 

Gdyni od Teresy Baszanowskiej z Klebbów (Rep.A.Nr 625/1990), a oficynę od 

B. i K. Pękacik (Rep.A. Nr 605/1998). 

   Jerzy Węsierski przystępuje do wieloletniej i żmudnej renowacji zabytku jako 

całości (dworek i oficyna). Całość prac renowacyjnych była prowadzona pod 

nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku przez w/w firmę 

budowlaną „Fulmar”. Od tego momentu zanikł podział własnościowy gruntów i 

budynków na dwór, łącznik i oficynę, a całość stała jednym obiektem dworskim, 

mieszkalnym nie tracąc atrybutu budowli zabytkowej. Podział ten w dalszym 

ciągu niniejszego opracowania będzie jeszcze stosowany, ale tylko dla celów 

czysto orientacyjno-informacyjnych.  

   W roku 2004 główna część zespołu zaczyna nabierać cech budowli 

funkcjonalnej, mieszkaniowej. Jest to obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 

556 m
2
 i kubaturze ponad 5000 m

3
. 

 

Tab. 2.   POWIERZCHNIE UŻYTKOWE I ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 

        ZESPOŁU DWORSKIEGO W MOSTACH 

       PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH 
 

Nazwa 

kondygnacji 

Powierzchnia [m
2
] i ilość pomieszczeń w:  

Ogółem 

  

 

 

 

 

 

   

Dworek     Pom. Łącznik Pom. Oficyna Pom. 

Podpiwn. 114,44 2 121,63 4 110,78 2 346,85 8 

Parter 220,97 15 112,42 3 115,44 2 448,83 20 

Piętro 232,43 15 124,81 7 115,89 17 473,13 39 

RAZEM: 567,84 32 358,86 14 342,11 21 1268,81 67 
 

 

Obiekt zaczynają odwiedzać goście m.in. prezydent Lech Wałęsa, abp Leszek 

Sławoj Głódź, generałowie: Sławomir Petelicki i Marek Papała, senator Dorota 

Arciszewska, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Kazimierz Plotzke i wielu 

innych zamiejscowych notabli. Odbywają się w nim różnego rodzaju 

uroczystości okolicznościowe (wodowanie książek, obchody znamiennych 

rocznic itp.) tak gminne, jak i sołectwa Mosty. 

     Niestety ten dobrze zapowiadający się los zespołu dworskiego w Mostach 

przerywa w dniu 22 listopada 2010 roku niespodziewana, może nawet nieco 

zagadkowa, śmierć urodzonego w roku 1949 właściciela, Jerzego Węsierskiego. 

Nieco wcześniej w tymże roku Jerzy rozwiódł się z żoną Aliną, z którą nie miał 

wspólnoty majątkowej. Zostaje pochowany na cmentarzu Gdynia-Leszczynki 



(pochodził z Chyloni). Cały obiekt odziedziczyły córki nieżyjącego już 

starszego brata właściciela, Franciszka (ur. w roku 1946): Mirosława 

Szymańska i Joanna Adrych. 

    Od tego momentu w dziejach tego prawie w pełni odrestaurowanego za 

niemałe pieniądze zabytkowego zespołu architektonicznego zaczyna się kręta 

droga zawiłości prawnych i nielogicznego podejścia ludzi do najstarszego, 

materialnego zabytku naszej gminnej historii. W dniu 15 grudnia 2016 roku na 

wniosek wójta gminy Kosakowo Jerzego Włudzika Rada Gminy zaaprobowała 

swoją uchwałą Nr XXXIII/97/2016 przedłożoną propozycję kupna w/w obiektu   

w całości. Rada wyraziła zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości od Joanny Adrych i Mirosławy Szymańskiej nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  

a) 1237/2 o pow. O,1900 ha położonej w miejscowości Mosty, dla której 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00016498/6 w Sądzie 

Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych 

w Pucku zabudowanej zabytkowym budynkiem dworku; 

b) 1238/2 o pow. 0,0477 ha położonej w Miejscowości Mosty, dla której  

prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00016498/6 w Sądzie 

Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych 

zabudowanej zabytkowym budynkiem dworku; 

c) 1189/4 o pow. 0,0700 ha położonej w miejscowości Mosty, dla której 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00028848/2 w Sądzie 

Rejonowym w Wejherowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych 

w Pucku zabudowanej obiektami budowlanymi (rys.    b; g). 

    Rada Gminy Kosakowo powyższą uchwałą stwierdziła zasadność wykupu 

nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3077 ha za cenę 1500000 zł, w tym 

przewidywane około 900000 zł obciążenia (zadłużenia) według zapisów 

wieczysto-księgowych.  

    Decyzja słuszna, bo zdewastowany wojną, czasem i ludzką bezmyślnością 

zabytkowy zespół dworski, starannie i z wielkim pietyzmem odbudowany na 

przełomie wieków XX/XXI (1998-2010) przez nowego właściciela Jerzego 

Węsierskiego jest jedyną tego typu budowlą w gminie, sięgająca swoimi 

korzeniami przynajmniej wieku XVII. 

 

                                 Skrótowy materiał wykonany w oparciu o opracowanie 

                                       „Dworek w Mostach”  (Mosty 2017) autorstwa       

Zygmunta Miszewskiego. 

Mosty 17 lutego 2017r. 


