
NR 2 (105) kwiecień • maj • czerwiec 2019                             

PL ISSN 0860-1917                                                                                 CENA 5,00 zł 



ZOFIA DANIEL

NIEŚMIERTELNA

Gdy rano otwieram oczy 
witam cię poezjo
w sensie życia
we wschodzącym dniu
w radości dziecka

Spotykam w parku
w lesie na spacerze 
we wspólnym posiłku
i jesiennej ulewie
w wyjącym w oddali wilku

Oglądam każdego dnia
w swoich marzeniach
w oczach ukochanego
odbiciu w lustrze
i w każdym oddechu
nieśmiertelna poezjo…
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Od wydawcyOd wydawcy

Szanowni Państwo,

przygotowując ten numer, pomyślałem, że potrzebujemy równowagi pomiędzy traktowaniem 
Kociewia jako tradycji, historii i przeszłości a zasobu, który jest naszą przyszłością. Julian Tuwim 
ujął to w zdaniu, że myśląc o ojczyźnie, „argument «ziemia ojców, dziadów i pradziadów» należy 
zastąpić argumentem «ziemia dzieci, wnuków i prawnuków»”. Myślę, że taka zmiana perspektywy 
w naszym stosunku do małej ojczyzny, traktowanie jej nie tylko jako dziedzictwo pradziadów, lecz 
dobro, które trzeba kochać, ale można przetwarzać, pracować nad nim, bo jest tworzywem żywym, 
wychodzi regionalizmowi na dobre. Tuwima przypomniała mi młodzież z wydarzenia „Kociewie 
Festiwal Design” (s. 25–26). Pokaz mody Od hipstera do lansera, przemyślany i przygotowany przez 
młodych, to jeden z przykładów „nowej formy manifestowania przywiązania do małej ojczyzny”. 
Myślę o potrzebie równowagi, więc oczywiście w miłości do małej ojczyzny zawsze wielką rolę od-
grywać będzie poznawanie jej historii, kultury, dziedzictwa i poszanowanie tradycji, by w konse-
kwencji traktować Kociewie jako wartość dobrze znaną i tętniącą życiem. 

Czujemy w redakcji coraz bardziej zbliżające się 100-lecie odzyskania niepodległości przez Po-
morzan w 1919 roku, dlatego zachęcam do lektury pierwszego odcinka cyklu artykułów Łukasza 
Grzędzickiego, który omawia losy naszego regionu przed odzyskaniem wolności na tle historii 
ówczesnych mocarstw i działań wielkich przywódców (s. 8). 

Zachęcam do przeczytania całego numeru, zwłaszcza tekstu o przygotowaniach do VI Kongresu 
Kociewskiego, który może być dla Państwa inspiracją do włączenia się w przygotowywanie tego 
wydarzenia. Zanim to jednak nastąpi, spotkajmy się na drugim zlocie Kociewiaków – 25 sierp-
nia br. w Wirtach na Kociewskich Plachandrach. Do zobaczenia!

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

(fot. Damian Chrul)
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Strajk szkolny na Kociewiu 1906  1907
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (6)

KRZYSZTOF KORDA

Państwo pruskie po rozbiorze Polski stworzyło 
na anektowanych terenach sieć szkolną i wpro-
wadziło w 1825 roku obowiązek szkolny. Nauką 

objęto dzieci do 14 roku życia. Program nauczania 
miał na celu wychowanie obywatela na potrzeby 
państwa. Zakres nauczania w szkole elementar-
nej (podstawowej) oparto na zasadach pedagogiki 
Johanna Heinricha Pestalozziego, zwanego ojcem 
szkoły ludowej. Jednak z czasem wpływ na pro-
gram edukacyjny zaczęli wywierać politycy pruscy/
niemieccy, co prowadziło do wielu napięć na linii 
rząd–społeczeństwo. Przekonaliśmy się o tym przy 
omawianiu kulturkampfu.

Strajki szkolne w zaborze pruskim, w tym rów-
nież na Kociewiu, rozpoczęły się w wyniku napięć 
wywołanych przez władze pruskie. Początkowo re-
presje państwa dotyczyły używania języka polskie-
go. Usuwano go z sądów, administracji państwowej, 
zebrań także organizacji polskich (działacze potra-

fili obejść ten zakaz), zniemczano nazwiska i  na-
zwy miejscowości. Nauczyciele byli traktowani jak 
urzędnicy niemieccy, więc także i oni od 1877 roku 
nie mogli należeć do  polskich organizacji. Utwo-
rzono fundusz nagród za wspieranie niemieckości 
na Pomorzu. Po 1866 roku przesiedlano nauczycieli 
polskich w głąb Niemiec, aby ich zniemczyć i unik-
nąć wpływu na wychowanie Polaków.

Gdy narastał ucisk germanizacyjny, w  szko-
łach wprowadzono zakaz nauczania w  języku pol-
skim. Władze pruskie chciały włączyć szkołę, a tym 
samym polskich uczniów, w  nurt kultury niemiec-
kiej. W 1873 roku władze pruskie nakazały naucza-
nie wszystkich przedmiotów w  języku niemieckim, 
tylko religii i  śpiewu można było uczyć po polsku. 
Jednak w  1901 język polski wycofano z  nauczania 
także ostatniego przedmiotu, tj. z religii, co stało się 
zarzewiem strajków szkolnych w  Wielkopolsce, na 
Śląsku, Kaszubach i Kociewiu.

ZZ Katecheza w szkole pruskiej w 1908 roku (fot. retusz., R. Korth, Die preußische Schulpolitik und die polnischen 
Schulstreiks. Ein Beitrag zur preußischen Polenpolitik der Ära Bülow, Holzner-Verlag, Würzburg 1963
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Jak przebiegały strajki? 
Zacytuję w  tym miejscu Li-
dię Burzyńską-Wentland, 
która strajkom szkolnym 
z  lat 1906–1907 w  Prusach 
Zachodnich poświęciła pra-
cę doktorską. Autorka pisze: 

„Strajki wybuchające w szko-
łach ludowych Prus Zachod-
nich w  latach 1906–1907 
były jednolite pod względem 
formy. Dzieci przed lekcja-
mi religii wręczały nauczy-
cielowi pisma od  rodziców 
z  prośbą o  udzielanie nauk 
kate chizmowych w  języku 
polskim i  informacją o  za-
kazie uczestnictwa dzieci 
w  lekcjach religii udziela-
nych w  języku niemieckim. 
Pisma te podpisywane naj-
częściej przez ojców, praw-

nych opiekunów lub matki-wdowy, były redagowane 
po polsku i niemiecku. Po wręczeniu petycji ucznio-
wie polscy rozpoczynali lekcję religii pozdrowie-
niem «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus», 
a także odmówieniem polskiego pacierza. W trakcie 
lekcji dzieci na zadawane w języku niemieckim py-
tania odpowiadały po polsku bądź milczały. Ta for-
ma strajku wzorowana była na Wrześni, gdzie dzieci 
w  1901  roku odmówiły udziału w  niemieckich lek-
cjach religii”. Warto wspomnieć, że za przykładem 
dzieci z Wrześni poszli uczniowie w innych szkołach 
zaboru pruskiego. W  1906 opór dzieci, podtrzymy-
wany przez rodziców, doprowadził do  strajku po-

ZZ 1898, oficjalne ogłoszenie mieszkańcom wsi nakazów władz pruskich 
(fot. J. Oldenburg, Der Deutsche Ostmarkenverein 1894–1934, Lagos-Verlag, 
Berlin 2002, s. 174)

wszechnego. W  fazie największego 
nasilenia opór nakazom zaborcy sta-
wiło ok. 75 tys. dzieci, w ok. 800 szko-
łach spośród 1100 szkół na ziemiach 
polskich znajdujących się pod zabo-
rem pruskim. To jeden z uczestników 
wrzesieńskiego strajku napisał wy-
mowny wiersz:

„My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,
lecz „Vater unser” nie rozumiemy
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz”.

Rodzice uczniów pisali petycje 
do biskupa chełmińskiego i do papie-
ża. Pod petycją do Rzymu podpisało 
się ponad 150 tysięcy osób z  Wiel-
kopolski, Śląska i  całego Pomorza. 
W  odpowiedzi, w  maju 1907  roku, 
w sprawie strajków szkolnych na zie-
miach polskich pod zaborem pruskim 

zabrał głos ksiądz Adam Sapieha, wówczas pełniący 
w  Rzymie funkcję rzeczoznawcy ds. Kościoła pol-
skiego pod zaborem rosyjskim. Ksiądz książę Adam 
Sapieha zasłynął w historii Polski jako metropolita 
krakowski, kardynał i  protektor Karola Wojtyły – 
późniejszego papieża Jana Pawła II.

Sapieha, przebywający od  1906  roku u  boku 
papieża w  Rzymie, przesłał list do  strajkujących 
i  ich rodzin. Treść listu znamy z książki ówczesne-
go posła do  parlamentu niemieckiego Bernarda 
Chrzanowskiego, który pisze: „w maju [1907 roku] 
nadeszła odpowiedź z  Rzymu listem ks.  Adama 
Sapiehy. Pochwalając niezłomną wierność naro-

ZZ System nauczania w pruskiej szkole najtrafniej ilustrowali karykatu-
rzyści (źródło: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz)

Krzysztof korda
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Strajki szkolne na Kociewiu w latach 1906–1907

REJENCJA POWIAT MIEJSCOWOŚĆ

GDAŃSKA Kościerski Cieciorka, Cis, Jaroszewy, Skarszewy, Stara Kiszewa, Szczodrowo, Wysin

Starogardzki Barłożno, Bobowo, Borkowo, Brzeźno Wielkie, Bytonia, Ciecholewy, Czarna Woda, 
Czarnylas, Dąbrówka, Dąbrowa, Długie Pole, Gąsiorki, Gętomie, Grabowo Bobowskie, 
Iwiczno, Jabłowo, Jastrzębie, Kaliska, Karolewo, Kasparus, Karszanek, Klonówka, Klani-
ny, Królów Las, Kulice, Linowiec, Lipa Góra Mała, Lubichowo, Mościska, Ocypel, Osiek, 
Osowo Leśne, Pączewo, Pałubinek, Pinczyn, Rywałd, Rzężęcin, Skórcz, Smolniki, Staro-
gard (Gdański), Skorzenno, Szlachta, Studzienice, Suchobrzeźnica, Trzebiechowo, Wda, 
Wielki Bukowiec, Wycinki, Zblewo, Zelgoszcz, Zdroje

Tczewski Czarlin, Czatkowy, Ełganowo, Malenin, Mieścin, Nowy Dwór (obecnie dzielnica Pelpli-
na), Pelplin, Rajkowy, Subkowy

KWIDZYŃSKA Kwidzyński Bielsk, Bukowiny, Ciepłe, Dąbrówka, Dzierżążno, Frąca, Gogolewo, Gniew, Gręblin, 
Jaźwiska, Jeleń, Kamionka, Kopytkowo, Kościelna Jania, Leśna Jania, Lalkowy, Lignowy, 
Lisówka, Opalenie, Piaseczno, Pieniążkowo, Półwieś, Rakowiec, Rynkówka, Widlice

Świecki Błądzim, Brzemiona, Drzycim, Gruczno, Jeżewnica, Jeżewo, Komórsk, Krąplewice, Mor-
gi Dolne, Nowe, Osiny, Płochocin, Płochocinek, Przechowo, Przewodnik, Przysiersk, 
Rychława, Stara Rzeka, Warlubie

Na podst. L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

ZZ List otwarty Henryka Sienkiewicza na łamach 
„Czasu” do cesarza Wilhelma II; źródło: Polona.pl

ZZ Informacja „Gazety Toruńskiej” z 27 listopada 
1906 r. o strajku szkolnym w Starej Kiszewie; źródło: 
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa: kpbc.umk.pl

du polskiego dla kościoła, zapewniając, że  Ojciec 
św. nie zapomina o  jego potrzebach, zalecało pi-
smo «spokój i rozwagę, które do rozwiązania spraw 
najtrudniejszych tak bardzo się przyczyniają»”. 
Strajk z  lat 1906–1907 trwał w  wielu miejscowo-
ściach na Kociewiu, które ilustruje tabela.

Sprawa strajków szkolnych w Prusach Zachod-
nich poruszała opinię społeczną nie tylko w  Pol-
sce. W  odpowiedzi na strajk szkolny we Wrześni 
w  1901  roku, wiersz napisała Maria Konopnicka, 
a Laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku – 
Henryk Sienkiewicz na wieść o  wybuchu strajków 

STRAJK SZKOLNY NA KOCIEWIU 1906–1907
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Krzysztof korda

w 1906 roku na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu 
opublikował w  krakowskim „Czasie” List otwarty 
do  Jego Cesarskiej Mości Wilhelma II, króla pru-
skiego. Noblista, odwołując się do  sprawiedliwo-
ści, potępiał postępowanie Niemców wobec dzieci, 
uczniów polskich zamieszkałych w  państwie pru-
skim (niemieckim). Napisał m.in.:

„(…) ziemie, wchodzące w  skład państwa pru-
skiego stały się przybytkiem niedoli, która pod pa-
nowaniem Twojem wzrosła jeszcze, niestety, i  spo-
tężniała. Skargi na tę niedolę nie tylko rozlegają się 
napróżno, ale rząd W. C. Mości odpowiada na nie 
zarządzeniami, które nawet postronnym narodom 
wydają się czynami nienawiści, przemocy, i  jakby 
zemsty. (…)

Wasza Cesarska Mości! miara w  prześladowa-
niu ciał i dusz jest przebrana! (…)

Straszne, głęboko niemoralne i  nie dające się 
niczem usprawiedliwić są takie ustawy, na które od-
powiedzią jest płacz tysiąców bezbronnych dzieci.

Szkoła, a  w  niej nauczyciel w  Królestwie Pru-
skiem nie jest przewodnikiem, który dziecko polskie 
oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym 
ogrodnikiem, którego urzędowym obowiązkiem jest 
zdrową polską latorośl przemocą przerobić choćby 
na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każ-
dym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świ-
stu rózeg, więcej męczeństwa.

Miara została przebrana! Nieprawe prawa nie-
godne są swej nazwy. Wyjątkowe ustawy, łamiące 
poczucie słuszności, to oszczep na obu końcach ostro 
okuty, który przyszłe przewroty społeczne skierować 
mogą w  pierś państwa. Daleki jestem od  chęci 
wglądania w  sprawy i  losy Królestwa Pruskiego, 
wygłaszam tylko pewnik historyczny, że  rząd, któ-
ry pozwala sobie na wszystko, uczy poddanych, 
że  i  przeciw niemu można sobie na wszystko po-
zwolić. Niema prawa przeciw prawu, a  prawo 
do  bytu dał narodom Bóg. Ich prawo przyrodzo-
ne jest z Bożej łaski, więc monarchia, która swoje 
również z  Bożej łaski wyprowadza, tamtego naru-
szać nie powinien, bo tą samą ręką targa i podko-
puje własne. Lecz w  tej sprawie sam W. C. Mość 
będziesz sędzią najlepszym. Obecnie zechciej 
spojrzyć w oczy tej strasznej prawdzie, która bije 
ze stosunku państwa do Polaków i, choć tłumiona, 
wybucha, jak ogień z pod ziemi. Oto miliony ludu, 
nad którym kazała Ci czuwać Opatrzność, czują się 
za Twego panowania i  pod rządami Twych mini-
strów nieszczęśliwsze, niż kiedykolwiek przedtem; 
oto naruszone jest prawo człowieka do ziemi, naru-
szone jest prawo ogniska, – oto łzy dzieci oblewają 
zgwałcony stosunek dusz do  Boga. Niech wobec 
tego Twoje chrześcijańskie sumienie króla podyk-
tuje Twej woli przyszłe jej czyny”.

Ten niezwykle odważny list Henryka Sienkie-
wicza do monarchy dowodzi, jak wielkie emocje bu-
dził strajk dzieci w społeczeństwie.

O  strajkach dzieci w  Starej Kiszewskie infor-
mowała „Gazeta Toruńska” 27 listopada 1906 roku: 

„Dzieci w walce za wiarę. Ze Starej Kiszewy dono-
szą: W  sprawie strajku szkolnego powiat nasz nie 
pozostaje w  tyle. Nauczyciele, inspektorzy i  wójci 
w  różny sposób starają się stłumić, lecz daremnie. 
Jest bowiem pomiędzy naszymi gospodarzami duch 
silny i wytrwały, który ani gróźb, ni kar się nie lęka, 
przeciwnie – odwołują się do  sądu względem roz-
strzygnięcia tych spraw, mimo, że wiedzą, iż się na 
większe koszta narażają. Lecz hasłem tych walecz-
nych: «Za wiarę i prawa swoje!». Przykładem oczy-
wistym świeci mała wioska Pałubin, w której nawet 
większa część Niemców się znajduje, a opasana jest 
niemal w około osadnikami kolonizacyi.

Jest to formalne dolewanie oliwy do ognia, lecz 
niestety – w  swoim zaślepieniu nie przyznają tego 
nasi najserdeczniejsi”.

Jakie kary spotkały dzieci i ich rodziny na sku-
tek strajku szkolnego? Zacytuję świadka tych wy-
darzeń, posła Chrzanowskiego, który zabierał głos 
w sprawie strajku podczas posiedzeń pruskiego par-
lamentu. Poseł Chrzanowski w  swojej książce tak 
relacjonuje nałożone kary: „straszny był system kar. 
A więc, o ile chodzi o dzieci, stosowano na czele zwy-
kłe kary szkolne, spotęgowane oczywiście. Najpierw 
najłagodniejsze, jak karne zadania piśmienne, prze-
pisywanie całych stronic, w coraz większej liczbie. 
Dodatkowe godziny; za opuszczanie jednej lekcji re-
ligii 2 godziny z innym przedmiotem. Areszty przez 
szereg tygodni, wystawanie poza ławkami przez 
jedną lub dwie godziny z rzędu przez dwa do trzech 
tygodni. Następnie kary cielesne, najzwyklejsze, 
lecz silniejsze i liczniejsze; u chłopców i uderzenie 
trzcinką po rękach i bicie rozciągniętych na ławie; 
u dziewczynek uderzenie po rękach”.

Kiedy nie skutkowały takie środki, stosowano 
inne. Przymus szkolny obejmował dzieci w  wieku 
do  lat 14. Wobec dzieci strajkujących stosowano 
karę pozostawienia ucznia nadal w szkole. Była to 
kara dla dzieci i  rodziców. Dzieci nie mogły pójść 
do pracy, a tym samym poprawić budżetu domowe-
go. Ponadto dzieci strajkujących nie przyjmowano 
do  gimnazjów, uniemożliwiano im dalszą naukę. 
W  świadectwach wręczanych młodzieży za zakoń-
czenie szkoły umieszczano adnotację o  uczestnic-
twie w strajku szkolnym. Nakładano także kary na 
rodziców. Jeśli kary nie zostały uiszczone, karę eg-
zekwował komornik. Ponadto karano dzieci, które 
nie strajkowały, ale których rodzeństwo strajkowa-
ło. Usuwano więc ze szkół młodzież uczęszczającą 
do  gimnazjów, za karę za młodsze, strajkujące ro-
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STRAJK SZKOLNY NA KOCIEWIU 1906–1907

dzeństwo. Pozbawiano pracy rodziców pracujących 
w  przedsiębiorstwach państwowych np. zatrud-
nionych na kolei robotników jako odwet za strajk 
dziecka. Odwoływano z urzędów ojców piastujących 
funkcje społeczne np., sołtysów, ławników, członków 
dozoru szkolnego.

Jakie efekty przyniósł strajk? Czy zakończył 
się porażką? Na pewno, patrząc na konkretne daty: 
lata 1906 i 1907, to społeczeństwo bardzo boleśnie 
odczuło konsekwencje, następstwa strajku. Odczu-
ły je  całe rodziny. Mandaty nałożone na rodziców, 
egzekucje komornicze zwykłych, sprzętów codzien-
nego użytku zabranych z chłopskiej chaty, odczuły 
całe rodziny. Patrząc jednak przez pryzmat dłuższej 
perspektywy, należy pamiętać, że strajk objął dzieci, 
które w 1906 roku miały od 6 do 14 lat. W 1918 roku, 
w chwili kiedy powstała Polska, te dzieci miały 18 
do 26 lat. Poza tym ich młodsze rodzeństwo wycho-
wywane było w pamięci o tym wydarzeniu i strasz-
nym konsekwencjach.

Jaki był skutek strajku po latach? Doświadcze-
nie to było niezwykle ważne dla polskich patriotów, 
jeśli zważy się, że  przez dziesiątki lat obchodzono 
rocznicę strajków szkolnych. W 1918 roku powstaje 
państwo polskie, ale nie ma w nim Kociewia. Wybu-
cha powstanie wielkopolskie. Do pomocy walczącym 
Poznaniakom spieszą także Kociewiacy – ci sami, 
którzy będąc dziećmi walczyli w szkole z Niemcami. 
To także oni, w czasie strajku dzieci w wieku od 6 
do 14 lat, a w 1920 – pełnoprawni obywatele polskie-
go państwa, wstąpią do wojska polskiego, np. do 65. 
starogardzkiego pułku piechoty i wyruszą na wojnę 
polsko-bolszewicką i ostatecznie pokonają bolszewi-
ków pod Warszawą w sierpniu 1920 roku.

Bibliografia: „Czas” 1906, nr 270 z 24.11; „Gazeta Toruńska” 
1906, nr 272 z 27.11; L. Burzyńska-Wentland, Strajki szkol-
ne w  Prusach Zachodnich w  latach 1906–1907, Gdańsk 
2009; B. Chrzanowski, Strajk szkolny w Poznańskiem i na 
Pomorzu w latach 1906–07, Poznań 1930; J. Draus, R. Ter-
lecki, Historia wychowania, t. II: Wiek XIX i XX, Kraków 
2010, S. Lipski, Strajk szkolny 1906/1907 w powiecie staro-
gardzkim, Starogard Gdański 2006.

X sesja historyczna w Opaleniu
TOMASZ JAGIELSKI

10 maja 2019  roku, 
już po raz dziesiąty, 
w  Opaleniu odbyła 
się sesja historyczna 
przygotowana przez 
Koło Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego 
w  Opaleniu, Powia-
tową i  Miejską Bi-
bliotekę Publiczną 
im. ks. Fabiana Wierz-
chowskiego w  Gnie-
wie oraz ZKP Od-
dział Kociewski w Tczewie. Jej uczestnikami byli 
samorządowcy, lokalni działacze, młodzież oraz 
mieszkańcy Opalenia, Tczewa, Pelplina, Kwidzyna, 
Gniewu i Gdańska. Spotkanie kociewskich regiona-
listów przygotował i prowadził Marek Kordowski.

Jego pierwszą część stanowił występ uczniów 
miejscowej szkoły w ramach Teatru Cienia. Dzie-
ci i  młodzież zaprezentowały balladę pt. „Świte-
zianka”. Gromkie brawa dla młodych artystów 
oraz opiekunów Barbary i Zygmunta Rajkowskich 
były wyrazem uznania i szacunku dla aktorów. 

W  poczet członków Koła ZKP w  Opaleniu 
przyjęto nowego kolegę, Pawła Głowalę, poszerza-
jąc liczbę regionalistów. W dalszej części spotka-

nia Marek Kordowski przypomniał dzieje spotkań 
historycznych w Opaleniu. Prelegent przedstawił 
także historię bibliotek w  Opaleniu i  Wielkich 
Walichnowach. Warto przypominać i  promować 
lokalnych działaczy i polskich patriotów, bowiem 
dzięki ich pracy i  postawie funkcjonuje nasza 
Ojczyzna, duża i  ta lokalna – regionalna. Dyrek-
tor Powiatowej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im.  ks. Fabiana Wierzchowskiego w  Gniewie, Ja-
dwiga Mielke, wyróżniła zasłużonych pracowni-
ków i czytelników gniewskiej czytelni. 

Spotkanie w  Opaleniu zakończyło się pro-
mocją ostatniego, 12. numeru „Tek Kociewskich” 
i „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.

fot. Tomasz Jagielski
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Niewiele jest częściej przywoływanych zawołań 
na Pomorzu niż: „Nie ma Kaszub bez Polonii, 
a bez Kaszub Polski”. Te słowa kaszubskiego 

wieszcza Hieronima Derdowskiego – umieszczane 
na sztandarach organizacji, budynkach użyteczno-
ści publicznej czy przywoływane przy różnego ro-
dzaju uroczystościach – dziś nieco straciły na swojej 
mocy. Chociaż Derdowski zapisał je pod koniec 
XIX w., to na przełomie 1918 i 1919 r. nagle nabrały 
one olbrzymiego znaczenia, stając się niejako pro-
gramem politycznym Pomorzan, który trzeba było 
przekuć z idei w rzeczywistość.

Kaszuby i Kociewie, średniozasobne krainy rol-
nicze leżące na głębokiej prowincji II Rzeszy, nie 
wyróżniały się niczym szczególnym i  nie odgrywa-
ły żadnej istotnej roli. Sytuacja zmieniła się diame-
tralnie w drugiej połowie 1918 r., wraz z wybuchem 
rewolucji listopadowej w Niemczech, przerwaniem 
walk na frontach I wojny światowej i eksplozją aspi-
racji niepodległościowych Polaków, które w  sprzy-
jających warunkach międzynarodowych miały 
duże szanse na ziszczenie się. Kaszubi i Kociewiacy, 
w  tym zamieszkiwane przez nich powiaty, z  głów-
nym portem regionu – Gdańskiem, znaleźli się nagle 
w centrum konfliktu interesów odradzającej się po 
zaborach Rzeczypospolitej a ledwie co utworzonymi 
republikańskimi Niemcami.

Znaczna część polskich kręgów przywódczych 
z Warszawy, Poznania, Krakowa czy Lwowa doskona-
le zdawała sobie sprawę, że bez dostępu do Bałtyku 
wskrzeszone państwo nie ma szans na niepodległość 
pod względem gospodarczym, bo byłoby wykluczo-
ne z  udziału w  handlu światowym i  skazane na po-
średnictwo nie zawsze przyjaznych Niemiec czy Ro-
sji (niezależnie od  tego, w ramach jakich ustrojów 
te państwa funkcjonowałby). Dla 20–25-milionowej 
Polski, bo taka była projektowana, warunkiem ko-
niecznym było posiadanie dostępu do  morza, a  to 
można było osiągnąć poprzez włączenie w jej grani-
ce nadwiślańskich powiatów Kociewia i nadbałtyc-
kich Kaszub. Na to oczywiście nie chciało przystać 
społeczeństwo i rząd niemiecki.

Tę niezwykle skomplikowaną kwestię miały roz-
strzygnąć wielkie mocarstwa (głównie USA, Francja 
i Wielka Brytania) na obradującej od połowy stycz-
nia 1919 r. konferencji pokojowej w Paryżu. Konse-

kwencje ich decyzji, objawione światu 28 czerwca 
1919  r. w  traktacie wersalskim, na dziesięciolecia 
podzieliły Pomorze Gdańskie pomiędzy trzy organi-
zmy państwowe. Na spokojnych dotychczas obsza-
rach ustawiono kordony graniczne i  różne obszary 
celne. Zanim jednak do tego doszło, miało miejsce 
szereg zajść i zdarzeń, z których kilka, dla lepszego 
zrozumienia galimatiasu pomorskiego w 1919 r., na-
leży przytoczyć i przybliżyć ich kontekst.

W 1914 r. II Rzesza z optymizmem szła na woj-
nę. W społeczeństwie niemieckim panowało przeko-
nanie, że  walki szybko zakończą się zwycięstwem, 
zmobilizowani żołnierze wrócą po kilku miesiącach 
(może już na Boże Narodzenie), i podobnie jak przed 
ponad 40 laty, po wojnie francuskiej, z kontrybucji 
wpłynie olbrzymi zastrzyk kapitału na inwestycje 
publiczne. Tym razem w założeniach pruskich woj-
skowych coś poszło jednak nie tak. Nie zauważyli 
wielu nowych czynników, które później wpłynęły 
na los cesarstwa. Przedłużające się o  kolejne lata 
walki z użyciem nowych broni (gazy bojowe, wielo-
kalibrowa artyleria, lotnictwo, czołgi itp.), zamiast 
spodziewanej chwały, niosły za sobą miliony ofiar – 
zabitych, rannych, kalek – i potrzebę kolejnych re-
krutów, poświęcenia ludności cywilnej, problemów 
aprowizacyjnych. Te tragiczne skutki podkopały 
od środka morale armii niemieckiej, osłabiały wolę 
walki, zaufanie żołnierzy do oficerów i kult cesarza 
Wilhelma II.

Lenin sprowadzony do  Rosji, dzięki pomocy 
Niemców, ze swoimi bolszewikami w  1917  r. wy-
wołał rewolucję październikową. Opanował szereg 
istotnych ośrodków miejskich (Piotrogród, Moskwę) 
i zawarł pokój z Niemcami (traktat brzeski z marca 
1918 r.). Mógł teraz skupić się na wojnie domowej. 
Co ważne, II Rzesza wiosną 1918 r. wychodziła jako 
wygrana, okupując setki tysięcy kilometrów kwa-
dratowych zachodnich prowincji dotychczasowej 
Rosji, tj. m.in. ziemie polskie zaboru rosyjskiego, 
Ukrainę, Białoruś po sam Piotrogród (obecnie Pe-
tersburg). W  tej sytuacji Niemcy mogli przerzucić 
swoje główne oddziały z frontu wschodniego na za-
chodni i ruszyć do rozstrzygającej ofensywy przeciw 
Entencie. Ta jednak załamała się, ponieważ Francu-
zi oraz Brytyjczycy, wspierani przez świeże oddzia-
ły amerykańskie (Stany Zjednoczone przystąpiły 

ŁUKASZ GRZĘDZICKI

W drodze do traktatu wersalskiego 
Spór o Kociewie i Kaszuby w 1919 roku (1)
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do  wojny w  kwietniu 1917  r. i  zaczęły angażować 
w wojnę coraz większe siły), przeszli do kontrofen-
sywy. W obliczu klęski dowództwo niemieckie zaczę-
ło zdawać sobie sprawę, że tej wojny nie da się wy-
grać. Zwróciło się więc do przywódców zachodnich 
o ustalenie warunków rozejmu.

Warto pamiętać, że  zarówno okoliczności ze-
wnętrzne, jak i  sytuacja wewnętrzna Niemiec była 
tragiczna. W  październiku 1918  r. skapitulowały 
Austro-Węgry (główny sojusznik II Rzeszy). Z kolei 
na początku listopada wybuchły bunty marynarzy 
w północnych Niemczech, które poderwały do straj-
ków także robotników i  żołnierzy w  całym kraju. 
W  Niemczech nasilały się nastroje rewolucyjne, 
rząd tracił kontrolę nad kolejnymi miastami i regio-
nami, aż w końcu 9 listopada cesarz Wilhelm uciekł 
do Holandii i proklamowano republikę.

W  sytuacji pogłębiającego się chaosu we-
wnętrznego Niemcy, 11 listopada 1918  r., podpisa-
ły rozejm w Compiègne pod Paryżem, przerywając 
tym samym walki na frontach I  wojny światowej. 
Fakt, że trzej uczestnicy rozbiorów Polski w 1918 r. 
zostali pokonani, borykali się z  rozkładem swoich 
organizmów państwowych i wewnętrznymi rewolu-
cjami, był momentem, o którym marzyły pokolenia 
Polaków, chcących wybić się na niepodległość. Pol-
ska miała się odrodzić, ale rodziło się pytanie: jaka? 

W  jakich granicach? Z  jakim ustrojem? W  oparciu 
o  jakich sojuszników i  jak trwałe miałoby być to 
państwo?

8 stycznia 1918 r. prezydent USA Woodrow Wil-
son w swoim orędziu w Kongresie, w którym przed-
stawił zasady nowego ładu międzynarodowego po 
wojnie, właściwie ujął krystalizujący się i  dominu-
jący wśród aliantów pogląd na sprawę polską (zbli-
żone stanowisko zgłaszały potem Francja, Wielka 
Brytania i  Włochy). Dzięki zachowanym źródłom 
wiemy, że  każdy z  14 punktów orędzia prezydenta 
USA był gruntownie przemyślany, poparty opraco-
waniami naukowymi, a  każde słowo nieprzypadko-
wo użyte. Można więc poddać analizie odnoszący się 
do  Polaków trzynasty punkt sławnego orędzia Wil-
sona. Jego treść była następująca: 

13. PUNKT ORĘDZIA WILSONA
Powinno być zbudowane (should be erected) niepod-
ległe państwo polskie, które winno obejmować zie-
mie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie polską 
(indisputably Polish populations), mające zapewniony 
wolny i bezpieczny (free and secure) dostęp do morza, 
a którego niezawisłość polityczna i gospodarcza oraz 
całość terytorialna winna być zagwarantowana paktem 
międzynarodowym.

ZZ 11 listopada 1918 r., rozejm w Compiègne pod Paryżem. W wagonie kolejowym marszałek Ferdinand Foch (stoi), 
przewodniczący strony Sprzymierzonych, przyjmuje delegację niemiecką. Delegacji niemieckiej przewodził 

pisarz i polityk – Matthias Erzberger (ryc. M.P. Verneuil; źródło: pl.wikipedia.org)

W drodze do traktatu wersalskiego…
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Wśród Polonii amerykańskiej takie oficjalne 
stanowisko władz USA wywołało euforię, jednak jak 
się okazało w  następnych miesiącach każdy czyta-
jący te zapisy rozumiał je  nieco inaczej. Najbliżsi 
doradcy prezydenta Wilsona czy odpowiedzialny 
z  urzędu za politykę zagraniczną sekretarz stanu 
nie mieli gotowego rozwiązania, a co ciekawsze, roz-
patrywane warianty zrealizowania przedstawionych 
zapowiedzi często nie przewidywały granicy Polski 
na morzu. Warto więc zwrócić uwagę na przynaj-
mniej trzy sformułowania w  trzynastym punkcie 
orędzia Wilsona:

1. Nie przesądzał on o powstaniu niepodległego 
państwa polskiego, nie było więc ono konieczne dla 
zaistnienia nowego ładu, który miał być zaprowa-
dzony po wojnie.

O  ile w  przypadku pierwszych ośmiu punk-
tów orędzia prezydent użył czasownika „musi być” 
(must be), wytyczając cel działań, to w  kolejnych 
sześciu punktach posługuje się już łagodniejszym 
zwrotem: „powinna być” (should be). Nieprzypad-
kowo z pewnością też mówi o „budowie” (erected), 
zamiast „odbudowie” (re-erected) Polski, czyli nie 
przewiduje powrotu, jak wyobrażali sobie niektó-
rzy, do  granic przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. 
Nie zakładał więc on prostej restytucji państwa, ale 
ewentualne jego utworzenie. Domyśleć się więc 
można było, że  granice kraju będą wytyczane na 
nowo. Miało to znaczenie, zwłaszcza w  przypadku 
roszczeń Polaków do  Śląska, Mazur, Powiśla i  po-
wiatu lęborskiego, bytowskiego i  słupskiego, któ-
rych związki z I RP były bardzo luźne.

2. Dyskusyjny okazał się też zwrot „ludność 
bezsprzecznie polska” (indisputably Polish popula-
tions). Wilson planował więc wytyczenie granic pań-
stwa w oparciu o granice etnograficzne. Współgra to 
zresztą z wygłoszonym 5 stycznia 1918 r. w Londy-
nie przemówieniem ówczesnego premiera Wielkiej 
Brytanii Loyda Georga, który stwierdził: „Sądzimy 
(…), że  Polska niepodległa, obejmująca wszystkie 
rdzennie (genuinely Polish) polskie żywioły, które 
zechcą wejść w jej skład, stanowi pilną konieczność 
dla stabilizacji Europy”. To stanowisko brytyjskie-
go premiera zdaje się anonsować pomysł plebiscy-
tów jako środka rozwiązywania problemów teryto-
rialnych na peryferiach Cesarstwa Niemieckiego, 
co  później wpłynęło na los Ślązaków, Warmiaków 
i  Mazurów. Wiosną 1919  r., kiedy już na paryskiej 
konferencji pokojowej decydowano o przebiegu gra-
nicy polsko-niemieckiej, na ten zapis orędzia Wilso-
na o „ludności bezsprzecznie polskiej” zaczęli coraz 
wyraźniej powoływać się Niemcy. Kwestionowali 
plany przyznania sporej części obszarów Pomorza 
Gdańskiego Polsce, wskazując jakoby zamieszkują-
cy tę prowincję Kaszubi nie spełniali przesłanki by-

cia indisputably Polish populations. Ważnym jednak 
czynnikiem z pewnością okazał się też fakt, że zie-
mie zamieszkiwane przez Kaszubów miały nadmor-
ski charakter, co powiązano w 1919 r. z obietnicą za-
pewnienia Polsce dostępu do morza. Kociewie było 
pomostem prowadzącym do nadmorskich powiatów, 
gdzie opowiadający się za Polską Kaszubi stanowili 
większość.

3. Stany Zjednoczone w orędziu Wilsona plano-
wały „wolny i bezpieczny dostęp do morza” dla ewen-
tualnie przyszłej Polski. Jednak w  1918  r. pojawiło 
się w opracowaniach naukowców i dyplomatów wie-
le różnych wariantów wywiązania się z  tej zapowie-
dzi. Okazało się to najtrudniejszym wyzwaniem przy 
określaniu później w Wersalu zachodniej granicy Pol-
ski. Dla przykładu, w lipcu 1918 r., doradca prawny 
Departamentu Stanu D.H. Miller opracował memo-
riał zawierający trzy następujące możliwości realiza-
cji postulatu zapewnienia Polsce dostępu do morza:

1) Przez przyznanie Polsce terytoriów niewąt-
pliwie polskich, rozciągających się poprzez prowin-
cje niemieckie, wzdłuż Wisły do  Bałtyku, nie włą-
czając jednak portu gdańskiego i Prus Wschodnich, 
które są wyraźnie niemieckie;

2) Inną możliwością terytorialnego dostępu 
Polski do morza, jaka być może będzie istniała, jest 
unia Polski z Litwą;

ZZ Od słów prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa 
Wilsona (na fot. Harrisa & Ewinga z 1914 r.) – „należy 
stworzyć [powinno być zbudowane] niezawisłe pań-
stwo polskie” – rozpoczęła się polska droga do niepod-
ległości w 1918 roku (źródło: pl.wikipedia.org)

Łukasz grzędzicki
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3) W  przypadku braku dostępu terytorialne-
go do Bałtyku, dostęp Polski do morza należałoby 
stworzyć koniecznie w drodze układu w przedmio-
cie pewnego rodzaju serwitutu międzynarodowego 
przez terytorium Niemiec – wzdłuż Wisły do Gdań-
ska – układu, który być może byłby najbardziej 

skomplikowany spośród umów, jakie zna prawo 
międzynarodowe.

W październiku 1918 r., kiedy w Białym Domu 
prezydent Wilson podjął przewodniczącego Komi-
tetu Narodowego Polskiego Romana Dmowskiego 
(przez aliantów uważanego za oficjalnego repre-

ZZ Ręcznie kreślona mapa, stanowiąca załącznik nr 4 do memoriału Romana Dmowskiego o terytorium państwa 
polskiego, złożonego prezydentowi Woodrowowi Wilsonowi 8 października 1918 r., podczas spotkania w Białym 

Domu. Paderewski był zwolennikiem takich granic przyszłej Polski – taki program terytorialny konsultował 
z nim Dmowski. Do początków kwietnia 1919 r. wielu ekspertów amerykańskich przewidywało przyznanie Polsce 

szerokiego dostępu do morza, wraz z Gdańskiem (źródło: Biblioteka Kongresu USA)

W drodze do traktatu wersalskiego…
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zentanta przyszłej Polski) i podczas spotkania dys-
kutowano o granicach zachodnich przyszłej Polski, 
Dmowski przekazał mapę (zachowała się w Biblio-
tece Kongresu USA). Zawierała ona oczekiwania 
reprezentowanego przez niego środowiska, doma-
gając się przyznania szerokiego dostępu do Bałtyku 
wraz z Gdańskiem i pasem ciągnącym się od Elblą-
ga po Słupsk. Zatem planowano włączenie do Polski 
znacznej części rejencji koszalińskiej, tj. powiatów 
bytowskiego, lęborskiego i słupskiego. Zdecydować 
miała o tym konferencja pokojowa w Paryżu, która 
rozpoczęła się w połowie stycznia 1919 r., podczas 
której wypracowano m.in. traktat wersalski.

Tymczasem od początku listopada 1918 r. nastą-
piło gwałtowne ożywienie nastrojów niepodległościo-
wych wśród Polaków we wschodnich prowincjach 
Niemiec. Na ziemiach Królestwa Kongresowego 
i Galicji Zachodniej (tereny wokół górnego i środko-
wego biegu Wisły) z inicjatywy kontrolowanej przez 
Niemców administracji stworzono namiastkę pań-
stwowości polskiej, stawiając na jej czele 11 listopada 
1918 r. uwolnionego kilka dni wcześniej z internowa-
nia w  Magdeburgu działacza socjalistycznego Józe-
fa Piłsudskiego. Miał on przedstawicielowi władz 
niemieckich obiecać wówczas, że  nie będzie zabie-
gał o włączenie w granice nowotworzonego państwa 
Poznania i Gdańska wraz z  otaczającymi je prowin-
cjami, co miało uspokoić władze w Berlinie. Władze 
tej Polski Piłsudskiego z końca 1918 i początku 1919 r. 
borykały się z olbrzymimi problemami gospodarczy-
mi (głód, zniszczony przez wojnę i okupację przemysł 
oraz ogołocone rolnictwo), społecznymi (ruchy rewo-
lucyjne z groźbą bolszewizacji kraju) i bardzo słabą 
namiastką sił zbrojnych. W  1918  r. tylko Niemcy 
uznały międzynarodowo istnienie tej Polski. Granice 
jej były nadal nieokreślone.

Warto pamiętać, że  28 listopada 1918  r. wła-
dze rządu warszawskiego (Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski, premier Jędrzej Moraczewski i  minister 
spraw wewnętrznych Stanisław August Thugutt) wy-
dały dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawo-
dawczego. Pierwszy raz po rozbiorach miał się zebrać 
polski Sejm i ustanowić ład państwa. Póki co wybory 
miano przeprowadzić tylko na kontrolowanych przez 
rząd warszawski terytoriach, ale warto wspomnieć, 
że przewidywano ich przeprowadzenie w kolejnych 
okręgach, zaraz po ich włączeniu w  granice Polski, 
ustalając już liczbę przypadających im mandatów. 
I  tak dla przykładu, w  okręgu nr 60 (obejmującym 
powiaty kartuski, pucki, wejherowski, kościerski, 
starogardzki, kwidzyński, sztumski, grudziądzki, 
brodnicki, świecki, chełmiński i tczewski z siedzibą 
głównej komisji wyborczej w Kartuzach) przewidzia-
no wybór 12 posłów, w okręgu nr 68 (powiat elbląski, 
malborski, gdański i miasto Gdańsk z główną siedzi-

bą komisji w Gdańsku) przewidziano wybór 8 posłów 
i wreszcie w okręgu nr 69 (powiat lęborski, słupski, 
bytowski, człuchowski, złotowski i wałecki z główną 
siedzibą komisji w Złotowie) przewidziano wybór 7 
posłów. Był to zatem wyraźny sygnał, że Polska by-
najmniej nie rezygnowała ze swoich roszczeń do sze-
roko rozumianego Pomorza Gdańskiego. Takie było 
stanowisko ośrodka warszawskiego.

Zaraz po przerwaniu w listopadzie 1918 r. dzia-
łań na froncie zachodnim i  proklamowaniu repu-
bliki w  Niemczech, zamieszkujący ten kraj Polacy 
postanowili przeprowadzić wybory do Sejmu Dziel-
nicowego. Miał on reprezentować obywateli nie-
mieckich polskiej narodowości i zgłaszać ich postu-
laty. Jego posiedzenie, które miało miejsce w dniach 
3–5 grudnia 1918 r. w Poznaniu, było wielką mani-
festacją oczekiwań adresowanych do  zwycięskich 
mocarstw i władz Niemiec. Na blisko 1400 posłów 
wybrano ponad 260 z  Pomorza Gdańskiego. Wice-
marszałkiem Sejmu został adwokat Stefan Łaszew-
ski (wcześniej będący m.in. posłem do Reichstagu 
z okręgu kaszubskiego), a do prezydium sejmowego 
wybrano także Stefana Gracza z Lęborka.

Sejm Dzielnicowy wzmógł proces tworzenia 
polskich rad ludowych w terenie. Rady w wioskach, 
miastach czy powiatach występowały w  obronie 

Łukasz grzędzicki

ZZ Dr Stefan Łaszewski – poseł do Reichstagu z Prus 
Królewskich, przewodniczacy Podkomiasriatu 
Naczelnej Rady Ludowej dla Prus Królewskich 
w Gdańsku, pierwszy wojewoda pomorski w II RP. 
(fot. NAC, sygn. 1-A-2941)
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interesów społeczności pol-
skiej, zgłaszając postulaty 
dotyczące oświaty, bezpie-
czeństwa czy gospodarki.

Szczególnie po wybu-
chu powstania wielkopol-
skiego, pod koniec grudnia 
1918  r., niemieckie władze 
administracyjne wzmo-
gły działania wymierzone 
w  polski ruch narodowo-
ściowy na Pomorzu. Za nimi 
szły represje i akcje zastra-
szania ludności przez for-
macje Grenzschutzu, często 
stosującego przemoc fizycz-
ną i brutalną siłę. W samym 
Gdańsku niemiecka ludność 
(stanowiąca zdecydowaną 
większość mieszkańców) występowała przeciw-
ko przyznaniu miasta Polsce, a  szczególnie liczne 
były manifestacje pod koniec marca 1919 r., kiedy 
to w Paryżu liderzy mocarstw zachodnich wchodzili 
w  decydujący etap konferencji pokojowej. Polacy 
z Pomorza Gdańskiego również organizowali liczne 
wiece i pisali petycje do Paryża, domagając się przy-
znania prowincji odbudowywanej Rzeczypospolitej. 
Pomimo wielkich emocji, obu stronom konfliktu 
udało się powstrzymać swoje społeczności przed 
wybuchem otwartej wojny domowej i  rozlewem 
krwi. Także Berlin i  Warszawa, mające na głowie 
szereg innych problemów wewnątrz swoich państw 
i na ich granicach, były zwolennikami zdania się na 
decyzję wielkich mocarstw.

Polacy na Pomorzu Gdańskim nie zdecydowali 
się zbrojnie wystąpić przeciwko Niemcom na prze-
łomie 1918 i 1919 r. i nie zorganizowali powstania. 
Niemcy dysponowali na Pomorzu Gdańskim znacz-
nie lepszymi i utrzymanymi w większej dyscyplinie 
oddziałami wojskowymi niż było to w Wielkopolsce. 
Na południu regionu (Toruń, Chełmno, Grudziądz) 
obsadzone były potężne twierdze.

Alianci byli gotowi udzielić Polsce uznania 
międzynarodowego, a  potem wysłać tak potrzebną 
pomoc żywnościową, gospodarczą i  militarną, pod 
warunkiem, że  na czele państwa stanie osoba cie-
sząca się mirem wśród różnych stronnictw polskich 
i  zaufaniem liderów Zachodu. Do  Polski rządzo-
nej od 11  listopada przez socjalistów, Piłsudskiego 
i  Moraczewskiego, do  niedawna współpracujących 
z Niemcami i Austriakami, rządy USA, Francji czy 
Wielkiej Brytanii obawiały się wysyłać wsparcie, 
licząc się, że kraj może wpaść w ręce bolszewików. 
Zresztą 15 listopada 1918  r. nad Zamkiem Królew-
skim w  Warszawie zawisł czerwony sztandar re-

wolucji. W  tej sytuacji alianci wysłali z  zadaniem 
Ignacego Paderewskiego jako męża opatrznościo-
wego, mającego zjednoczyć Polaków. Postawił on 
jednak warunek, że pojedzie do Warszawy, ale przez 
Gdańsk, co wyraźnie miało podkreślić polskie rosz-
czenia do tego miasta i przede wszystkim portu.

25 grudnia 1918  r. do  Nowego Portu przybiły 
brytyjskie krążowniki z Paderewskim na pokładzie, 
podobno witane entuzjastycznie przez tłumy pol-
skiej ludności Gdańska. Następnego dnia wyruszył 
on do Warszawy, ale wbrew woli władz niemieckich 
udał się tam okrężną drogą, bo przez Poznań, gdzie 
27 grudnia, w  związku z  euforią wywołaną przy-
jazdem tego światowej sławy pianisty, wybuchło 
antyniemieckie powstanie. Na początku stycznia 
1919  r. Paderewski dotarł do  Warszawy i  po kilku-
nastu dniach objął funkcję premiera i  jednocze-
śnie ministra spraw zagranicznych. Umożliwiło to 
uznanie międzynarodowe Polski przez USA, Wielką 
Brytanie, Francję, Włochy, Stolicę Apostolską itp., 
a także uruchomiło olbrzymią pomoc humanitarną, 
gospodarczą i  militarną dla odbudowywanego pań-
stwa, które walczyło o prawo do istnienia. Najkrót-
sza i  najszybsza droga, jaką pomoc mogła trafiać 
z  Zachodu do  Polski prowadziła naturalnie przez 
Gdańsk. Od  końca lutego 1919  r. zaczęły do  tego 
portu przybijać statki, głównie z  amerykańską, po-
mocą żywnościową. Do 1922 r. w ramach Amerykań-
skiej Administracji Pomocy do ludności polski trafi-
ło kilka milionów ton towarów (głównie żywności) 
o wartości około 4 miliardów obecnych dolarów. Po-
zwoliło to przeżyć i uniknąć śmierci głodowej kilku 
milionom mieszkańców regionów Polski (głównie 
Kongresówki, Galicji i Kresów Wschodnich) zdewa-
stowanych przez działania wojenne.

ZZ Cdn.

ZZ Przyjazd 27 grudnia 1918 r. Ignacego Paderewskiego do Poznania 
(źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu)

W drodze do traktatu wersalskiego…
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Wypada upamiętniać walkę naszych Pomorskich 
przodków o utrzymanie swego mienia w okre-
sie pruskiej niewoli porozbiorowej, zwłaszcza 

pruskiego naporu, gdy pruski Kanclerz Otto Bismark 
i jego podkomendni wołali: Rugować Polaków z ich 
warsztatów pracy, z ich majątków ziemskich, pozba-
wiać ich gospodarczego mienia, wtedy będą gospo-
darczo zależni od nas, wtedy staną się potulni, tak 
będą musieli nam usługiwać jak będziemy chcieli. 
Bismark był w tym czasie bożyszczem niemieckiego 
wschodu. Po walce z kościołem katolickim rozpoczął 
walkę z polskością, bezpośrednio z indywidualnymi 
Polakami i to coraz chytrzejszymi i brutalniejszymi 
metodami. Swoją politykę nazwał obłudnie walką 
o ochronę niemczyzny (na terenach zabranych Pol-
sce), jakoby zagrożonej przez Polaków.

W  roku 1885 spowodował wydalenie z  obsza-
ru Pomorskiego zaboru wszystkich polskich przy-
byszów z zaboru rosyjskiego i austriackiego, którzy 
od  wielu już lat zamieszkiwali w  zaborze pruskim 
i tu się zagospodarowali. Łącznie około 40000 miesz-
kańców, różnego wieku i  płci musiało tutejsze zie-
mie opuścić. W  następnym  roku 1886 sejm pruski 
uchwalił utworzenie Komisji Kolonizacyjnej, która 
zaopatrywana w  coraz to większe fundusze pań-
stwowe, miała wykupywać z  rąk polskich grunty 
i całe gospodarstwa rolne i je parcelować Niemcom, 
ściąganym nawet z głębi Rzeszy. Jednak, ogół Pola-
ków, w poczuciu spełnienia obowiązku narodowego 
zaczął się skutecznie przeciwstawiać, organizując 
z  inicjatywy Edwarda Kalksteina z  Jabłówka pol-
skie spółki parcelacyjne. Ich działalność umożliwi-
ły formalnie założone w  tym czasie banki polskie 
i  polskie kółka rolnicze. Obok parcelacji niemiec-
kiej powstała więc w  tym czasie skuteczna parce-
lacja polska. Jej dobre wyniki gospodarcze niepo-
koiły głównie miejscowych niemieckich posiadaczy 
majątków ziemskich. Trzej z  nich Ferdynand von 
Hansemann, Herman Kenneman i Henryk von Tie-
demann utworzyli Towarzystwo Popierania Niem-
czyzny na Kresach Wschodnich, nazywane skrótowo 
Hakata, od początkowych liter jego założycieli. Był 
to osławiony Deutcher Osmarkenverein. Od  jego 
utworzenia, tj. od  1894, datuje się nie przebierają-
ca w środkach nagonka na wszystko co polskie. Ha-
katyści uzyskali pełne poparcie wszystkich władz 

niemieckich, działaczom swoim wypłacali specjalne 
dodatki do pensji, emerytur i rent. Garnęli się więc 
do  nich niemieccy nauczyciele i  urzędnicy, którzy 
we wszystkie sprawy gospodarcze, polityczne i spo-
łeczne się wtrącali, by  zaskarbić sobie swoich mo-
codawców. Ale opór naszych działaczy, dzięki soli-
darnej, patriotycznej postawie ogółu społeczeństwa 
polskiego był znaczny i często skuteczny.

Szczególnie Kociewie zapisało się w  tej walce 
pięknymi działaniami. Działali tu, poza już wspo-
mnianym p. Kalksteinem jego krewni, p. Jackowski 
z  Jabłowa, ks. Dr Wolszlegier z  Pieniążkowa, jego 
bracia, Juliusz Kraziewicz z  Tymawy i  poucze-
ni przez nich coraz liczniejsi chłopi – właściciele 
gospodarstw starych i  tych nowych, powstałych 
w  wyniku parcelacji. W  tych bojach i  utarczkach 
o byt i utrzymanie swojej ziemi wysoko zapisali się 
chłopi z  Pińczyna; Parcelant Stopa jeszcze przed 
sławnym poznańskim Drzymałą z  Podargowic, za-
mieszkał w wozie przystosowanym do codziennego 
bytowania. Paweł Gackowski z Błądzimia w byłym 
powiecie świeckim odważną postawą o  swoje i  in-
nych chłopów prawa wiele krwi napsuł nie tylko 
żandarmom pruskim, ale i  ich przełożonym. Fran-
ciszek Pepliński spod Kościerzyny, który dopiero 
po wojnie (I-wszej światowej), dzięki staraniom ad-
wokata dr Aleksandra Wysockiego mógł osiąść na 
pięknym przyjeziornym gospodarstwie w Rokocinie 
pod Starogardem, przez wiele lat musiał przepychać 
swój wóz „cygański” z  miejsca na miejsce, zresz-
tą podobnie jak wielu innych parcelantów i  tych 
rolników, których budynek mieszkalny wymagał 
gruntownego remontu lub zastąpienia go nowym. 
Przyczynę stanowiła praktyka władz niemieckich 
nakazująca wstrzymywanie wydawania rolnikom 
polskim zezwoleń na budowę domów mieszkalnych. 
Wydana w tym czasie nowela do ustawy zasadniczej 
uprawniała władze terenowe – landratów i wójtów 
do  wstrzymywania tych budowli, a  władze te ko-
rzystały z niej chętnie z uwagi na osobiste korzyści. 
Chodziło o  zmuszanie Polaków do  wyzbywania się 
już dobrze zagospodarowanych działek parcelacyj-
nych, a  zwłaszcza o  wykupywanie starych gospo-
darstw. Ale i tym rolnikom mieszkającym w wozach 
zaczęto utrudniać życie i gospodarowanie. Nie mogli 

„mieszkać” w jednym miejscu dłużej niż 24 godziny. 

JÓZEF CEYNOWA

Własna ziemia 
skarbem zniewolonych Polaków
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Gdy byłem w Kościerzynie, to jeszcze w r. 1926-tym 
słyszałem chłopięce zawołania: Halo! Peplinszcz! 
Wio, wio, na drëgą strönę grance. Było to echo prak-
tyki z  lat pruskich, gdy Pelpliński był zmuszany 
do  codziennego przemieszczania swego mizernego 
domu. Przeganiano takich biedaków z  miejsca na 
miejsce. Mnożono coraz dotkliwsze kary, dochodziło 
do  rozpraw sądowych i  wielu gospodarzy musiało 
z tych wozów zrezygnować.

Tak zwani Drzymałowie kociewscy i  kaszub-
scy byli już wielokrotnie przedstawiani w  przeka-
zach dziennikarskich, szczególnie w  czasopismach 
przedwojennych. Zdaje się jednak, że  charaktery 
i motywacje gospodarzy polskich dochodzących na 
swe pola dla obsługi trzody i bydła, pozbawianych 
możliwości budowania domu mieszkalnego i  rów-
nież swobodnego mieszkania w wozie, przedstawia-
ni nie byli, a  przecież niemały ponosili trud, nie-
małą wykazywali zaciętość w  walce o  utrzymanie 
swej „polskiej placówki”. Oto w Dąbrówce, zwanej 
Dąbrówką Gniewską, parcelant Franciszek Umerski 
musiał przez długie lata przed I-szą wojną świato-
wą chodzić z wiadrami paszy z około kilometrowej 
odległości Starego Młyna na swoje pola, gdzie po-
stawił piękną oborę, w której trzymał swoją „chudo-
bę”. Musiał mieszkać kątem u szwagra, który tylko 
z wyrozumiałości narodowej tam go tolerował. Swą 
ziemię nabył za pośrednictwem spółki parcelacyj-
nej utworzonej w wyniku starań ks. dr. Wolszlegie-
ra, proboszcza w  Pieniążkowie, który był polskim 
posłem w sejmie pruskim. Spółka ta, płacąc więcej 
niż Niemcy, nabyła podupadły mająteczek Niemca 
Schaefera w Dąbrówce i rozparcelowała go pomię-
dzy polskich oczekujących. Udało się to dzięki za-
stosowaniu sprytnego wybiegu. Oto nasi Dąbrowia-
cy na wykazie nabywców umieścili na pierwszym 
miejscu nazwiska o  brzmieniu niemieckim: Franz 
Frost, Franz Albrecht, Felchner i  inne, a  władze 
niemieckie nie zwróciły uwagi na to, że  cała lista 
dotyczyła Polaków. Ich złość mogli już tylko skupić 
na sprzedawcy zmuszając go do opuszczenia okolicy. 

Postanowili jednak przepędzić również, szczęśliwe-
go z udanej transakcji, Umerskiego. Czekali z  tym 
aż ten wykończy zabudowania gospodarcze i zwiezie 
materiał budowlany przeznaczony na postawienie 
budynku mieszkalnego.

Umerski był weteranem z  wojny prusko-fran-
cuskiej 1870/1871 i  myślał, że  odbyta kampania 
w służbie Króla Pruskiego obroni go przed dokucz-
liwą praktyką administracji niemieckiej. Mówił mi: 
„Miałóm pamiątkową blachę z tej Reich wojny”. Nie-
stety, był znany jako dobry Polak – dlatego ledwo mu-
rarze po ukończeniu fundamentów domu rozpoczęli 
wznosić ściany, pojawił się żandarm na koniu, który 
po wywołaniu gospodarza, wymachując pisemnym 
nakazem, krzyknął – „sofort den Bau einstellen!” 
Umerski zaczął oponować, pokazywać ową „bla-
chę” upamiętniającą udział w wojnie, ale policjant 
był niewzruszony; Mówił: „niestety to było waszym 
obowiązkiem, ale jesteście nadal Polakiem, więc 
budowa musi być wstrzymana”. „Befehl ist Befehl” 
– ryknął na końcu i odjechał. Umerski zaczął teraz 
pukać do drzwi wpływowych ludzi, do urzędników 
rejencji kwidzyńskiej, ale nigdzie niczego nie wskó-
rał. Kiwali głowami, chwalili nawet gospodarność, 
ale radzili mu sprzedać całe mienie. Jeszcze gorzej 
dokuczali niemieccy nachalni reflektanci na kupno 
jego gospodarstwa. Ci od kłamliwych słów przecho-
dzili do gróźb; Zaczęto pomawiać Umerskiego o do-
konywanie kradzieży w  pobliskim lesie, o  kłusow-
nictwo (podrzucano mu skórki zajęcze). Zaczęto go 
obciążać dodatkowymi podatkami. Musiał zasięgać 
porad adwokackich i  stawać w  sądach, ale jednak 
przetrwał na swoim stanowisku. Pogoda, niepogoda, 
ciepło czy zimno udawał się na dalekie pole, by tam 
gospodarzyć. W czasie I-wszej wojny światowej ry-
gory administracyjne nieco zmalały, to też wierząc 
w  jej pomyślne dla Polski zakończenie zaczął na 
nowo gromadzić materiał budowlany pod ten wy-
marzony dom, zgromadził cegłę czerwoną i białą – 
symboliczne kolory polskości, by  z  chwilą upadku 
Niemiec móc przystąpić do  wznoszenia pokaźnego 
białoczerownego budynku mieszkalnego.

Jego marzenia się spełniły; Piękny dom zajaśniał, 
cały skąpany w słońcu w roku 1920-tym. Ale już nie 
ks. dr Wolszleger – wielki patriota polski go święcił, 
lecz również gorliwy Polak, nowy ksiądz – warmiński 
działacz plebiscytowy dr Gustaw Działowski.

„Wspierali mnia sómsiady” – mówił mi ten już 
sterany latami i  pracą członek Gminnej Rady Na-
rodowej a zarazem członek dozoru szkolnego szkoły, 
w której byłem kierownikiem – „bo jinacji by mnie 
jednak te juchy wykończyli, gospodarczo i fizycznie. 
Oj, panie szkólny ziamia to wielki skarb, uona dawa-
ło nóm moc i siła, uona nas trzymała w polskości; Jo 
eszcze tera na mym polu czuja sia jak młodzianiec”.

Własna ziemia skarbem zniewolonych Polaków

ZZ Józef Ceynowa (1905–1991), kaszubski pisarz, 
nauczyciel i działacz kulturalny, (fot. kaszubi.pl)
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To już 70 lat – pomyślałem, będąc na uroczystym 
spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 7 im. Sta-
nisława Staszica w Tczewie. Przed oczami 

mignęły mi moje szkoły podstawowe. W sumie 
uczęszczałem do trzech, rozpoczynając edukację 
w miejskiej placówce, potem w dwóch wiejskich 
ze wspaniałymi nauczycielami, których nazwiska, 
mimo 70 lat życia, pamiętam do dzisiaj. Wspomnie-
nia wywołały dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej 
nr 7, z warkoczami, ubrane w czarne fartuszki z bia-
łymi kołnierzykami oraz chłopiec w czarnej bluzie, 
również z białym kołnierzem. Czytali wspomnienia 
zawarte w starych kronikach Szkoły Podstawowej 
nr 7 z lat 50. ubiegłego wieku. Przecież wtedy to 
i ja chodziłem do podstawówki, gdzie prawie iden-
tyczne ubranka nosili dziewczyny i chłopcy. Wów-
czas nie było rajstop, dziewczyny nosiły pończochy, 
tzw. patentki. Chłopcy zaś szelki i krótkie spodenki 
z klapą, służącą oczywistym celom.

Refleksyjny w  czasie i  przestrzeni spektakl 
szkolny przypomniał mi także lekcje kaligrafii, 
kleksy z  atramentowego pióra maczanego w  kała-
marzu, tablicę i  kredę. W  przerwach grano w  pa-
lanta i sznurowaną piłką. Być może to, co piszę, nie 
jest dla wszystkich zrozumiałe, ale często z wiedzą 
jest tak, że trzeba gdzieś być, coś przeżyć, zobaczyć, 
co trudno potem wytłumaczyć innym.

Siedziałem i  słuchałem o  nauczycielach, któ-
rzy odeszli. Też takich miałem, przedwojennych, 
wszechstronnych, dobrze wykształconych, potrafią-
cych uczyć wielu przedmiotów: i matematyki, i mu-
zyki, i prac ręcznych.

Uroczystość w  SP 7 odbyła się 11 październi-
ka 2018  roku w  sali gimnastycznej. Uczestniczyły 
w niej władze samorządowe Tczewa z prezydentem 
Mirosławem Pobłockim, duchowieństwo, dyrekto-
rzy tczewskich szkół i absolwenci oraz nauczyciele 
szkoły.

– Dobrze, że są takie dni, kiedy można wyłożyć 
stare kroniki, aby zobaczyć jak szkoła przerodziła 
się w nowoczesną placówkę – powiedział prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

Mimo że nie byłem uczniem tej szkoły, pamię-
tam, jakie zmiany przeszła ona przez ostatnie lata. 
Ich opis zawarłem w publikacji książkowej pt. „Po-
dążać śladami przeszłości”, pod red. Katarzyny 
Bazy. Ta pięknie wydana książka jest zapisem nie 
tylko historii budowy SP nr 7, współpracy uczniów 
z Radiem „Głos” w Pelplinie, ale również przedsta-
wia sylwetkę patrona szkoły – Stanisława Staszica, 
uczniowską twórczość, wspomnienia wychowanków 
oraz pełne wykazy absolwentów.

Moją szczególną uwagę zwróciło wspomnienie 
o  Mieczysławie Pochwałowskim, napisane przez 

Minęło już tyle lat…

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

ZZ Uczniowie SP 7 w Tczewie, 11 października 2018 roku, podczas jubileuszu szkoły w historycznych obowiązkowych 
strojach uczniowskich z lat 50. minionego wieku; obok: dyrektor SP nr 7 Jan Kur prezentuje publikację mówiącą 
o historii szkoły (fot. Józef M. Ziółkowski)
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jego wnuczkę Annę Przanowską, z  domu Pochwa-
łowską, absolwentkę SP 7 z 1989 roku. Znaliśmy się 
z Mieczysławem wiele lat. Był to skromny, ale upar-
ty człowiek w dążeniu do tego, aby osiedle Staszica, 
leżące na obrzeżu miasta, posiadało oświetlone uli-
ce, wodociągi, kanalizację, gazociąg. Czasami wła-
dze nie za bardzo go kochały, choć walczył on o god-
ne życie „abisyńczyków”. Nie wiem też, czy wszyscy 
go doceniali. Zapewne byli i  tacy, którzy myśleli, 
że  wszystko zgodnie z  przysłowiem spada z  nieba. 
Niewielkie mieszkanie państwa Pochwałowskich 
było czasami biurem, czasami miejscem spotkań lu-
dzi, którzy wspierali działania Komitetu Osiedlowe-
go Samorządu Mieszkańców. To właśnie w jednym 
z pokoi, przy kawie przygotowanej przez żonę pana 
Mieczysława, zapadały decyzje, jak ma się rozwijać 
osiedle Staszica. Szkoda, że – jak mi powiedział tuż 

przed śmiercią Mieczysław Pochwałowski – znisz-
czył kopie protokołów z  zebrań. Dzisiaj byłaby to 
świetna lektura obrazująca pracę zaangażowanych 
mieszkańców osiedla.

– Chcemy urzeczywistniać nasze marzenia, 
a historia naszej szkoły jest realizacją marzeń wielu 
osób – powiedział dyrektor SP nr 7 Jan Kur. Najbar-
dziej przełomowym momentem w  dziejach szkoły, 
była jej rozbudowa w latach 2000–2003.

HISTORIA BUDOWY SZKOŁY

Kiedy w  latach międzywojennych powstawało 
osiedle Staszica i  budowano kilkadziesiąt domów, 
powstała również ochronka, świetlica i Spółdzielnia 
Pracy „Włókno”. Wspomniane inwestycje znalazły 
lokum w  budynku socjalnym, w  którym po II woj-

MINĘŁO JUŻ TYLE LAT…

ZZ (Od góry) Grupa uczniów w latach powojennych przed SP nr 7; wymagający modernizacji i remontu niszczejący 
budynek szkoły – widok od strony ul. Pionierów (fot. ze zbiorów rodziny Pochwałowskich)
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nie światowej, w 1949 roku, utworzono dwuklasową 
podstawową szkołę filialną, należącą do Szkoły Pod-
stawowej nr 2 przy ul. Południowej. W  1950  roku 
szkoła usamodzielniła się, a  jej pierwszym kie-
rownikiem został Stanisław Podkówka. 19 czerwca 
1982  roku szkole nadano imię Stanisława Staszica 
i otrzymała ona sztandar. Pod koniec lat 80. uczyło 
się w niej 300 uczniów.

W 1960 roku powołano Społeczny Komitet Roz-
budowy Szkoły. W jego skład wchodzili: Bronisława 
Kurek, Kazimierz Kruczyński, Leon Rogacki, Jó-
zef Ostrowicki, Stanisław Pielecki, Leon Witkowski, 
a  przewodniczącym został Mieczysław Pochwałow-
ski. Kierownikiem szkoły był wówczas Jan Warnke. 
Do istniejącego budynku po Spółdzielni Pracy „Włók-
no” dobudowano pawilon o trzech izbach lekcyjnych, 
sanitariaty i szeroki korytarz, który służył jako sala 
gimnastyczna. W takim stanie budynek starej szkoły 
służył przez wiele lat, jednak po pewnym czasie nie 
nadawał się już do prowadzenia zajęć. Ściany budyn-
ku pękały, wypaczały się ramy okienne w pawilonie. 
Ówczesna dyrektor Ewa Gdaniec (1985–1991) i  jej 
zastępczyni Jadwiga Andrzejewska żartowały, że ze 
względu na słaby strop któregoś dnia spadnie im 
z piętra do gabinetu szafa pancerna. Wtedy też roz-
poczęto starania o remont szkoły i rozbudowę.

Pieniądze zbierał Komitet Samorządu Miesz-
kańców z jego przewodniczącym Mieczysławem Po-
chwałowskim, brać szkolna zbierała butelki, złom. 
Sadzono też pasy ochronne z  drzew tuż za oczysz-

czalnią ścieków. Konto rozbudowy zasilały także za-
kłady pracy, w tym Tczewska Stocznia Rzeczna, Za-
kład UNIMOR. Dzięki staraniom redaktor Krystyny 
Myjkowskiej, „Głos Wybrzeża” (gazeta wychodzą-
ca w Gdańsku) w 1990 roku wpłacił pięć milionów 
złotych (przed denominacją). Ponieważ brakowa-
ło zaplecza do  budowy szkoły, złożyłem wniosek 
do  Miejskiej Rady Narodowej o  przeznaczenie kil-
kuset tysięcy złotych na wybudowanie pawilonu go-
spodarczego przy ul. Stoczniowców. Wybudowała go 
firma pana Mieczysława Mączki.

Zmiany polityczne w 1990 roku sprawiły, że nie 
rozpoczęto budowy szkoły. Nie było bowiem wolą 
pierwszych władz samorządowych Tczewa, aby to 
zadanie realizować, mimo że  istniało ono w  pla-
nach Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Kiedy razem 
z  Mieczysławem Pochwałowskim rozmawialiśmy 
z władzami Tczewa, żeby przekonać je do dalszych 
działań, odpowiedź była polityczna: „To za komu-
ny istniały czyny społeczne w  oświacie. Teraz bę-
dzie planowany rozwój inwestycji oświatowych” – 
stwierdzili wówczas dwaj przedstawiciele tworzącej 
się władzy samorządowej. Na nic zdały się wyjazdy 
dyrektor Ewy Gdaniec, przewodniczącej Rady Ro-
dziców Iwony Rogowskiej oraz Mieczysława Po-
chwałowskiego do kuratorium.

Podczas spotkania z  kuratorem Jerzym Ochot-
nym stwierdził on, że  skoro władze Tczewa nie 
chcą tej szkoły, to on ma sporo wydatków i  niedo-
kończonych szkół w województwie gdańskim, i ma 

ZZ 19 czerwca 1998 r. Mieczysław Pochwałowski był jednym z tych, którzy wmurowali akt erekcyjny pod budowę 
nowej szkoły (fot. Józef M. Ziółkowski)

Józef M. Ziółkowski
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na co wydać pieniądze przeznaczone na rozbudowę 
szkoły. W lutym 1991 roku kurator skierował pismo 
do  Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Urzędu Miasta, 
w którym napisał, że nie widzi możliwości budowy 
szkoły. W  1992  roku przedstawiciele Narodowego 
Czynu Pomocy Szkole i Komitetu Rozbudowy oraz 
Komitetu Rodzicielskiego zdecydowali o  przekaza-
niu kwoty 26 mln starych zł na konto Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Komitet rozwiązał się, a  pozostałe 
pieniądze wykorzystano na zakup mebli i  innego 
sprzętu potrzebnego szkole.

Ze względu na zły stan budynku, szkole groziło 
zamknięcie. Potwierdzały to kontrole Państwowej In-
spekcji Pracy i Straży Pożarnej. W 1994 roku, kiedy 
zostałem radnym i  przewodniczącym Komisji Pro-
mocji, rozpoczęły się kolejne starania o  rozbudowę 
szkoły. 25 stycznia 1995 roku odbyło się na osiedlu 
Staszica zebranie, w którym uczestniczyło 146 miesz-
kańców. Ze strony władz miasta obecni byli: prezy-
dent Tczewa Zenon Odya, wiceprezydent Krzysztof 
Witosiński, skarbnik miasta Ryta Chirek oraz kierow-
nik Referatu Inwestycji UM Brunon Gierwatowski. 
W protokole z tamtych lat czytamy: „Należy przystą-
pić do  działań zmierzających do  rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 7. Uczestnicy zebrania zwracają się 
z prośbą do Rady Miejskiej o ujęcie w tegorocznym 
budżecie środków koniecznych do  wykonania doku-
mentacji technicznej rozbudowy szkoły”.

Powołano Społeczny Komitet Rozbudowy 
Szkoły. Wówczas skierowałem pisma do  Mirosła-

wa Ostrowskiego – przewodniczącego Rady Miasta, 
Zenona Drewy – przewodniczącego Komisji Oświa-
ty i  Kultury Fizycznej oraz Henryka Etmańskiego 
– przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej 
o umieszczenie w budżecie zadań związanych z bu-
dową szkoły. W kwietniu otrzymaliśmy pismo podpi-
sane przez wiceprezydenta Krzysztofa Witosińskie-
go informujące, że  sprawa rozbudowy szkoły była 
omawiana na Zarządzie Miasta oraz komisjach Rady 
Miejskiej. Zarząd Miasta postanowił przeznaczyć 
300 mln zł (30 tysięcy zł po denominacji) i ogłosić 
przetarg na wykonanie dokumentacji. Liczono też 
na aktywność Społecznego Komitetu Rozbudowy, 
a także społeczeństwa osiedla Staszica. Stwierdzono, 
że o powodzeniu przedsięwzięcia decydować będzie 
zaangażowanie społeczne, rozbudowa szkoły zde-
rzyła się bowiem z innymi inwestycjami. W strategii 
miasta przyjęto dwa priorytetowe zadania: zakoń-
czenie budowy oczyszczalni ścieków oraz budowy 
mostu w ciągu ul. Gdańskiej.

Chcąc budować szkołę, trzeba było również 
pokonać problem zasilania w gaz kotłowni szkolnej. 
Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w  Gdań-
sku musiał wyrazić zgodę na przyłączenie szkoły 
do istniejącej sieci na osiedlu, a tym samym wyko-
nać dodatkowe inwestycje. Dokumentacją budowy 
i zestawieniem kosztów zajęło się Przedsiębiorstwo 
Usług Inwestycyjno-Projektowych „Inwestor”.

25 stycznia 1996 roku w szkole odbyło się kolej-
ne zebranie 125 mieszkańców. Uczestniczył w nim 

ZZ Budowa segmentu „A” oddanego do użytku pod koniec 1999 roku (fot. Józef M. Ziółkowski)

MINĘŁO JUŻ TYLE LAT…
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wiceprezydent Grzegorz Dworak, Henryk Etmań-
ski, Ryta Chirek i  Marcjusz Fornalik – główny in-
żynier miasta. Wiceprezydent Dworak stwierdził, 
że miasto posiada pieniądze na dokumentację, oraz 
że  jest ona w  trakcie realizacji, jednak z  umowy 
współfinansowania wycofało się Kuratorium Oświa-
ty w Gdańsku i brakującą kwotę trzeba będzie doło-
żyć z budżetu miasta. Potwierdził, że Urząd Miasta, 
Urząd Gminy Tczew i  Kuratorium Oświaty muszą 
dojść do porozumienia w sprawie finansowania bu-
dowy szkoły. Realizacja zadania miała być możliwa 
dopiero po zakończeniu hali sportowej przy Zespole 
Szkół Budowlanych.

W październiku zwróciłem się z prośbą do Ze-
nona Odyi, aby przedstawiono dalsze działania do-
tyczące rozbudowy szkoły. Stwierdziłem, że obecnie 
ze względu na brak remontu starej szkoły jej stan 
jest katastrofalny. Również Rada Rodziców, 4 wrze-
śnia 1996 roku, skierowała pismo do Zarządu Miasta. 
Argumentowano w  nim, że  sytuacja szkoły z  roku 
na rok pogarsza się. Projekt budowy nowej szkoły, 
który można było  realizować etapami, był w pełni 
przygotowany. Szkoła posiadała 19 oddziałów i tylko 
10 pomieszczeń lekcyjnych dla 352 dzieci. Na kata-
strofalny stan budynku przymykały oko służby po-
rządkowe i różnego rodzaju inspekcje.

W  tymże  roku przygotowano projekt moderni-
zacji i rozbudowy szkoły. Rada Miasta zobowiązała 
Zarząd Miasta do umieszczenia w projekcie budżetu 
na 1998 rok funduszy na inwestycję. W listopadzie 
1997 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarzą-
dem Miasta a  Zarządem Gminy Tczew (25%) oraz 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku (do 40%) w sprawie 
partycypacji w kosztach rozbudowy i modernizacji 
szkoły. Zgodnie z  porozumieniem, dzieci z  gminy 
Tczew zamieszkałe w sołectwach będą mogły reali-
zować obowiązek szkolny w szkołach podstawowych 
w Tczewie. Zachowała się obszerna korespondencja 
pomiędzy Komitetem Rozbudowy Szkoły a  Urzę-
dem Miasta. Pamiętam przestrogę prezydenta Ze-
nona Odyi, który kiedyś powiedział mi, że – tak czy 
siak – szkołę będzie musiało rozbudować miasto. 
Po  roku realizacji inwestycji z  finansowania wyco-
fała się Gmina Tczew. Również bardzo małe środki 
otrzymało miasto z Kuratorium Oświaty.

Wiosną 15 kwietnia 1998  roku Zakład Usług 
Komunalnych w  Tczewie rozpoczął prace przy 
fundamentach pierwszego segmentu budynku 
szkoły. 19 czerwca wmurowano akt erekcyjny pod 
budowę placówki. Harmonogram realizacji budo-
wy zakładał najpierw powstanie dydaktycznego 
pawilonu „A”, który został oddany do  użytku pod 
koniec 1999 roku. W styczniu następnego roku kla-
sy starsze przeprowadziły się do nowych sal lekcyj-
nych. Poświęcił je ksiądz Mieczysław Więckowski. 

W  kolejnym  roku, 1 września 2001  roku, oddano 
do  użytku skrzydło „B”. Zamiast projektowanego 
dydaktycznego segmentu „C” budynku szkoły, po-
stanowiono wybudować salę gimnastyczną. Sporo 
było przeciwników tego pomysłu, ale nie wyobra-
żaliśmy sobie szkoły bez sali gimnastycznej. Dzi-
siaj okazuje się, że  segment „C” byłby potrzebny. 
Sala gimnastyczna została poświęcona w  dniu pa-
trona szkoły, a  budowę rozpoczęto w  2002  roku. 
Prezydent Zenon Odya podczas jej otwarcia powie-
dział, że jest ona prezentem od miasta dla młodzie-
ży i społeczności osiedla w Tczewie. Przy budowie 
szkoły pracowali robotnicy z  robót publicznych. 
Nadzór budowlany pełnił inż. Henryk Baniecki, ro-
botami murarskimi kierował Ryszard Kobiela, in-
spektorem nadzoru był Janusz Wrycza.

Zaledwie w  kilku zdaniach wspominam o  sa-
mej budowie szkoły. Najwięcej miejsca poświęciłem 
przygotowaniom do inwestycji, bowiem najtrudniej 
jest przekonać kogoś do podjęcia działań. Gdy to na-
stąpi, sprawa biegnie swoim torem.

Z  tamtego czasu dobrze wspominam determi-
nację władz Tczewa, które – uporawszy się z innymi 
inwestycjami – kontynuowały budowę szkoły. Tak 
było nie tylko w  kadencji Rady Miasta 1994–1998, 
ale również w kadencji 1998–2002. Wówczas znala-
zła się spora grupa samorządowców z prezydentem 
Zenonem Odyą, skarbnikiem miasta, przewodniczą-
cymi Rady Miasta – Mirosławem Ostrowskim i Ka-
zimierzem Smolińskim. Znajdowaliśmy dobre roz-
wiązania w  czasie dyskusji ze  skarbnikiem miasta 
Rytą Chirek. Osobiście cenię sobie kontakty z Hen-
rykiem Etmańskim, Zenonem Drewą, wiceprezy-
dentem Adamem Protasiukiem. Wspomniałem, jak 
licznie przychodzili na spotkania.

Należy podkreślić ogromny wkład nauczycie-
li Szkoły Podstawowej nr 7, dyrektorów, o których 
wzmiankowałem wcześniej, a także tych, którzy pra-
cowali w czasie budowy szkoły: Zdzisława Bergiela 
i Jana Kura oraz Rad Rodziców.

Dzisiaj własnej szkoły zazdroszczą nam miesz-
kańcy innych osiedli. Znając realia, wiem, że  taki 
obiekt dzisiaj nie mógłby powstać, zatem dobrze 
wykorzystaliśmy moment historyczny.

Spełniło się marzenie Komitetu Osiedlowego 
Samorządu Mieszkańców, w  którym pracowali: Jó-
zef Libiszewski, Zygmunt Wiśniewski, Teresa Czer-
wińska, Aleksander Maciejewski, Józef Ostrowicki, 
Mieczysław Pochwałowski i niżej podpisany. Szcze-
gólnie M. Pochwałowskiemu, jako przewodniczące-
mu Komitetu, zależało, aby po rozbudowie szkoły 
stary budynek przeznaczyć na cele osiedlowe, m.in. 
przychodnię lekarską, przedszkole, bibliotekę, a na-
wet pocztę. Dzisiaj wszystkie instytucje, oprócz 
poczty, mają siedzibę w budynku dawnej szkoły.

Józef M. Ziółkowski
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Tczewianie brali aktywny udział w odbudowie 
wolności i demokracji wiosną 1989 roku. Działacze 
podziemnej NSZZ „Solidarności” podejmowali jaw-
ną działalność. Opozycja demokratyczna domagała 
się szerokiej suwerenności. Jeden z  największych 
wieców wyborczych przed 4 czerwca 1989  roku 
odbył się w Tczewie. W Tczewie też była siedziba 
Okręgu Wyborczego nr 23, gdzie wybrano m.in. 
pierwszego posła Ziemi Tczewskiej Olgę Krzyża-
nowską.

Jako tczewianie możemy być dumni z dokonań 
w naszym mieście i szerzej Ziemi Kociewskiej (dzi-
siaj powiatu tczewskiego) przed 30 laty. Pamiętajmy, 
że żyliśmy wtedy w granicach woj. gdańskiego. Tczew 
był wówczas trzecim pod względem wielkości i zna-
czenia ośrodkiem na Ziemi Gdańskiej. I  podkreśl-
my, iż w trudnych latach stanu wojennego, tczewska 
podziemna „Solidarność” należała do  najbardziej 
aktywnych na Pomorzu. Hasło „Solidarność ŻYJE!” 
okazywało się prawdziwe i żywotne. Przypomnijmy, 
iż od grudnia 1982 roku wychodziła podziemna „Ga-
zeta Tczewska”. Na niwie dziedzictwa „Solidarności” 
wyrastały też niezależne inicjatywy i  organizacje. 
Rolę Klubu Inteligencji Katolickiej spełniało pół-
jawne Duszpasterstwo Ludzi Pracy „Emaus”. Tutaj 
słuchano wykładów i dyskutowano o przyszłości ma-
łej Ojczyzny i wielkiej Ojczyzny – Polski po upadku 
komunizmu. Kapitalnego wsparcia udzielał duszpa-
sterstwu „Emaus” Kościół, a konkretnie parafia Pod-
wyższenia Krzyża Świętego (personalnie ks. Feliks 
Kamecki). W szerszej skali kościelnej doniosłą rolę 
spełniały Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (opie-
kun ks. Piotr Wysga). Do dziś pamiętam znakomitą 
prelekcję ks. Janusza Pasierba o kulturze w kościele 
św. Józefa. Z kolei w Ruchu Trzeźwości im. św. Mak-
symiliana Kolbe nie tylko debatowano o rozpijaniu 
społeczeństwa przez tzw. komunę, ale podjęto prak-
tyczne działania na rzecz trzeźwości i  abstynencji 
w  tczewskich parafiach. Oryginalnym i  bardzo cie-
kawym doświadczeniem w  Tczewie stał się Ruch 
Młodzieży Niezależnej (RMN), gdzie na bazie koła 
samokształceniowego wyrastała niezależna i  dyna-
miczna organizacja młodzieżowa. 

U progu 1989 roku w tczewskich komisjach za-
kładowych NSZZ „Solidarność’ podjęto batalię o przy-

wrócenie otwartej i legalnej działalności związku. Nie 
brakowało w naszym mieście odważnych i dzielnych 
działaczy wielkiego związku, ale historia tczewskiej 

„Solidarności” wciąż czeka na swoje opracowanie.
Wiosną 1989  roku w  Tczewie odczuwało się 

duże ożywienie obywatelskie i  wolnościowe. Nie-
zależne spotkania w  kręgu kilkudziesięciu działa-
czy odbywały się w  salkach katechetycznych przy 
ówczesnej kaplicy NMP Matki Kościoła, za zgodą 
i przy dyskretnym wsparciu ks. proboszcza Stanisła-
wa Cieniewicza. Tutaj, z  uwagi na konspirację, bli-
żej poznaliśmy się. Niewiele brakowało, a już wtedy 
Tczew miałby swojego posła. Postanowiliśmy jednak 
zdecydowanie zaangażować się w kampanię wybor-
czą do  parlamentu. Czasu było mało, gdyż wybory 
wyznaczono na 4 czerwca 1989 roku. Delegowaliśmy 
naszych solidarnościowych przedstawicieli do obwo-
dowych komisji wyborczych. Z kolei lek. med. Łucja 
Wydrowska-Biedunkiewicz i  moja skromna osoba 
zostaliśmy powołani do  Okręgowej Komisji Wybor-
czej Okręgu nr 23. Wtedy do sejmu były okręgi jed-
nomandatowe, a siedziba Okręgu Wyborczego nr 23 
mieściła się w Tczewie. I stąd ta nasza ważna rola. 
Kandydatem na posła w  tym okręgu została Olga 
Krzyżanowska. Kandydatura ta wzbudziła nasze 
zaufanie i  sympatię. Z  kolei naszymi kandydatami 
na senatorów zostali Lech Kaczyński i Bogdan Lis. 
Naturalnie wszystkie te decyzje personalne zapada-
ły w  Gdańsku, ale w  kampanię wyborczą naszych 
kandydatów i w obwodowych komisjach wyborczych 
oraz wspomnianej komisji okręgowej zaangażowa-
nych było dziesiątki, a  może i  kilkuset obywateli. 
Naprawdę było nas w  tamtym czasie wielu. Wtedy 
też zgłosił się z samochodem (bardzo wtedy potrzeb-
nym, bo mało kto go miał) i  ofertą pomocy Ferdy-
nand Motas, w przyszłości pierwszy demokratycznie 
wybrany prezydent Tczewa.

Tczew ma szczęście do  dokumentacji z  tam-
tych doniosłych wydarzeń. Regularnie ukazywała 
się „Gazeta Tczewska”. Ale zachowało się również 
oryginalne nagranie wideo z  całodniowego wiecu 
wyborczego kandydatów Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” w  Tczewie. To był niezwykły dzień 
– 27 maja 1989  roku – a  więc na tydzień przed hi-
storycznymi (jak się okazało) wyborami z 4 czerw-
ca 1989 roku. To była pamiętna, ciepła i słoneczna 

U źródeł tczewskiej wolności 
i demokracji

JAN KULAS
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sobota. Wtedy prawie wszystkie soboty były pracujące. 
W tą historyczną sobotę w Tczewie miał miejsce, podkreślić 
należy, całodniowy wiec wyborczy. Do południa gościł w na-
szym mieście Lech Wałęsa ze swoim najbliższym sztabem. 
Po południu zaprezentowali się na głównej scenie na Placu 
Hallera (wtedy Plac Wolności) nasi kandydaci do parlamen-
tu, tj. Olga Krzyżanowska, Lech Kaczyński i Bogdan Lis. 

Podczas tczewskiego wiecu przewinęło się kilka ty-
sięcy obywateli. Nie przypadkiem wszyscy kandydaci zo-
stali wybrani do parlamentu. Szczególnie istotny wówczas 
był wybór na posła Olgi Krzyżanowskiej, którą wkrótce 
w Sejmie (PRL) wybrano wicemarszałkiem. Zgodnie z jej 
obietnicą, w  Tczewie otwarto po raz pierwszy biuro po-
selskie. Mieściło się ono w ówczesnym Tczewskim Domu 

Kultury przy ul. Kołłątaja 9. Dzięki temu 
nawiązaliśmy kontakt ze  światem polityki 
ogólnopolskiej. Dużo wtedy się nauczyli-
śmy. Organizowaliśmy pierwsze wycieczki 
do parlamentu i na konferencje odbywające 
się w Sali Kolumnowej Sejmu. Wiedzą parla-
mentarną na bieżąco dzieliliśmy się w powo-
łanym już w połowie lipca 1989 roku Komite-
cie Obywatelskim Miasta Tczewa i na forum 
prasy lokalnej.

Powołanie Komitetu Obywatelskiego 
Miasta Tczewa miało kluczowe znaczenie 
dla przyszłości demokracji i  budowy samo-
rządności w naszym mieście. Komitet okazał 
się sprawnym i profesjonalnym podmiotem 
życia publicznego. Na jego forum było miej-
sce dla aktywności liderów związkowych 
o  ambicjach politycznych, animatorów opo-
zycji demokratycznej, działaczy Duszpaster-
stwa „Emaus” i  dla reprezentantów Ruchu 
Młodzieży Niezależnej. 

W  ciągu paru miesięcy KO opracował 
program rozwoju miasta, wziął udział w de-
bacie gospodarczej z konkurencją z drugiej 
strony. Kandydaci komitetu zostali też za-
proszeni do  pracy w  komisjach problemo-
wych Miejskiej Rady Narodowej. Tu uczyli 
się praktyki życia publicznego. Dnia 27 maja 
1990 roku (jakaż to zbieżność dat dziennych), 
w  wyniku wyborów samorządowych, Koali-
cja Solidarnościowo-Obywatelska (powoła-
na przez KO) zdobyła trzy czwarte manda-
tów. Pierwszymi reprezentantami Tczewa 
zostali prezydent Tczewa Ferdynand Motas 
i  przewodniczący Rady Miejskiej Jan Ku-
las. Z  kolei jesienią 1991  roku Tczew mógł 
już skutecznie wystawić swojego kandydata 
do Sejmu RP.

30. rocznica odzyskania wolności i  de-
mokracji jest znakomitą okazją, aby po-
dziękować wielu bezimiennym działaczom 
i  obywatelom, którzy w  różnoraki sposób 
wsparli kampanię parlamentarną z 4 czerw-

ZZ 15 maja 2009 r., spotkanie prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego z samorządowcami 
w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie pod-
czas uroczystej sesji z okazji 15-lecia pierw-
szych wolnych wyborów z czerwca 1989 roku. 
Prezydenta RP i przybyłych gości przywitali 
starosta tczewski Witold Sosnowski oraz 
prezydent Tczewa Zenon Odya. Wśród osób 
towarzyszących prezydentowi RP byli rów-
nież m.in.: Hanna Foltyn-Kubicka, Tadeusz 
Cymański i Jacek Kurski (fot. Stanisław 
Zaczyński)

Jan Kulas
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ca 1989  roku w  Tczewie. Osobiście 
bardzo dziękuję. Pamiętam wypowiedź 
bezinteresownego inżyniera, który po 
wyborach wycofał się z  aktywności 
(nie chciał też kandydować na radne-
go), mówiąc: „przyszedłem tylko wam 
pomóc”. 

Trzeba też wspomnieć tych dziel-
nych i  oddanych działaczy z  tamtej 
kampanii, którzy już, niestety, odeszli 
do Domu Pana, w tym m.in.: Zdzisława 
Jaśkowiaka, Ferdynanda Motasa, Ja-
nusza Miśkiewicza, lek.  med. Danutę 
Galewską, Ryszarda Hardta, Jerzego 
Wojdę i  zapewne wielu innych. Nale-
ży cieszyć się, że żyją i na ogół dobrze 
się mają, bardzo zaangażowani wtedy 
w dzieło tczewskiej wolności, tacy dzia-
łacze jak np.: lek. med. Łucja Wydrow-
ska-Biedunkiewicz, Andrzej Zieliński, 
Roman Bojanowski, Czesław Czyżew-
ski, Marian Sarnowski, Mieczysław 
Śliwka, Konrad Gajewski, Helena Kor-
dek, Irena Jedwabska, Maria Wojdyło, 
Barbara Włodarczyk, Krystyna Łata-
siewicz, Zbigniew Bulczak, Zbigniew 
Bułakowski, Marek Piwoński, Wojciech 
Szramowski, Nikodem Jaskólski, Le-
szek Muszczyński, Adam Urban, Wie-
sława i Mirosław Quella i inni. Można 
też wyrazić radość, iż niektórzy współ-
twórcy tczewskiej wolności otrzymali 
odznaczenia państwowe, w  tym presti-
żowy Krzyż Wolności i Solidarności.

ZZ 15 maja 2009 r. prezydent RP 
Lech Kaczyński w Centrum Kultury 

i Sztuki w Tczewie wspominał czerwco-
we wybory z 1989 r. Powiedział wówczas 
m.in., że doskonale pamięta swój udział 
w wiecu wyborczym w naszym mieście, 

27 maja 1989 r. (fot. Stanisław 
Zaczyński)

ZZ 20 maja 2009 r., w 20. rocznicę 
wyborów czerwcowych, w Centrum 

Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej 
Wisły w Tczewie, wystąpili uczestni-

cy tamtych wyborów. Wyżej, na fot. 
z 2009 roku (od góry, od lewej): Janusz 

Lewandowski, Jacek Taylor, Bogdan 
Lis, Olga Krzyżanowska (pierwszy poseł 
Ziemi Tczewskiej w kadencji 1989–1991 

i wicemarszałek Sejmu) i Jan Kulas. 
Niżej: m.in. Jacek Taylor, Olga 

Krzyżanowska, Adam Cherek 
(fot. z 2009 r. Jacek Cherek)

U źródeł tczewskiej wolności i demokracji
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26 marca 2019 roku w gościnnych progach 
Szkoły Podstawowej w Bytoni k. Zblewa 
odbyło się pierwsze w tym roku posiedze-

nie kapituły przyznającej honorowe tytuły: „Ambasa-
dor Kociewia” i „Perełka Kociewia”. Pomysłodawca 

„Ambasadora Kociewia”, gospodarz miejsca i prezes 
zblewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, Tomasz Damaszk, zaproponował nową kate-
gorię, którą będą honorowani biznesmeni kociewscy.

Przypomnimy, że pomysł przyznawania wyróż-
nień propagatorom Kociewia pojawił się w  ubie-
głym roku, w  trakcie przygotowań do  pierwszego 
zjazdu Kociewiaków, czyli Plachandrów Kociew-
skich, które odbyły się 25 sierpnia 2018 r. w Piasecz-
nie. Kapituła przyznała wtedy tytuł „Ambasadora 
Kociewia” Wojciechowi Cejrowskiemu i  zespołowi 
folklorystycznemu z Pelplina „Modraki”.

Młodym twórcom przeznaczone są Perełki Ko-
ciewia. W 2018 r. otrzymali je pochodząca ze Smęto-
wa pracownica Muzeum Ziemi Kociewskiej Izabela 
Czogała oraz pochodzący ze Zblewa organista archi-
katedry w Gdańsku-Oliwie Patryk Podwojski.

Również w  tym  roku kapituła ogłosiła nabór 
wniosków o  nadanie ww. tytułów. Ambasadorami 
Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne 
sfery życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, 
polityki, sportu, działalności społecznej i  charyta-
tywnej (wyróżnienie w  kategorii indywidualnej) 
oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki 
kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy 
nieformalne (wyróżnienie w  kategorii zbiorowej). 
Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest 
szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz 
szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w  kategorii biznesu 
może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje zwią-
zek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do roz-
woju gospodarczego i  ekonomicznego regionu, po-
zytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, 
wspiera – poprzez patronat lub sponsoring – wyda-
rzenia na Kociewiu.

Perełką Kociewia może być uhonorowana oso-
ba młoda (do 35. roku życia), o szczególnym dorob-
ku w  różnych dziedzinach życia społecznego (kul-
tura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna 
działalność) na rzecz Kociewia. Pomysłodawcą wy-

różnień dla młodych kociewiaków jest Gertruda Sta-
nowska – regionalistka z Bytoni.

O  nadaniu tytułu zainteresowani zostaną po-
wiadomieni najpóźniej miesiąc przed 2. Plachan-
drami Kociewskimi, które odbędą się w  niedzielę 
25 sierpnia 2019 r. w Wirtach.

Warto promować, honorować, wyróżniać i  na-
gradzać tych, którzy podkreślają swoją tożsamość, 
zaznaczają swoje pochodzenie, przyznają się do swo-
ich korzeni. To w świecie współczesnym niezwykle 
ważne i cenne. 

„Małe ojczyzny uczą żyć w  ojczyźnie wielkiej, 
w  wielkiej ojczyźnie ludzi” – pisał niekwestiono-
wany ambasador (i  admirator) Kociewia, całego 
Pomorza i małego Pelplina – ks. Janusz St. Pasierb. 
Znajdźmy więc tych, którzy działając na rzecz małej 
ojczyzny, budują wspólnotę narodową, europejską, 
ogólnoludzką. Potrafią łączyć to, co  bliskie z  tym, 
co odległe. To, co lokalne z tym, co uniwersalne.

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Czekamy na nowych… Ambasadorów 
Kociewia

ZZ Perełki Kociewia 2018: Zespół Pieśni i Tańca „Mo-
draki” z Pelplina (fot. Jacek Cherek)
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DOROTA PIECHOWSKA

Światowy Dzień Kociewia, 
który w tym roku przy-
padł w niedzielę 10 lutego, 

Skórcz świętował w wyjątkowy 
sposób. Tego dnia odbyła się 
pierwsza edycja wydarzenia „Ko-
ciewie Design Festiwal”. W sa-
mym środku naszego regionu 
spotkali się artyści, twórcy lu-
dowi, producenci pamiątek 
z Kociewia, rękodzielnicy, kultu-
roznawcy i miłośnicy „ziemi ła-
godnej”.

Kociewie Design Festiwal po 
raz pierwszy w  takiej formie po-
ruszył temat wzornictwa przemy-
słowego, projektowania użytko-
wego czy rękodzieła w kontekście 

wykorzystywania w nich elemen-
tów kultury kociewskiej. W  trak-
cie dwuczęściowego festiwalowe-
go spotkania poruszono sprawy 
związane zarówno z  ogólną hi-
storią designu, aspektem praw-
nym wykorzystywania zasobów 
kultury materialnej Kociewia, jak 
i stanu współczesnych badań nad 
naszym haftem.

Podczas konferencji popu-
larnonaukowej, która odbyła się 
w gościnnych progach Miejskiego 
Ośrodka Kultury w  Skórczu, re-
feraty wygłosili: dr Anna Łucarz 
(Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego) – Etno design – pojęcie, zja-
wisko czy moda?, Patrycja Fren-

ZZ Wolontariusze wydarzenia Kociewie Design Festiwal (fot. Maciej Laskowski)

kiel (adwokat i  kulturoznawca) 
– Granica między inspirowaniem 
się a  plagiatem: inspiracje folk-
lorystyczne i  ludowe a  ustawa 
o prawach autorskich, Bartłomiej 
Jankiewicz (polskie hafty ludo-
we) – Studium haftu kociewskie-
go, Damian Domański (dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Morzeszczynie) – Ostem i  mo-
drakiem. O  kociewskich inspira-
cjach (o)powieść z Morzeszczyna, 
Mirosława Borucka (dyrektor 
Gminnego Ośrodka kultury w Ka-
liskach) – Nie taki projekt strasz-
ny, jak go malują! Referatów 
wysłuchało ponad pięćdziesięciu 
zarejestrowanych uczestników 
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konferencji, którzy do Skórcza przyjechali z najdalszych 
zakątków Kociewia.

Druga część festiwalu zgromadziła w sali sportowej 
Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu tłumy gości i  rów-
nie sporą liczbę wystawców. Festiwal designerski okazał 
się doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie środowi-
ska – zarówno twórców unikatowych ręcznie zdobionych 
form, jak i  osób komercyjnie produkujących kociewskie 
gadżety. Na blisko dwudziestu stoiskach można było po-
dziwiać i zakupić nie tylko znane już trampki kociewskie 
Magdaleny Tkaczyk czy serię pamiątek inspirowaną ha-
ftem kociewskim firmy CZEC, ale także najnowsze teczki 
haftu kociewskiego Bartłomieja Jankiewicza z  Ropczyc. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska twórców 
ludowych oraz instytucji promujących swoje regionalne 
działania. Całość uzupełniało „słodkie stoisko” z tradycyj-
nymi kociewskimi krówkami.

Festiwalowi goście z niecierpliwością wyczekiwali po-
kazu mody Od hipstera do lansera. Ten wyjątkowy pokaz, 
inspirowany rozmowami z młodzieżą i przez młodzież przy-

gotowany, ukazał zupełnie nową formę manifestowania 
przywiązania do małej ojczyzny, bezpretensjonalnej 

miłości do Kociewia i młodzieńczej energii. Mło-
dzież ze szkoły podstawowej w Skórczu oraz Sto-

warzyszenia „DRABKA”, krocząc w  świetle 
reflektorów po czerwonym dywanie, dumnie 
prezentowała swoje kociewskie stylizacje. Po-
kaz nagrodzono wielkimi brawami. Później 
długo jeszcze gratulowano młodym Kocie-

wiakom i rozmowom o „aktywnym genie ko-
ciewskim” nie było końca.

Długi, pełen ważnych spotkań i cennych 
doświadczeń festiwalowy dzień zakończył spek-

takl „Kociewskie wesele” w  wykonaniu zespołu 
„Kociewska Familija”. Spektakl odtwarzający prze-

piękny obrzęd weselny, który zachował się już praktycz-
nie tylko we wspomnieniach najstarszych mieszkańców 
Kociewia, czarował, bawił i  wzruszał. Rajby, zmówiny, 
oczepiny, maszki…. – te fragmenty kociewskiego wesela 
mogliśmy wspólnie przeżyć na zakończenie Kociewie De-
sign Festiwalu, niczym goście weselni.

Sądząc po tłumach gości oraz po tym, jak szerokim 
echem odbił się Kociewie Design Festiwal, można mieć na-
dzieję, że ma on szansę stać się miejscem regularnych, co-
rocznych spotkań twórców, artystów, producentów oraz ich 
potencjalnych klientów komercyjnych i  indywidualnych. 
Miejscem, które stworzy możliwość wymiany doświadczeń, 
inspiracji i podsumowania rynku produktów, których twór-
cy wykorzystują elementy wzornicze charakterystyczne 
dla naszego regionu. Czasem, w  którym słowa „region”, 

„etno”, „folk” i „Kociewie” będą najczęściej używane pod-
czas rozmów przy kuchu i kawie z bónków, a w efekcie tych 
spotkań powstanie oferta dla tych z  nas, którzy mają po-
trzebę wyrażania aktywności swojego „genu kociewskiego” 
w ubiorze, wystroju wnętrz czy wyposażeniu tornistra.

Dorota Piechowska

Wymienialnia książek cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Tczewa. Jej ósma edy-

cja odbyła się w dniach od 6 do 11 kwietnia, 
w budynku głównym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie. Edycja ta okazała 
się rekordowa, bo w ciągu zaledwie trzech 
dni wzięło w niej udział 738 uczestników, 
którzy łącznie wymienili około 11.000 ksią-
żek! Warto przypomnieć, że w pierwszej 
wymienialni w 2015 roku wzięło udział po-
nad 50 osób, w drugiej 120, w poprzedniej, 
w grudniu 2018 r., wymieniło się książkami 
537 osób. Jak widać, liczby te stale rosną.

Tłumnie przybyli czytelnicy przynosi-
li ze  sobą bardzo atrakcyjne książki, dzięki 
czemu było w  czym wybierać. Literatura 
fantastyczna, kryminalna, obyczajowa, al-
bumy, repetytoria, poradniki, horrory, sagi 
skandynawskie, opracowania regionalne… 
Książki polskie i  zagraniczne. Coś dla ma-
łych, średnich i dużych. Bestsellery oraz ce-
niona przez  czytelników klasyka literatury. 
A na dokładkę kolorowy, przyjazny najmłod-
szym kącik dziecięcy!

Pomysł przyniesienia przeczytanych 
albo niewykorzystywanych w  domu książek, 
by oddać je w ręce nowych czytelników, po-
niekąd tchnąć w  leżącą w  domowej biblio-
teczce książkę nowe życie, wyraźnie się podo-
ba. W zamian można ze sobą zabrać dowolną 
liczbę książek przyniesionych przez innych. 
Wszystko nieodpłatnie. Wierzymy, że  coś, 
co dla jednej osoby było wyłącznie nietrafio-
nym prezentem, nieprzemyślanym zakupem, 
lekturą nieadekwatną do wieku, dla kogoś in-
nego okazało się być literacką perełką, długo 
poszukiwanym egzemplarzem bądź senty-
mentalnym powrotem do lat dzieciństwa.

Cieszymy się, że trafiają do nas książki 
w  dobrym stanie, wartościowe i  coraz now-
sze. Dzięki temu poziom naszej wymienial-
ni stale rośnie i  jest ona za  każdym razem 
coraz bardziej atrakcyjna dla uczestników, 
których zadowolenie i miłe słowa przynoszą 
nam ogromną satysfakcję.

MONIKA JABŁOŃSKA

Wymienialnia 
książek
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Honorowa Nagroda Wójta Gminy Kaliska „Sło-
neczniki” została wręczona już po raz piętna-
sty. Gala wręczenia „Kaliskich Słoneczników” 

2018 odbyła się w sobotę 23 marca 2019 roku, 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach. Nagrody 
te przyznawane są za szczególny wkład w rozwój 
i promocję gminy. Wójt Gminy Kaliska Sławomir 
Janicki, witając mieszkańców gminy i zaproszonych 
gości, podkreślił, że „Kaliskie Słoneczniki” są oka-
zją do podziękowania tym wszystkim osobom, które 
w minionym roku lub na przełomie wielu lat były 
aktywne zawodowo i społecznie, cieszyły się swoim 
pasjami, przez co wnosiły wiele zmian w otaczającą 
rzeczywistość. „Bez tych osób nasza gmina nie by-
łaby tak znana w przestrzeni publicznej, społecznej 
i kulturalnej. Można powiedzieć, że nasi mieszkańcy 
tworzą tu i teraz historię naszej gminy. Przyzna-
jąc nagrody w sobotni wieczór, chcemy to docenić, 
czego wyrazem są wyróżnienia i statuetki. Składam 
jeszcze raz gorące gratulacje wszystkim wyróżnio-
nym i laureatom statuetek. Wasze sukcesy to owoce 
ciężkiej pracy i zaangażowania nie tylko dla dobra 
własnego, ale i dobra nas wszystkich”.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do nagród 
zgłaszały zakłady pracy, gminne organizacje i insty-
tucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i  osoby 
wyróżnione wybrała kapituła powołana przez wójta. 
Zanim jednak o nagrodzonych, kilka zdań o samym 
spotkaniu.

Przed wręczeniem nagród zebranym zaprezen-
towano film przedstawiający najważniejsze wyda-
rzenia w Gminie Kaliska w 2018 roku. Oprawę mu-
zyczną uroczystości zapewniła Gdyńska Orkiestra 
Symfoniczna z  towarzyszeniem solistów wywodzą-
cych się z  Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akade-
mii Muzycznej w  Gdańsku oraz chóru „Appassio-
nato” z Gniewina, pod batutą Jagody Wyrwińskiej. 
W  trakcie wręczania nagród wystąpił także dzie-
cięcy zespół „Mali Kociewiacy” z  Samorządowego 
Przedszkola Publicznego w Kaliskach.

Przejdźmy jednak do nagród i wyróżnień przy-
znanych w  kilku kategoriach. I  tak, za działalność 
społeczno-edukacyjną wyróżnienia otrzymali: Mal-
wina Sikora i  Paweł Ferens (za utworzenie i  pro-
wadzenie drużyny harcerskiej w Zespole Szkół Pu-
blicznych w  Kaliskach); Gminny Ośrodek Kultury 

w Kaliskach (za prowadzenie Izby Pamięci Izydora 
Gulgowskiego w Iwicznie w atrakcyjnej formie oraz 
promowanie wartości kultury ludowej i tożsamości 
regionu). Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Inicja-
tyw Lokalnych w gminie Kaliska za wyjątkową ak-
tywność w  dziedzinie społeczno-edukacyjnej, dzię-
ki której już po raz piąty miał miejsce w Kaliskach 
konkurs pod nazwą „Top Kucharz”, organizowany 
przez to Stowarzyszenie przy udziale Środowisko-
wego Domu Samopomocy. Corocznie do  wspólnej 
zabawy zapraszani są reprezentanci Środowisko-
wych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z powiatów 
starogardzkiego i  kościerskiego, a  także młodzież 
z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

Za działalność kulturalno-sportową wyróżnio-
no: Jarosława Otta (za poświęcanie czasu i energii, 
aby aktywizować społeczność gminną. Z  jego ini-
cjatywy wyznaczona została trasa rowerowa „Po 
obrzeżach gminy Kaliska”, z której korzystają duzi 
i  mali miłośnicy „rowerowych harców”); Urszulę 
Zimorską, Marka Zagórskiego i dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Mirosławę Borucką, którzy w  ra-
mach współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w  Kaliskach organizują nietuzinkowe artystyczne 

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Jubileuszowe „Kaliskie Słoneczniki”
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Krzysztof Kowalkowski

wydarzenia (rzeźba, malarstwo). Wy-
darzenia te zostały zorganizowane 
dzięki pozyskaniu na nie z  inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Kultury środków 
z  Narodowego Centrum Kultury w  ra-
mach programu „Kultura – Interwen-
cje 2018”. Nagrodę otrzymał Dawid 
Dadura za ponowne zdobycie brązo-
wego medalu Mistrzostw Polski Junio-
rów w petanque. Te sukcesy sprawiają, 
że  coraz więcej naszych mieszkańców 
oddaje serce tej grze. Laureat repre-
zentuje gminę Kaliska w  wielu zawo-
dach na terenie Polski, wykazując nie-
bywały talent w  tej dziedzinie sportu.

W  dziedzinie przedsiębiorczości 
wyróżnienia otrzymali: Mariola Szew-
czyk-Głuchowska, prowadząca Salon 
Fryzjerski „Mariola” (za utworzenie 
w  2018  roku zakładu fryzjerskiego 
w wyremontowanym lokalu z nowocze-
sną aranżacją); Elwira Kurkowska, wła-
ścicielka Salonu Fryzjerskiego „Avan-
garda” (za osiągnięcie inwestycyjnego 
sukcesu w  postaci nowowybudowane-
go i  nowoczesnego zakładu). Nagrodę 
otrzymał Henryk Sarnowski, właściciel 
firmy Usługi Transportu Leśnego (za 
konsekwentne rozbudowywanie fir-
my transportowej, specjalizującej się 
głównie w  transporcie leśnym). Flota 
samochodowa tego przedsiębiorcy to 
aktualnie 10  nowoczesnych pojazdów 
do przewozu drewna.

W  ramach kategorii „Inicjaty-
wa  roku” wyróżnienia otrzymali: Gru-
pa Nieformalna „Totalnie zakręceni” 
(za połączenie zamiłowania do  muzy-
ki, a  szczególnie do  śpiewu, i  realiza-
cję wspólnych działań, zrealizowanie 
warsztatów pn. „Śpiewać każdy może” 
wraz z  nauką śpiewu, emisji głosu 
i choreografii); Ochotnicza Straż Pożar-
na w Kaliskach (za zbiórkę funduszy na 
zakup nowoczesnego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego. Strażacy wykazali 
się prawdziwą wytrwałością i determi-
nacją w dążeniu do celu, przygotowali 
niezbędne procedury i  przeprowadzili 
zbiórkę w  sposób profesjonalny, pozy-
skując kwotę 120  tys. zł, do  tego sami 
zrzekli się ekwiwalentu strażackiego, 
a  środki te przekazali na zakup nowe-
go pojazdu). Nagrodę otrzymał Zespół 
Szkół Publicznych w  Kaliskach (za 

ZZ Od góry: Orkiestra i chór podczas występu; zespół „Mali Kocie-
wiacy”; na głównym planie laureaci „Honorowych Słoneczników”; 
wszyscy laureaci „Kaliskich Słoneczników” 2018, przyznanych 
23 marca 2019 roku (fot. Julia Janicka)
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zorganizowanie uroczystości z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Program 
obchodów obejmował m.in. akademię z  udziałem 
Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej, wspólne odśpie-
wanie hymnu narodowego i  prezentację wystawy 
pn. „Ku Niepodległej” z  Muzeum Niepodległości 
w  Warszawie. Uczestnicy uroczystości ze wzrusze-
niem obejrzeli inscenizację ukazującą drogę Pola-
ków do niepodległości w wykonaniu uczniów szkoły. 
Uroczystości zamknięto „Polonezem” Ogińskiego 
w  wykonaniu orkiestry symfonicznej. Uroczystość 
umocniła postawę patriotyczną dzieci i  młodzieży, 
a  dorosłym przysporzyła wzruszających i  niezapo-
mnianych chwil).

W kategorii „Życzliwa dłoń” nagrodę otrzymał 
Leszek Burczyk (za wspieranie gminy w  jej ambi-
cjach rozwojowych, pomoc i  zaangażowanie zwią-
zane z remontem skrzyżowania Frank–Kaliska oraz 
budową ścieżek rowerowych Dąbrowa–Piece i Kali-
ska–Cieciorka. Przyjaciel dzieci i młodzieży, czego 
dowiódł, sprawując funkcję nauczyciela i dyrektora 
szkoły. Był też współinicjatorem zawarcia umowy 
partnerskiej Kaliska–Reinfeld. Zarząd Związku Po-
wiatów Polskich przyznał laureatowi w  2018  roku 
tytuł „Samorządowca 20-lecia” oraz honorową sta-
tuetkę Związku Powiatów Polskich „za szczegól-
ny wkład w  rozwój lokalny, a  także działalność na 
płaszczyźnie ogólnopolskiej”.

Wyróżnienie specjalne przyznano Hannie 
Dera (za sumienność i gotowość do podejmowania 
trudnych decyzji. Dzięki jej rzetelności, daleko-
wzroczności i  dbałości o  finanse gminy, możliwe 
jest dzisiaj inwestowanie w  ciągły jej rozwój, za-
równo infrastrukturalny, jak i społeczny. Laureatka 
wyróżnienia poświęciła gminie ponad 40 lat zawo-
dowej kariery, z  czego przez 18 lat w  profesjonal-
ny sposób pełniła trudną i odpowiedzialną funkcję 
skarbnika gminy).

Podczas uroczystości wręczono także trzy „Ho-
norowe Słoneczniki”, które otrzymali: Czesław Sło-
miński (za prowadzenie przez długi czas działalności 
gospodarczej, którą zawsze cechował profesjonalizm 
oraz za  fachowość wykonywanych usług. Wyróżnia 
się pracowitością i  jest ceniony przez klientów za 
zaangażowanie. Jego pracę można podziwiać w wie-
lu budynkach i  kaliskim kościele. Dzisiaj pracuje 
w  firmie dekarskiej wspólnie z  synami, dzieląc się 
wiedzą i  doświadczeniem z  kolejnymi pokoleniami. 
Z  pewnością nasz przedsiębiorca zasługuje na to, 
aby nadać mu tytuł: „Rzetelna Firma”). „Słonecznik” 
trafił również do Leszka Baczkowskiego za twórczość 
rzeźbiarską, promowanie gminy Kaliska i  regionu 
Kociewia. Uczestnik festynów, plenerów i  wystaw, 
członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, laureat 
licznych osiągnięć i nagród. W początkowym etapie 
twórczości rzeźbił głównie prace o tematyce sakral-
nej, obecnie inspiruje go życie codzienne. Jest także 
pomysłodawcą i  autorem „Słoneczników”, które są 
wręczane co roku laureatom słonecznikowych wyróż-
nień. Jest laureatem nagrody „Słonecznika” za 2011 
rok oraz nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociew-
ski Gryf” za 2013 rok. Trzeci „Honorowy Słonecz-
nik” otrzymała Elżbieta Pasterska za wybitne zaan-
gażowanie w działalność społeczną i aktywizowanie 
mieszkańców. Autorka prac malarskich, tekstów pi-
sanych, znawczyni kociewskiej gwary i regionalnego 
dziedzictwa. „Kociewskie gadki” i wiersze laureatki 
zachwycają publiczność podczas różnych wydarzeń. 
Już w  2004  roku, gdy po raz pierwszy w  historii 
gminy wręczane były nagrody Wójta Gminy, laure-
atka otrzymała Kaliskiego „Słonecznika” w  dziedzi-
nie „prac społecznych”. W  2016  roku została także 
wyróżniona za działalność kulturalno-sportową. 
Od  2007  roku pełni funkcję przewodniczącej Gmin-
nego Koła Emerytów, a obecnie prezesa Kaliskiego 
Stowarzyszenia Seniorów.

Jubileuszowe „Kaliskie Słoneczniki”

Zapraszamy na 2. Walne Plachandry Kociewskie, 
drugi zlot Kociewiaków, tym razem podczas Jarmarku 

Kociewskiego w Wirtach.

W programie mnóstwo atrakcji, więc niezwykła 
okazja do spędzenia czasu z rodziną, podziwiając 

kociewską kulturę, tradycję, jedzenie i wyroby.
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W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Suchym Dębie 
odbyła się XI sesja popularno-

naukowa o tematyce żuławskiej. Sesję 
rozpoczął przedstawiciel Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Ko-
ciewski w Tczewie Leszek Muszczyń-
ski. Wśród zaproszonych gości byli: 
Lucyna Borodzicz z Rady Gminy Su-
chy Dąb i Agnieszka Księżak, dyrektor 
Gminnej Biblioteki w Suchym Dębie, 
uczniowie i absolwenci Szkoły Podsta-
wowej w Suchym Dębie oraz miłośnicy 
Żuław z Tczewa, Pruszcza Gdańskiego 
i Trójmiasta.

Uczestnicy spotkania wzięli udział 
w  wycieczce po Żuławach Gdańskich. 
Podczas wyprawy poznawali obiekty 
kultury i  pamiątki historyczne zwią-
zane z tym regionem na terenie gminy 
Suchy Dąb i Cedry Wielkie. 

Zwiedzanie rozpoczęli od zapozna-
nia się w Suchym Dębie z historią płyty 
pamiątkowej poświęconej żołnierzom 
z Westerplatte w 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Jej fundacja ma 
związek z miejscową szkołą – SP w Su-
chym Dębie nosi imię „Obrońców We-
sterplatte”. 

W oddalonym o blisko 20 km Błot-
niku zwiedzili przystań żeglarską. Po-
wstała ona w  2012  roku i  jest częścią 
Pętli Żuławskiej. W  tym miejscu dy-
rektor Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i  Sportu w  Cedrach Wielkich Łukasz 
Żarna przedstawił historię przystani 
i  jej funkcjonowanie. Dzięki jej istnie-
niu w  lipcu 2018 roku Błotnik gościł 
m.in. I  Żuławskie Regaty Łodzi Smo-
czych, które odbyły się na wodach Mar-
twej Wisły. W zawodach wzięło udział 
12 załóg w klasach open, mikstach i za-
łogach kobiecych. Smocze łodzie ściga-
ły się na dystansie 150 metrów. 

Uczestnicy sesji poznali także dzieje 
Przekopu Wisły z 1895 roku i rowerowej

XI sesja żuławska w Suchym Dębie

TOMASZ JAGIELSKI

ZZ Uczestnicy sesji w Suchym Dębie (fot. Tomasz Jagielski) 

ZZ Zwiedzanie przystani żeglarskiej w Błotniku (fot. Tomasz Jagielski)
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trasy wiślanej na terenie gminy Cedry Wielkie. Prze-
kop stał się konieczny po powodziach w XIX w., któ-
re wyrządziły na Żuławach dotkliwe straty. Władze 
pruskie postanowiły wówczas połączyć Wisłę z Za-
toką Gdańską, by  umożliwić swobodne spływanie 
do  Bałtyku lodu i  wezbranych wód powodziowych. 
Na skutek przekopu powstał kanał wodny o  długo-
ści 7,1 km i szerokości od 250 do 400 m. Otaczają go 
wały przeciwpowodziowe o wysokości 10 m. 

W  położonym 4 km dalej Kiezmarku ks. prob. 
dr Czesław Sołtys zapoznał uczestników sesji z histo-
rią wyjątkowego, bo murowano-szachulcowego za-
bytkowego poewangelickiego kościoła z XVIII wieku, 
obecnie pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, a także 
problemy związane z remontem świątyni. Miłośnicy 
Żuław poznali również historię przydrożnej kapliczki 
z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa, która sta-
nowi votum fundatora miejscowości za ocalenie życia. 

Uczestnicy sesji zapoznali się z nowym zeszytem 
„Tek Kociewskich”, który zawiera artykuły o tematy-
ce historycznej i  regionalnej, a  w  czasie wycieczki 
poznali piękno i bogatą przeszłość Żuław na terenie 
gminy Suchy Dąb i gminy Cedry Wielkie. Na pamiąt-
kę otrzymali okolicznościowe pocztówki i foldery. 

ZZ Przed zabytkowym kościołem w Kiezmarku 
z ks. dr. Czesławem Sołtysem (fot. Tomasz Jagielski)

Organizatorami sesji byli: Szkoła Podstawowa 
w Suchym Dębie, Urząd Gminy w Suchym Dębie, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociew-
ski w Tczewie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu 
w Cedrach Wielkich, parafia pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Kiezmarku. Dzięki zaangażowaniu 
tak wielu podmiotów spotkania miłośników i pasjo-
natów historii Żuław Gdańskich mogą być kontynu-
owane w następnych latach.

Spotkanie z Iloną Wiśniewską

8 kwietnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie 
odbyło się spotkanie, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 
z Iloną Wiśniewską, autorką reportaży „Białe. Zimna wyspa 

Spitsbergen”, „Hen. Na północy Norwegii” oraz „Lud. Z grenlandz-
kiej wyspy”.

Polonistka i  fototechnik z wykształcenia od 2010  r. mieszka w Nor-
wegii. Jednak życia na Północy nauczyła się na Spitsbergenie, gdzie 
zaczęła się jej przygoda z mroźnym klimatem. Osada, w której miesz-
kała, to był prawdziwy tygiel kulturowy. Mieszkańców wiele różniło, 
a czy coś łączyło? Według Ilony Wiśniewskiej, to chęć poznania no-
wego miejsca, sprawdzenia siebie i wreszcie praca zarobkowa. Potem 
autorkę zafascynowała północna Norwegia. Pusta, wyludniona i pięk-
na, chociaż trochę straszna. 

Ludzie, których tam spotkała byli otwarci i zainteresowani jej osobą. Mieli do opowiedzenia mnóstwo 
ciekawych historii, więc nie mogła przepuścić takiej okazji i  ich nie  spisać. Z kolei w książce „Lud. 
Z grenlandzkiej wyspy” opisała swój pobyt w jednym z domów dziecka, gdzie pracowała jako wolonta-
riuszka. Wiedziała, że próba opisania całego terytorium Grenlandii skończy się fiaskiem. Dlatego wy-
brała miejsce, leżące nieco na uboczu wyspę, w którym jak w soczewce skupiało się wszystko, o czym 
chciała napisać. Oddała Grenlandczykom głos, aby to oni opowiedzieli o swoim kraju i życiu. Uczestnicy 
spotkania w bibliotece mogli dowiedzieć się m.in. dlaczego noworodkom nadaje się imiona po zmarłych, 
jaki Grenlandczycy mają stosunek do śmierci, czy do ciszy można się przyzwyczaić i czym ich kultura 
różni się od naszej.

Spotkanie z Iloną Wiśniewską
Monika Jabłońska

ZZ Ilona Wiśniewska 
(fot. Jacek Cherek)
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ZOFIA DANIEL

Kociewie – a w nim literackie odcienie…

ZZ Wieczór poetycki pt. „Czas dobrego słowa” w MBP 
w Starogardzie Gdańskim (fot. Michał Majewski)

Chociaż wiosenna aura w tym roku nie bardzo 
nas rozpieszczała, to kolejne miesiące często-
wały bogactwem obchodów związanych ze sło-

wem pisanym.
Członkowie tczewskiego Koła Literatów im. Ro-

mana Landowskiego, których połączyła wspólna 
pasja pisarska, wciąż poszerzają swoje horyzonty 
i  szeregi o nowe osoby, rozwijając się i wzajemnie 
wspomagając.

Comiesięczne spotkania Koła są nową próbą sił 
dla każdego z nas w różnych kierunkach. Każde ze 
spotkań odbywa się pod innym tytułem. Marcowe 
minęło – nie bez przyczyny – pod hasłem „Dzień Po-
ezji”, ponieważ 21 marca jest nie tylko pierwszym 
dniem wiosny, lecz również bardzo ważnym dla nas 
„Światowym Dniem Poezji”. To międzynarodowe 
święto ma służyć promocji poezji, zachęcać do  jej 
czytania, a nawet tworzenia, co my ze swej strony 
czynimy. Zostało ustanowione przez UNESCO dwa-
dzieścia lat temu, w  1999 r. Jego główne obchody 
odbywają się w Paryżu. 

20 marca br. poeta Mieczysław Soroka-Kor-
czyc zaprosił do  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im.  ks.  Bernarda Sychty w  Starogardzie na swój 
wieczorek poetycki pt. „Czas dobrego słowa”. Or-
ganizatorami wieczorku była Biblioteka oraz Staro-
gardzkie Towarzystwo Miłośników Sztuki. To święto 
poezji miało piękną oprawę, dzięki temu, że  twór-
czość poety z  tomu „Jasność przedświtu” z wielką 
pasją recytował znany gdański aktor Janusz Ję-
drzejczyk, a dodatkowych wrażeń muzycznych do-
starczył zespół „Czarownice i  Ropuchy”. Zespół 
wykonał kilka urokliwych utworów lirycznych, za 
co autor podziękował osobiście każdemu z członków 
zespołu własnym tomem wierszy. Spotkanie przy 
kawie, w wypełnionej po brzegi sali i przy nastro-
jowym przygaszonym świetle prowadził Wojciech 
Czarnecki, zadając autorowi wiele ciekawych py-
tań. Pozwoliło to licznie zabranym gościom poznać 
poetę, jego inspiracje do tworzenia oraz samą jego 
twórczość, szczególnie ważną w tym dniu.

Mieczysław Soroka-Korczyc od najmłodszych lat 
mieszka na Kociewiu. Oprócz pracy zawodowej i licz-
nych pasji pisze poezję, artykuły, felietony i opowia-
dania. Jest członkiem Starogardzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki oraz Koła Literatów w Tczewie.
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ze swoją poezją na pierwsze z cyklu spotkań „Proza 
i  Poezja Kociewia”, realizowanych w  ramach pro-
jektu „Lófrowanie na kociewskich steckach”. Orga-
nizatorami tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz Starogardzkie 
Towarzystwo Miłośników Sztuki.

Wywiązaliśmy się z  nowego zadania, zapew-
niając seniorom przez niemal dwie godziny 
interesujące spotkanie z  twórczością arty-
stycznych dusz z Koła Literatów. Zorganizo-
waliśmy konkursy z  nagrodami oraz krótką 
instrukcję dla początkujących, na co zwrócić 
uwagę w  pisaniu wiersza. Być może wśród 
zebranych był ktoś, kto zainspirowany tym 
spotkaniem niebawem „wyjdzie” z  przysło-
wiowej szuflady…

Najpierw prezentowały swoje utwory 
trzy osoby, które jeszcze nie wydały żadne-
go tomiku, lecz z  ochotą przedstawiły swoje 
wiersze: Maria Dietrich – „Moje Kociewie”, 
Hanna Jama – „Poszukując szczęścia”, Han-
na Ściegienna – „Przepis na szczęście”. Na-
stępnie swoją poezję czytały dwie osoby już 
po debiucie: Ludwik Kiedrowski przedstawił 
wiersz „Cokoły” z  tomiku pod tytułem „Po-
etyckie dywagacje”, natomiast Zofia Daniel: 

„Każdego ranka” z  tomiku wierszy „Między 
szeptem a  ciszą”, „Anielska wiara” z  kolej-
nego tomiku dla dorosłych czytelników „Na 
krawędzi nieba” oraz trzeci pt. „Moje miasto” 
z  niedawno wydanej książki dla dzieci „Za 
tęczowymi drzwiami”. Autorzy zachęcali ze-
branych do  rozwijania swoich pasji, poszuki-
wania ich w sobie w każdym wieku, by rozwe-
selić się i uaktywnić w wolnym czasie.

Spoza naszego koła wystąpił starogar-
dzianin pisarz i  rzeźbiarz Michał Majewski, 
który odczytał swoje jeszcze niepublikowane 
opowiadanie „Najwspanialsze”, czym wpro-
wadził wszystkich we wspomnienia beztro-
skiego dzieciństwa poprzez zwykłe z  pozoru 
placki ziemniaczane.

Pod koniec spotkania seniorzy, którzy 
wygrali książki w zorganizowanych tego dnia 
konkursach otrzymali pamiątkowe dedykacje 
z autografem.

Jak wiosną do  życia przyroda się budzi, 
tak pozostajemy z  nadzieją na dalszy rozwój 
i kolejne kroki w nieznane. Pierwsze „koty za 
płoty”, pokonujemy próg naszej nieśmiałości 
i  wychodzimy z  własną twórczością poza 
spotkania we własnym gronie. Pozwala to 
nabierać nowych wspólnych doświadczeń, przy 
wsparciu obecnych, i mam nadzieję, kolejnych 
osób wstępujących w szeregi naszego Koła.

ZZ W Domu „Seniora+” w Starogardzie mogliśmy zaprezento-
wać swoją twórczość wobec niemałego grona mieszkańców 

ośrodka (fot. Janusz Daniel)

Kociewie – a w nim literackie odcienie…

Kolejnym znaczącym wydarzeniem literackim 
dla nas był Światowy Dzień Książki i  Praw Autor-
skich. W tej aurze dzień później odbyło się pierwsze 
wyjazdowe spotkanie przedstawicieli Koła Litera-
tów. 24 kwietnia br. udaliśmy się do Dziennego Domu 

„Senior+” w Starogardzie Gdańskim, na zaproszenie 
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Członkowie kolegium redakcyjnego i redakcji 
miesięcznika „Pomerania” od 1985 r. przy-
znają oddanym sprawie promowania małych 

pomorskich (w tym kaszubskich i kociewskich) oj-
czyzn prestiżową nagrodę „Skra Ormuzdowa”. Jej 
nazwa związana jest z epopeją kaszubskiego pisarza 
Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Re-
musa”. Ormuzd jest jednym z baśniowych bohate-
rów utworu, uosabiającym dobro, rozświetlających 
swoimi skrami mroki świata.

W  tym  roku wyróżniono Kazimierza Jaruszew-
skiego  z  Chojnic (za popu-
laryzowanie wiedzy o  histo-
rii i  kulturze południowych 
Kaszub, Kociewia, Borów 
i  Krajny), Daniela Kalinow-
skiego  ze Słupska, profesora 
tamtejszej Akademii Pomor-
skiej (za nieustanne spoglą-
danie krytycznym okiem 
na współczesną literaturę 
kaszubską oraz za propago-
wanie wiedzy o  Kaszubach 
w Polsce i na świecie poprzez 
naukowe i popularnonaukowe 
teksty, a także przez organizo-
wanie sympozjów oraz konfe-
rencji dotyczących literatury 
kaszubskiej), Damrokę Kwi-
dzińską  z  Kartuz (za wpro-
wadzanie języka kaszubskie-
go do  współczesnej muzyki 
rozrywkowej poprzez kom-
ponowanie i  wykonywanie 
własnych utworów na koncer-
tach tak w regionie, jak i poza nim), Iwonę Kwidziń-
ską z Wielkiego Podlesia (za promieniowanie pasją 
na rzecz kaszubszczyzny i wciąż nowe pomysły na to, 
jak tą  pasją zarażać młodzież, innych nauczycieli), 
Janusza Mamelskiego (za wzbogacanie literatury ka-
szubskiej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, poprzez 
opracowanie legend, tworzenie liryków, bajek i opo-
wiadań oraz przekład na kaszubski  Trenów  Jana 
Kochanowskiego), Dušana Paždjersky’ego z  Wejhe-

rowa, profesora Uniwersytetu Gdańskiego (za stwo-
rzenie Kaszubskiej Biblioteki w  Serbii, zwłaszcza 
za pomysł i  współautorstwo słownika kaszubsko-
serbskiego i niestrudzone przekonywanie Kaszubów, 
że ich język jest równie wartościowy, jak wszystkie 
języki słowiańskie). Wręczenie Skier odbyło się 
25 lutego 2019 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Sta-
romiejskiego w Gdańsku.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się tak-
że Eleonora Lewandowska. Kapituła przyznająca 
Skry Ormuzdowe doceniła jej niestrudzone działa-

nia na rzecz promocji kultu-
ry Kociewia i  mobilizowanie 
innych do  wspólnego działa-
nia, w tym przede wszystkim 
za zainicjowanie i  koordyno-
wanie organizacji Festiwalu 
Twórczości Kociewskiej im. 
Romana Landowskiego

Eleonora Lewandowska 
jest emerytowaną nauczy-
cielką i byłą długoletnią oraz 
niezwykle zasłużoną dyrek-
torką Zespołu Szkół Ekono-
micznych w  Tczewie. To ona 
uczyniła bardzo wiele, aby 
patronem jej szkoły został 
w 1998 r. ks. Janusz Stanisław 
Pasierb – wybitny poeta i  hi-
storyk sztuki, uczony i artysta 
podkreślający swoje związki 
z  Pomorzem. Wraz z  nauczy-
cielami swojej byłej szkoły 
stworzyła program promujący 
nasz region, jego kulturę i tra-

dycje. Połączyła pracę wokół tego znakomitego pa-
trona z promocją Kociewia. Jako nauczycielka regio-
nalistka od wielu lat aktywnie działa w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Tczewskiej. W  latach 2007–2015 
pełniła funkcję prezesa tego zasłużonego dla Kocie-
wia stowarzyszenia. Obecnie jest jego sekretarzem.

Zapewne istotnym jej dokonaniem – poza owoc-
ną pracą pedagogiczną i dyrektorską – jest Festiwal 
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, 

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Eleonora Lewandowska
kolejna Skra Ormuzdowa z Kociewia

ZZ Eleonora Lewandowska 
(fot. Jacek Cherek)
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Eleonora Lewandowska – kolejna Skra Ormuzdowa z Kociewia

ZZ 25 lutego 2019 r., Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku – członkowie jury nagrody Skra 
Ormuzdowa wraz z nagrodzonymi Skrą (fot. Jacek Cherek)

którego była inicjatorką, główną siłą sprawczą, spi-
ritus movens. Jednym z podstawowych celów tego 
ważnego wydarzenia jest zachowanie pamięci o za-
służonym dla całego Kociewia człowieku, który pro-
muje uniwersalne wartości kultury naszego regionu 
wśród dzieci i  młodzieży oraz starszych mieszkań-
ców Kociewia. Gdyby nie Eleonora Lewandowska, 
to ważne dla Kociewia wydarzenie nie zaistniałoby.

W ubiegłym roku festiwal odbył się po raz jede-
nasty. Wpisał się już na stałe w krajobraz wydarzeń 
kulturalnych Kociewia. Stanowi jedną z wizytówek 
regionu. Przede wszystkim jednak jest doskonałą 
formą promowania twórczości autorów kociewskich 
i kształtowania wśród młodych uczestników poczu-
cia przynależności do małej ojczyzny. I  jest w  tym 
główna zasługa Eleonory Lewandowskiej, która nie-
strudzenie – jako koordynator – kieruje całym ze-
społem ludzi przygotowujących to wydarzenie. Jej 
zasługą jest i to, że potrafiła przekonać władze samo-
rządowe bez mała całego Kociewia do udziału w tej 
kształcącej młodych ludzi inicjatywie. Dość powie-
dzieć, że w komitecie organizacyjnym i honorowym 
są m.in. dyrektorzy wielu instytucji kulturalnych 
oraz włodarze trzech kociewskich powiatów i wielu 
miast regionu. Ta umiejętność łączenia Kociewia-
ków wokół słusznych idei jest szczególnie godna 
wyróżnienia. Dobitnie świadczy o tym, że Eleonora 
Lewandowska jest osobą zasługującą na miano sku-
tecznego animatora, ale też i kreatora dobrych dzieł.

Do  tej pory w  jedenastu edycjach festiwalu 
wzięły udział tysiące młodych ludzi rywalizujących 
w  sześciu kategoriach: recytacje, juwenilia literac-
kie, prace plastyczne, programy poetycko-muzycz-
ne, inscenizacje, poezja śpiewana. Kilkudniowe 

zmagania finałowe poprzedzone są eliminacjami 
powiatowymi w  Tczewie, Starogardzie Gdańskim 
i Świeciu. Wymaga to sporych umiejętności organi-
zacyjnych i poświęcenia czasu.

Aktywna postawa nagrodzonej „Skrą Ormuzdo-
wą” regionalistki przyczyniła się do uzyskania przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej wielu 
zaszczytnych wyróżnień, np. Dyplomu Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego za szczególne 
zasługi w  upowszechnianiu kultury, nagrody Ko-
ciewskie Pióro w kategorii animacja kultury, medalu 

„Chwalba Grzymisława” w uznaniu zasług na rzecz 
rozwoju Kociewia, Dyplomu Samorządu Miejskiego 
za trud i ogromne zaangażowanie w pracę społeczną.

Trzeba zaznaczyć, że festiwal nie jest jedynym 
przykładem społecznikowskiej pasji i  fascynacji 
kociewszczyzną Eleonory Lewandowskiej. I tak np. 
w ramach X Festiwalu Twórczości Kociewskiej wy-
dano niezwykle starannie i  profesjonalnie – przy 
wsparciu włodarzy miasta Tczewa – poezje Roma-
na Landowskiego. A zupełnie niedawno odbyła się 
w Tczewie promocja kolejnej publikacji „Kociewie 
noszą w  sercu” – dokumentującej dotychczasowe 
edycje Festiwalu Twórczości Kociewskiej. Te pu-
blikacje to zasługa wielu instytucji i  osób, które 
Eleonora Lewandowska systematycznie animowała 
i angażowała do działania na rzecz małej ojczyzny.

Twórcza pasja, zupełnie bezinteresowne i żmud-
ne, ale skuteczne działanie na rzecz promocji kultury 
Kociewia, mobilizowanie innych (w tym także władz 
samorządowych i  instytucji kultury) do  wspólne-
go działania w słusznej sprawie, to cechy Eleonory 
Lewandowskiej, którą można bezsprzecznie nazwać 
jedną ze Skier Ormuzdowych na Kociewiu.
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Laureatami XII edycji „Kociewskiego Pióra” 
zostali m.in. Kociewsko-Kaszubska Orkiestra 
Dęta „Torpeda” i Kazimierz Ickiewicz.
Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda 

otrzymała nagrodę w  dziedzinie animacji kultury. 
Orkiestra działa od 2008 r. Zespół tworzą: Radosław 
Kornas (kapelmistrz), Marcin Kowalkowski, Paweł 
Jadczak, Michał Mocarski, Przemysław Jendrych, 
Piotr Freitag, Sławomir Freitag, Lech Kluge, Rafał 
Kryża, Kazimierz Gdula, Krzysztof Kotlęga, Wik-
toria Kowalkowska, Marcin Wawrzyniak, Maciej 
Bławat, Iwo Słomiński i Piotr Piechowski. Orkiestra 
zasila szeregi Kociewskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Frantówka”, pokazując w ten sposób, że tradycyjne 
kociewskie kapele ludowe składały się z instrumen-
tów dętych. „Torpeda” uświetnia swoimi występami 
różne przedsięwzięcia o  charakterze kulturalnym, 
począwszy od  Światowego Dnia Kociewia poprzez 
powiatowe, gminne i  działkowe dożynki, impre-
zy miejskie, np. Sobótki Tczewskie, Dni Pelplina, 
Wielkanocne Spotkanie Tczewian, a  skończywszy 
na koncertach, m.in. w  ramach projektu „Muzycz-
na Starówka”. Wielkim wydarzeniem dla orkiestry 
był udział w koncercie specjalnym „Wielki hipnoty-
zer” na zakończenie „In Memoriam XVII Festiwalu 
Grzegorza Ciechowskiego”, gdzie mogliśmy usły-
szeć zupełnie nowe aranżacje utworów Republiki 
i Obywatela GC.

Kazimierz Ickiewicz,  tczewski historyk, pu-
blicysta, nauczyciel, profesor oświaty, regionalista, 
samorządowiec został nagrodzony za całokształt 
działalności. Jest radnym Rady Miejskiej w Tczewie 
nieprzerwanie od  1994  roku. Za działalność regio-
nalną, oświatową i  promowanie miasta został od-
znaczony Medalem „Pro Domo Trsoviensi”(2008), 
a prezydent miasta dwukrotnie wyróżnił go tytułem 

„Tczewianin Roku” (2001 i 2007). Jest współorgani-
zatorem sesji popularnonaukowych dla młodzieży 
szkolnej na tematy historyczne. Posiada znaczący 
dorobek naukowy. Jest autorem lub współautorem 
łącznie około 40 książek, prawie 50 artykułów na-
ukowych i popularnonaukowych oraz około 300 tek-
stów publicystycznych. Jest nauczycielem od 37 lat, 
wielokrotnie odznaczanym za osiągnięcia naukowe 
i  dydaktyczne. W  latach 1995–2004 pełnił funkcję 
dyrektora Zespołu Szkół Kolejowych w  Tczewie, 
w  latach 2004–2010 – Zespołu Szkół Technicznych 
im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. Jest wy-
chowawcą pokoleń młodzieży, szczególnie history-
ków, których zaraził zamiłowaniem do regionalizmu.

W  tym roku wpłynęło 17 wniosków o przyzna-
nie nagrody od  różnych stowarzyszeń i  instytucji 
z  trzech kociewskich powiatów: tczewskiego, sta-
rogardzkiego i  świeckiego. Decyzją Kapituły „Ko-
ciewskiego Pióra”, której przewodniczył  prof. Ta-
deusz Linkner, przyznanych zostało siedem nagród 

w  następujących kate-
goriach: • literatura:  Je-
rzy Stachulski  z  gminy 
Starogard Gd. za publi-
kacje książkowe doty-
czące Lubichowa i okolic 

• animacja kultury  (in-
dywidualnie):  Krzysztof 
Bagorski z gminy Zblewo 
– artysta malarz, kroni-
karz życia lokalnej spo-

MAŁGORZATA MYKOWSKA

Kociewskie Pióro dla „Torpedy” 
i Kazimierza Ickiewicza

ZZ Członkowie Kociewsko-
-Kaszubskiej Orkiestry 
Dętej „Torpeda” podczas 
gali wręczenia „Skry” 
(fot. Jacek Cherek)
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Kociewskie Pióro dla Torpedy i Kazimierza Ickiewicza

łeczności, propagator Kociewia • animacja kultury 
(zbiorowo):  Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta 
„Torpeda”  z  Tczewa oraz  Zespół Folklorystyczny 
„Kociewska Familija”  z  Pinczyna • za całokształt 

działalności: zespół  „Świeckie Gzuby”  ze Świe-
cia. Honorowe „Kociewskie Pióro” otrzymał Kazi-
mierz Ickiewicz z Tczewa, ks. Ireneusz Smagliński 
(od 23 lat dyrektor pelplińskiego Radia „Głos”).

Gala wręczenia „Kociewskich Piór” odbyła się 
29 marca w Zblewie już po raz dwunasty. Przybyli 
na nią przedstawiciele samorządów z  kociewskich 
gmin oraz działacze regionalni, wśród nich wielu 
laureatów poprzednich edycji „Kociewskiego Pió-
ra”. Gratulacje laureatom złożył prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki oraz starosta tczewski Miro-
sław Augustyn. Impreza odbyła się pod patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, 
starostów świeckiego, tczewskiego i  starogardzkie-
go, prezydentów Tczewa, Starogardu Gd. i Świecia 
oraz wójta gminy Zblewo.

ZZ Kazimierz Ickiewicz (fot. Jacek Cherek)

ZZ Tegoroczni laureaci „Kociewskiego Pióra” wraz z jury podczas gali wręczenia nagród, 29 marca w Zblewie 
(fot. Jacek Cherek)

Nagroda „Kociewskie Pióro” przyznawana jest 
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Mał-
gorzaty Hillar od 2005 r. Otrzymują ją twórcy z Ko-
ciewia, działający na terenie Kociewia i dla Kocie-
wia. Inicjatorem nagrody był nieżyjący już Michał 
Spankowski. Co roku, z przerwą w roku 2009 
i 2017, odbywa się uroczysta gala, podczas której 
wręczane są nagrody w kategoriach: literatura, 
publicystyka, oraz animacja kultury (indywidual-
nie i zbiorowo). Przyznawana jest też nagroda za 
całokształt działalności. Do tej pory „Kociewskie 
Pióra” przyznano ponad 80 osobom i instytucjom.
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Farmazyn to taky człowiek, co swoja dusza za-
przedał diabłu. A to wszytko bez chciystwo. Zawdy 
mniał mało, a wielge bogactwo chciał mniyć. Tedy 
cały czas szukał sposobów, żeby sia zbogacić. Naj-
wianksze chciystwo mnieli bogate mnieszczuchy ji 
pany z  majóntków ziamskych. Te szukeli pómocy 
nawet łu diabła. Bjydne ludzie trzymeli sia z daleka 
łod diabła. Boga prosiyli ło lepszy los. Pany nie wie-
dzieli jak diabła zagnać do pómocy, żeby im służył. 
Tedy dopytyweli sia jedan drugygo jak tygo diabła 
dostać. Niy beło to wcale take proste.

Diabeł znał dobrze jich chciystwo. Wcale nie 
chciał jim za darmo pómagać. Zara napsisał ksióżka, 
co majó zrobjyć, żeby sia z niym spotkać. Nó i jaka 
bandzie zapłata za jygo pómoc. Diabeł wcale nie 
chciał wiela, jano pana dusza po śmniyrci. Ksióżka 
ta podrzuciył mocko chciywamu panu. Tan zaczón 
jó czytać, chciystwo pchało gó, żeby czym prandzy 
być farmazynam. Chciał mniyć władza ji bogactwo. 
Potam dał ksióżka do czytania drugamu, trzyciamu 
ji czwartamu panu. Takym szykam ksióżka czyteli, 
drukoweli ji przedaweli bogacze.

Jak taky pan przeczytał ta ksióżka, tedy przylaz 
do  niygo diabeł w  ludzki posturze. Grzecznie wy-
pytywał pana czy może potrzybuje pómocy i  jaky? 
Jake ma życzania czy może chciałby spotkać sia 
z diabłam? Tan panu najlepsi pómoże! Jakby to pana 
interesowało, to łón może powiedziyć chdzie gó spo-
tkać. Pan jano na to czykał, chantnie godziył sia na 
wszytko. Jano nie wiedział, że gada z diabłam. Tedy 
diabeł – niby człowiek – zaczón omawiać warunki 
spotkania, w jakim miescu ji o  jaki porze. Tedy uż 
niy beło to take proste. Diabeł proponował mu spo-
tkanie ło punocy, a mniesce spotkania móg se pan 
wybrać. Tan jano proponował głómb lasa, na skrzy-
żowaniu lanijów, abo na rozstajnych drogach, na po-
lach, mogło być nad jaziorami. Pan mniał wżóść ze 
sobó latarnia ji kyj. Jak dolyzie na umówione mnie-
sce, to ma zrobjyć kyjam walne koło. Latarnia po-
stawjić na środźku ji tam czykać. Jakby gó co stra-
szeło, to ni ma sia cofać za wyznaczone koło. W kole 
bandzie bezpsieczny. Tak został połuczony. A  to 
wszytko mniał zrobjyć przed wyznaczónó godzinó 
spotkania.

Pan jak tam dolaz ji zrobjył kyjam koło, zara 
zgraja diabłów z  wjidłami gó łokróżyła. Cały czas 

dokoła skakeli, wyli ji łogniam pluli. Niy jedan pan 
ze strachu w pory se narobjył. Jano cofnóć sia, abo 
łuciyc niy beło jak. Ło wyznaczóny godzinie zjawjył 
sia diabeł zez cyrografam na byczy skórze. Tedy 
rozłożył cyrograf, wzión pana palyc ji łutoczył krw-
si. Pan własno krwsió musiał podpsisać cyrograf 
chocby uż niy chciał. Tan podpsis znaczył, że za dia-
ble łusługi w chwsiyli śmniyrci oddaje swoja dusza 
diabłu. Po ty ceregeli pan nie bół pewny czy ban-
dzie móg wróciyć do dóm. Jednak sia łudało, diabły 
znikli. Po podpsisaniu cyrografu pan bół uż farma-
zynam. Diabeł mu wszytko donosiył, co sia dokoła 
działo. Tedy pan wiedział chto mu worek pszanicy 
łukrad, abo drzywo z  lasa. Wiedział tyż, chto mu 
pank słómy, abo kopka siana chapnół, czy trocha 
trawy na trusiów. Wszytko wiedział, jano ni móg ni-
kómu powiedziyć „Ty złodziyju, żeś mnia łokrad!”.

Taki pan mniał wielgy majóntek, las ji jaziora. 
Do  roboty mniał parabków ji robotników zezóno-
wych. Roboty beło moc. Jano do zapłaty nie bół taki 
szczodry. Ludzie bjydoweli, bo za robota mało do-
steli. Niy dziwota, że panu co mogli, to podkradeli. 
Jak mogli to kartofelki, marchew, kapusta, ronkel, 
brukew ji jinsze. Bo beła bjyda, a łóni na pana rob-
jyli. Jano niy zawsze jim sia łudało trocha chapnóńć. 
Dziyci głodoweli ji choroweli. Eszczy dodatkowo 
diabły zaczani ludzi straszyć. Tedy ludzie niywie-
dzieli, że jich pan jestaj farmazynam.

Wieczoram jedan parobek polaz na łónka pana 
z miecham ji siyrzpam po trawa na trusiów. Drugy 
polaz nad jazioro na rybki. Naraz z za lasa wyłoniyła 
sia czyrwóna kula ji obświyciła wszytko. Posuwała 
sia pómalu, nisko nad jazioram, polami ji łónka-
mi. Parobki, jak jó łobaczeli, to zaczani zgalać jile 
siył. Nie wiedzieli, co to jestaj. Innym razam chłopy 
polyźli na pole pana po snopki pszanicy. Mnieli tragy 
ji kładli se snopki. Jak sia łobyjrzeli, a tu pan jedzie 
z góry drogó. Zara sia schoweli pod sztyga ji kykro-
weli. Pan mniał para kóni ji bryka. Jechał ji paliył se 
cygara, jano jiskry lejcieli, a kóniom jano sia ślypsia 
świycili, z nozdży para ji jiskry bucheli. Eszczy ka-
wał przed niami skrónciył do lasa. A beło to po dysz-
czu ji nicht tó drogó eszczy niy jechał. Potam poszli 
łobaczyć, a  na drodze żadnych szpurów łod bryki 
niy beło. Śladów łod końskych kopytów tyż niy beło. 
Tedy uż wiedzieli, że  jich pan jestaj farmazynam. 

EDWARD ODYA

Farmazyn
opowiadanie kociewskie
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W jednym czasie móg sia pokazać w para mniescach. 
Jano to nie bół sóm pan, jano diabły w jygo posturze. 
Bjydnych ludzi nie beło stać, żeby kupsić se łopał 
na zima. Tedy zamanówszy szli do lasa pańskygo po 
chróst. Jano to niy beło wolno. Tak se zbjyreli chróst, 
a dali lanijó szpacyrował se pan z psam. Zara zgaleli 
zez lasa. Beła jesiań, chłodno, a dziyci marzli. Chło-
py wypatrzeli suszka w pańskym lesie ji wieczoram 
poszli jó zeżagować. Suszka zahaczeła sia ło druge 
drzywo. Jani rusz ni mogli jó dostać na ziamnia. Ze-
żagoweli to drzywo, co łona beła zahaczóna, a tedy 
te dwa zahaczeli sia ło trzycie drzywo. Ji tak wiszó. 
Chłopy dosteli stracha, jak to łobczy pan. Co to ban-
dzie? Tedy poszli do starygo lólka po porada. Stary 
wiedział, że to złe trzyma. Kazał jim, że majó wżóść 
świancóna woda ji świancóna kryda. Pokropsiyć 
wodó ji zrobjyć krydó krzyż na drzywie. Tak zrobjy-
li. Zara dwa drzywa spedli na ziamnia. Tedy rżnyli ji 
karoweli do dóm. Zdyrowało jim to prawie do ryna.

Pan z panió czansto wyjeżdżeli na gościny. Jak 
pan wyjechał nad wieczoram, to służónce ło szarku 
polejcieli do łogrodu na japka. A beło jych wiela ji 
duże. Tedy urweli se para ładnych, czyrwónych. Jak 
sia łobejrzeli, to pan siydział na trzycim drzywie, na 
gałanzi. Zara w nogy, zgaleli do swoji lóżyji. Potam 
pan przylaz do niych, popatrzeł ji poszed bez słowa. 
Beli łoni wew strachu, co tera bandzie? Pan z gości-
ny przyjechał dopsiyro ryno. Chto bół na drzywie ji 
łu niych?

Pan mniał wielgy pałac, a  jizbów beło wiele. 
Do  sprzóntania jych przyjón nowa pokojówka. Ta 
latała ji pucowała kąty. Bez przypadek łotworzyła 
dźwiyrze do pana jizby. Jak zajrzała to zara zamkny-
ła dźwiyrze. Tedy se przybaczeła, że  pan zakazał 

właziyć do jygo jizby. Zara ji sia zrobjyło gorónco ze 
strachu, łod góry do dołu. W jizbie pana ściany ji po-
sowa beli czyrwóne. Stóry na łoknach czyrwóne, a na 
krawandzi wyra siydział duży czarny kruk.

Ludzie zawdy bojeli sia pana ji rzóndcy, a  jak 
pan bół farmazynam, to eszczy diabłów sia stracheli.

Jak pan łostał farmazynam, to bół zadowolóny, 
bo mniał darmowych – tak mu sia wydawało – stró-
żów mniania ji donosicieli. Nie potrzybował jim pła-
cić, ani żywić. Tedy nawet niy pomyślał, że  przyń-
dzie mu za te usługi srogo zapłacić. Pan żył se dobrze, 
jano czas prandko lejciał, starość nadchodziyła ji 
czas beło pomyślyć ło śmniyrci. Tedy uż niy bół taky 
zadowolóny, bo śmniyrć czajiła sia w  jednym kóń-
cie, a diabły w drugym. Tedy zaczón rozważać, co to 
bandzie po śmniyrci, jaky bandzie jygo los. Niyraz 
wjidział jak na polu lejciał kranciek, jano słup kurzu 
w góra sia unosieł. Wiedział dobrze, że to diabły wle-
kli dusza do psiekła, a ta sia jim wyrywała ji chciała 
uciykać, broniła sia jak mogła. Jak za życia diabły 
panu służeli, tak po śmniyrci jygo dusza do psiekła 
wlekli ji gó szarpeli na wszytke stróny. Tedy Lucyper 
w  nagroda kazał mu psiekło zamniatać, abo gorón-
ca smoła mniaszać. Jano taky nagrody to sia pan niy 
spodziywał, ale na taka se zasłużeł.

SŁOWNICZEK GWARY
Chapnóńć – ukraść Cyrograf – umowa
Lólek – dziadek
Lóżyja – pomieszczenie dla robotników
Mniech – worek Nicht – nikt
Rzóndca – zarządzający Siyrzp – sierp
Srogo – wiele Szpury – koleiny
Tragy – dwa drążki do położenia snopków
Truś – królik

Farmazyn. opowiadanie kociewskie
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Od lewej

1. rzeczy 
osobiste, 
manatki

2.	 podglądać,	
śledzić

3.	 pojazd	złej	
jakości,	byle	
jaki

4.	 zamówić

5. papierowa 
torebka

6. racuchy, 
placki	droż-
dżowe

7. majtki

8.	 iść	pieszo

9.	 zupa	z	mło-
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10. ugniatane 
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11.	śniadanie

12. twaróg
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16. ubranie
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Rozwiązanie Krzyżówki nr 1
„Kociewski Magazyn Regionalny” 

nr 1 (105) 2019

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za 
nadesłane do redakcji rozwiązania naszej 
pierwszej gwarowej krzyżówki. Spotkała 
się ona z dużym zainteresowaniem, co sta-
nowi dla nas zachętę do kontynuowania 
naszej zabawy. Większość nadesłanych 
odpowiedzi była prawidłowa. Spośród 
nadesłanych odpowiedzi postanowiliśmy 
nagrodzić: Adama Murawskiego z Tczewa 
i Stanisława Gmaja ze Smętowa. Gratuluje-
my! Nagrody wyślemy pocztą.
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Rok 2020 będzie rokiem wielu znaczących wy-
darzeń na Pomorzu. Uroczyście będziemy 
świętować stulecie powrotu naszego regionu 

do Polski. Planowane są również dwa ważne wyda-
rzenia regionalne. Nasi przyjaciele z Kaszub chcą 
w przyszłym roku zorganizować III Kongres Ka-
szubski, natomiast u nas na Kociewiu odbędzie się 
kolejny, VI Kongres Kociewski.

Kongresy Kociewskie organizowane są już od   
24 lat. Ich formuła na przestrzeni tego czasu ulega-
ła zmianom, tak jak różne były gremia i instytucje, 
które je  organizowały. Swoistym przełomem był 
IV Kongres Kociewski w 2010 roku, który pokazał, 
że w przyszłości w organizacji kolejnych kongreso-
wych inicjatyw należy szukać szerszego udziału spo-
łeczników i organizacji regionalnych. Pięć lat temu, 
w 2014 roku, z inicjatywy tczewskich regionalistów 
odbyło się wiele spotkań, które miały za zadanie wy-
pracować nową formułę i założenia Kongresów Ko-
ciewskich. Tak się złożyło, że w wyniku tych spotkań 
stanąłem na czele zespołu organizacyjnego V Kon-
gresu Kociewskiego, więc myślę, że mogę podzielić 
się paroma refleksjami na temat idei kongresowej 
przed nadchodzącym, szóstym już Kongresem.

Na wstępie podkreślę, że  w  pracach przygoto-
wawczych przed pięcioma laty wzięło udział blisko 
stu regionalistów z całego Kociewia. Reprezentowa-
li oni praktycznie wszystkie instytucje i organizacje 
zainteresowane wówczas Kongresem. Przygotowu-
jąc się do kolejnego tego typu wydarzenia, warto się-
gnąć do wypracowanych wówczas ustaleń i założeń. 
Po pierwsze dlatego, że  przez te pięć lat w  żaden 
sposób nie zdeaktualizowały się one. Po drugie dla-
tego, że  łącząc je  z  doświadczeniami dotyczącymi 
samego przebiegu V Kongresu w 2015 roku – jego 
mocnych, jak i słabych stron – pozwalają zaoszczę-
dzić energię i  czas przygotowań do  kolejnego spo-
tkania kongresowego. Warto uczyć się na własnych 
błędach, ale też korzystać z dobrze przemyślanych 
i przedyskutowanych założeń teoretycznych.

Przed pięcioma laty w wyniku dyskusji za głów-
ny cel V Kongresu Kociewskiego uznaliśmy ziden-
tyfikowanie, przedyskutowanie i określenie wyzwań, 
jakie stoją przed naszym regionem w  XXI wieku. 
Byliśmy zdania, że Kongres powinien wytyczyć naj-
istotniejsze kierunki działań na rzecz Kociewia oraz 

wprowadzić w nich nową jakość, opartą na tradycji 
i dotychczasowych doświadczeniach kongresowych. 
Taki właśnie cel powinien przyświecać także Kon-
gresowi w 2020 roku. Podobnie aktualne wydają się 
ustalone wówczas cele szczegółowe, które miały 
umożliwić realizację głównego założenia Kongresu. 
Stąd także teraz ważnym elementem działań kon-
gresowych powinny być:

1. Prezentacja i  promocja sztuki z  Kociewia, 
tradycyjnej i  współczesnej, zwłaszcza atrakcyjnej 
dla młodego pokolenia, w  tym m.in. literatury, ar-
chitektury i sztuk plastycznych.

2. Integracja regionu w  wymiarze instytucjo-
nalnym, poprzez zacieśnianie współpracy kociew-
skich samorządów oraz organizacji i  instytucji, 
zwłaszcza tych o  charakterze regionalnym, tury-
stycznym i sportowym.

3. Pogłębianie kociewskiej świadomości regio-
nalnej, poprzez wzmacnianie więzi mieszkańców 
Kociewia oraz osób związanych z Kociewiem, z wy-
korzystaniem szerokiej palety działań kulturalnych 
i sportowych.

4. Promocja Kociewia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów 
przyrodniczo-geograficznych, wykorzystywanych we 
wszelkich formach turystyki, rekreacji i sportu.

5. Upowszechnienie kociewskiej edukacji re-
gionalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli gwary oraz 
tradycji kociewskiej, różnorodnych form kształ-
cenia ustawicznego oraz promocji dobrych prak-
tyk edukacyjnych. Opracowanie strategii rozwoju 
edukacji regionalnej i planu działań zmierzających 
do jej realizacji.

6. Rozwój badań naukowych nad Kociewiem 
i na Kociewiu oraz popularyzacja ich wyników.

7. Podsumowanie dotychczasowych działań 
kongresowych na Kociewiu.

Trudno uznać, że  cele, jakie wyznaczyliśmy 
sobie pięć lat temu w ramach V Kongresu Kociew-
skiego wyczerpaliśmy. Nie było możliwe osiągnię-
cie ich w  ramach jednego, choćby rozciągniętego 
na kilka miesięcy, działania. W  większości są to 
bowiem cele, których nie sposób w  prosty sposób 
osiągnąć, wymagające ciągłej aktywności i dążenia 
do realizacji. Wydaje mi się, że należy je potrakto-

Kolejny Kongres Kociewski 
już w przyszłym roku!

MICHAŁ KARGUL
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wać jako swoiste drogowskazy naszej kongresowej 
działalności. Stąd wynika ich przydatność w  pla-
nowaniu także najbliższego Kongresu Kociewskie-
go w  2020  roku. Pamiętać należy również o  tym, 
że  ich realizacja wiąże się z  różnym poziomem 
trudności. I tak, wezwanie do prezentacji i promocji 
sztuki z Kociewia – czy ogólnie promocji Kociewia 
– tak naprawdę dotyczy pewnego uporządkowania 
i  ewentualnego wzmocnienia inicjatyw oraz aktyw-
ności, które już mają miejsce. Natomiast problema-
tyka edukacji regionalnej czy badań naukowych, 
choć w  obu sferach także mamy już cenny doro-
bek, wydaje się wymagać wykreowania całkiem 
nowych inicjatyw i  sporego wysiłku teoretyczno-  
-organizacyjnego. Jeszcze inną kategorią są kwestie 
pogłębiania kociewskiej świadomości regionalnej 
oraz integracji i zacieśnienia współpracy instytucji 
działających na Kociewiu oraz  na rzecz Kociewia. 
Te z kolei wymagają nie tyle samych kongresowych 
wydarzeń, ale intensywnej pracy u podstaw, dysku-
sji i współpracy, do których prace nad Kongresem 
mogą być znakomitą okazją.

V Kongres w 2015 roku był swoistym ekspery-
mentem. Na zasadzie pospolitego ruszenia organiza-
cji zainteresowanych inicjatywą kongresową, przy 
wsparciu niektórych tylko samorządów kociewskich, 
zrealizowaliśmy szereg działań, które nie do końca 
były w pełni skorelowane czasowo, jak i  tematycz-

nie. Potraktować to należy jako pewien niezbędny 
etap próby i poznania sił środowiska regionalistów 
kociewskich na tym polu. Wcześniejsze Kongresy, 
mimo merytorycznego zaangażowania wielu działa-
czy, w dużej mierze oparte były na materialnym i or-
ganizacyjnym zapleczu samorządów. W  2015  roku 
samorządy także odegrały ważną rolę, ale organi-
zacje regionalne potrafiły wziąć na swoje barki nie 
tylko przygotowanie i  koordynację Kongresu jako 
takiego, ale także realizację sporej części wydarzeń. 

Dla mnie nie ulega wątpliwości, iż V Kongres 
pokazał, że  współpracując jesteśmy w  stanie siła-
mi samych organizacji wziąć na swoje barki ciężar 
najważniejszych kongresowych działań. Dlatego 
na pierwszym spotkaniu organizacyjnym przed 
kolejnym Kongresem jasno zaznaczyłem, że  dziś, 
w 2019 roku, jesteśmy już jako kociewskie środowi-
sko regionalne na etapie, w którym bez większych 
dylematów możemy przystąpić do wyznaczania i re-
alizacji konkretnych kongresowych działań. Rzecz 
jasna przy szerokim wsparciu samorządów, ale 
wsparciu, a nie pełnym zdaniu się na ich siły.

Realizując ustalenia z  podsumowania V Kon-
gresu, w  kwietniu br. zorganizowaliśmy spotkanie, 
które miało zainicjować prace nad VI Kongresem 
Kociewskim w  2020  roku. Dzięki wsparciu Funda-
cji Oko-lice Kultury ze Zblewa (która logistycznie 
przygotowała nasze zebranie) udało nam się zebrać 

Kolejny Kongres już w przyszłym roku!

ZZ 1 kwietnia 1995 r., Starogard Gd., uczestnicy konferencji naukowej podczas I Kongresu Kociewskiego 
(od lewej): prof. Marian Kallas (UMK w Toruniu), prof. Zbigniew Grzonka (rektor UG), Tadeusz Kubiszewski, 

prof. Józef Borzyszkowski (UG) – przewodniczący komitetu organizacyjnego I Kongresu Kociewskiego 
oraz Ryszard Szwoch (TMZK) (fot. Stanisław Zaczyński)
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kilkudziesięciu społeczników i  samorządowców 
z Kociewia, którzy przyjechali z bardzo konkretnymi 
pomysłami na swoją aktywność w ramach VI Kon-
gresu. Jak widać, że  głęboka refleksja nad istotą 
i formułą Kongresu, jaką podjęliśmy pięć lat temu, 
przyniosła bardzo konkretne owoce. Dalsza dysku-
sja nad samą celowością Kongresów Kociewskich 
czy celami, jakie przed nimi stoją, przestała być 
konieczna. Jednomyślnie wszyscy zebrani zgodzili 
się, że także w 2020 roku należy powtórzyć formułę 
Kongresu trwającego kilka miesięcy i składającego 
się nawet z  kilkunastu elementów. Równocześnie 
mocno wybrzmiała potrzeba, by  w  ramach kon-
gresowych wydarzeń wskazać punkt kulminacyjny, 
centralny, który przyciągnie uwagę opinii publicz-
nej, a zwłaszcza mediów. Sprawnie też powołano ro-
boczy zespół organizacyjny, na czele którego stanął 
Lech Zdrojewski ze Zblewa.

Podsumowując dyskusję na zblewskim spotka-
niu, jak i pierwsze rozmowy w ramach zespołu orga-
nizacyjnego, którego jestem członkiem, można poku-
sić się o  naszkicowanie pewnych konkretnych idei, 
jakie krystalizują się w  związku z  nadchodzącym 
Kongresem. Wydaje się, że jest konieczne zoperacjo-
nalizowanie przytaczanych wcześniej priorytetów. 
Zakładając, że nie da się zrobić wszystkiego na raz 
w  ramach VI Kongresu, chcielibyśmy  jednak w  ra-
mach każdego z wyliczonych wyżej celów kongreso-
wych zrealizować chociaż jedną, konkretną inicjaty-
wę czy wydarzenie. I  tak dla przykładu, w ramach 
działań edukacyjnych krystalizuje się pomysł orga-
nizacji konferencji metodyczno-naukowej dla ko-
ciewskich nauczycieli-regionalistów, a w ramach in-
tegracji instytucji – Kongres Bibliotekarzy Kociewia. 
Już na spotkaniu zblewskim pojawiła się lista kon-
kretnych propozycji, co  istotne zgłaszanych przez 
instytucje i organizacje, które chciałyby je przepro-
wadzić. W najbliższych miesiącach stoi przed nami 
zadanie połączenia tych pomysłów w spójną kongre-

michał kargul

ZZ Celem Kongresów Kociewskich jest aktywizowanie 
całej społeczności lokalnej. Na zdjęciu młodzież 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie podczas 
wieczoru zorganizowanego 8 maja 2010 roku w Tcze-
wie w ramach IV Kongresu Kociewskiego (fot. Jacek 
Cherek)

sową całość oraz takiego ich ukierunkowania, by jak 
najlepiej wpisywały się we wszystkie cele Kongresu 
Kociewskiego. Dziś jesteśmy jeszcze na zbyt wcze-
snym etapie przygotowań, by można było przedsta-
wić choćby zarys programu.

Kolejny Kongres, podobnie jak ten w 2015 roku, 
będzie trwał kilka miesięcy, najpewniej od  lutego 
do  późnej jesieni 2020 roku. W  jego ramach odbę-
dzie się kilkanaście różnych wydarzeń. Będą to 
wydarzenia artystyczne, konferencje naukowe lub 
popularyzatorskie, jak i imprezy plenerowe. Oprócz 
wydarzeń kongresowych odbędą się imprezy towa-
rzyszące lub inicjatywy cykliczne zaplanowane na 
2020 rok, wpisujące się programowo w Kongres Ko-
ciewski. Będziemy dążyć do tego, by wszystkie przy-
niosło trwałe owoce w postaci publikacji czy mate-
riałów, które posłużą osobom zajmującym się na 
różnych polach problematyką kociewską. Widzimy 
potrzebę zadbania również o oprawę medialną i wi-
zerunkową nadchodzącego Kongresu, bo jego odbiór 
wśród mieszkańców Kociewia, jak i osób z zewnątrz, 
jest jedną z najistotniejszych spraw, o  jakie należy 
się zatroszczyć.

W tym miejscu chciałbym zaapelować do samo-
rządowców i decydentów z Kociewia, by  życzliwie 
odnosili się do inicjatyw, jakie w kontekście VI Kon-
gresu Kociewskiego będą się pojawiać. A  także, 
by  wykorzystali tę  okazję do  pogłębiania współ-
pracy, która służyć będzie budowie podmiotowości 
naszego regionu w skali województwa i związanych 
z nim instytucji. 

Znajdujemy się ciągle na początku drogi przy-
gotowań do VI Kongresu Kociewskiego, choć należy 
zaznaczyć, że ruszyliśmy w nią dobrze przygotowani 
i zaopatrzeni. Niemniej chciałbym zachęcić wszyst-
kie osoby i  instytucje, które mogłyby włączyć się 
w  nasze kongresowe działania, by  zgłaszały swoje 
inicjatywy i  możliwości. Zapraszamy do  śledzenia 
facebookowego profilu „Kongresy Kociewskie” oraz 
ewentualnego kontaktu, choćby przez pocztę elek-
troniczną na adres: kongreskociewski@gmail.com.

ZZ Występ zespołu folklorystycznego „Modraki” z Pelpli-
na 16 kwietnia 2015 r., podczas V Kongresu Kociew-
skiego (fot. Jacek Cherek)
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Las jest dla nas środowiskiem zdecydowanie 
zdrowszym niż inne, a co ważne, najmniej ska-
żonym. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać 

o pozytywnych stronach samego spacerowania po 
lesie, ale spróbujmy przeanalizować realne korzyści 
z leśnego spaceru, chociażby 20-minutowego.

Wchodząc do lasu, od razu odczuwamy słabną-
cy wiatr, zmianę zapachu, wilgotności i temperatury 
powietrza. Las w swoim obrębie modyfikuje warun-
ki klimatyczne. W lesie, zwłaszcza liściastym, liście 
zatrzymują promieniowanie słoneczne, a  do  poszy-
cia dociera jedynie niewielka ilość promieniowania. 
Ma to oczywiście wpływ na temperaturę powietrza. 
Temperatura powietrza w  lesie potrafi być niższa 
w lecie o ok. 5°C, w zimie o 1° niż na sąsiadujących 
terenach pozaleśnych. Jest to zbawienne zwłaszcza 
w upalne dni dla osób starszych, dla których spacer 
w  terenie otwartym byłby w  wysokich temperatu-
rach niebezpieczny dla zdrowia. 

Niezależnie od  pory dnia w  lesie odczuwamy 
komfort termiczny. Mała wymiana ciepła w  lesie 
sprawia, że  w  ciągu dnia odczuwamy lekki chłód, 
wieczorem natomiast lekką parność. Dzięki temu 
las jest wymarzonym miejscem aktywności fizycz-
nej, rehabilitacji, ćwiczeń prozdrowotnych i pełne-
go relaksu.

W  lesie prędkość wiatru jest znacznie mniej-
sza niż poza lasem, gdyż kompleks leśny jest dużą 
przeszkodą terenową, utrudniającą swobodne ru-

Kociewie to kraina niezwykle zalesiona, zwłasz-
cza na zachodzie, dzięki ogromnym Borom 
Tucholskim. Bory należą do  największego 
w  Polsce zwartego obszaru leśnego. W  drze-
wostanie dominuje sosna, ale na żyźniejszych 
glebach występują także lasy mieszane oraz 
liczne skupiska starych dębów czy cisów. Do-
datkowo większość kociewskich miejscowości 
ma wokół siebie większe lub mniejsze tereny 
zielone. Osobną atrakcję Kociewia stanowi Ar-
boretum Wirty nad jeziorem Borzechowskim – 
najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny. 
Słowem, lasy stanowią bogactwo naszej krainy. 
Jak bardzo trzeba cenić ich walory, opowiem 
pokrótce w kilku punktach.

ZOFIA CIECIERSKA

Walory zdrowotne kociewskich lasów

Lasy są przez nas niedoceniane, chociaż 
stanowią najzdrowsze środowisko życia. 
W naszej strefie klimatyczno-geograficznej 
są najbardziej naturalną, najmniej znie-
kształconą formacją przyrodniczą. Myśl ta 
nakazuje nam do tych niezwykłych ekosys-
temów, przeuroczych kompleksów leśnych, 
zaglądać jak najczęściej, systematycznie, 
by  nacieszyć oczy obcowaniem z  naturą 
i zyskać na zdrowiu.
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chy powietrza. Wiatr częściowo omija las, opływa 
go z  boku i  z  góry. Utrudnione jest również wnika-
nie wiatru w głąb lasu. Im głębszy las, tym bardziej 
wiatr traci siłę. Już po 30 m od  skraju lasu pręd-
kość wiatru spada do  około 35% wartości począt-
kowej, a po 100 m od brzegu wynosi już tylko 20%. 

Również wilgotność względna powietrza (czy-
li zawartość pary wodnej w powietrzu) w lesie jest 
dla nas korzystna. Wilgotność ta jest większa niż 
poza lasem z trzech powodów: (1) parowania wody 
z komórek roślinnych, (2) parowania z runa leśnego 
oraz (3) małej prędkości wiatru w lesie. Podwyższo-
na wilgotność względna w  lesie (średnio o  ok. 5% 
do 25%) ma zbawienny wpływ na ludzki organizm, 
ponieważ zarówno w  miastach, pomieszczeniach 
zamkniętych, jak i  w  nasłonecznionych terenach 
otwartych, cierpimy na 
problem zbyt suchego po-
wietrza, zwłaszcza w dobie 
zmian klimatycznych spo-
wodowanych globalnym 
ociepleniem – wysokich 
temperatur i  zmniejszonej 
wilgotności powietrza. Po-
wietrze o niskim poziomie 
wilgotności, tzw. suche, 
ułatwia przedostawanie się 
do organizmu szkodliwych 
substancji, pyłów i  bakte-
rii. Suche powietrze jest 
szczególnie niekorzystne 
dla alergików i dzieci. 

Kompleksy leśne produkują tlen, dlatego 
od  dawna noszą miano wielkich fabryk tlenu, zie-
lonych płuc Ziemi. W procesie fotosyntezy lasy po-
chłaniają dwutlenek węgla, a wydzielają tlen. Jedno 
drzewo liściaste wytwarza w  ciągu godziny 1200 l 
tlenu, człowiek w tym czasie zużywa 30 l. 

Leśne powietrze zawiera w  swoim składzie 
większą ilość tlenu niż miejskie. Pamiętajmy, że na 
co dzień nasz organizm nie jest właściwie dotleniony 
– w lesie można to nadrobić. W środowisku miejskim 
wdychamy mnóstwo związków toksycznych, pyły 
i  sadze. Pod względem uwalniania tlenu do  atmos-
fery lasy przewyższają inne tereny zielone, ponie-
waż 1 hektar lasu emituje 3–10 razy więcej tlenu niż 
np.  pole uprawne o  tej samej powierzchni. Stwier-
dzono, że 20 min spaceru w lesie daje taki sam efekt 
dotleniający, co 20 min spędzonych w specjalistycz-
nej komorze tlenowej.

W  lesie powietrze jest najczystsze, bo las jest 
doskonałym naturalnym filtrem. Drzewa filtrują 
powietrze ze szkodliwych gazów i  pyłów. Ocenia 
się, że 100-letni dąb jest w stanie wychwycić z po-
wietrza nawet 1 tonę pyłów rocznie, 1 hektar boru 

świerkowego pochłania ok.  420 kg cząstek zanie-
czyszczeń, a las bukowy w okresie wegetacji nawet 
ok. 65 ton pyłów. Drzewa, oprócz dwutlenku węgla, 
pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, ta-
kie jak: dwutlenek siarki (SO2) oraz metale ciężkie 
(ołów, kadm, miedź czy cynk). Najdoskonalej filtruje 
powietrze las świerkowy.

W  naszym kraju 20% obszaru ma nadmier-
nie zanieczyszczone powietrze atmosferyczne. 
Od 2015 roku wiadomo, że powietrze w Polsce nale-
ży do najbardziej zanieczyszczonych rakotwórczym 
benzopirenem spośród wszystkich krajów Unii Eu-
ropejskiej. Aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych 
miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce! Są 
wśród nich: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław 
Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków i Nowy 

Sącz. Źródła zanieczysz-
czeń powietrza tkwią w: 
energetyce opartej na 
węglu kamiennym i  bru-
natnym, spalaniu w  do-
mowych piecach węgla 
niskiej jakości, drewna 
i  śmieci, niedoinwesto-
wanym ekonomicznie 
przemyśle surowcowym, 
niedoborze instalacji 
oczyszczających gazy od-
lotowe, dynamicznie roz-
wijającym się transporcie 
samochodowym (pojazdy 
i drogi), opóźnieniu w roz-

woju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania.
Czy jest się czym przejmować? Jest. Od dawna 

bowiem wiadomo, że nadmierna obecność w powie-
trzu pewnego rodzaju mikrocząsteczek (tzw. frakcji 
PN 2,5) powoduje schorzenia układu oddechowego 
i nowotwory, a od niedawna, że przyczynia się tak-
że do  rozwoju chorób układu krążenia. Najlepiej 
powietrze filtruje las świerkowy. Nawet świerkowy 
żywopłot potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń 
spowodowanych np. spalinami samochodowymi.

Warto spacerować po lesie, bo powietrze w lesie 
zawiera zdecydowanie mniej – nawet o 70%! – drob-
noustrojów (bakterii i wirusów) niż powietrze miej-
skie. Wszyscy wiemy, że  las pachnie. Ma swój spe-
cyficzny zapach. Zapach leśnego powietrza powstaje 
dzięki wydzielanym przez rośliny olejkom eterycz-
nym i  ich związkom aromatycznym – fitoncydom, 
czyli lotnym lub ciekłym substancjom o  działaniu 
bakterio- i grzybobójczym. W dni słoneczne fitoncy-
dy parują z roślin przez tzw. szparki oraz nabłonek.

W olejkach eterycznych lasu wykryto ok. 1500 
substancji chemicznych wykazujących działanie 
bakteriobójcze, przeciwzapalne, grzybobójcze, prze-

Tak zdrowa, zalecana aktywność fizycz-
na, bieganie czy jazda na rowerze, jeśli 
odbywa się w atmosferze spalin, nie tylko 
nie zmniejsza, ale trzykrotnie zwiększa 
ryzyko wystąpienia zawału serca z  po-
wodu małych cząsteczek pochodzących 
m.in. z  dymów przemysłowych i  spalin 
samochodowych. Potwierdzają to bada-
nia wykonane w Niemczech. (Oczywiście, 
nie jest to zachęta do rezygnacji z aktyw-
ności, przeciwnie. Należy jedynie pomy-
śleć, czy zamiast miasta nie udałoby się 
wybrać lasu na trening.

zofia ciecierska
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Las to najwłaściwsze miejsce do fi-
zycznego i psychicznego odprężenia 
oraz odpoczynku w stanach zmę-
czenia, zwłaszcza związanego z tem-
pem i uciążliwością trybu życia, gdyż 
kontakt z naturą ma ogromne znacze-
nie dla zachowania dobrej kondycji. 
Będąc w lesie, człowiek mimowolnie 
wtapia się w rytm natury, której jest 
cząstką. 

Od dawna wiedziano, że przebywa-
nie na łonie natury odpręża, ale nie 
wiadomo było, ILE musi trwać, by był 
skuteczny. Badacze z Uniwersytetu 
Michigan (USA) wykazali, że – jeśli 
chodzi o łagodzenie napięcia – naj-
efektywniejszą dawką jest 20–30-mi-
nutowe spacerowanie lub przesia-
dywanie na łonie natury. Ten okres 
wystarcza, by stężenie kortyzolu – 
hormonu stresu – znacząco spadło.

Walory zdrowotne kociewskich lasów
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ciwpierwotniakowe. Dla porównania, latem w lesie 
występuje około 200–500 bakterii w 1 m3 powietrza, 
natomiast w miastach – 800–4000 bakterii na 1 m3.

Uwalniane przez rośliny fitoncydy niszczą znaj-
dujące się w sąsiedztwie tych roślin bakterie i wiru-
sy chorobotwórcze, dlatego wokół drzew powietrze 
jest higienicznie czyste. Zdolność wytwarzania fiton-
cydów ma około 80 gatunków drzew i krzewów. 

Więcej fitoncydów wytwarzają drzewa iglaste, 
drzewa szpilkowe, głównie sosna. Dla porównania, 
1 hektar lasu liściastego wytwarza w lecie tylko 2 kg 
fitoncydów, zaś iglastego – aż 5 kg. Szczególnie silne 
działanie bakteriobójcze wykazuje jałowiec. Wokół 
jałowców, brzóz czy sosen w promieniu 3–5 m utrzy-
muje się strefa wolna od bakterii. Z kolei dęby nisz-
czą bakterie czerwonki.

Substancje aromatyczne roślin w  postaci olej-
ków eterycznych tworzą wokół roślin zapachową 
otoczkę. Już starożytni doceniali esencje zapachowe 
z kwiatów, owoców, nasion, liści, kory, igliwia, nawet 
korzeni. Odkryli, że mogą poprawiać samopoczucie, 
dodawać energii. Przez wieki uznawano, że  leśne 
olejki eteryczne mają niekiedy silne właściwości 

lecznicze, wykorzystywane w  aromaterapii, czyli 
w „leczeniu zapachami”.

Działanie lecznicze olejków eterycznych z  ro-
ślin leśnych zostało udowodnione w  licznych ba-
daniach naukowych. Do jednych z najlepiej udoku-
mentowanych należy aktywność biologiczna olejków 
roślin z  rodzin sosnowatych. Badania potwierdziły, 
że olejki, m.in. sosny zwyczajnej, świerku pospolite-
go, działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, 
uspokajająco, antyoksydacyjnie i  przeciwnowotwo-
rowo. Olejki te wykorzystuje się do produkcji leków 
i w kosmetologii. 

Olejek sosnowy jest nam doskonale znany z sy-
ropów, gdyż działa wykrztuśnie, bakteriobójczo 
i rozkurczowo. Polecany jest do inhalacji w schorze-
niach górnych dróg oddechowych.

Olejki wykazują aktywność przeciwdrobno-
ustrojową, zwalczają bakterie i  wirusy, ale co  waż-
ne, w  ostatnich latach badacze podkreślają ważną 
rolę związków roślinnych w  leczeniu chorób nowo-
tworowych. Udowodniono, że niektóre olejki sosno-
we mają właściwości przeciwnowotworowe i mogą 
być ważnym elementem terapii onkologicznej, m.in. 

ZZ Las pod wieloma względami jest niezwykłym miejscem dla dzieci (fot. depositphotos.com)

zofia ciecierska



 N U M E R  1 0 5          K W I E C I E Ń – C Z E R W I E C   2 0 1 9         K O C I E W S K I  M A G A Z Y N  R E G I O N A L N Y 47

czynkowi oczu. Spoglądanie na kolor zielony przy-
nosi ukojenie dla układu nerwowego, jak również 
odpręża wzrok. Badania dowodzą, że jeśli okna szpi-
tala są z widokiem na drzewa, pacjenci rzadziej pro-
szą o środki przeciwbólowe niż ci, którzy nie mają 
takiego widoku. Chlorofil – zielony barwnik roślin – 
działa także kojąco na umysł i rekonwalescencję po 
zabiegach. 

Nie do przecenienia jest fakt, że drzewa w lesie 
obniżają poziom hałasu. 150 metrów lasu może go 
ograniczyć do poziomu 18–25 db, zatem w lesie ha-
łas do nas nie dotrze. Wsłuchując się w las, można 
usłyszeć tylko ciszę, wiatr, śpiew ptaków i być może 
zbliżające się sarny. To wspaniała okazja, aby wy-
ciszyć swój umysł i odpocząć. Hałas ma charakter 
stresowy, ponieważ wpływa na zmęczenie układu 
nerwowego, powoduje ogólny dyskomfort. 

Wreszcie, niezwykle ważna, choć najczęściej 
pomijana, jest rola krajobrazu leśnego, który daje 
nam szansę na niezapomniane przeżycia natury 
estetycznej i  duchowej. Wartość piękna lasu jest 
nieoceniona, jest on wprost arcydziełem przyrody, 
cudem natury. Dużym przeżyciem duchowym jest 
spacer połączony z  obserwacją krajobrazu i  głębo-
kim oddychaniem. Percepcja wszystkimi zmysłami 
(nie zaleca się biegania w lesie ze słuchawkami na 
uszach, bo las trzeba również słyszeć) pozwala na 
odbiór estetyczny, przynosząc jeszcze większy re-
laks. Obcowanie z  przyrodą i  kontemplowanie jej 
walorów przekładają się na poprawę samopoczucia 
i poprawę równowagi psychicznej.

Kojący szum koron drzew, odgłosy ptaków, 
oryginalna woń lasu i  panujący w  lesie półmrok. 
Wszystko to razem sprawia, że zwykły spacer po le-
sie działa kojąco. 

Także przebywanie w  lesie z dziećmi stymulu-
je ich rozwój, kształtuje wrażliwość, uczy szacun-
ku do  przyrody. Aktywne spędzanie czasu razem 
z  dzieckiem w  środowisku leśnym jest niezbędne 
do  tworzenia związku emocjonalnego z  dzieckiem 
i zaszczepienia w nim miłości do ruchu, aktywności 
fizycznej. Dzieci chłoną świat wszystkimi zmysłami, 
a w lesie naturalnych bodźców nie brakuje. 

Dzisiaj zaczęto doceniać także rolę społeczną 
kompleksów leśnych, czyli dobroczynnego i  leczni-
czego wpływu ekosystemów leśnych na korzystne 
warunki zdrowotne i  rekreacyjne społeczeństwa. 
Współczesna kultura, tempo życia, zaabsorbowanie 
przez media sprawiają, że tracimy naturalny, towa-
rzyszący ludzkości od zarania dziejów kontakt z na-
turą. Mówi się dzisiaj o  tzw. zespole deficytu natu-
ry, który ma swoje długofalowe skutki dla psychiki 
i  zdrowia somatycznego każdego z  nas. Wielu ba-
daczy apeluje o powrót człowieka na łono przyrody, 
sięgnięcie po witaminę „N” (natura).

olejek z  igieł sosny koreańskiej istotnie zmniej-
szał rozwój i migrację komórek raka jelita grubego 
i może być silnym chemioterapeutykiem.

Przechadzka leśną ścieżką jest dobroczynna 
także dla naszych stawów, które na miękkim, leśnym 
podłożu nie są tak obciążone, jak podczas chodzenia 
po asfalcie, chodniku czy ubitej ziemi. Spora część 
osób biega w  warunkach miejskich, wybierając 
utwardzone drogi, co nie wpływa korzystnie na ich 
stawy czy ścięgna. Tymczasem naturalne podłoże 
amortyzuje nacisk, chroniąc w ten sposób organizm 
przed poważnymi urazami. Z  podobnych przyczyn 
las jest doskonałym miejscem na marsz z  kijkami, 
tzw. nordic walking.

Ponadto, aktywność ruchowa, tym bardziej 
uprawiana w  środowisku leśnym, ma korzystny 
wpływ na stan układu krążenia, na lepsze funkcjo-
nowanie serca i płuc, mięśni i stawów. Może także 
poprawiać naszą wydolność, reguluje szereg pro-
cesów życiowych, wzmacnia odporność, a także ma 
duże znaczenie w  redukowaniu negatywnych obja-
wów reakcji stresowej. Podejmowanie aktywności 
ruchowej stało się w ostatnim czasie bardzo modne, 
a tzw. zdrowy tryb życia to powszechnie lansowany 
styl. Jednym z jego najpopularniejszych przejawów 
jest bieganie, do którego znakomicie nadają się te-
reny leśne.

Spacery po lesie redukują stres. Samo wdycha-
nie specyficznego zapachu olejków eterycznych już 
może powodować odprężenie, uspokojenie. Przeby-
wanie w iglastej zieleni sprzyja odpoczynkowi i od-
prężeniu mózgu. Wszyscy czujemy się zrelaksowani 
na łonie natury. Lasy mogą redukować stres, po-
prawiać nastrój, zmniejszać złość i agresję, a nawet 
zwiększyć poczucie szczęścia. 

Wiele badań wskazuje, że po stresujących i wy-
magających koncentracji sytuacjach ludzie lepiej 
i szybciej wracają do zdrowia w naturalnym środo-
wisku niż w miejskim otoczeniu. Ciśnienie, puls, na-
pięcie mięśni i poziom hormonu stresu obniżają się 
szybciej w  naturalnym otoczeniu. Lasy iglaste, np. 
bór sosnowy, uspokajają, działają leczniczo na drogi 
oddechowe, a  przebywanie w  nich powoduje obni-
żenie ciśnienia krwi. Natomiast lasy liściaste wywo-
łują pobudzenie ośrodków nerwowych, wzmacniają 
aktywność, usuwają zmęczenie oraz podnoszą ci-
śnienie krwi. 

Osobne znaczenie ma półmrok panujący w  le-
sie, a także duża ilość zieleni sprzyjają odpoczynko-
wi oczu. Z powodu ocienienia dna lasu przez korony 
drzew w  drzewostanie leśnym panują specyficzne 
warunki. Jest tu znacznie ciemniej niż na przestrze-
ni otwartej. Ilość bezpośredniego światła słoneczne-
go docierających do dna lasu jest znacznie mniejsza 
niż poza lasem, dlatego leśny półmrok sprzyja odpo-

Walory zdrowotne kociewskich lasów
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7 maja  2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie odbyło się  spo-
tkanie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą, pisarką, 
dziennikarką, współautorką podręczników, laure-
atką wielu prestiżowych nagród i  wyróżnień.  Ma 
ona w swym dorobku także książki o ważnych dla 
Polski postaciach, takich jak Jan III Sobieski, Józef 
Piłsudski czy    Witold Pilecki. Właśnie ta ostatnia 
postać była głównym bohaterem spotkania.

Na początku autorka przeczytała dzieciom frag-
ment swojej książki pt. „Rotmistrz Witold Pilecki”. 
Następnie przedstawiała ilustracje współczesnych 
superbohaterów, takich jak Spiderman czy  Bat-
man. Zestawiła je  ze  zdjęciem Witolda Pileckie-
go, mówiąc, że był on również wielkim bohaterem, 
mimo braku supermocy. Dzięki ciekawej prezenta-
cji i opowiadanym historiom dzieci dowiedziały się, 
kim był i co zrobił dla Polski rot. Pilecki. Rotmistrz 
kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej 
Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień 
i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz zasłynął 
z raportów o zagładzie w obozie Auschwitz, tzw. Ra-
portów Pileckiego. Do obozu zgłosił się na ochotni-
ka, by poznać go od wewnątrz i pomagać więźniom. 
Władze komunistyczne PRL skazały rotmistrza na 
karę śmierci, został stracony w 1948. W 1990 r. zo-
stał uniewinniony pośmiertnie.

Spotkanie z Małgorzatą 
Strękowską-Zarembą

MONIKA JABŁOŃSKA

ZZ 3. Tczewska Drużyna Harcerska „Waleczne Serca” 
z Małgorzatą Strękowską-Zarembą (fot. Jacek Cherek)

Wystawcy z całej Polski Północnej, ciekawe 
spotkania z wydawcami, pracownikami an-
tykwariatów i bibliotek – wszystko to skła-

dało się na interesujące spotkania VII Toruńskiego 
Kiermaszu Książki Regionalnej. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć tam najnowszego „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego”, dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury. Dodajmy, że egzemplarze owego, 104 numeru 
KMR wzbudzały zainteresowanie podczas targów. 

VII Toruński Kiermasz 
Książki Regionalnej

WAWRZYNIEC MOCNY

W ramach Tygodnia Bibliotek, we współpracy 
z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, 13 maja br. 
Toruński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go zorganizował VII Toruński Kiermasz Książki Re-
gionalnej. Impreza ta na trwale wpisała się w kalen-
darz wydarzeń Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu i odbywa się regularnie od 7 lat. Jej głównym 
zadaniem jest promocja publikacji regionalnych do-
tyczących Pomorza, w tym Powiśla i Kociewia, ale 
także Warmii, Mazur, woj. kujawsko-pomorskiego. 

W  tym roku na kiermaszu pojawiło się kilku-
nastu wystawców, w tym oprócz tczewskiego także 
wydawnictwa kaszubskie oraz Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

– Nasze targi bardzo się rozwinęły od  czasu 
pierwszej edycji, w  której dominowała książka 
kaszubska (także pisana w języku kaszubskim) 
i pomorska – stwierdził Wojciech Szramowski, wi-
ceprezes ZKP Oddział w Toruniu oraz pracownik 
Biblioteki UMK w Toruniu, organizatorów kierma-
szu. – Już w drugiej edycji poszerzyliśmy kiermasz 
o książki dotyczące całego Pomorza, jednakże cały 
czas akcentowaliśmy elementy regionalne. Z  cza-
sem zaczęliśmy gościć wystawców z terenów całej 
Polski Północnej, jak to ma miejsce także teraz. 

Wydarzeniem tegorocznych targów były m.in. 
promocja książki Sylwii Grochowiny i  Katarzyny 
Kąckiej: „Polityka niemieckich władz okupacyj-
nych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wy-
branych problemów”. Kiermasz był okazją do  za-
kupów w  promocyjnych cenach wartościowych 
pozycji książkowych, często trudno dostępnych 
w  księgarniach. Dodajmy, że  po wypełnieniu spe-
cjalnej ankiety można było otrzymać bezpłatnie 
m.in. najnowszy numer „Tek Kociewskich”, czaso-
pisma wydawanego przez ZKP Odział Kociewski 
w Tczewie.



„KOCIEWSKIEGO MAGAZYNU REGIONALNEGO”

Wiemy, że najlepszą formą kontaktu z Czytelnikiem jest kon-
takt bezpośredni, dlatego nie tylko czekamy na Państwa listy 
(wysłane tradycyjnie pocztą, ale także mejlowo), ale staramy 
się dotrzeć do Państwa w terenie. Jeśli chcą Państwo zaprosić 
redakcję i rozmawiać z nami o tym, co Kociewiakom lokalnie 
w duszy gra, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo chętnie 
spotkamy się z naszymi Czytelnikami, także tymi, którzy jesz-
cze nas nie znają.

Fot. Jacek Cherek, fot. drugie z góry po prawej: 
Tomasz Jagielski



KOCIEWSKIE 
MIASTA I GMINY

CZARNA WODA
GNIEW
NOWE
PELPLIN
SKARSZEWY
SKÓRCZ
STAROGARD GD.
ŒWIECIE
TCZEW

BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEŻEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE

W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.

ZZ Krzysztof Korda: Droga do Niepodległej (7). 
1918 i 1919 – lata niepokoju i nadziei na Kociewiu

ZZ Łukasz Grzędzicki: W drodze do traktatu 
wersalskiego Spór o Kociewie i Kaszuby 
w 1919 roku (2)

ZZ Małgorzata Mykowska: Skarby trafiły do biblioteki 
w Tczewie. Przekazanie kolekcji Dunajskiego

ZZ Józef Golicki: Album Tczewski. Fotografie 
po 1945 roku, t. 5

ZZ Konkurs historyczny


	okladka 04 100
	okladka 02 100
	KMR 105 srodki
	okladka 03 100
	okladka 01 100

