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Marek Biegalski

SŁOŃCE

Zdążyła przed deszczem.
Promieniami pieszczę –
rzekło jej słońce –  kiedy
coś złego  ciebie czuję,
strumieniami wody pluję
 oburzam się wtedy
siarczystymi piorunami
 nic już nie pojmuję –
taką  głowie godzinami
toczę burzę  moimi myślami.

J.

Jak pszeniczny łan szumiące,
Twoje zwiewne włosy pachnące
Niemijającym latem – 
Czereśnią rozwiniętą, światem.
Pogodną myśl słowa powtarzają.
Oczy wesołe głód wrażeń wyprzedzając,
Mkną zamaszyście  cicho.
Nie wchodzą, gdzie czai się licho – 
Są ostrożne, uważne  czułe.
Nigdy nie wchodzą pod burzową chmurę.

Uczucia milkną  świcie
 marzeniami  rozkwicie.
Tuż za miedzą przycupnęło lato
 już nic nie można powiedzieć na to.
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Szanowni Państwo,

rok temu, zwłaszcza 11 listopada – w Narodowe Święto Niepodległości, z całym narodem 
uroczyście i  radośnie świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 
ciesząc się z  blasku Rzeczypospolitej. Bieżący numer przygotowuje nas do  najważniej-
szego wydarzenia naszej historii regionalnej, jakim jest 100-lecie przyłączenia Pomorza 
do Niepodległej, które na Kociewiu obchodzić będziemy, w zależności od lokalnych dziejów, 
w styczniu 2020 roku. Vivat Niepodległa!

Zachowanie własnej kultury i  jej trwanie zależy od  przekazu dziedzictwa kulturowego 
(regionu), dlatego także w tym numerze przygotowaliśmy wiele tematów, które pozwolą 
nam poznawać żywą historię regionalną. Zwracam Państwa uwagę na ostatni mój tekst 
z cyklu „Droga do Niepodległej”, poświęcony tym razem kociewskim bohaterom w sutan-
nach – duchownym, którzy służbę kapłańską łączyli z  równie gorliwą posługą na rzecz 
zachowania polskości, krzewienia ducha narodowego. Temat ten rozwija również artykuł 
księdza Wojciecha Węckowskiego, omawiający spojrzenie na tożsamość Pomorzan w okre-
sie międzywojennym na łamach „Pielgrzyma”, tego najważniejszego katolickiego pisma 
na Pomorzu od czasów zaborów do II wojny. Odsyłam też do relacji z obchodów 80-lecia 
zbrodni hitlerowskiej w Lesie Szpęgawskim, związanych z odsłonięciem monumentu upa-
miętniającego to ludobójstwo.

Z  materiałów poświęconych kulturze, folklorowi i  językowi Kociewia polecam przede 
wszystkim wyjątkowy tekst Jana Wespy z dziejów hafciarstwa na Pomorzu i  ich najważ-
niejszych postaci. Autor podaje informacje, których nie znajdą Państwo w książkach, a je-
dynie z tak osobistego przekazu. Z zakresu języka odsyłam do lektury ciekawego tekstu 
Żakliny Kowalkowskiej poświęconego słownictwu kociewskiej kuchni. Myślę, że zebrane 
przez Autorkę przykłady słów z języka na co dzień używanego w naszych domach niejed-
nemu z nas uzmysłowi jak bardzo jest „kociewski”. 

Życząc miłej i owocnej lektury,

dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

(fot. Damian Chrul)

Od wydawcy
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Kociewscy Bohaterowie
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (8)

Polskość przetrwała na Kociewiu aż do po-
wstania niepodległego Państwa Polskiego. 
Przetrwała zabór pruski, pielęgnowana 

w kociewskich rodzinach, doczekała wolnej Pol-
ski. Było to największą zasługą zwykłych obywa-
teli, którzy nie ulegli germanizacji. Nie pozwolili 
sobie odebrać ducha polskiego ani języka oj-
czystego i na co dzień używali polskiej mowy 
w domach, w rozmowach z dziećmi. Niemcy pró-
bowali germanizować Kociewiaków na wszel-
kie sposoby – poprzez próby wynarodowienia 
dzieci poprzez szkołę czy też zmuszając Kościół 
do udzielania sakramentów i nauczania kate-
chizmu, wiary po niemiecku. Szkoła pruska była 
dostępna dla wszystkich dzieci, także polskich. 
Była obowiązkowa, dzięki czemu młode poko-
lenie Polaków było wyedukowane. Wprawdzie 
pobierało ono naukę w języku niemieckim, z za-
kresu niemieckiej literatury i kultury, ale dzięki 
zdobyciu umiejętności czytania i pisania dzieci 
i młodzież mogły poznać literacki język polski 
i sięgać po polską literaturę. 

Swoistym narzędziem germanizacji Prusacy 
chcieli uczynić Kościół. Ponieważ duchownym 
nie wolno było angażować się w działalność pa-
triotyczną – podejrzenie o  nią młodego księdza 
uniemożliwiało mu w  przyszłości otrzymanie 
probostwa – pracą u  podstaw, krzewieniem pa-
triotyzmu księża zajmowali się po objęciu posady 
proboszcza. 

Duże znaczenie dla przetrwania i  rozwoju 
kultury polskiej na ziemiach polskich znajdu-
jących się pod zaborem pruskim miały polskie 
stowarzyszenia. Największe znaczenie na Kocie-
wiu miało Towarzystwo Ludowe (TL). Niezwykłą 
rolę odegrały biblioteki Towarzystw Czytelni Lu-
dowych, często prowadzone przez działaczy TL. 

Wprawdzie w towarzystwach polskich na ca-
łym Pomorzu coraz większą rolę odgrywali dzia-
łacze świeccy, jednak akurat na Kociewiu lidera-

mi byli w większości księża. W ostatnim tekście 
z cyklu „Droga do Niepodległej” przywołam na 
pamięć sylwetki kilku najbardziej wpływowych 
liderów spośród nich. Źródłem wiedzy na ich 
temat jest najwybitniejsze dzieło biograficzne 
dotyczące naszych stron, tj. praca księdza Hen-
ryka Mrossa, pt. Słownik biograficzny kapłanów 
diecezji chełmińskiej wyświęconych w  latach 
1821–1920, wydana w Pelplinie w 1995 r. 

Pisząc o  wybitnych patriotach polskich na 
tym terenie w okresie zaboru pruskiego, trzeba 
wspomnieć o księdzu Aleksandrze Kupczyńskim, 
który pozostawił po sobie największe dzieło – 
rozbudował Związek Polsko-Katolickich Towa-
rzystw Ludowych na Pomorzu. Mimo to nie on 
był prekursorem działań polskich na Pomorzu. 
Było ich wielu, jedni działali mniej inni bardziej 
oficjalnie. 

Założycielem Towarzystw Ludowych na 
Pomorzu był ksiądz Hieronim Trętowski (1835–
1903) w Zblewie. Przy tamtejszym TL powstała 
w 1880 r. biblioteka. Jak podaje Teresa Krzyżyń-
ska, posiadała ona sto książek, w tym aż trzydzie-
ści stanowiły dzieła Józefa Ignacego Kraszew-
skiego. Przypomnijmy, że był on autorem cyklu 
powieści z dziejów Polski, m.in. Stara baśń, Kró-
lewscy synowie, Kraków za Łokietka, Król chło-
pów, Matka królów, Boży gniew czy Król Piast. 
Przy zblewskim towarzystwie działało także kół-
ko muzyczne, którym kierował wikary Teodor 
Kuczyński. Organizacja w  swoich założeniach 
stawiała na głównym miejscu działalność reli-
gijną, rozwój czytelnictwa i oświaty. Organizowa-
ła przedstawienia teatralne, zabawy i  zwyczaje 
bożonarodzeniowe. Otrzymywała z  Grudziądza 
pismo „Praca”, wydawane przez Wiktora Kuler-
skiego. Niewiele jednak informacji zachowało się 
o tym pierwszym znanym na Pomorzu Towarzy-
stwie Ludowym. Bardziej znane są założone nie-
co później towarzystwa – „Ogniwo” i  „Jedność” 

KRZYSZTOF KORDA
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z Gdańska. Co ciekawe, dużą rolę w  tych 
gdańskich towarzystwach odegrał jeden 
z założycieli – Kociewiak, Józef Czyżewski, 
urodzony w Widlicach na ziemi gniewskiej. 
W  1905 r., w  ramach organizacji „Straż”, 
pełnił funkcję tajnego polskiego starosty 
na miasto i powiat Gdańsk, któremu podle-
gało 70 komisarzy terenowych. 

Dużą rolę na Pomorzu, ale także w in-
nych częściach zaboru pruskiego, odgry-
wał ksiądz Antoni Wolszlegier (1853–1922). 
Święcenia kapłańskie przyjął w  1879 
r., w  tym samym roku obronił rozprawę 
doktorską. Początkowo pracował w  Ge-
neralnym Wikariacie w Kurii w Pelplinie. 
Później pracował w  parafiach (Czersk, 
Dąbrówno) i  ośrodkach (np. Zakład dla 
Księży Emerytów w Zamartem). Od 1900 
r. był proboszczem w Pieniążkowie na Ko-
ciewiu. Będąc księdzem, cały czas prowa-
dził działalność narodową. Zalicza się go 
do czołowych organizatorów polskiego ży-
cia społeczno-patriotycznego na Pomorzu. 
Wystarczy wspomnieć, że  przez wiele lat 
był prezesem Rady Nadzorczej Wydawnic-
twa „Pielgrzym” i Banku Ludowego w Pel-
plinie. Współpracując z Bankiem Ludowym 
w  Lubawie, wykupował majątki niemiec-
kie w  powiecie ostródzkim i  nidzickim, 
po czym sprzedawał je  polskim rolnikom, 
by  ziemia była w  polskich rękach. Anga-
żował się w  kampanie przed wyborami 
do parlamentu i sejmu pruskiego. W latach 
1893–1898 był posłem do Reichstagu, par-
lamentu Cesarstwa Niemieckiego. W 1918 
r. został wybrany delegatem na Sejm Dzielnico-
wy do  Poznania. Odgrywał dużą rolę w  działal-
ności Polsko-Katolickich Towarzystw Ludowych 
na Pomorzu. Był przyjacielem i wspierał patrona 
towarzystw – młodszego od siebie księdza Alek-
sandra Kupczyńskiego.

W  1903 r. Towarzystwa Ludowe z  Pomo-
rza zjednoczyły się, utworzyły Związek Polsko-
Katolickich Towarzystw Ludowy na Pomorzu 
(w  Prusach Zachodnich). Pierwszym patronem, 
prezesem związku został w 1903 r. ksiądz Feliks 
Tokarski, urodzony w  Brodnicy Górnej na Ka-
szubach. W 1850 r. Tokarski kształcił się w gim-
nazjum w  Wejherowie, gdzie należał do  organi-
zacji filomackiej. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1878 r. W 1906 r. zrezygnował z ponownego wy-
boru na patrona ZPKTL. Zmarł w 1913 r. w Sub-
kowach pod Tczewem. 

Jego następcą od 1906 r. był ksiądz Aleksander 
Kupczyński (1873–1941). Tej postaci musimy po-

święcić nieco więcej miejsca. Kupczyński urodził 
się w 1873 r. w Paliwodziźnie, w parafii Nowogród 
niedaleko Lipna, w zaborze rosyjskim. Do grani-
cy z Prusami – do granicznych miast: pruskiego 
Golubia i rosyjskiego Dobrzyna (dzisiejsze miasto 
Golub-Dobrzyń) było jedynie 9 km. Kupczyński 
uczęszczał do gimnazjum w Brodnicy, gdzie wstą-
pił do  tajnego koła samokształceniowego – koła 
filomatów. W szkole średniej był przywódcą koła 
filomatów, idąc śladem wybitnych działaczy pol-
skich XIX wieku, z  których zdecydowana więk-
szość należała do tychże kół filomackich.

Ukończył Seminarium Duchowne w  Pelpli-
nie w 1897 r. W tymże roku, ponieważ pochodził 
z  zaboru rosyjskiego, przyjął obywatelstwo Ce-
sarstwa Niemieckiego. Pełnił funkcję wikarego 
w Pręgowie, Chełmży, Subkowach i Nowem n. Wi-
słą. Od 1903 r. był proboszczem w Wielkim Garcu. 
W  1906 r. został wybrany patronem (prezesem) 
Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Ludo-
wych. Aż do 1939 r. był prezesem tej największej 

KRZYSZTOF korda

 Z Ksiądz Antoni Wolszlegier wśród członków Polskiego Ko-
mitetu Prowincjonalnego (zbiory Wielkopolskiej Biblioteki 
Cyfrowej)
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organizacji pozarządowej na Pomorzu, trudzą-
cej się krzewieniem polskości poprzez oświatę. 
W  1907  r. założył Towarzystwo Ludowe w  Tcze-
wie. „Był to pierwszy krok zmierzający do zorga-
nizowania samopas chodzących rodzin polskich, 
częstokroć obawiających przyznać się głośno 
do  narodowości polskiej. Wieczorami ćwiczono 
w  małym lokalu przy ulicy Wąskiej przy dźwię-
kach skrzypców, które ktoś przyniósł, śpiewu pie-
śni polskich. (…) Pierwsze zebrania odbywały się 
w  obecności kilku urzędników policyjnych, któ-
rym w głowie pomieścić się nie mogło, że ludność 
polska może mieć jeszcze inne jakieś aspiracje, 
nie mogące się pomieścić w ramach istniejących 
stowarzyszeń niemieckich oraz że bardzo skrom-
ne dążności kulturalne i narodowe skupiające się 
w Tow. Lud. mogą nie być niebezpieczne dla ist-
niejącego porządku rzeczy” – pisał w 1927 roku 
Edmund Raduński. Ksiądz Kupczyński w  Tcze-
wie był również współinicjatorem założenia ist-
niejącego do  dziś Banku Ludowego w  Tczewie 
(1906) w  celu walki z  bankami niemieckimi. Po 
1918 r. ksiądz Kupczyński był posłem na Sejm 

Ustawodawczy z ramienia Narodowej De-
mokracji. 

W  okresie po zawarciu rozejmu koń-
czącego działania wojenne, a  przed pod-
pisaniem traktatu wersalskiego, w  wielu 
pomorskich miejscowościach organizo-
wano wiece polskie. Zwoływały je  także 
Towarzystwa Ludowe, którym patronował 
Kupczyński. Równocześnie działacze to-
warzystw prowadzili agitację, nawołując 
Polaków do  wstrzymania się od  udziału 
w  głosowaniu do  konstytuanty niemiec-
kiej; zbierano podatek narodowy przez lu-
dzi chodzących od domu do domu i prze-
konywujących do ruchu polskiego.

Niektórzy musieli za ten czyn odpo-
wiadać przed sądem. Za tę  działalność 
narodową (jeszcze podczas trwającego za-
boru pruskiego) został oskarżony o  zdra-
dę stanu. Od wydania przez sąd w Tczewie 
wyroku śmierci ocalił go traktat wersalski 
z 1919 r., przyznający Tczew Polsce. 

Kupczyński nie szczędził w  sił. Jesz-
cze jako proboszcz w Wielkim Garcu pisał 
artykuły do „Pielgrzyma”, ale więcej cza-
su zabierały mu obowiązki patrona towa-
rzystw. Jak wspominała siostrzenica księ-
dza Maria Romeyko-Hurko, wyjeżdżał na 
zebrania, wygłaszał referaty, najwięcej 

 Z Ksiądz Aleksander Kupczyński 
(fot. ze zbiorów Jana Romeyko-Hurko)

Kociewscy Bohaterowie. DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (8)

 Z Ksiądz Aleksander Kupczyński był miłośnikiem śpiewu, 
wydał również śpiewnik polskich pieśni dla dzieci (zbiory 
Józefa Borzyszkowskiego)
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uwagi poświęcał młodzieży. „Jedyną zapłatą za 
tę działalność była własna satysfakcja i uśmiech 
Polaków, bowiem zrozumiałe, że  taki działacz 
nie mógł się podobać biskupowi Augustynowi 
Rosentreterowi, który był rodowitym Niemcem. 
W wypowiedziach mówił o Wujku: «Kupczyński 
das Meine Nebenregierung» i nie awansował go”. 
Dopiero gdy biskupem chełmińskim został Polak 
– bp Stanisław Wojciech Okoniewski – Kupczyń-
ski w 1926 r. otrzymał probostwo w Tczewie. Zo-
stał proboszczem fary tczewskiej Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Podejmował wiele działań ma-
jących na celu odnowę tej najstarszej tczewskiej 
świątyni.

Działał nadal intensywnie na łonie Towa-
rzystw Ludowych. Spełniał tak znaczącą rolę, 
że  od  1926 r. siedzibą Związku Towarzystw Lu-
dowych stał się Tczew z uwagi na jego miejsce 
zamieszkania. Mimo to nie zaniedbywał duszpa-
sterstwa w swojej parafii. Uczestniczył w spotka-
niach wielu parafialnych stowarzyszeń tczew-
skich, zbudował plebanię, odnowił kościół. 

W 1940 r. został aresztowany przez Niemców, 
a po wypuszczeniu zmarł w 1941 r. w Berlinie. 

Księdza Aleksandra Kupczyńskiego jako 
patrona (prezesa) Polsko-Katolickich Towa-
rzystw Ludowych na Pomorzu wspierało szcze-
gólnie dwóch duchownych: ksiądz Wacław Wil-
kans (1867–1940), proboszcz w Łopatkach koło 
Wąbrzeźna i  Leon Kurowski (1873–1939). Ten 
ostatni święcenia kapłańskie przyjął w  1897 r. 
w Pelplinie. Podobnie jak Kupczyński w młodo-
ści należał do filomatów pomorskich. Był wika-
rym w Łasinie i Pelplinie, pracował także w ku-
rii. W 1905 r. otrzymał probostwo w Lalkowach 
i od tego czasu rozpoczęła się jego wielka dzia-
łalność w ruchu polskim. Od 1906 r. był sekre-
tarzem Towarzystw Ludowych na Pomorzu i ini-
cjatorem strajku szkolnego w Rynkówce i Frący. 
Wspólnie z  księdzem Wolszlegierem wydał 
w  1900 r. śpiewnik dla Towarzystw Ludowych, 
który był „bardzo rozpowszechniony, posiadał 
w  latach zaboru pruskiego duże znaczenie pa-
triotyczno-wychowawcze, podtrzymując ducha 
narodowego”. Zasiadał w  Powiatowej Radzie 
Ludowej w Gniewie (1918–1920). W wolnej Pol-
sce został proboszczem w Gniewie. Zginął w Le-
sie Szpęgawskim. 

Ważną postacią, zwłaszcza dla parafii Osiek, 
znanej ze strajku szkolnego z początku XX w., jest 
ksiądz Jan Olszewski (1861–1948), wyświęcony 
w 1888 r. Jako proboszcz w Osieku (od 1894) wy-
warł znaczny wpływ na kształtowanie się świa-
domości narodowej parafian, przyczyniając się 
do  ożywienia ruchu polskiego. Założył „Kupca” 

(1900), Bank Ludowy (1904), którego został pre-
zesem. Przyczynił się do powstania Towarzystwa 
Ludowego – największego ze wszystkich – mają-
cego 115 oddziałów na Pomorzu, liczącego 
blisko 1000 członków, i  Towarzystwa Flisaków 
(zrzeszenie rolników-furmanów). Jako aktywny 
organizator strajku szkolnego 1906–1907 odczy-
tał z ambony odezwę wymierzoną w poczynania 
rządu pruskiego. W wyniku procesu, jaki odbył 
się w Starogardzie Gd. został skazany na 18 mie-
sięcy więzienia. Był członkiem Towarzystwa 

„Straż” (1905) i  Towarzystwa Naukowego w  To-
runiu (1897–1920). Gdy objął w  administrację 
parafię Szczodrowo (od 1910), zorganizował chór 
kościelny, Towarzystwo Czytelni Ludowych wraz 
z biblioteką; wygłaszał odczyty, organizował i re-
żyserował przedstawienia. Został członkiem Po-
wiatowej Rady Ludowej (1918–1920) i  był dele-
gatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1918). 
W  Szczodrowie pracował gorliwie do  wybuchu 
II wojny światowej. 

Po odejściu do  Szczodrowa księdza Olszew-
skiego, jego następcą w  Osieku został ksiądz 
Władysław Karpiński (1870–1939), wyświęcony 
w Pelplinie w 1896 r. Kontynuował prace na ni-
wie społecznej, narodowej swojego poprzednika. 
Stał na czele osieckiego Towarzystwa Ludowego 
i  pełnił funkcję wicepatrona wszystkich Towa-
rzystw Ludowych w  okręgu Osiek. Był biblio-
tekarzem i włączył się w Towarzystwo Czytelni 
Ludowych. W  1918 r. został wybrany jako dele-
gat do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Zginął 
w Lesie Szpęgawskim.

To moim zdaniem najważniejsze duchow-
ne postacie, dzięki którym Polska powróciła na 
Kociewie, dzięki którym duch polski przetrwał 
w  narodzie, a  Kociewiacy – Pomorzanie – byli 
świadomymi Polakami, gdy wkraczało w  stycz-
niu 1920 r. na Kociewie wojsko polskie – wojsko 
Frontu Pomorskiego dowodzone przez generała 
Józefa Hallera. 

Bibliografia: Krzyżyńska T., Zblewo. Zarys dziejów wsi ko-
ciewskiej, Tczew 2002; Mross H., Słownik biograficzny kapła-
nów diecezji chełmińskiej, Pelplin 1995; Mross H., Aleksander 
Kupczyński, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślań-
skiego, Z. Nowak (red.), supl. II; Korda K., Patron Pomorskich 
Towarzystw Ludowych. Ks. Aleksander Kupczyński działacz 
i  społecznik Konterfekty, „Kociewski Magazyn Regionalny” 
2005, nr 48; Korda K., Związek Katolicko-Polskich Towa-
rzystw Ludowych na Pomorzu w  latach 1903–1939, Gdańsk 
2004, praca mgr napisana pod kier. prof. dr. hab. Józefa Bo-
rzyszkowskiego; Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–
1927, H. Mościcki i W. Dzwonkowski (red.), Warszawa 1928; 
Romeyko-Hurko M., Wspomnienia z  Pomorza, rkps w  zbio-
rach J. Romeyko-Hurko z Gdańska, brak pag.
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Badanie1  treści czasopisma pozwala nie tylko 
odtworzyć przebieg wydarzeń historycznych, 
ale przede wszystkim umożliwia badanie świa-

domości społecznej2. Prasa bowiem odzwiercie-
dla treści, jakimi żyła dana społeczność. Pozwala 
poznać wagę, jaką przywiązywała do bieżących 
wydarzeń oraz odtworzyć obraz aktywności spo-
łecznej. Dla nas doskonałym źródłem wiedzy na 
ten temat jest pomorski „Pielgrzym”. 

Utworzenie 11 listopada 1918 roku suweren-
nej Rzeczpospolitej po stu dwudziestu trzech la-
tach nieobecności na mapie Europy rozpoczęło 
proces scalania w  jedną tkankę społeczną Po-
laków zamieszkujących wcześniej trzy zabory. 
Wielu – zwłaszcza zagranicznych obserwatorów 
– zadawało sobie wówczas pytanie, czy uda się 
na powrót stworzyć jeden naród z Polaków przez 
ponad wiek poddawanych stałym próbom wyna-
rodowienia (na Pomorzu szczególnie silnej ger-
manizacji), żyjących na co  dzień w  sferze inne-
go języka urzędowego, odmiennej administracji, 
prawa, szkolnictwa, obyczajów i gospodarki nie-
równomiernie rozwijającej się w ramach różnych 
państw zaborczych. Wątpliwości te podsycała 
urzędowa propaganda niemiecka, przedstawia-
jąca Pomorze jako część „krwawiącej rany” Nie-

 * Ks. dr – wykładowca z  dziedziny medioznawstwa w  Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz Gdańskiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej, prezes Zarządu Wydaw-
nictwa „Bernardinum” (wydawcy „Pielgrzyma”), redaktor 
naczelny dwutygodnika „Pielgrzym”. 

1 A. Mańkowski, Drukarstwo i  piśmiennictwo w  Pelplinie, 
Drukarnia i Księgarnia Pielgrzyma, Pelplin 1929, s. 7–8.

2 Zob. W. Pepliński, Stan i potrzeby badań nad historią pra-
sy pomorskiej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987, 
nr 4, s. 23.

miec, zagrożonej ekspansją państwa polskiego. 
Jak się okazało, integracja ta była możliwa dzię-
ki wspólnej dla mieszkańców tych ziem polskiej 
tożsamości narodowej, pielęgnowaniu przez cały 
okres niewoli ducha polskiego i związków narodu 
z Polską. Nie było Polski, ale istniał naród, język 
i przynależność do religii.

Przypomnę, że kiedy powstała wolna Polska, 
11 listopada 1918 r., Pomorzanie nadal pozostawali 
pod władzą zaborcy, ale sytuacja była już całko-
wicie nowa. Jak wspominał Ignacy Daszyński: 
„zabór pruski był jeszcze w  niewoli, [ale] pew-
nym już było, że do Polski wróci i  całość z nią 
utworzy!”3, co zresztą stało się w 1920 r. Po dru-
gie, trzeba pamiętać, że wprawdzie na skutek za-
borów, zwłaszcza rosyjskiego, po I wojnie świa-
towej blisko 40% mieszkańców Polski stanowili 
analfabeci, jednak na interesującym nas terenie 
byłego zaboru pruskiego sytuacja była znacznie 
lepsza. W  województwie pomorskim tylko 8,3% 
dzieci do 10 roku życia i więcej nie umiało czy-
tać i pisać. Można więc przyjąć, że prasa, jako 
stosunkowo tanie medium, stanowiła ważne 
źródło informacji, wiedzy i  kształtowania opi-
nii publicznej wśród pomorskich rodzin. „Piel-
grzym” był najważniejszym na Pomorzu czaso-
pismem religijnym, społecznym, politycznym, 
opinio- i  kulturotwórczym. Cieszył się dużą po-
czytnością, co  przekładało się na jego rosnący 
nakład. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszym 
roku istnienia pisma ukazywało się 800  egzem-
plarzy, w 1903 r. – 3000, trzy lata później – 12.300, 
a  w  roku wybuchu I  wojny światowej było to 

3 Mowa Tow. Ignacego Daszyńskiego, „Naprzód” 1918, 
nr 264.

Tożsamość PomorzaN
na podstawie „Pielgrzyma” z okresu międzywojennego

Sesja popularnonaukowa z serii „Wielcy ludzie małego Pelplina”, zorganizowana 5 paź-
dziernika br. przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Pelplinie z okazji 
150-lecia powstania pisma i wydawnictwa „Pielgrzym”, mobilizuje do refleksji nad tożsamo-
ścią Pomorzan po powrocie Polski do niepodległości. Przygotowując referat nt. „Tożsamość 
polska mieszkańców Pomorza na podstawie «Pielgrzyma» w latach 1918–1939”, miałem oka-
zję przyjrzeć się temu problemowi na łamach prawdziwego materialnego świadka tamtego 
czasu, jakim był „Pielgrzym”, uważany za „najlepsze polskie pismo ludowe w całej Polsce”1.

WOJCIECH WĘCKOWSKI*
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22.000 egzemplarzy4. Ponadto Pomorze podczas 
międzywojnia było regionem o najwyższym roz-
woju prasy lokalnej w  Polsce – miało kilkaset 
tytułów. Można więc sądzić, że charakteryzowa-
ło się także najwyższą skalą czytelnictwa pra-
sy w  kraju5. Po trzecie, mówiąc o  Pomorzu, ze 
względu na szczupłość miejsca, muszę dokonać 
pewnych uogólnień – pominąć historyczne po-
działy tych ziem na Pomorze Zachodnie i Gdań-
skie, nie uwzględniać podziału na zamieszkujące 
te tereny grupy etniczne i etnograficzne (Kaszu-
bi, Kociewiacy, Borowiacy itd.) oraz subregiony 
(Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, Krajna, 
Powiśle), traktując wszystkich mieszkańców 
ziem pomorskich jako ludność będącą w zasięgu 
oddziaływania „Pielgrzyma”.

Czasopismo „Pielgrzym” zaczęło się uka-
zywać podczas zaborów, w 1869 r., w Pelplinie, 
dzięki zaangażowanym w polski ruch narodowy 
ziemianom i  duchowieństwu. Jak pisze profe-
sor Józef Borzyszkowski, „rychło stało się ono 
ważnym podmiotem życia narodowego Polaków 
w  ówczesnej pruskiej prowincji Prusy Zachod-
nie”6. Miało ono tysiące wiernych czytelni-
ków, zwłaszcza wśród Kaszubów, Kociewiaków 
i  Borowiaków, ale decydującą rolę odgrywało 
zwłaszcza w  północnych zakątkach diecezji 
chełmińskiej i prowincji – na Kaszubach. 

W  czasach rozbiorów „Pielgrzym” speł-
niał wyjątkową rolę ze względu na fakt, że  aż 
do 1911/1912 r. na ziemi zaboru pruskiego bra-
kowało polskiej partii politycznej – ruchy po-
lityczne pozostawały w  defensywie. Funkcję 
przywódcy politycznego mogła natomiast speł-
niać prasa, ponieważ korzystała „z  liberalnych 
przepisów ustawodawstwa pruskiego dotyczą-
cego systemu reglamentacji wolności prasy na 
terenie Niemiec”7. Wokół prasy „ogniskowało 
się w  większości polskie życie narodowe, a  jej 
wydawcy, redaktorzy, korespondenci (…) stano-
wili siłę motoryczną i kadrę organizacyjną tego 
życia”8. 

Lata 1918–1939 dla czasopisma „Pielgrzym” 
to okres wielu przemian politycznych i społecz-
nych. Był to niezwykle trudny czas najpierw 
powojenny, po zakończeniu I  wojny światowej, 

4 A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliński w  latach 1869–1920, 
Gdańsk 2007, s. 59, 68.

5 W. Pepliński, Stan i potrzeby badań…, s. 24.
6 J. Borzyszkowski, „«Pielgrzym» pelpliński w latach 1869–

1920”, Andrzej Romanow, Gdańsk–Pelplin 2007: [recenzja], 
„Acta Cassubiana” 2007, nr 9, s. 220. 

7 W. Pepliński, Stan i potrzeby badań…, s. 23.
8 Tamże.

następnie odzyskiwania niepodległości na Po-
morzu, wojny polsko-bolszewickiej, przewrotu 
majowego czy wreszcie narastającego poczucia 
zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec.

W  okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego „Pielgrzym” ukazywał się systematycznie 
trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki, soboty), 
a  wyjątkowo w  latach 1919–1920 – codziennie. 
W tym miejscu warto wspomnieć, że z przyczyn 
nieznanych (być może pod wpływem bolszewi-
ków) rocznik 1920 „Pielgrzyma” do dzisiaj nie 
został nigdzie odnaleziony. Po odzyskaniu nie-
podległości oferta prasy polskiej na Pomorzu 
znacznie się powiększyła. Oprócz „Pielgrzyma”, 

„Gazety Toruńskiej”, „Przyjaciela”, „Gazety 
Gdańskiej” i  „Gazety Grudziądzkiej” pojawiły 
się czasopisma prowincjonalne, z  mniejszych 
miast, jednak wydawane w  niewielkich nakła-
dach dzisiaj uległy zapomnieniu. 

„Pielgrzym” w okresie międzywojennym po-
dejmował tematykę narodową, społeczną i  re-
ligijną. Na jego łamach można było przeczytać 
teksty polityczne, bogatą kronikę z diecezji cheł-
mińskiej, Polski, a także z całego świata. Zaska-
kujące jest, że  do  tego regionalnego pisma do-
cierały wiadomości z najdalszych kontynentów, 
jak z Azji czy Afryki, na jego łamach roztrząsa-
no problemy tzw.  wielkiej polityki. Jak widać, 
czytelnik „Pielgrzyma”  mógł być na bieżąco 
z wydarzeniami kościelnymi, krajowymi, a  tak-
że światowymi. Ponadto w „Dodatku do wydania 
czwartkowego” szerzej opisywano sytuację spo-
łeczno-polityczną, a w dodatku „Gospodarstwo, 
kupiectwo i przemysł” – problemy gospodarcze. 
Na ostatnich stronach każdego wydania znaj-
dowały się ogłoszenia i  reklamy, na podstawie 
których można było kupić właściwie wszystko 
oraz znaleźć odpowiednią dla siebie pracę. Naj-
ważniejsze jednak artykuły zamieszczone na ła-
mach „Pielgrzyma” odnosiły się do  tożsamości 
narodowej Pomorzan.

„Tożsamość” to inaczej samoidentyfikacja, 
utożsamianie się z  pewnymi wartościami, fak-
tami historycznymi i  wzorcami kulturowymi9. 
Sprowadza się ona – jak pisze Marian Golka – 
do jakiejś świadomości kolektywnego „my”, któ-
rego podstawą jest „wiara w pochodzenie od ta-
kich, a nie innych przodków, wspólne mity lub 
wierzenia religijne, przejawy wspólnego kultu, 
tradycja, ideologia, hymn, godło, język, dzieła 
literatury, wspólne zwyczaje, ale też wspólna 

9 Por. B. Misztal, Tożsamość socjologiczna a  praktyka spo-
łeczna, Kraków 2000, s. 143.

Wojciech Węckowski
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przestrzeń, wspólna pamięć, wspólny system 
wartości, wspólne relacje z  innymi zbiorowo-
ściami itp.”10. Pytanie o  tożsamość Pomorzan 
jest więc pytaniem o to, kim po odzyskaniu nie-
podległości czuli się Pomorzanie. Jakie mieli 
poczucie kolektywnego „my”? Jakie wyznawali 
wspólne wartości? Jakie łączyły ich symbole, 
dążenia i działania?

Nawet z  pobieżnej lektury „Pielgrzyma” 
wynika, że  tożsamość narodową Pomorzan wy-
znaczały dwa wektory – polskość i  religijność 
(katolicyzm) – oraz poczucie przynależności 
regionalnej. Tę ostatnią Marek Szczepański de-
finiuje jako „przypadek tożsamości społecznej 
(zbiorowej) i  kulturowej zarazem, opartej na 
tradycji regionalnej, odnoszonej do  wyraźnie 
zdefiniowanego terytorium, regionu jako specy-
ficznych cech społecznych, kulturowych (sym-
bolicznych), gospodarczych czy nawet topogra-
ficznych, wyróżniających go spośród innych 
regionów”11. Na te dwa wektory – religijność 

10  M. Golka, Czym bywa tożsamość? „Człowiek i Społeczeń-
stwo” 2006, t. 26: Kłopoty z tożsamością, s. 22.

11 M. Szczepański, Tożsamość regionalna – w  kręgu pojęć 
podstawowych i  metodologii badań. Między tożsamością 

i polskość – wskazywała już sama winieta „Piel-
grzyma”. Pod winietą „Pielgrzyma” widniało 
pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”, a  tuż obok – w  lewym górnym  rogu 
– apel: „Obowiązkiem wszystkich rodziców pol-
skich uczyć dzieci swe mówić, czytać i pisać po 
polsku. Wspierajmy się nawzajem”12. Nic więc 
dziwnego, że  na łamach „Pielgrzyma” bardzo 
często wspomina się o walce w szkołach o język 
ojczysty na lekcjach religii. Warto przytoczyć 
w  tym miejscu fragment artykułu z  czerwca 
1918 r., pt. „O polską naukę religii”:

Przy obradach nad etapem oświaty w  pruskiej 
izbie poselskiej zabrał głos poseł nasz ks. Styczyń-
ski, który mówił w streszczeniu jak następuje: Tyl-
ko nauka religii udzielana w języku macierzystym, 
może wniknąć do serca polskiego dziecka. (…) 

W pewnej szkole udziela nauki religii nauczyciel, 
który sam dopiero zaczyna uczyć się po polsku i to 
na najniższym średnim stopniu nauczania. Moż-
na by  zapobiec brakowi nauczycieli mówiących 
po polsku, gdyby wprowadzono w  seminariach 

indywidualną a  społeczną, http.tg.net.pl/szczepanski/art. 
[dostęp: 2.09.2019].

12 Tekstem tym opatrzono wydania z 1921 r.

Tożsamość PomorzaN na podstawie „Pielgrzyma”…
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nauczycielskich język polski, zamiast nauki języ-
ka francuskiego. Z  możliwości jaką przedstawia 
zużytkowanie duchownych na nauczycieli religii 
korzysta się jedynie w bardzo małej mierze. Nale-
żałoby także i na wyższych stopniach nauki wpro-
wadzić język polski do nauki religii, gdyż to co się 
wykłada dzieciom 6 i 7 letnim, nie jest właściwie 
nauką religii, lecz historyją biblijną. Jedynie ze 
względów politycznych nie chce się wprowadzić 
nauki religii w języku polskim13.

Na Pomorzu wyraźnie utożsamiano kato-
licyzm z  polskością. Ksiądz prof. Jan Perszon 
stawia tezę, że  przetrwanie Kaszubów (także 
ich kulturowej i  językowej tożsamości) „ma we-
wnętrzny związek z religią katolicką. Ta zaś pod-
trzymywała – poprzez strukturę kościelną i życie 
modlitwy (Nad moją kołyską matka się schyla-
ła i  po polsku pacierz mówić nauczała) – więź 
z narodem polskim. Przez dziesiątki lat modlitwa 
i  nauka religii w  języku polskim były jedynym 
spoiwem Kaszubów i  Pomorzan z  polskością”14. 

Świadectwem tego związku po I wojnie świa-
towej jest niewątpliwie wrażliwość Pomorzan na 
to, kto prowadzi duszpasterstwo w danej parafii. 
Niewyobrażalne było, żeby któryś z proboszczów 
był pochodzenia niemieckiego.

Ze Śliwic nam donoszą, że  po zrzeczeniu się ks. 
Kallasa prezenty na probostwo śliwickie otrzymał 
od  naczelnego prezesa prezentę też inny ksiądz 
Niemiec, ale tym razem Niemiec z  polskim na-
zwiskiem, oczywiście również nie znający dokład-
nie języka polskiego. Dla wywiedzenia Śliwiczan 
w  pole, wybrano widocznie umyślnie księdza 
Niemca z polskiem nazwiskiem, ale mylą się, jeże-
li sądzą że parafia śliwicka teraz już o swoje prawa 
upominać się nie będzie. Widocznie nie posiada 
ten nowy kandydat niemiecki na probostwo śli-
wickie tyle poczucia honoru, co  ks. Kallas, który 
zrzekł się prezenty, skoro się przekonał, że parafia 
śliwicka go sobie nie życzy15.

„Pielgrzym” po odzyskaniu niepodległości 
dostrzegał nowe potrzeby społeczne, do których 
należała m.in. konieczność przygotowania mate-
riałów formacyjnych do  nauki języka polskiego 
i katechizacji, gdy język ojczysty w pełni wróci 
do szkół.

W krótkim czasie, najpóźniej na Wielkanoc, będzie 
potrzeba jakie kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy 

13 „Pielgrzym”, 20.06.1918, s. 1.
14 Ks. J. Perszon, Kultura religijna jako element tożsamości 

Kaszubów, [w:] A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski (red.), 
Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, Gdańsk–
Słupsk 2011, s. 43.

15 „Pielgrzym”, 28.01.1919, s. 3.

katechizmów polskich do nauki szkólnej i historii 
biblijnej. Wnioskując z  trudności, jakie w  ogóle 
dotąd były o  katechizmy, mianowicie w  ostatnim 
czasie, obawiam się, że przyjdzie do tego, iż będą 
polskie szkoły, a nie będzie polskich katechizmów. 
Czas najwyższy, żeby Biskupi Jenewralny Wika-
riat, który sam ma nakład katechizmu, pomyślał 
o tej sprawie. O papier i inne przybory drukarskie 
i  introligatorskie wprawdzie bardzo trudno, ale 
spodziewam się, że  wprost z  obowiązku należa-
łoby oddać druk i  nakład drukarni polskiej, boć 
niepodobieństwem jest, żeby polskie katechizmy 
miał nadal drukować gdański „Volksblatt”. To iro-
nia prawdziwa! A  teraz byłby to wprosi skandal. 
Pewnie by wszyscy ludzie zastrajkowali. Niech ów 

„Volksblatt” drukuje katechizmy niemieckie, ale 
do polskich mu wara!16

Innym zagadnieniem związanym z formowa-
niem tożsamości narodowej Pomorzan był roz-
wój ducha polskiego „w godzinę sprawiedliwości 
dziejowej”, która wybiła w dniu powrotu Polski 
do  Macierzy. Programowy tekst „Pielgrzyma” 
ukazał się w  sierpniu z  1919  r. Zawarte w  nim 
tezy świadczą o wysokiej świadomości Pomorzan.

Nasza siła twórcza w cywilizacji i moc państwowa 
zależeć będzie od  tego, jakiemi drogami pójdzie 
rozwój ducha polskiego. Naród nasz zrozumiał to 
należycie w  czasie rozbiorów, a  zrozumienie to 
ocaliło nas od  zagłady. Wszyscy wybitni politycy 
nasi, od upadku państwa, główną myśl swoją kła-
dli przede wszystkim w sprawę wychowania. Nasi 
twórcy narodowi wkładali pracę w moralność pu-
bliczną i  prywatną, budowali dzielne charaktery. 
Właśnie głównie skutkiem tego niezmożony duch 
narodu przetrwał przeszło wiek ucisku i  prześla-
dowania, a  zabić się nie dał. I  doczekaliśmy się 
godziny sprawiedliwości dziejowej, o której przyj-
ście modlili się wieszczowie nasi a pracowały na 
nią pokolenia całe.

Budujemy państwo niepodległe. Państwo nie jest 
jednak celem dla siebie; jest to raczej środek po-
mocniczy dla rodziny i narodu w ich pracach, me-
chanizm ożywiony i  kierowany przez naród. Gdy 
treścią pracowitą swego ducha naród wypełnia 
ramy życia politycznego, wtedy dopiero można 
mówić o  urzeczywistnianiu prawa narodu do  po-
siadania własnego gospodarstwa. Ducha więc do-
skonalić musi naród, który chce żyć. (…).

Dla osiągnięcia celu swego ma naród obmyślać 
i używać wszystkich środków, tworząc we wszyst-
kich kierunkach odpowiednie uspołecznienie. 
Przez zakładanie i  rozszerzanie związków oświa-
towych, gospodarczych, przemysłowych, han-
dlowych, przy pomocy władzy państwowej może 

16 „Pielgrzym”, 23.01.1919, s. 1.
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naród nasz, niekrępowany już przez zaborców 
wrogich, doskonalić główne władze ducha; rozum 
– przez oświatę, mądrość przez wlewanie uczuć 
szlachetnych – przez hartowanie – wolę – i nad nie-
mi rozwinąć pracę. Do tej pracy wzywamy wszyst-
kich, którzy pragną szczęścia narodu, pragną za-
pewnić mu stanowczość do wzrostu i rozszerzania 
się, tęgość duchową i odporność na przetrzymanie 
różnych niedomagań, nieodłącznych przy we-
wnętrznych przeobrażeniach rozwojowych, siłę na 
zwalczanie przeciwieństw zewnętrznych, zdolność 
do trwania na daleką przyszłość17.

W tekście tym wyraźnie pobrzmiewa wezwa-
nie do budowania społeczeństwa obywatelskiego, 
zaangażowanego, zakładającego własne stowarzy-
szenia i  organizacje – wychowanie dobrego oby-
watela odrodzonej Ojczyzny.

Jak ważny dla Pomorzan był powrót do Ma-
cierzy, może świadczyć tekst opublikowany 
w rocznicę odzyskania niepodległości. W tych po-
etyckich strofach przebijają się serdeczne uczucia 
autora do Ojczyzny, mimo że nie gwarantuje ona 
dobrego losu swoim obywatelom. Każdy odniesio-
ny do niej wyraz zawsze zaczyna się od wielkiej 
litery, zapewne z szacunku do Polski. Artykuł ten 
nosi tytuł „Wielka nastąpiła rocznica”.

I powstała jak feniks z popiołów, jak było przepo-
wiedziane, ta nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita.

Nie w blaskach szkarłatu i purpury, nie w majesta-
cie Swej wspaniałości ukazała nam się Ona.

Odarta wynędzniała, przyszła do nas i dziś jeszcze 
krwawi z blizn, zadanych jej przez wojnę. Nie sy-
pie nam swych dobrodziejstw z rogu obfitości, jak 
byśmy tego pragnęli, ale woła do nas: «Pracujcie 
w pocie czoła w zgodzie, jedności i miłości jak Bóg 
przykazał. Pracujcie dla tej odzyskanej Matki, któ-
rej z  takiem rzewnem utęsknieniem wyczekiwa-
liście, ażebyście się Jej godnymi stali. Rozważaj-
cie w tę rocznicę, Wy wszyscy, którzy sarkacie na 
tę  Ojczyznę i  jakby rozczarowani jesteście, coby 
się z nami stało, gdybyśmy i nadal byli pozostali 
w pętach niewoli wrażej». Nie sarkajmy, a dziękuj-
my Bogu Zastępu i Matce Najświętszej, miłościwie 
nam na Jasnej Górze królującej, że nam w niezgłę-
bionem Swem miłosierdziu pozwoli wrócić do na-
szej ziemi obiecanej.

Dom własny, chociażby walący się, zawsze jest do-
mem własnym i własnemi siłami możemy go w lu-
bej porze naprawić, i urządzić sobie w nim gniazdo 
po naszej myśli. Naprawa jego tylko od nas samych 
zależy18.

Zaskakujące są też deklaracje ludności po-

17 „Pielgrzym”, 30.08.1919, s. 1.
18 „Pielgrzym”, 27.01.1921, s. 1.

szczególnych regionów o  pełnym oddaniu Oj-
czyźnie, gotowości do  wszelkich poświęceń dla 
niej. Świadczy o  tym chociażby opublikowany 
na łamach „Pielgrzyma” list przewodniczącego 
Rady Powiatu Pucka do Wojewody Pomorskiego.

Na ręce pana Wojewody Pomorskiego nadszedł 
następujący telegram: W  rocznice oswobodzenia 
powiatu puckiego i wybrzeża polskiego z pod jarz-
ma niemieckiego składa Rada Powiatu w imieniu 
obywateli hołd bratniej wierności. Kaszubi z nad 
Bałtyku ślubują Ojczyźnie stać zawsze i wiernie na 
straży i ofiarować jej wszystko: mienie i życie19.

Wydaje się, że  „Pielgrzym” oddawał patrio-
tyzm Pomorzan także przez walkę z każdym, kto 
w  jakikolwiek sposób zagrażał Ojczyźnie, temu 
najwyższemu dobru. O  potencjalnych wrogach 
Polski autorzy artykułów „Pielgrzyma” mówili 
językiem bez ogródek, dziś nieakceptowalnym, 
niepoprawnym politycznie, przejaskrawiając 
fakty. Z krytyką spotykali się w tym czasie Żydzi, 
Niemcy, Rosjanie, a nawet Litwini. Jako przykład 
niech posłużą dwa fragmenty artykułów. Pierwszy 
z nich mówi o udziale Niemców w najeździe bol-
szewików na Polskę, a drugi jest jasny już dzięki 
tytułowi „Sępy bolszewickie gotują się na żer”.

Na podstawie pozbieranych dokumentów stwier-
dzono, że Niemcy popierali bolszewików przy naj-
ściu na Polskę. Stwierdzono, że Niemcy, którzy słu-
żyli w  oddziałach bolszewickich, nosili mundury 
kawaleryjskie z narzuconemi na nie bolszewickimi 
kurtkami. (…) Po zajęciu przez Niemców Dział-
dowa przybyło tam 4 niemieckich oficerów, zali-
czających się do  sztabu 12 bolszewickiej dywizji. 
Również jeden z komisarzy bolszewickich był Nie-
miec, przysłany przez rząd niemiecki. (…) Dnia 
15 sierpnia przybyli z  Prus Wschodnich do  Dział-
dowa niemieccy komuniści, którzy byli czynni przy 
aresztowaniu Polaków20.

oraz

Rosyjska gazeta wychodząca w Rydze, pisze, że bol-
szewicy postanowili zaraz po zawarciu pokoju zalać 
Polskę agitatorami i pismami agitacyjnymi. W tym 
celu urabiają w  bolszewizmie tysiące uchodźców 
polskich, którzy wracają do kraju, zobowiązując ich 
do szerzenia komunizmu w Polsce. Przede wszyst-
kim uwzięli się na żołnierzy polskich, ażeby armię 
polską buntowali, gdy do kraju powrócą21.

Ważnym elementem linii programowej 
„Pielgrzyma” było przekonywanie czytelnika 
o  polskości terytorium, na którym się znajduje. 

19 „Pielgrzym”, 15.02.1921, s. 2.
20 „Pielgrzym”, Dodatek Czwartkowy, 27.01.1921, s. 5.
21 Tamże.
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Co  najmniej kilka razy po odzyskaniu niepodle-
głości „Pielgrzym” publikował artykuły nt. pol-
skości Gdańska. Ciekawe było ukazywanie sta-
tystyki pomorskich miast pod kątem liczebności 
Polaków i  Niemców. Służyły one do  wskazania, 
że Pomorze słusznie jest Polską. W „Pielgrzymie” 
pisano m.in.:

Hakatyści gdańscy głoszą na cały świat, że Gdańsk 
jest odwiecznie niemieckim miastem, przez Niem-
ców założonem i przez nich wyłącznie po wszelkie 
czasy zamieszkiwanem. 

Czy to prawda? Tylko nieuki tak twierdzić mogą. (…)

Kto Gdańsk założył, nie wiemy, ale to pewne, że nie 
założyli go Niemcy, tylko Polacy bo kiedy Gdańsk 
wystąpił poraz pierwszy w dziejach, był miastem 
polskim. Historyk niemiecki dr. Franz Tetzner 
w dziele pod tytułem: «Die Slaven in Deutschland» 
pisze na stronie 445 dosłownie: «Als 997 der heili-
ge Adalbert nach Danzig kam, war die Stadt polni-
sch. Der Besitzer war Boleslaw, der zweite chri-
stliche Polen-fuerst». To znaczy po polsku: «Kiedy 
w roku 997 św. Wojciech przybył do Gdańska, było 
to miasto polskie. Właścicielem jego był Bolesław, 
drugi chrześcijański książę Polaków».

Dowodem polskich początków Gdańska jest tak-
że pewnik, że  nie należał on pod względem ko-
ścielnym ani do  arcybiskupstwa hamburskiego 
ani do magdeburskiego, tylko do gnieźnieńskiego 
względnie do włocławskiego biskupstwa.

Pierwszych osadników niemieckich sprowadził 
do  Gdańska według Tetznera książę Świętopełk, 
który panował od roku 1220 do 1266, podczas kiedy 
jego brat Sambor Niemców do Tczewa sprowadził.

Z  początkiem 14 stulecia opanowali Gdańsk nie-
mieccy krzyżacy, którzy z  mieszczanami gdański-
mi ciągle mięli zatargi (…). 

Z Polską łączy Gdańsk Wisła a od Niemiec oddzie-
la polskie, bo Polaków na sejm i  do  parlamentu 
wybierające powiaty nadmorskie, to jest pucki, 
kartuzki i wejherowski. I w powiatach gdańskich 
jest żywioł polski silny. Na południe od  Gdańska 
są również przeważnie polskie, wybierające w po-
wszechnem głosowaniu Polaków powiaty: tczew-
ski, kościerski, starogardzki, chojnicki i tucholski, 
który przez przeważnie polskie powiaty świecki 
i złotowski opiera się bezpośrednio o Wielkopolskę. 
Chociaż więc Gdańsk i inne miasta nad Wisła i No-
gatem mają dziś ludność przeważnie niemiecką, 
nie można ich uważać za środowiska niemczyzny, 
lecz są to raczej narośle na ciele narodu polskiego, 
którego organizm tak jest żywotny, że takie narośle 
nie są zdolne rozwoju jego powstrzymać22.

22 „Pielgrzym”, 07.11.1918, s. 1.

Bardzo ważną kwestią na łamach „Pielgrzy-
ma” była edukacja czytelników, praca u podstaw. 
Widzimy to chociażby w „Odezwie Komitetu Bu-
dowy Pomnika ku czci poległych w Wejherowie 
na Pomorzu”:

Jak wszystkie kraje cywilizowane stawiają swym 
najzasłużeńszym mężom, geniuszom narodu i  po-
ległym na polach walki bohaterom pomniki, bądź 
to ku uczczeniu ich zasług wzgl. Pamięci, bądź to 
dla urzeczywistnienia idei narodowej, tak też zado-
kumentować ma na wieczne czasy nasz pomnik ka-
szubski, polskość i wierność szczepu kaszubskiego, 
wobec swej Macierzy, być podnietą dla przyszłych 
pokoleń, by kroczyły śladem swych praojców, i być 
równocześnie symbolem potęgi Ojczyzny naszej 
na granicy zachodniej wobec odwiecznego wroga 
Prusaka-Krzyżaka23.

Formowanie tożsamości narodowej miesz-
kańców Pomorza najlepiej widać na łamach 

„Pielgrzyma” w  latach 1918–1930. Później zna-
czącą rolę odgrywa tematyka społeczno-politycz-
na. Jako podsumowanie mogą posłużyć słowa 
podziękowania, wydrukowane w styczniu 1921 r.:

Dziękujemy tu kochanemu «Pielgrzymowi», że tak 
dzielnie broni wiary katolickiej, którą nam żydzi 
i sowiety chcą wydrzeć, a zwłaszcza dzieciom na-
szym. My przy wierze katolickiej wiernie stać bę-
dziemy24.

Fragment ten potwierdza dużą potrzebę uka-
zywania się pelplińskiego czasopisma. Było ono 
tak ważne, jak dzisiaj Internet. Dla wielu rodzin 

„Pielgrzym” był najważniejszym środkiem opi-
niotwórczym, jedynym źródłem informacji, ale 
także formacji tożsamości regionalnej. Był rów-
nież często jedynym fundamentem do  umacnia-
nia języka, tradycji i kultury polskiej. 

Religijność i polskość Pomorzan w znaczącej 
mierze przetrwała dzięki „Pielgrzymowi”. Peł-
nym podziwu można być, co do sposobu pozyski-
wania wiadomości z różnych stron świata. Łączo-
no ją z wielką czujnością wobec nieodpowiednich 
informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
polskość czytelników pelplińskiego czasopisma.

Czas międzywojenny czasopisma „Pielgrzym” 
zamyka długoletnią tradycję istnienia tego źró-
dła polskości. Ostatnie wydanie ukazało się 
w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej 
– 31 sierpnia 1939 r. Był to zarazem ostatni dzień 
jego 70-letniej nieprzerwanej historii. „Pielgrzym” 
odrodził się w  zupełnie innej rzeczywistości, 
w 1989 r., jako dwutygodnik diecezji chełmińskiej.

23 „Pielgrzym”, 23.05.1925, s. 3.
24 „Pielgrzym”, 1.01.1921, s. 2.
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osiemdziesiąta rocznica Zbrodni hitlerowskiej 
w Lesie Szpęgawskim

29 września br. na zaproszenie władz samo-
rządowych Starogardu i burmistrza mia-
sta i gminy Pelplin w Lesie Szpęgawskim 

licznie zebrali się mieszkańcy Pomorza, a także 
posłowie, senatorowie, samorządowcy i przed-
stawiciele wielu instytucji. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego reprezentował sekre-
tarz stanu Jarosław Sellin. Prezydent RP Andrzej 
Duda wystosował list do zebranych. Obecne były 
także poczty sztandarowe, wojskowa orkiestra 
i asysta, przedstawiciele służb mundurowych, 
harcerze i młodzież.

Podczas uroczystości, które rozpoczęły się 
mszą św. współkoncelebrowaną przez biskupa 
diecezjalnego Ryszarda Kasynę i  księży deka-
natu, dokonano odsłonięcia monumentu, który 
na trwałe upamiętni ofiary masowych mordów 
w Lesie Szpęgawskim.

W  liście do  zgromadzonych, odczytanym 
przez Piotra Karczewskiego (doradcę prezyden-
ta) Prezydent RP Andrzej Duda przypomniał, 
że  aktu ludobójstwa w  szpęgawskim lesie dopu-
ścili się „miejscowi, niemieccy naziści, członko-

wie organizacji paramilitarnej nazwanej prze-
wrotnie «samoobroną» oraz esesmani”. Już 6 
września 1939 r. w  imię ideologii nazistowskiej 
członkowie Selbstschutz i  innych formacji par-
tyjno-policyjnych wzięli na cel przede wszystkim 
elitę Polaków – nauczycieli, księży, urzędników, 
działaczy społecznych i  krzewicieli polskości, 
ale i  rzemieślników, kupców i  rolników – a  tak-
że starogardzkich Żydów, pacjentów i  personel 
szpitali psychiatrycznych w  Kocborowie, Pra-
butach i  Świeciu oraz upośledzone dzieci z  pla-
cówki w  Gniewie. „Winą ofiar – napisał Prezy-
dent – była ich narodowość, religia, gotowość 
do  służby społeczności lokalnej i  niepodległej 
Polsce, wykształcenie, pozycja społeczna, a  na-
wet choroba”. Andrzej Duda przyznał również, 
że w Lesie Szpęgawskim zabijano także Niemców, 
przeciwników ideologii nazistowskiej oraz do-
konywanych w  jej imię mordów. Zwrócił uwagę, 
że żywa na Pomorzu pamięć o tej masowej zbrod-
ni jest nie tylko odruchem serca i sumienia, ale 

„sprawą elementarnej sprawiedliwości”. Praw-
dy o  masowych mordach w  Lesie Szpęgawskim 

 Z Monument odsłonięty 29 września br. na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim (fot. Jacek Cherek)
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należy chronić przede wszystkim przed zafałszo-
waniami, ale też – dodał – „musi być [ona] prze-
kazywana kolejnym pokoleniom jako przestroga”. 

Niestety dotychczas w tym osobliwym lesie, 
nazywanym niekiedy Szpęgawską Golgotą, poza 
podniszczonymi upływem czasu płytami nagrob-
nymi i tablicami informacyjnymi brakowało mo-
numentu, który przemawiałby głośniej i trwalej 
niż ludzka pamięć, oddawałby hołd anonimowym 
dotychczas ofiarą niemieckiej zbrodni wojen-
nej. Dobrze się stało, że obchodzona w tym roku 
rocznica 80-lecia eksterminacji Pomorzan w tym 
miejscu zainspirowała lokalnych działaczy i  sa-
morządowców do ufundowania nowego pomnika. 

Dzięki determinacji i  zaangażowaniu wielu 
osób, 29 września br., w Lesie Szpęgawskim został 
odsłonięty wymowny monument (szerzej pisali-
śmy o nim w poprzednim numerze KMR). Pomnik 
ten to właściwie kamienny las, las różnej wielko-
ści słupów – ściętych betonowych drzew – symbo-
lizujących ofiary, których życie zostało przerwane 
ostrzem śmierci zadanej przez oprawców; ofiar 
porzuconych i  „skamieniałych” w  tym miejscu. 
Na najmniejszych słupach, pokrytych granito-
wymi płytami, w  okręgach – niczym w  słojach 
drzew – wyryto nazwiska pomordowanych. Część 

„pni” pozostanie niezapisana, by   przypominać 
o  ofiarach, których nazwisk nie udało się ziden-
tyfikować. Okazały, monumentalny, przejmujący 
pomnik będzie odtąd godnym symbolem pamięci 
i przestrogą. Tego dnia u stóp pomnika uroczyście 
wmontowano kapsułę czasu dla potomnych.

Las Szpęgawski w  trzydziestu dwóch mogi-
łach zbiorowych kryje ponad pięć tysięcy ofiar, 
a być może nawet siedem, masowych egzekucji, 
których Niemcy dopuścili się w  podstarogardz-
kim lesie od 18 września 1939 do stycznia 1940 r. 
W  tym roku inicjatorzy budowy pomnika wraz 
z historykami (Piotrem Pliszką i Mateuszem Ku-
bickim) odtworzyli nazwiska ponad 2400 ofiar tej 
strasznej zbrodni. Niestety nie jest możliwe po-
znanie pełnej ich listy, ze względu na skrupulatne 
zacieranie śladów przez zbrodniarzy niemieckich, 
brak dokumentów i upływ czasu, który pozwala 
umierać ostatnim świadkom tamtych czasów. 

Ideologiczne podstawy, machinę i  aparat 
zbrodni oraz przebieg masowych mordów pod-
czas obchodów wnikliwie omówił regionalista 
Ryszard Szwoch, znawca dziejów Kociewia i Sta-
rogardu Gdańskiego. Zarysował on obraz okrut-
nej, niewyobrażalnej przemocy i  ludobójstwa. 
Mówił m.in., że ten rozmiar zbrodni niemieckiej 
w  Lesie Szpęgawskim był skutkiem dwóch bar-
barzyńskich nazistowskich programów – wyeli-
minowania inteligencji, polskich elit przywód-
czych oraz eksterminacji „jednostek niegodnych 
życia”, w ideologii hitlerowskiej – osób niepełno-
sprawnych i chorych psychicznie. 

W  mogiłach w  Lesie Szpęgawskim spoczy-
wają również starogardzcy Żydzi. Przed wojną 
było ich w mieście 143. Tych, którzy nie zdołali 
uciec, Niemcy podstępnie wezwali 19 września 
do magistratu, po czym zastrzelili ich w bożnicy 
i wywieźli do Szpęgawska.

 Z Licznie przybyli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych podczas uroczystości (fot. Jacek Cherek)
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22 września 1939 r. rozpoczęła się w  pobli-
skich szpitalach psychiatrycznych programowa 
eksterminacja osób z  upośledzeniami, chorych 
psychicznie. Jak podaje prokurator Agata Gut, 
badająca ludobójstwo pacjentów szpitali psychia-
trycznych w czasie II wojny światowej – Niemcy 
masowo mordowali osoby niepełnosprawne i cho-
rych psychicznie, co eufemistycznie nazwali „eu-
tanazją”1. Wcielenie w życie idei „czystości rasy” 
miało być usprawiedliwieniem dla eksterminacji 
ludzi nazywanych przez nazistowską propagandę 

„bezużytecznymi pożeraczami chleba”, „niegod-
nymi życia”. Jeszcze przed wojną, w lipcu 1939 r., 
w kancelarii Rzeszy przyjęto program uśmierca-
nia osób psychicznie chorych, opatrzony kryp-
tonimem T4. Na Pomorzu program ten wcielono 
w życie właśnie w Lesie Szpęgawskim i Piaśnicy.

1 Eutanazja – ukryte ludobójstwo pacjentów szpitali psy-
chiatrycznych w  Kraju Warty i  na Pomorzu w  latach 
1939–1945,  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/585,Eutana-
zja-ukryte-ludobojstwo-pacjentow-szpitali-psychiatrycz-
nych-w-Kraju-Warty-i.html [dostęp: 30.09.2019].

Zagładę pacjentów przeprowadzano na pod-
stawie list „do ewakuacji” sporządzonych przez 
niemieckie dyrekcje szpitali. Akcją zajmowa-
ła się specjalna jednostka funkcjonariuszy taj-
nej policji państwowej – Sonderkommando SS. 
W Kraju Warty eksterminowano pacjentów przez 
zastrzyk uśmiercający, gazowanie w  komorze 
albo przy użyciu samochodu-komory, do którego 
tłoczono tlenek węgla. Na tym terenie, od listopa-
da 1939 do 1945 r., uśmiercono ogółem 6000 osób 
chorych psychicznie, zwożonych z różnych stron 
Polski, a także Niemiec.

Jak pisze Agata Gut, „akcja «eutanazji» cho-
rych psychicznie przeprowadzana była również 
na Pomorzu. (…) Ze Szpitala Psychiatrycznego 
w  Kocborowie między wrześniem 1939 roku 
a  styczniem 1941 wywieziono do  Lasów Szpę-
gawskich i  tam zabito 1680 mężczyzn i  kobiet”, 
śmiertelność w latach 1940–1944 w tym szpitalu 
wzrosła do średnio 568 pacjentów rocznie. Z jej 
badań wynika, że  w  samym Kocborowie łącz-
nie zmarły w tym czasie 2842 osoby. Oczywiście 
ośrodek ten, podobnie jak Prabuty i  Świecie, 
był tylko miejscem przerzutowym, do  którego 
na krótko zwożono chorych (z  różnych rejonów 
Polski i  Niemiec), po czym poddawano ekster-
minacji i grzebano w Lesie Szpęgawskim. Warto 
o tej ogromnej liczbie ofiar szczególnie pamiętać 
w  Szpęgawsku, pomniku niemieckiej ekstermi-
nacji osób z upośledzeniami, ofiar eugeniki.

 Z Poczty sztandarowe lokalnych instytucji, służb cywil-
nych i wojskowych; nowy pomnik budzi zaintereso-

wanie nawet dzieci szkolnych (fot. Jacek Cherek)
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymało w sumie 
335 wniosków o dofinansowanie pro-
jektów – czytamy na stronie programu 
Niepodległa (Niepodległa.gov.pl). 
Samorządowe instytucje kultury 
złożyły 165 wniosków, a organizacje 
pozarządowe 170 wniosków. Dofinan-
sowanie otrzymało 119 wnioskodaw-
ców – 61 samorządowych instytucji 
kultury i 58 NGO. Dofinansowanie 
wynosi od 2 tys. do 20 tys. zł.

Wśród nich znalazł się projekt Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, 
realizowany we współpracy z Oddzia-
łem Kociewskim Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i Tczewskim Klu-
bem Morsów „Przerębel”. Książnica 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 
18.500 zł od Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Za te środki 
zrealizuje projekt pod nazwą „Tczew 
1920. Droga do Niepodległej”. W ra-
mach projektu powstanie wystawa 
oraz katalog stanowiący jej swoiste 
rozwinięcie i uzupełnienie.

Projekt ma na celu upowszechnienie 
wśród mieszkańców Tczewa wiedzy 
o tczewskiej drodze do niepodległości, 
ukazanie nastrojów, jakie panowały 
w mieście zarówno przed odzyska-
niem niepodległości w 1920 r., w trak-
cie, jak i po przyłączeniu Pomorza 
do Polski. Ma również na celu przy-
bliżenie postaci związanych z działal-
nością na rzecz przyłączenia Tczewa 
do Polski. Otwarcie ekspozycji nastąpi 
14 listopada.

Dofinansowanie mogły otrzymać 
projekty edukacyjno-animacyjne 
oparte na interakcji i współdziała-
niu – warsztaty, gry terenowe, questy, 
spacery i rajdy tematyczne, konkursy, 
gry miejskie, projekty interdyscy-
plinarne, wspierające społeczności 

 Z Odprawa pod Ratuszem w Tczewie wojsk polskich, 
które wyzwoliły miasto, 30 stycznia 1920 r.



lokalne w działaniach dotyczących 
identyfikowania i upowszechniania 
wiedzy o lokalnej historii i dziedzic-
twie kulturowym, lekcje i spotkania 
tematyczne, wykłady, panele dysku-
syjne, a także wystawy (wraz z kata-
logami), wytyczenie i oznakowanie 
szlaków tematycznych i historycz-
nych, murale, prace porządkowe 
i dokumentacyjne na cmentarzach 
i miejscach o znaczeniu historycz-
nym, działania przy identyfikowaniu 
i dokumentowaniu lokalnego dziedzic-
twa kulturowego (materialnego i nie-
materialnego), archiwa społeczne.

„Koalicje dla Niepodległej” to system 
małych dotacji przeznaczonych dla 
samorządowych instytucji kultury i or-
ganizacji pozarządowych, które reali-
zują projekty wraz z partnerami. Celem 
strategicznym programu jest włączenie 
mieszkańców w działania związane 
ze zwiększeniem świadomości na temat 
wydarzeń związanych z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości i odbudową 
państwowości, w których istotną rolę 
odgrywa pamięć regionalna związana 
z różnymi drogami poszczególnych 
dzielnic kraju prowadzącymi do nie-
podległości. Realizowane w ramach 
programu zadania powinny wzmacniać 
poczucie wspólnoty w oparciu o warto-
ści wpisane w polską tradycję państwo-
wą i narodową – wolność, solidarność 
oraz poszanowanie godności i praw 
człowieka.

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017–2022 w ramach Programu Dota-
cyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
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RSP/PELPLIN

W sobotę, 14 września 2019 r. w Pelplinie, 
w ramach 27. Europejskich Dni Dzie-
dzictwa pod hasłem „Polski splot”, roz-

począł się dwudniowy XIX Jarmark Cysterski 
w Pelplinie. Wydarzeniu, które od lat doskonale 
wpisuje się w aurę malowniczej przestrzeni mia-
sta, towarzyszyły liczne atrakcje.

W ramach jarmarku w sobotę o godzinie 11 
wystartowali biegacze pod szyldem Lotto Bieg 
Cysterski dla dzieci i młodzieży oraz Głównego 
Biegu Cysterskiego na dystansie 5 km.

O  godzinie 14 nastąpiło oficjalne otwarcie 
tegorocznego Jarmarku Cysterskiego, którego 
dokonali burmistrz miasta i  gminy Pelplin Mi-
rosław Chyła, zastępca burmistrza Ewa Nowo-
grodzka, ks. proboszcz infułat Tadeusz Brzeziń-
ski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr 
Łaga oraz przewodnicząca Komitetu Organiza-
cji Jarmarku Alicja Słyszewska-Szybowska. 

W  Bibliotece Diecezjalnej można było obej-
rzeć wystawę „Biblioteka Cysterska” oraz odbyły 

się warsztaty klasztorne, które prezentowały roz-
wój piśmiennictwa: od pisma ręcznego (skrypto-
rium), iluminacji (zdobnictwo liter) i  czerpania 
papieru, poprzez druk metodą czcionki ruchomej 
Gutenberga (przykład Biblii).

Jeszcze tego samego dnia wszyscy odwiedza-
jący mogli zapoznać się z  ofertami wystawców, 
którzy prezentowali swój asortyment na tere-
nach wokół opactwa pocysterskiego, spróbować 
kuchni cysterskiej na talerzu.

Już tradycyjnie zwieńczeniem dnia była 
„Biesiada u Opata nad Młynówką. Sacrum i Pro-
fanum”. Na niedzielę, 15 września został zapla-
nowany równie interesujący program. Rozpoczął 
się on mszą św., podczas której odbył się finałowy 
koncert XIII Przeglądu Zespołu Muzyki Dawnej.

Kolejnym punktem programu był przemarsz 
średniowiecznego korowodu ulicami miasta. 
Barwny orszak tradycyjnie zatrzymał się nieopo-
dal pelplińskiego urzędu i tam po odegraniu hej-
nału Pelplina, burmistrz miasta przekazał klucze 

XIX Jarmark

 Z Warsztaty klasztorne, rękodzieło wystawiane podczas jarmarku (fot. UMiG Pelplin)

 Z Rycerze biorący udział w historyczno-batalistycznych pokazach (fot. UMiG Pelplin)
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Cysterski w Pelplinie

od grodu księciu Mestwinowi, który wraz ze swo-
im rycerstwem sprawował tego dnia rządy w Pel-
plinie. Następnie zebrani ruszyli na plac przed 
Collegium Marianum, gdzie przedstawiciele 
głównych organizatorów powitali wszystkich 
zebranych. Pierwsza część dnia upłynęła pod 
znakiem pokazów historycznych. Dramy histo-
ryczne z dziejów pelplińskiego opactwa, turnieje 
i  rozgrywki, pokazy sprawności rycerskiej czy 
turniej plebejski dla publiczności to jedne z licz-
nych atrakcji czekających na tych, którzy przy-

byli na jarmark. Dalsza zabawa trwa-
ła na Przystani Jana III Sobieskiego, 
gdzie odbył się spektakl historyczno-

-batalistyczny „Krzyżacy”. Tak za-
kończył się XIX Jarmark Cysterski 
w  Pelplinie, w  miejscu gdzie duch 
średniowiecza przeplata się z  teraź-
niejszością. Organizatorzy dziękują 
wszystkim zaangażowanym w  pracę 
nad jarmarkiem, bo dzięki nim to cy-
sterskie święto z roku na rok wzrasta 
w siłę.

(RSP)

 Z Na scenie 
organizatorzy 

jarmarku: 

 Z Na scenie organizatorzy XIX Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie (fot. UMiG Pelplin)

 Z Od góry: Stoisko Fundacji Kapucyni i Misje oraz licznie zebrani 
uczestnicy jarmarku (fot. DCIT)

XIX JARMARK CYSTERSKI w pelplinie
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21 października 1989 r. z inicjatywy później-
szego – i nieżyjącego już – posła na Sejm 
(2002–2007) Andrzeja Lissa powstał w Pel-

plinie Komitet Obywatelski, z tymczasowym za-
rządem. Mając na uwadze konieczność dotarcia 
do jak największej liczby mieszkańców, podjęto 
decyzję o powstaniu pisma. Zostałem powołany 
na redaktora naczelnego. Przyjąłem to zada-
nie z obawą, czy jemu podołam, ale i z nadzieją, 
która – po latach komunizmu i czerwcowych wy-
borach 1989 r. – była powszechna. 

Trzeba było zatem skompletować zespół re-
dakcyjny. Znaleźli się w nim ci, którzy z ochotą 
podjęli się tego zupełnie nowego dla nich zada-
nia. Nikt nie miał żadnego doświadczenia dzien-
nikarskiego. Zapewne jedni traktowali to jako 
przygodę, inni jako chęć wejścia w nową rolę, ale 
większość dostrzegała w tym wyzwaniu misję bu-
dowy nowego społeczeństwa – dzisiaj powiedzie-
libyśmy: obywatelskiego. W redakcyjnym wstęp-
niaku pierwszego numeru „Ziemi Pelplińskiej” 
napisaliśmy do naszych czytelników: „Tworzy się 
w Polsce nowy ład społeczny, polityczny i gospo-
darczy. Tworzy się w sposób autentyczny, żywio-
łowy i  spontaniczny. Jest szansa na stworzenie 
nowej Polski, w której możemy się po czterdzie-
stu kilku latach poczuć gospodarzami. Nie wol-
no nam zaprzepaścić tej szansy. Komitety Oby-
watelskie powstają po to m.in., aby ten nowy ład 
ustrojowy kształtować, aby wspomagać działal-
ność pierwszego niekomunistycznego rządu oraz 
Sejmu i Senatu. Będziemy starali się także pisać 
o wszystkim, co dotyczy aktualnych problemów 
życia w mieście i gminie”. 

Ludzie tworzący „Ziemię Pelplińską” mie-
li świadomość pracy – nie bójmy się tych słów 
– misyjnej i  formacyjnej. Pracy rozumianej też 
na sposób pozytywistyczny. Wielokrotnie pod-
kreślano (także w czasie redakcyjnych dyskusji 
czy spotkań Komitetu Obywatelskiego), że głów-
nym celem pisma jest przygotowanie społeczeń-
stwa miasta i gminy Pelplin do czekających go 
w  1990  r., pierwszych po II wojnie światowej 
całkowicie wolnych wyborów. Próbowaliśmy 

„otworzyć” lokalną społeczność na czekającą ją 
wolność. Przyzwyczaić do  tego, że  teraz oni de-

cydować będą o swoim losie, że to od nich zależy, 
kogo i  dlaczego wybiorą do  tworzącego się au-
tentycznego samorządu. 

Ponieważ „Ziemia Pelplińska” była oficjal-
nie organem (pisano: biuletynem) Komitetu 
Obywatelskiego Miasta i Gminy Pelplin, stąd też 
wiele miejsca na łamach poświęcano bieżącej in-
formacji o działalności tej organizacji. Nie omi-
jano istotnych wydarzeń z życia miasta.

Podejmowano także sprawy trudne, draż-
liwe, ale ważne społecznie. To swego rodza-
ju dziennikarstwo interwencyjne powodowało 
oczywisty ferment, a  nam przysparzało więcej 
wrogów niż przyjaciół. W tym kontekście należy 
wspomnieć akcję przeciwko budowie elektrow-
ni atomowej w  Żarnowcu, czy – bliższą zapew-
ne lokalnej społeczności – walkę z  trującymi 
odpadami Fabryki Kwasu Cytrynowego. Pro-
pagowaliśmy m.in. powstanie prywatnej biblio-
teki, reaktywację Towarzystwa Pomocy Nauko-
wej, stypendiów dla zdolnych i znajdujących się 
w trudnej sytuacji uczniów. Pisaliśmy krytycznie 
o  pelplińskim handlu, niedostatecznym bezpie-
czeństwie mieszkańców, postulowaliśmy zmia-
ny nazewnictwa niektórych ulic (zaczęliśmy 
więc w  tym zakresie dekomunizację!). Z  listów 
do redakcji dowiedzieć się można było, że nasze 
pismo jest czytane. Otrzymywaliśmy sygnały, 
często polemiczne. Jeden z czytelników uczynił 
kilka nieprzychylnych uwag dotyczących kon-
kretnych artykułów, ale jednocześnie stwierdził: 

„Chciałbym jeszcze napisać, że bardzo się cieszę, 
że mamy swoją gazetę i w przeważającej części 
bardzo mnie ona się spodoba”. Te listy, nawet je-
żeli były krytyczne, dostarczały satysfakcji. Na-
sze pismo żyło, było potrzebne, przynosiło ocze-
kiwane efekty. 

Kontakt z czytelnikami – biorąc pod uwagę 
priorytety naszej pracy – był niezwykle istotny. 
Drukowaliśmy wszystkie listy, dołączając do nich 
obszerne odpowiedzi. Udostępnialiśmy łamy pi-
sma tym czytelnikom, którzy chcieli podzielić się 
swoimi pomysłami czy poglądami, nawet najbar-
dziej kontrowersyjnymi. W tym celu pojawiła się 
rubryka „Mam do powiedzenia”. Redakcja także 
pełniła rolę dzisiejszych ośrodków badania opi-

Fenomen
„Ziemi Pelplińskiej” (1989–1990)

BOGDAN WIŚNIEWSKI
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nii publicznej. Przeprowadziliśmy 
jesienią 1989 r. ankietę nt. zaufania 
społecznego. Sondowaliśmy, co  na-
uczyciele i uczniowie sądzą o szko-
łach prywatnych. Zrobiliśmy ran-
king placówek handlowych. A  po 
wyborach samorządowych zapyta-
liśmy mieszkańców, czego oczekują 
od nowych władz miasta i gminy.

Oprócz tego zajmowaliśmy się 
dziejami Pelplina, szukając w  mi-
nionej przeszłości wzorców dla 
nowo tworzącej się rzeczywistości. 
Chodziło też i  oto, aby zachować 
w  pamięci te wydarzenia, które 
w  czasach PRL–u  były usuwane 
w  cień. Jako pierwsi pisaliśmy 
o  Ludwiku Redzimskim – pelpliń-
skim katyńczyku. Przywołaliśmy 
mało znaną postać Józefa Iwickiego 
– pelplinianina, który jako żołnierz 
armii pruskiej pisał z  frontu I woj-
ny światowej do swojej matki listy, 
będące wyrazem jego patriotyzmu 
i troski o wolną Polskę. Znalazło się 
także miejsce dla wypisów ze stare-
go „Pielgrzyma” (głównie były to 
przedruki wiadomości potocznych). 
Staraliśmy się więc łączyć sprawy 
poważne z bardzo przyziemnymi. 

Z  wielką życzliwością i  satys-
fakcją wspominam czasy redagowania „Ziemi 
Pelplińskiej”. Także ze względu na grono re-
dakcyjne. W zespole były panie: Anna Mazurek 
(jako jedyna do  dzisiaj zajmuje się dziennikar-
stwem, pracuje w „Pielgrzymie”), Bożena Dem-
ska, Taida Sylka oraz panowie: nieżyjący już 
Tadeusz Grudniewski, a  także Marian Karpiń-
ski, Artur Mrówczyński, Ryszard Rogaczewski, 
Jerzy Serocki, Tadeusz Serocki, Bogdan Solecki 
i  – piszący te słowa – Bogdan Wiśniewski. Bez-
względnie trzeba też przywołać w pamięci osoby, 
bez których życzliwości „Ziemia Pelplińska” nie 
mogłaby ujrzeć światła dziennego. Myślę tutaj 
w  pierwszej kolejności o  ówczesnym rektorze 
Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr. hab. 
Jerzym Buxakowskim. To w  Zakładzie Małej 
Poligrafii WSD zupełnie bezinteresownie druko-
wano „Ziemię Pelplińską”. Papier zaś dostarczał 
– także bezinteresownie – Zdzisław Rafał Pier-
nicki z Nowej Cerkwi.

„Ziemia Pelplińska” wychodziła tylko przez 
kilka miesięcy, dość nieregularnie (średnio 
co dwa tygodnie). Pierwszy numer pojawił się 13 
grudnia 1989 r., zaś ostatni – jedenasty – 16 czerw-

ca 1990 r. Po wygranych przez Komitet Obywatel-
ski wyborach samorządowych ukazało się jeszcze 
kilka numerów jako dodatki do  „Gazety Tczew-
skiej”, a w 1991 r. pojawiło się nowe pismo, które 
przyjęło nazwę „Informator Pelpliński”. 

Wydaje się, że „Ziemia Pelplińska” spełniła 
swoje zadanie, chociaż moja ocena jest siłą rze-
czy subiektywna. W  ostatnim numerze tak pi-
saliśmy: „Mieliśmy cały czas świadomość tego, 
że  robimy gazetę zupełnie amatorską. Chcieli-
śmy jednak ożywić lokalną, pelplińską społecz-
ność. (…). Czy nasza praca dała jakiekolwiek 
efekty? Na to pytanie niech odpowiedzą Czytel-
nicy”. Jeden z nich w liście do redakcji napisał: 

„Gratuluję Wam i  Komitetowi Obywatelskiemu 
dobrej roboty! Cieszę się z Waszej i pelplińskie-
go oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
współpracy! Dziękuję za «Ziemię Pelplińską» – 
redagowaną i  drukowaną na poziomie godnym 
biskupiej stolicy i  chełmińskiego Lateranum”. 
I  te słowa prof. Józefa Borzyszkowskiego niech 
będą puentą mojego wspomnienia o  jednej 
z pierwszych – po upadku komunizmu – gazet sa-
morządowych na Pomorzu. 

Fenomen „Ziemi Pelplińskiej” (1989–1990)



KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY        październik–GRUDZIEŃ  2019        NUMER 10722

JAN WESPA

W dobie renesansu zaczęła ule-
gać zmianie pozycja społeczna 
kobiet. W odróżnieniu od śre-

dniowiecza otrzymały one – za-
strzeżoną wcześniej wyłącznie dla 
mężczyzn – możliwość kształcenia 
się oraz uczestnictwa w życiu kul-
turalnym. Początki nie były jednak 
łatwe. O ile elity Rzeczypospolitej 
zapewniały swoim dzieciom guwer-
nerów sprowadzanych z zagranicy, 
o tyle mniej zamożna szlachta czy 
mieszczaństwo nie miały gdzie i jak 
kształcić swoich córek. 

W  Prusach Królewskich pro-
blem ten rozwiązała za sprawą 
swojej działalności matka Magda-
lena Mortęska. Wywodziła się ona 
z  pomorskiego rodu szlacheckiego, 
skoligaconego z  możnym w  Koro-
nie rodem Kostków. W  1579  r., bę-
dąc młodą osobą, czując powołanie, 
wstąpiła do  ubogiego klasztoru be-
nedyktynek w  Chełmnie. Zbiegło 
się to w  czasie z  zapoczątkowaną 
w  Rzeczypospolitej odnową potry-
dencką, reformującą funkcjono-
wanie różnych instytucji Kościoła 
katolickiego, m.in. życia zakonnego. 
Niedługo po złożeniu ślubów, w wie-
ku zaledwie 23/24 lat, została mianowana ksienią 
klasztoru. Jej energiczne działania w  krótkim 
czasie odnowiły życie duchowe i funkcjonowanie 
podległych jej klasztorów w Chełmnie i Toruniu. 
Wprowadziła dla zakonnic zreformowaną regułę 
benedyktyńską. Zakon z  kontemplacyjnego stał 
się nauczającym. Zaprowadziła szkoły przyklasz-
torne, gdzie dziewczęta z  rodzin szlacheckich 
i mieszczańskich uzyskały możliwość nauki czy-
tania, pisania, rachunków, haftu i śpiewu. Z cza-
sem działalność ta poszerzona została o kolejne 
klasztory. W  1589  r. ksieni Mortęska przejęła 
pocysterski klasztor w Żarnowcu, obsadzając go 
swoimi wychowankami. W  1603  r. ufundowała 
klasztor w Bysławku k. Bukowca, na ziemi świec-

kiej. Niedługo później z  jej inicjatywy powstał 
klasztor w  Grudziądzu, obejmujący swoją dzia-
łalnością ziemię nowską i gniewską. 

Matka Mortęska była osobą o wyrazistej, sil-
nej osobowości. Lubiła sztukę, szczególnie ma-
larstwo. Uposażyła podległe jej kościoły klasz-
torne w rzeźby, obrazy, ornaty, hafty artystyczne, 
kapy. Kongregacja chełmińska benedyktynek 
ksieni Mortęskiej obejmowała w  szczytowym 
okresie blisko dwadzieścia klasztorów. Wycho-
wanki przyklasztornych szkół, o ile nie wybrały 
zakonnej drogi życia jako mniszki, po ich opusz-
czeniu wnosiły do swego dorosłego, świeckiego 
życia umiejętności nabyte na „naukach u sióstr”. 
Dotyczyło to również umiejętności haftowania. 

na Pomorzu

 Z Ksieni klasztoru benedyktynek w Chełmnie Magdalena Mortęska 
(1554–1631), wielka propagatorka kształcenia kobiet, m.in. 
zdobywania wielu umiejętności manualnych, w tym haftu (źródło: 
wikimedia.org/Mathiasrex)
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Sztuka haftowania z  dworów szlacheckich 
i  kamienic mieszczańskich z  czasem zawitała 
pod wiejskie strzechy. Liczba osób, które posia-
dły umiejętność haftowania stale rosła. Haftowa-
nie stało się powszechne, modne i pożyteczne tak 
we dworze, jak kamienicy czy chłopskiej chacie. 
Było ono w owym czasie sposobem spędzania ży-
cia towarzyskiego, wypełniania czasu wolnego, 
szczególnie w  długie jesienno-zimowe wieczory. 

Wszystko wskazuje na to, że  hafciarstwo 
przez wieki łączy ten sam rodzaj materiału – 
płótno lniane, ta sama liczba wyjściowa podsta-
wowych kolorów nici, możliwych technologicz-
nie do uzyskania w każdym czasie oraz określona 
ornamentyka w postaci kompozycji składających 
się z elementów głównie roślinnych. 

Z  czasem, w  porównaniu do  pierwowzorów 
stosowanych w nauczaniu haftu w szkołach przy-
klasztornych, paleta stosowanych kolorów i  ele-
mentów uległa zróżnicowaniu. Od inwencji danej 
hafciarki czy grupy hafciarek zależało wprowa-
dzenie własnych motywów w  wykonywanych 
pracach. Wpływ na innowacje miał też stosunko-
wo szeroki zasięg występowania hafciarstwa pod 
względem obszarowym i wynikające z tego zróż-
nicowanie krajobrazowe ziem, na których był 
praktykowany, tj. od  szerokich, wielobarwnych 
pól uprawnych ziemi świeckiej czy doliny Wisły, 
po dominujące w  pejzażu ziemi żarnowieckiej 
i  innych ziem kaszubskich niebieskawe kolory 
występujących tam licznych jezior, rzek czy mo-
rza. Miało to niewątpliwy wpływ na stosowaną 
z czasem odmienną ornamentykę i kolorystykę.

Obok będącego w  powszechnym użyciu na 
Pomorzu haftu wywodzącego się z  benedyktyń-
skich szkół przyklasztornych występował drugi, 
starszy, bardziej elitarny, wypracowany przez 
mniszki z klasztoru norbertanek w Żukowie. Tu 
motywy były jednobarwne, zdobione srebrnymi 
lub złotymi nićmi. Siostry szczególnie upodobały 
sobie zdobienie czepców i szat liturgicznych.

W 1810 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III 
wydał edykt kasacyjny zakonów męskich i  żeń-
skich, znajdujących się m.in. w  ówczesnej pro-
wincji Prusy Zachodnie. Kasatą zostały objęte 
zakony posiadające majątek ziemski, w tym nor-
bertanek i benedyktynek. Historia haftu norber-
tanek dobiegła końca wraz ze śmiercią w 1862 r. 
ostatniej żukowskiej zakonnicy. Podobny los spo-
tkał benedyktynki promieniujące swoją pracą 
na ziemię świecką, nowską, gniewską, tuchol-
ską, aż po północne krańce Pomorza. Na mocy 
wspomnianego edyktu zakon został zniesiony. 
Najpóźniej, bo w 1852 r., zaprzestał działalności 
klasztor benedyktynek w Bysławku. Jak wiemy, 

w  tym czasie i  tych okolicach, bo w  pobliskim 
Bukowcu, zamieszkał i  podjął działalność Flo-
rian Ceynowa. Wraz z brakiem dopływu „naryb-
ku hafciarskiego”, a w konsekwencji możliwości 
kontynuacji hafciarstwa, stopniowego wymie-
rania osób dotychczas praktykujących tę  sztu-
kę, nastąpiło jego gwałtownie obumieranie, aż 
do  całkowitego zamarcia. Proces ten przypie-
czętowała dodatkowo industrializacja na tych 
ziemiach w drugiej połowie XIX w. Wraz z burz-
liwym rozwojem przemysłu i związanych z nim 
zapotrzebowaniem na wytwory przemysłowe, 
przedmioty dawnej sztuki użytkowej, artystycz-
ne wyroby rękodzielnicze trafiły do lamusa.

Na początku XX stulecia na Kaszubach, nie-
malże pół wieku po zaprzestaniu działalności 
hafciarskiej w  jej dawnym kształcie, pojawi-
ło się małżeństwo – Teodora i  Izydor Gogulscy 
z Wdzydz Kiszewskich – których działalność dała 
początek współczesnemu haftowi kaszubskiemu. 
Teodora Gulgowska stworzyła kompozycje z mo-
tywów, które na Kaszubach zachowały się na sta-
rych przedmiotach sztuki użytkowej – skrzyniach, 
krzesłach, meblach, kołyskach, ceramice, obra-
zach – oraz wykonanych tu, jeszcze nie tak dawno, 
zachowanych pracach hafciarskich, rękodzielni-
czych, wyciągniętych z lamusa. Stworzone przez 
nią kompozycje nijak się miały do haftów norber-
tanek, za to bliskie były haftom wykonanym przez 
byłe wychowanki żarnowieckiego klasztoru. 

Na Kociewiu haft nie miał tyle szczęścia. Mu-
siało upłynąć kolejne kilkadziesiąt lat, aby mógł 
zaistnieć, wyłonić się z  niebytu. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku nadarzyła się 
ku temu okazja. Znalazła się osoba zdolna podo-
łać zadaniu jego zrekonstruowania, dysponująca 
odpowiednim warsztatem, dostatecznie uzdol-
niona plastycznie oraz pełna chęci i zapału. Była 
nią Maria Wespa. Wielki regionalista pomor-
ski, ksiądz doktor Bernard Sychta, utrzymywał, 
że taki haft w przeszłości na Kociewiu niewątpli-
wie istniał. Spotykał się z zachowanymi jego przy-
kładami w czasie pobytu w kościołach ówczesnej 
diecezji chełmińskiej, w której pełnił posługę jako 
duchowny. Oczywiście sam nie haftował. Ponadto 
jego pozycja, jak i natłok obowiązków, nie pozwa-
lały mu na bliższe zajęcie się tym tematem. W su-
kurs przyszła mu wspominana Maria Wespa. Jej 
mąż Jan, współpracując z księdzem Sychtą na ni-
wie regionalizmu, napomknął o  umiejętnościach 
hafciarskich swojej żony. Temat spotkał się z za-
interesowaniem księdza regionalisty. Na kolejnym 
spotkaniu Maria Wespa pojawiła się ze swoimi 
pracami hafciarskimi. Były to prace wykonywane 
dotąd dla przyjemności, pożytecznego spędzenia 

Jan Wespa
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Wspominki o hafciarstwie na Pomorzu

 Z Fot. Maria Wespa (źródło: nowa.morzeszczyn.pl)

wolnego czasu. Umiejętność haftowania przyswo-
iła sobie we wczesnej młodości, w późnych latach 
dwudziestych XX wieku, ucząc się od przybranej 
matki – Heleny Giełdon (jej matka Ewa, pocho-
dząca ze znanego na Pomorzu rodu Piechowskich, 
zmarła wkrótce po urodzeniu córki). Nabyte 
umiejętności stale doskonaliła. 

Zaprezentowane prace utwierdziły księ-
dza Bernarda Sychtę w przekonaniu, że znalazł 
to, czego szukał i  spotkał osobę, która była po-
trzebna. Zarówno stosowana technika, jak i ko-
lorystyka wydały się mu być zbliżone do  tego, 
co  widział na zachowanych paramentach ko-
ścielnych, sztandarach i  szatach liturgicznych. 
Uzyskał od ówczesnego biskupa chełmińskiego 
Kazimierza Józefa Kowalskiego zgodę na dostęp 
Marii Wespy do zachowanych w kościelnych za-
sobach hafciarskich artefaktów, by mogła bliżej 
poznać ornamenty, które mogłyby zostać zakwa-
lifikowane jako zawierające możliwy, dawny, za-
pomniany haft, charakterystyczny dla regionu 
Kociewia.

Praca przy odtwarzaniu haftu była zaiste 
żmudna, „benedyktyńska”, ale wydała godne 
owoce. Ze strzępków, ułamków, pojedynczych 
elementów zaczęły wyłaniać się układy, a później 
całe kompozycje. W 1969 r. Poradnia Metodycz-
na w  Tczewie udzieliła Marii Wespie wsparcia 
logistycznego, m.in. oddając do  jej dyspozycji 
samochód, by mogła nieskrępowanie przemiesz-

czać się po Kociewiu, docierać do  oddalonych 
od  siebie zakątków regionu. Było to w  tamtych 
czasach coś niesamowitego. W  podróżach i  pra-
cach czynnie uczestniczył jej mąż. 

Zanim wzory haftu uznanego za kociewski 
ujrzały światło dzienne i  zostały publicznie za-
prezentowane, trafiły do wglądu i akceptacji ów-
czesnego ministerstwa kultury i  sztuki. Służyła 
temu sporządzona przez Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Gdańsku teka zawierająca wzory haftu oraz 
wykonane serwety. W efekcie, za zrekonstruowa-
nie haftu kociewskiego minister kultury i sztuki 
przyznał Marii Wespie specjalną nagrodę pie-
niężną. Środki te posłużyły do kontynuacji prac 
nad wzbogacaniem haftu o nowe elementy i kom-
ponowaniem kolejnych układów wzornictwa. 

Hafty kociewskie zostały zaprezentowa-
ne publicznie w  1972  r. w  Gdańsku, podczas 
przywróconego wówczas Jarmarku Dominikań-
skiego. Zrekonstruowany haft kociewski, obok 
siostrzanego haftu kaszubskiego, jako porówny-
walny z  jego historycznym pierwowzorem stał 
się kulturowym dziedzictwem Pomorza. 

 Z Od góry: element haftu Małgorzaty Garnysz, Walerii 
Wespa oraz element haftu kaszubskiego (ryc. ze zbio-
rów autora)



 NUMER 107        Październik–GRUDZIEŃ  2019        KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY 25

Nadwiślańskie spotkania regionalne

Już po raz trzynasty miłośnicy historii re-
gionalnej spotkali się w Opaleniu w ramach 
Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych. 

Podczas uroczystości obecni byli: Dariusz 
Kowalewski – przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Gniew, Andrzej Solecki – radny Miasta 
i Gminy Gniew, Antoni Barganowski – radny po-
wiatu kwidzyńskiego, Jadwiga Mielke – dyrek-
tor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Gniewie 
oraz Jan Albrecht – sołtys wsi Jaźwiska.

Tematyka spotkania związana była ze 
100-leciem odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę 

„Republika Gniewska w  100-lecie powstania”. 
O  losach tego małego kociewskiego państwa 
opowiedział Marek Kordowski, który wspólnie 
z Urzędem Miasta i Gminy Gniew jest autorem 
prezentowanej wówczas instalacji. 

Dalsza część konferencji odbyła się w Szko-
le Podstawowej im. J, Czyżewskiego w  Opale-
niu, w której Marek Kordowski wygłosił referat 
pt. „Polski ruch narodowy na ziemi gniewskiej 
przed 1914  rokiem”, Jakub Borkowicz zapre-
zentował temat: „Przestępstwa przemytnicze 
na terenie powiatu tczewskiego w latach 1920–
1939”, natomiast Jacek Cherek przedstawił za-
wartość ostatniego numeru „Kociewskiego Ma-
gazynu Regionalnego”. 

Nadwiślańskie Spotkania Regionalne

W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku został zaproponowany odmienny koncep-
cyjnie – od  świeżo zaistniałego – projekt haftu 
kociewskiego. Jego autorką była Małgorzata 
Garnysz, zainspirowana i  wspierana przez sta-
rogardzkie środowiska regionalistów, z  akcep-
tacją Wojewódzkiego Domu Kultury w  Gdań-
sku. Obrała ona inną od dotychczasowej drogę 
poszukiwań i  prób prac nad haftem. Sięgnęła 
do  przekazów rodzinnych, zwłaszcza swojej 
matki, czerpała motywy z  zachowanych wzor-
ców malarskich, głównie z ornamentyki malar-
stwa ściennego, jak i malatur na meblach. 

W książce Kultura ludowa Kociewia Roman 
Landowski pisał: „twórczyni z  Pączewa sięga-

ła również do motywów z ludowych wycinanek, 
a także wykorzystywała relacje opisowe starych 
mieszkańców innych miejscowości regionu ko-
ciewskiego. Najcenniejsze okazały się uchronio-
ne tkaniny i nieliczne fragmenty strojów zdobio-
ne haftem (…). Ta indywidualnie podjęta praca 
doprowadziła do  powstania odmiennego haftu, 
w swej istocie odbiegającego od stosowanej ko-
lorystyki i  kompozycji haftu prezentowanego 
przez panią Marię Wespa”. 

Prywatnie obie panie darzyły się szacun-
kiem. Utrzymywały ze sobą kontakty, aż do wy-
muszonego politycznie wyjazdu Marii Wespy 
z kraju. Obie zmarły w tym samym czasie – wio-
sną 1990 r. 

Spotkanie zorganizowało Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie Koło w Opaleniu i ZKP Od-
dział Kociewski w Tczewie. 

TOMASZ JAGIELSKI



7 września 2019 r. spo-
tkaliśmy się na terenie 

rekreacyjnym obok fon-
tanny przy ul. Żwirki, aby 
wspólnie przeczytać dwie 
z ośmiu nowel zapro-
ponowanych przez Parę 
Prezydencką RP. Nasz 
wybór padł na „Sachem” 
Henryka Sienkiewicza 
i „Dobrą Panią” Elizy 
Orzeszkowej.

Zebrani goście mogli 
wysłuchać treść nowel 
odczytaną przez pra-
cowników biblioteki 
i gości zaproszonych 
na to wydarzenie, 
w tym Prezydenta 
miasta Tczewa Mi-
rosława Pobłockiego 
oraz uczniów  tczew-
skich szkół: II Liceum 
Ogólnokształcącego, 
Zespołu Szkół Tech-
nicznych, Zespołu 
Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych oraz 
Zespołu Szkół Ekono-
micznych.

 Z Fot. Łukasz Labza
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Przedstawię Państwu moją drogę życiową 
z miejsca urodzenia do Tczewa, uwzględnia-
jąc aspekty historyczne, społeczne i socjolo-

giczne z nią związane.
Urodziłem się w kolonii Stanisławówka, nie-

daleko wsi Uchańka i  większej Dubienka, na 
zachodnim krańcu krainy zwanej Wołyniem. 
Od  umownych Kresów Rzeczpospolitej moją ro-
dzinę oddzielała rzeka Bug. Moim ojcem był Bo-
lesław Jakóbczak, którego rodzina przed II wojną 
światową mieszkała za Bugiem, w Sokalu (obec-
nie Ukraina). W dowodzie osobistym Polski Ludo-
wej, w polu miejsce urodzenia, wpisano mi ZSRR, 
mimo że te tereny należały do II Rzeczypospolitej.

Moja mama Jadwiga urodziła się we wsi 
Uchańka, po „właściwej” stronie rzeki Bug. Jej 
matka, miejscowa chłopka, nosiła nazwisko Po-
tocka (prawdopodobnie jej przodkowie byli pod-
danymi Potockiego). Rodzina ojca mojej matki, 
Edwarda Wymiatały, przywędrowała na te tereny 
w  poszukiwaniu pracy w  XIX  w. z  Moraw. Pra-
dziadek Wymiatał pracował jako gajowy w  la-
sach Zamojskiego pod Dubienką. 

Po wojnie ojciec musiał z  rodziną opuścić 
Sokal, bo inaczej stałby się obywatelem ZSSR. 
Po ukończeniu rozpoczętego przed wojną gim-
nazjum, dostał nakaz pracy w  szkole w  Uchań-
ce, zakwaterowano go na stancji u Wymiatałów, 
tam spotkał moją mamę. Przed wojną Uchańka 
była dużą, liczącą ponad 100 gospodarstw wsią 
ukraińską, ale mieszkały w  niej trzy rodziny 
polskie, m.in. rodzina mojej mamy. Rodzina 
ta nie była prześladowana przez miejscowych. 
Mama wprawdzie wspominała, że świecili jej po 
oczach latarkami i  wyzywali od  Lachów, ale to 
było wszystko. Po wojnie miejscowi Ukraińcy na 
mocy układów Polski z ZSRR zostali przesiedleni 
na Ukrainę, a  Uchańkę zasiedlono Polakami ze 
Wschodu. 

Wczesne wspomnienia z tych okolic przecho-
wuję skrzętnie w  pamięci, bo były to najlepsze 
chwile mojego dzieciństwa. 

Urodziłem się u ojca w szkole. Szkoła, zara-
zem nasz dom, stała na krawędzi lasu, rzeczki 
i łąk nad Bugiem, od którego dzieliło nas tylko 2 
km. Była oazą oświaty dla miejscowych analfabe-
tów oraz spełniała funkcję czteroklasowej szkoły, 
w której uczył tata. Musiał naraz uczyć po dwa 
roczniki, więc miał co  robić. Między ławkami 
biegałem ja i  przeszkadzałem dodatkowo na-
uczycielowi swoim zachowaniem. Sala lekcyjna 
sąsiadowała z  naszym mieszkaniem. Wystarczy-
ło tylko otworzyć drzwi, by znaleźć się już w no-
wym świecie – świecie pachnącym ropą, którą 
były nasmarowane deski podłogi. Tutaj odbywa-
ły się ciekawe wydarzenia: nauka, wyświetlanie 
filmów, przedstawienia szkolne reżyserowane 
przez pana nauczyciela. Gdzie mogło być lepiej? 
Czy można się dziwić, że po ukończeniu studiów 
zostałem nauczycielem? 

Bardzo często odwiedzałem dom dziadków 
w Uchańce. Mój dziadek sołtys miał tam gospo-
darstwo i warsztat stolarski, było o wiele cieka-
wej niż w naszej małej kolonii. Lubiłem ze skarpy 
obok wsi spoglądać na błonia nad Bugiem. Łąki 
i  pastwiska miały swoisty klimat, otaczał mnie 
malowniczy pejzaż i  niezwykły zapach. Wokół 
pasły się ogromne stada zwierząt. Przeważały 
krowy i konie, śpiewnie gęgały przesuwające się 
stada gęsi. W starorzeczach było pod dostatkiem 
ryb, można je było łowić nawet koszem. Dawniej 
wieś pachniała mlekiem, ogródkami warzywny-
mi i odchodami zwierząt, wszystko miało swoje 
miejsce, rolę współczesnych kosiarek spełniały 
przeżuwacze i  gęsi. Dzisiaj wieś jest w  zaniku, 
sprawia wrażenie zagubionej i konającej, ludzie 
wymarli lub wyjechali. Miejsce pastwisk zajęły 
łąki wykupione przez bogatych warszawiaków, 

Moja droga do Tczewa (1)

IDZI JAKÓBCZAK

Historia indywidualna przemawia niekiedy bardziej niż podręczniki. Odpowiadając na prośby 
Czytelników, na naszych łamach będziemy drukować wspomnienia z czasów niedawno mi-
nionych, spisane przez ich uczestników, by przez te osobiste historie przybliżyć specyfikę 
życia w naszym regionie w XX wieku. Pierwszą z nich napisał Idzi Jakóbczak, przez 22 lata 
związany z I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie, w latach 1998–2007 jako dyrektor.
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większość domów rozsypuje się, niektóre zagro-
dy przekształcono w daczowiska. 

Lubiłem zaglądać do  obory i  stajni, gdzie 
w  półmroku przesiąkniętym zapachem ściółki 
i zwierząt panowała harmonia przeżuwania. Ko-
nie nadstawiały swoje oblepione obrokiem, deli-
katne i ufne pyski, spragnione pieszczoty. Krowy 
patrzyły dumnie, leżąc na słomie. W  chlewiku 
baraszkowały prosiaki, przepychając się do  wy-
mion dostojnej matki-maciory, leżącej na boku, 
zadowolonej ze swojego przychówku. Wszystko 
miało swoją harmonię i ład.

Pod Uchańką miały miejsce ważne wyda-
rzenia historyczne. Podczas wojny polsko-rosyj-
skiej, toczonej w  1792  r. w  obronie Konstytucji 
3 Maja, wycofująca się armia koronna 18 lipca 
znalazła się na linii Bugu pod Dubienką. Dywi-
zja Kościuszki zajęła pozycje obronne na lewo 
od Dubienki, na skraju wsi Uchańka. Dzięki for-
tyfikacjom wzniesionym przez wojska Kościusz-
ki, udało się zatrzymać ofensywę rosyjską na 
tyle, by  wycofać się potem z  małymi stratami. 
Na południowo-wschodnim skraju wsi w kierun-
ku Dubienki znajduje się kopiec upamiętniający 
to wydarzenie. Wraz ze społecznością Uchańki 
i  moim ojcem brałem udział w  latach pięćdzie-
siątych XX  w. w  odbudowie kopca, który prze-
trwał do dzisiaj. Poniżej kopca do dzisiaj widać 
okopy budowane przez Niemców, które pozosta-
ły po II  wojnie światowej, po forsowaniu Bugu 
przez armię sowiecką w 1943 r. Podczas tego zda-

rzenia ludność wsi z moimi dziadkami włącznie 
ukryła się w  pobliskiej olszynie. Mama opowia-
dała, że po przejściu frontu w tym miejscu leżały 
na metr wysokie sterty trupów czerwonoarmi-
stów i Niemców. Wieczorami bałem się tamtędy 
chodzić, bo jak mówiono po łąkach i  polach tu-
łały się dusze poległych żołnierzy. Gdy ku naszej 
wielkiej stracie, w 1954 r., zmarł mój ukochany 
dziadek, bałem się jeszcze bardziej. Zapamięta-
łem kondukt żałobny z Uchańki do Dubienki. To-
warzyszące mu wozy ciągnęły sznurkiem przez 
łęgi i  łąki do  kościoła w  Dubience, a  potem na 
miejscowy cmentarz. 

Ważnym wydarzeniem na oddalonej od  cy-
wilizacji i pozbawionej elektryczności wsi było 
pieczenie chleba. W kuchni rozpalano wówczas 
ogromny piec. W powietrzu czuć było orzeźwia-
jący zapach zakwasu, a  potem w  wygrzanym 
piecu rosły, rumieniły się coraz bardziej boch-
ny chleba. Przed wsadem do pieca, pośród wy-
garniętego węgla drzewnego, piekły się podpło-
myki. Ich widok i zapach był obłędny. Jedliśmy 
podpłomyki jeszcze gorące, obłożone z  wierz-
chu podsmażaną cebulką i  makiem. Świeży 
chleb najlepiej smakował z dopiero co wyjętym 
z  maselnicy swoiskim masłem i  mlekiem pro-
sto od  krowy. Chleb starszy spożywało się ze 
słoninką podbieraną z  woreczka zawieszonego 
na haku w spiżarni. Słonina była podzielona na 
kostki, posolona, a najlepsza w niej była skórka 
przypieczona po opalaniu świni. 

Moja droga do tczewa (1)

 Z Autor z  dziadkiem; dom w Uchańce podczas wizyty w 2009 r. (ze zbiorów autora)
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Do koszmarnych wspomnień z mojego dzie-
ciństwa należy tzw. bicie (ubój) świni. To nic, 
że bardzo lubiłem świeżonkę i inne frykasy przy-
gotowane po uboju. Nieszczęsny los świni był dla 
mnie czymś przerażającym. Tak jak ona czułem, 
że  dzieje się coś niegodziwego. To biedne zwie-
rzę przed ubojem nie chciało wyjść z  chlewa, 
niektóre sztuki uciekały, dziwnie brykały, stawia-
ły opór. Czasami świnia zrywała się ze sznurka 
przywiązanego do jej nogi w trakcie prowadzenia 
na stracenie. Uciekła z miejsca kaźni, a oprawcy 
gonili ją przez całą wieś. Złapaną sprowadzali na 
miejsce uboju, ogłuszali, dźgali nożem w  serce 
i  pompując przednią nogą przyśpieszali wyciek 
krwi do miski. Krew służyła do wyrobu kaszan-
ki i  krwawego salcesonu. Dramatyzmu sytuacji 
dodawało krzykliwe kwiczenie świni. Nie mo-
głem tego znieść – ten kwik mnie obezwładniał, 
paraliżował i  przerażał. Jej cierpienie wdziera-
ło się w moją psychikę, budziło strach, rozpacz 
i bezsilność. Uciekałem z miejsca mordu daleko 
w  pole, zaszywałem się w  zbożu, zakrywałem 
uszy i tkwiłem tam, aż było po wszystkim.

Zupełnie inne wspomnienia wiążą się z  we-
selem wujka Kazika. Pod dom weselny zajecha-
ły furmanki ciągnięte przez lśniąco czyste konie, 
ozdobione kokardami na uzdach. Wsiedliśmy 
na wozy wymoszczone sianem, z  siedzeniami 
przykrytymi pasiastymi kilimami. Wszyscy byli 
podekscytowani i  radośni. Siedzieliśmy z  bra-
tem naprzeciw pary młodej, trzymając w rękach 
święte obrazy. Był to wizerunek Jezusa Miło-
siernego i Matki Boskiej. Święci wiedzą więcej… 
Być może smutek na obliczu Jezusa i Maryi su-
gerował, że pożycie małżeńskie wujka nie będzie 
usłane różami. Tymczasem fury śmigały przez 
błonia, potem drogą wśród pól dotarły do kościo-
ła w  Dubience. Kapela z  przodu orszaku wesel-
nego grała skoczne melodie. Woźnice strzelali 
z batów, spod rozpędzonych kół wozów wyskaki-
wało w powietrze błoto i końskie odchody. Konie 
z przyjemnością ciągnęły szczęśliwy ładunek. Po 
ceremonii ślubnej wróciliśmy do domu. Weselni-
cy zapełnili wszystkie izby, niektórzy uczestnicy 
zabawy radzili najpierw wypić ocet, który miał 
uodpornić na alkohol. Ze stołu zastawionego ja-
dłem doskonale smakował szczupak w  zalewie 
octowej. Zalewa zestaliła się i w postaci smako-
witej galaretki oblepiała dzwonka szczupaka. Da-
nie było wyśmienite.

W tamtych czasach niekiedy we wsi pojawia-
li się Cyganie, wzbudzając wśród  mieszkańców 
lekką panikę i  wzmożoną ostrożność. Cyganki 
bezceremonialnie wchodziły do mieszkań, zama-
szyście majtały swoimi rozłożystymi kieckami 

i śpiewnym głosem przedstawiały swoje prośby. 
W  tym czasie pozostali członkowie taboru roz-
chodzili się po przyległym terenie, wyciągając 
z kurników kury, jajka i inne dobra polepszające 
ich obozowe życie. Jak się niepostrzeżenie poja-
wili, tak szybko znikali. 

Inną atrakcją naszego monotonnego ży-
cia było pojawianie się różnych dziwnych ludzi. 
Barwną postacią był „głupi Jasio”. Występował 
w  żołnierskim mundurze obwieszonym meda-
lami i  przedstawił się jako bohater. Imponował 
nam chłopakom swym ogromnym wzrostem 
i  wielkimi butami. Dopiero później zrozumieli-
śmy, że był to but ortopedyczny, ułatwiający Ja-
siowi chodzenie, gdyż jedną nogę miał krótszą.

Sensacją dla naszej społeczności było kino 
objazdowe. Kino to nie tylko filmy, ale i  różne-
go rodzaju sprzęty, jak np.  samochód wojskowy 
z demobilu. Wrażenie robił już sam agregat prą-
dotwórczy, który dawał zupełnie inne światło 
niż lampa naftowa. Kino ściągało z okolicy ludzi, 
szkolna sala (największa we wsi) wypełniała się 
po brzegi i każdy z wypiekami na twarzy czekał 
na emocje. Po ekranie ruszyły konie, na nich 
cwałują rozbójnicy. To Alibaba i  czterdziestu 
rozbójników. Jego rumak stoi na brzegu kanio-
nu i wznosi się na tylnych nogach. Boże, chyba 
nie skoczy nam na głowę! Pamiętam ten obrazek 
do dzisiaj, ale film nie jest już taki sam, jak wtedy.

Dorastaliśmy z bratem, a wieś się nie zmie-
niała. Tata coraz intensywniej myślał o  naszej 
przyszłości. Mieszkaliśmy w  sielskich, szczę-
śliwych dla dzieci realiach wsi zabitej deskami. 
W  naszym domu-szkole nie mieliśmy światła 
elektrycznego, do  miejsc, gdzie można było po-
bierać dalszą naukę był kawał drogi. Rodzina 
ojca żyła już w innych warunkach. Stryj Zygmunt 
mieszkał w  Krakowie, ojciec taty i  jego siostry 
na ziemiach odzyskanych w Złotoryi. Nie było na 
co czekać, trzeba było się przeprowadzić. W lecie 
1959 r. tata wrócił z podróży i oznajmił, że prze-
prowadzamy się do Giżycka, do krainy wielkich 
jezior. Po pewnym czasie ogromna ciężarówka 
marki „Star” cały nasz dobytek zabrała z nami 
do  nowego świata – świata miasta, elektryczno-
ści i murowanych domów. W Giżycku dorosłem, 
skończyłem szkołę średnią, a potem wyjechałem 
na studia do Torunia.

Pierwsze dni w  Giżycku upłynęły nam na 
oswajaniu się z  nowym miejscem, zupełnie in-
nym niż to, które zostawiliśmy za sobą. Po latach 
życia na odludziu w Giżycku przeżyłem szok cy-
wilizacyjny. W  naszym nowym dwupokojowym 
mieszkaniu wydzielonym z  internatu było zu-
pełnie inaczej. Było światło, łazienka, kuchnia 

idzi jakóbczak
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wyłożona ceramiką i  wszystko inne niż przed-
tem. Trzeba było nauczyć się nowości na osiedlu 
i w szkole. Moi koledzy szybko odkryli moją wiej-
skość i robili sobie ze mnie żarty. Zachęcali mnie 
do  różnych działań, które niekoniecznie były 
standardowe, np.  prosili, bym pocałował jakąś 
koleżankę lub napisał list miłosny do nauczyciel-
ki. Ponieważ nigdy nie bałem się szkoły – więcej, 
byłem jej domownikiem – myślałem, że także tu 
mogę czuć się swobodnie, ale szybko wyprowa-
dzono mnie z błędu. Po pewnym czasie życie się 
unormowało, ale wpadałem w tarapaty, bo chcia-
łem być gwiazdą jak poprzednio. 

Zamieszkaliśmy przy ulicy, która łączyła 
dwie jednostki wojskowe – przy Wojska Polskiego 
(dawniej byłyby to koszary wojsk niemieckich). 
W  jednych koszarach były czołgi typu „Rudy”, 
w drugich kształcono podoficerów. Nieopodal, po 
zachodniej stronie miasta, znajdowała się Twier-
dza Boyen, wzniesiona na przesmyku pomiędzy 
dwoma wielkimi jeziorami Niegocin i  Kisajno. 
Miała bronić Prusy przed atakiem wojsk rosyj-
skich. Tak właśnie się stało na początku I wojny 
światowej, w  sierpniu 1904 r., kiedy to w  okoli-
cach Lec (obecnie Giżycko) Niemcy rozbili do-
szczętnie wielką armię rosyjską. Upamiętnili 
swój sukces, stawiając w latach 1924–1927 na po-
lach Tannenbergu (Grunwaldu) mauzoleum po-
ległych (niem. Tannenberg- Denkmal). W  sierp-
niu 1934 r. uroczyście pochowano tam marszałka 
Paula von Hindenburga – dowódcę wojsk pru-
skich spod Tannenberga – a  obiekt przemiano-
wano na Mauzoleum Hindenburga. 

Aby łatwiej zrozumieć historię tych ziem, 
określanych mianem Mazur, proponuję wrócić 
do  historii. Okolice Giżycka należały niegdyś 
do Prusów i były w posiadaniu plemion Sudinów-
-Jaćwingów oraz Galindów. Oddawali oni cześć 
żywiołom, temu, co wzbudzało strach – piorunom 
i błyskawicom. Prusowie mieli święte lasy i gaje, 
czcili również Słońce. Zmarłych palili, a  prochy 
wrzucali do jamy grobowej albo chowali w urnach. 
Dowodem na ich istnienie są miejscowe wcze-
snośredniowieczne plemienne cmentarzyska. 

Wielowiekowy rozwój społeczny i  kultural-
ny Prusów został nagle zahamowany przez na-
jazd krzyżacki. Krzyżacy na podbitych ziemiach 
wprowadzili nowy ustrój społeczny, wzorowany 
na średniowiecznym feudalizmie oraz narzucili 
Prusom nową religię. W  1283  r. kraj pruski zo-
stał całkowicie ujarzmiony, grodziska feudałów 
pruskich przejęli Krzyżacy i przekształcili w sil-
ne warownie. W r. 1283 (lub 1337) Krzyżacy po-
stawili tu zamek, który otrzymał nazwę Lotzen, 
później po wielu wiekach tą nazwę odziedziczyło 

miasto powstałe z położonej w pobliżu niego wsi 
o nazwie Nowa Wieś. Prawa miejskie Lec uzyska-
ło w 1612 r. Zanim to się stało, miało miejsce wie-
le zdarzeń historycznych i społecznych. 

Po wojnie Polski z  Zakonem Krzyżackim 
(1454–1466), a  zwłaszcza po hołdzie pruskim 
w  1525  r., dawne terytorium zakonu jako lenno 
wcielono do  Polski. Sytuacja na tych ziemiach 
zmieniła się radykalnie. Tereny Lec znalazły się 
na drogach łączących Polskę południową z  por-
tami morskimi w Gdańsku i Elblągu. Zaczęło się 
intensywne osadnictwo – największa fala osadni-
ków nadciągnęła z Mazowsza, od strony Kurpiów. 
Tak powstał zalążek Mazurów. 

W  1530  r. Lec opanowała reformacja, 
w  1838  r. mieszkało tu już tylko 18 katolików. 
Do  początku XIX w. w  Lec przeważała ludność 
o korzeniach polskich. 

W  latach 1808–1895 mieszkał tu i  działał 
Marcin Giersz, zwany ojcem patriotyzmu mazur-
skiego. Był on przedstawicielem regionalizmu 
ludowego, który akcentował polskie pierwiastki 
narodowe. Nie uważał się jednak za Polaka, lecz 
Mazura, chociaż mówił po polsku. Pisał: „Z Ma-
zurów nie tak łatwo zrobić Polaków”. Postawił 
sobie za cel „skutecznie oświecać Mazurów” 
i pokazywać, „że Polacy są ich bracią”. Od 1875 
do  1892  r. z  przerwami wydawał po polsku ty-
godnik „Gazeta Lecka”. Publikował w  niej ko-
respondencję i  wiersze chłopów mazurskich. 
Przyczyniał się do rozwoju mazurskiej literatury 
ludowej, której najwybitniejszym przedstawicie-
lem stał się później Michał Kajka.

W Lec, 11 lipca 1838 r., urodził się Wojciech 
Kętrzyński – znakomity historyk polski. Wycho-
wywał się w  pruskiej atmosferze, pod narzuco-
nym nazwiskiem von Winkler. Dopiero w  mło-
dzieńczym wieku poznał prawdę o swoim polskim 
pochodzeniu. Brał udział w przemycie korespon-
dencji i  broni dla powstania styczniowego. Nie 
zapomniał o swoim regionie. Napisał wiele prac 
naukowych, m.in.: „O  ludności polskiej w  Pru-
siech niegdyś Krzyżackich”, „Mazurzy pruscy” 
i „M. Giersz”. Starał się obudzić zainteresowanie 
społeczeństwa polskiego z  wszystkich zaborów 
sprawą odrodzenia narodowego Mazur. W  poło-
wie XIX w., na skutek wzmożonej germanizacji, 
coraz mniej ludzi z powiatu leckiego deklarowa-
ło język polski jako macierzysty. W 1825 r. było 
to 85% ludności powiatu, w 1861 – 87%, w 1910 
– 35%, a w 1925 r. tylko 5%. Plebiscyt z 1920 r. po 
I  wojnie światowej odbył się w  atmosferze nie-
sprzyjającej ludności polskiej. 

W okresie hitleryzmu istniał tu zakaz rozma-
wiania po polsku w miejscach publicznych. Lud-

Moja droga do tczewa (1)
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ność pochodzenia polskiego poddano masowej 
eksterminacji. Nazwa „mazurski” stała się niedo-
puszczalna. W Lec w latach 1932–1939 stworzono 
umocniony obszar lecko-kętrzyński, ze względu 
na strategiczne położenie miasta w  przesmyku 
między dużymi jeziorami. 

Mimo umocnień (także Twierdzy Boyen) 
Giżycko (Lec) nie wytrzymało naporu Fron-
tu Białoruskiego Armii Czerwonej. 24 stycznia 
1945 r. Niemcy oddali Lec Rosjanom. W mieście 
pozostały tylko szczątki rodzimej ludności cy-
wilnej, większość mieszkańców ewakuowano na 
zachód, w głąb Niemiec. Pierwsza oficjalna gru-
pa Polaków, którzy mieli przyjąć od  wojska ra-
dzieckiego Lec, przybyła tu 5 lutego 1945 r. Była 
to grupa operacyjna zmontowana przez Komitet 
Wojewódzki PPR z  Białegostoku. Ochronę gru-
py stanowiło 10 milicjantów. W Lec, nazwanym 
wstępnie Łuczany, powołano Państwowy Urząd 
Repatriacyjny, który rozdzielał napływających 
przesiedleńców i osadników na przyszłe powiaty. 
Zniszczenia wojenne były duże – 35% budynków 
mieszkalnych leżało w gruzach. 

20 maja 1945 r. radziecki komendant wojenny 
przekazał administrację powiatu giżyckiego w ręce 
władz polskich. Latem 1945 r. do Łuczan przyby-
ła pierwsza duża fala osadników. Byli to głównie 
mieszkańcy spalonej Warszawy, część z  nich zo-
stała na miejscu, a  część szukała dalej swojego 
nowego domu. Jesienią 1945  r. w  transportach 
z dawnych Kresów przybyli przesiedleńcy z Wilna 
i okolic. Wielu z nich osiedliło się w tej części mia-
sta, która teraz nazywa się Wilanów. Ostatnia fala 
przesiedleńców przybyła w ramach akcji „Wisła”. 

W  początkowym okresie osadnictwa wła-
dze polskie borykały się z brakiem odpowiednio 
przygotowanej kadry administracyjnej. Brako-
wało żywności i  transportu, trudno było nawet 
o  transport kołowy konny. Nie było nic. Teren 
ten nawiedzali przez długi czas szabrownicy, naj-
pierw z powiatu ostrołęckiego i grajewskiego, po-
tem z innych rejonów Polski. Było tu, jak podczas 
kolonizacji na Dzikim Zachodzie. Grasowali byli 
jeńcy, maruderzy armii sowieckiej, bandy żyjące 
na ziemi niczyjej. Ginęło wielu przedstawicie-
li nowej władzy, milicjantów i niewinnych ludzi. 
Miejscowi Mazurzy byli prześladowani przez 
polskich osadników, bo uważano ich za Niemców, 
dlatego wielu z nich wyjechało do Niemiec. Mię-
dzy grupami przesiedlonej ludności dochodziło 
do  wielu incydentów, które wynikały z  różnic 
kulturowych, pozycji społecznej i obyczajów. Sto-
sunkowo szybko wygasły antagonizmy między 
ludnością pochodzącą z Wilna, Białorusi i Polski 
Centralnej. Długo istniały napięcia między Pola-

kami i  Mazurami, najdłużej z  ludnością z  akcji 
„Wisła”, bo stwarzała najwięcej kłopotów. 

Moja rodzina, która przybyła do  Giżycka 
w 1959 r., miała to społeczne „docieranie się” za 
sobą. Ojciec pracował jako kierownik internatu, 
mama się dokształcała, skończyła wieczorowo 
tą samą szkołę, co ja. Zaczęła pracować jako bi-
bliotekarka w miejscowej bibliotece, a gdy byłem 
na studiach biologicznych w Toruniu, ona studio-
wała zaocznie bibliotekoznawstwo. W  ostatecz-
ności została kierowniczką biblioteki i pracowała 
na tym etacie do emerytury. Po skończeniu szko-
ły podstawowej w  tzw. jedenastolatce, zdałem 
egzaminy do  liceum. Przy naborze do  liceum 
rozdzielono mnie z  klasą, do  której uczęszcza-
łem w  podstawówce. Wychowawczyni klasy Ia 
nie zgodziła się na dwóch ancymonów – uczniów, 
którzy zakłócali proces lekcyjny – dlatego po-
stawiła warunek, że będzie uczyć tę klasę, jeśli 
jeden z nich odejdzie do innej. W ten sposób trafi-
łem do klasy Ib, a mój kolega (bardziej zasiedlo-
ny w mieście) pozostał w klasie poprzedniej. Ja 
ukończyłem studia biologiczne na Uniwersytecie 
Toruńskim, a on szkołę oficerską we Wrocławiu. 
Jak się spotkaliśmy na zjeździe absolwentów 30 
lat po maturze, on miał stopień pułkownika WP, 
a  ja byłem wtedy dyrektorem I  LO w  Tczewie, 
więc obaj „wyszliśmy na ludzi”. 

W  Giżycku moje zabawy dziecięce były 
bardziej strategiczne i  terenowe. Bawiliśmy 
się z moimi kolegami w wojne i  to „na całego”. 
Obok miejscowej twierdzy było wiele składów 
nie do  końca wysadzonej amunicji. W  ziemi za-
chowało się wiele niewypałów, które można było 
wykopać – niekiedy całe skrzynki doskonale za-
chowanej amunicji. Także po lasach i zaroślach 
leżało wiele amunicji armatniej i  ze znajdowa-
nych pocisków można było uzyskać różne rodza-
je prochu. Niektórych używało się jako napęd 
do rakiet, inne służyły np. do zadymienia szkoły. 
Po obejrzeniu filmu „Krzyżacy” toczyliśmy osie-
dlowe walki rycerskie z  użyciem armatek zro-
bionych z  puszek z  karbidem albo w  rozpalone 
ogniska wsypywaliśmy naboje karabinowe, czub-
kami w stronę napadających. Chwała Bogu, że te 
wszystkie zabawy nie skończyły się tragedią. 

Pod koniec podstawówki tak mocno zwią-
załem się z  przyrodą, że…  przestałem chodzić 
do szkoły. Szczególnie upodobaliśmy sobie kąpie-
le w pobliskich jeziorach. Kiedy rodzice odkryli, 
że nie chodzę do  szkoły, moja mama wyruszyła 
na poszukiwania syna marnotrawnego. Zna-
lazła mnie, zaprowadziła do  domu i  zamknęła 
w  pokoju, gdzie miałem czekać na powrót ojca. 
Wiedziałem, że  z  ojcem nie będzie przelewek, 

idzi jakóbczak
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więc zagroziłem, że  wyskoczę przez okno, jak 
mnie nie wypuści. Wiedziała, że  jestem despe-
ratem, więc wypuściła mnie na wolność. Wtedy 
pierwszy i  ostatni raz uciekłem z  domu. Znala-
złem sobie schowek w magazynku w internacie 
i tam przespałem noc. Gdy znaleziono mnie nad 
ranem, w  rodzinnej poważnej rozmowie ustali-
liśmy, że wrócę na łono nauki, tak też zrobiłem. 
Stabilizowałem się jeszcze emocjonalnie przez 
rok w  liceum, potem znalazłem nowe zaintere-
sowania – turystykę i  dziewczyny. Naukowo po-
ciągała mnie historia i  biologia, ale zwyciężyła 
ta ostatnia. Moją słabą stroną były przedmioty 
ścisłe – matematyka i  fizyka. To zadecydowało, 
że  nie złożyłem papierów na medycynę. Stara-
łem się zostać weterynarzem, ale oblałem na eg-
zaminie wstępnym język rosyjski. W tym czasie 
miałem romans z rok młodszą dziewczyną, która 
za rok chciała zdawać na astronomię do Torunia. 
Postanowiliśmy, że  będziemy studiować na tym 
samym uniwersytecie. Ja przez rok okrzepłem 
naukowo i  zdałem na biologię, ona, prymuska 
w szkole średniej, oblała egzamin wstępny. 

Nasze drogi się rozeszły, ale w 1969 r. trafi-
łem na Uniwersytet w Toruniu, na Wydział Bio-
logii i  Nauk o  Ziemi. Pracowało tam wielu na-
ukowców z  Uniwersytetu im. Stefana Batorego 
z Wilna, przesiedlonych po wojnie. Na zajęciach 
ich pochodzenie rozpoznawaliśmy po specyficz-
nym wschodnim akcencie, dzięki czemu zajęcia 
nie były nudne. Wileński akcent niektórych na-
ukowców wybrzmiewał nawet przy określaniu 
po łacinie grup systematycznych zwierząt. Wy-
bitnym tego przykładem był docent Drozdowski, 
specjalista od ślimaków. Po łacinie, z przejęciem, 
śpiewną mową, mówił nie twardo „Moluska”, 
a „Moluśka”. Inny rodzaj mowy można było usły-
szeć od kolegów z Pomorza. Niektórzy z nich uży-
wali „jo”, po czym poznawaliśmy, że  są potom-
kami Polaków z zaboru pruskiego. Potem, kiedy 
znalazłem się już w Tczewie, nie było to mi obce. 

Polubiłem swoje studia, wiele czasu spędza-
liśmy na zajęciach terenowych. Ponieważ już 
w  szkole średniej uprawiałem turystykę kwali-
fikowaną, chodząc po górach i nizinach, to ucie-
szyłem się, że na uczelni działa koło turystyczne 

„Katarzynki”. Ochoczo wstąpiłem w jego szeregi. 
Porządnie schodziłem polskie góry oraz okolice 
Torunia, biorąc udział, potem  sam organizując 
wycieczki i rajdy. Po wakacjach po trzecim roku 
studiów, w  październiku 1971  r., spotkałem Ba-
się, która w 1973 r. została moją żoną. Pochodziła 
z Tczewa, który coraz lepiej znałem z artykułów 
w miesięczniku „Morze”. 

(cdn)

Matko Boża Piasecka

 Z Rzeźba w wykonaniu Marka Pawelca przed nałoże-
niem polichromii (fot. ze zbiorów autora)

I stało się. Miała stać w ogrodach w Pelplinie 
– stanęła w zblewskim kościele. A jak to się 
stało – opowiem.

Prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w  Zblewie, Tomasz 
Damaszk, zaproponował znanemu artyście 
rzeźbiarzowi ze Zblewa, Markowi Pawelcowi, 
wykonanie kopii figury Matki Bożej Piaseckiej, 
znajdującej się w  sanktuarium w  Piasecznie. 
Zamiar był taki, by figura stanęła w ogrodach 
biskupich w Pelplinie, podobnie jak umieszczo-
na tam figura Matki Bożej Sianowskiej. Artysta 
zabrał się z ochotą do przygotowania materiału 
i po uzyskaniu odpowiedniego klocka lipowego 
drewna – dłuta poszły w ruch.

Co do rzeźby, Marek lubi się ze mną kon-
sultować, tak było i  tym razem. Przysyłał mi 
zdjęcia z  postępu prac, informował o  swoim 
dziele Ewę Gilewską – kustosza z Oddziału Et-
nografii Muzeum Narodowego w  Gdańsku  ä 

EDMUND ZIELIŃSKI

witaj w Zblewie!
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 Z Od lewej: Kopia figury Matki Bożej Piaseckiej autorstwa Marka Pawelca; artysta z żoną w kościele Św. Michała 
Archanioła w Zblewie; kopia figury MB Piaseckiej pod chórem w kościele zblewskim (fot. ze zbiorów autora)

ä  zainteresowaną postępem w  pracy twórczej 
naszego nowego członka Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, jakim od 2018 roku jest Marek 
Pawelec.

Po kilku tygodniach dowiedziałem się od Mar-
ka, że gospodarze ogrodu nie bardzo widzą w jego 
wystroju figurę wyrzeźbioną przez Marka, bo jest 
kolorowa i nie do końca wierna oryginałowi. Na-
mawiałem autora do pokrycia figury polichromią, 
zgodnie z  oryginalną kolorystyką łaskami słyną-
cej figury Matki Bożej Piaseckiej. Podobno mo-
głaby ostatecznie zostać przyjęta i  umieszczona 
w jakimś innym miejscu. Powiedziałem Markowi, 

że zrobi jak zechce, to jego dzieło, ale ja nie zgo-
dziłbym się na takie rozwiązanie. Podpowiedzia-
łem, że… w Zblewie też jest kościół.

Na propozycję Marka, by  figura znalazła 
swoje miejsce w  kościele w  Zblewie ks. pro-
boszcz Zenon Górecki przystał bardzo chętnie. 
Poświęceniu figury Matki Bożej Piaseckiej autor-
stwa Marka Pawelca nadano uroczystą oprawę. 
25 maja autor rzeźby z żoną i córką Olą, w towa-
rzystwie chóru kościelnego św. Cecylii i księdza 
prałata Zenona Góreckiego, pojechali do  Pia-
seczna, by poświęcić figurę Matki Bożej Piasec-
kiej. Przed Apelem Jasnogórskim odmówiono 
wspólnie różaniec, po czym kustosz sanktuarium 
w  Piasecznie, ks. Andrzej Ossowski, poświęcił 
figurę. Po powrocie do Zblewa, w blasku świec, 
przed północą, kopia cudownej figury Matki Bo-
żej Piaseckiej została wprowadzona do  zblew-

skiego kościoła. Figurę umieszczono na stelażu 
w prezbiterium, by wierni przez niedzielę mogli 
podziwiać dzieło Marka. Docelowym miejscem 
stał się filar pod chórem, gdzie rzeźba Matki Bo-
żej Piaseckiej, wykonana rękami Marka Pawelca, 
pozostanie na zawsze.

Kilka słów o autorze. Marek Pawelec zaczął 
rzeźbić w 1999 r. Organizowałem wówczas rzeź-
biarzy do pracy przy budowie ołtarza papieskiego 
w  Sopocie z  okazji przyjazdu do  Polski papieża 
Jana Pawła II. Ołtarz zaprojektował śp.  sceno-
graf Marian Kołodziej. Tłem ołtarza miały być 

kapliczki, figury i  krzyże przydrożne z polskich 
dróg. Wiedziałem, że Marek jest zdolnym stola-
rzem rzemieślnikiem, zaproponowałem mu wyko-
nanie krzyża z pasyjką na ołtarz papieski. Chętnie 
to zrobił i na archiwalnych zdjęciach można zo-
baczyć na prawym skrzydle ołtarza wysoki krzyż 
Marka. To był początek, a  potem to już Marka 
było wszędzie pełno. Na terenie gminy jest wie-
le kapliczek z figurami wykonanymi przez niego, 
z kilkoma stacjami Drogi Krzyżowej przy koście-
le w Bytoni włącznie. Jego zdolności artystyczne 
zauważono także w  północnych regionach Po-
morza. Prace Marka Pawelca znajdują się m.in. 
w kościele w Białogardzie i hospicjum w Gdyni. 
Jeden z krzyży zwieńczających ołtarz w kościele 
św. Brygidy w Gdańsku, to też Marka dzieło. Bli-
sko sto procent jego dzieł, to darowizny. Marek 
powiada, że Pan Bóg wie, po co to wszystko robi.

Matko Boża Piasecka

EDMUND ZIELIŃSKI

witaj w Zblewie!
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Pięć dekad Tczewskiej „dziesiątki”

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa nr 10 
w Tczewie obchodziła jubileusz 50-lecia. 
Obchody tej wyjątkowej rocznicy zainau-

gurowane zostały 26 maja 2019 r. mszą św. w ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Św., celebrowaną 
przez proboszcza parafii ks. Adama Gadomskiego. 
Natomiast 30 maja 2019 r. odbyła się uroczysta 
akademia jubileuszu 50-lecia. Obecnością na gali 
zaszczycili nas włodarze miasta oraz urzędnicy 
ratusza, przedstawiciele kuratorium, związków 
zawodowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych pla-
cówek oświatowych i kulturalnych, a także byli 
pracownicy i absolwenci naszej szkoły. Gości 
powitali uczniowie klasy 1c integracyjnej pio-
senką pt. „Od morza aż do Tatr”. Wymownym 
akcentem było rozwijanie w trakcie utworu 
20-metrowej flagi narodowej. Z równie pięknym 
przesłaniem na powitanie wystąpiła absolwentka 
naszej szkoły, a obecnie nauczycielka – Mał-
gorzata Kornas, śpiewając w ujmujący sposób 
piosenkę „Czas jak rzeka, jak rzeka płynie”, któ-
rej tytuł był jednocześnie mottem uroczystości, 
i które jeszcze raz przytoczyli prowadzący uro-

czystość – wicedyrektor Ludmiła Schleser i Wal-
demar Wasielewski (były nauczyciel szkoły), 
witając oficjalnie wszystkich przybyłych gości.

Przebieg uroczystości był nietypowy, prze-
szłość przeplatała się z  teraźniejszością. Ucznio-
wie w inscenizacji podzielonej na pięć dekad prze-
nieśli widzów w niepowtarzalną podróż w czasie. 

Początek to rok 1969, kiedy to architekt (w tej 
roli Emil Bleja) i geodeta (Patryk Gwizdek), stojąc 
na pustym terenie, zapowiedzieli budowę nowej 
szkoły, ku uciesze i  radości ówczesnych miesz-
kańców osiedla Czyżykowo. Szybko po tym po-
jawiła się ekipa budowlana (uczniowie klasy 6a), 
zabezpieczając teren budowy i stawiając w rytm 
piosenki „Budujemy nową szkołę” pierwsze 
mury. W krótkim czasie dyrektor budowy (Patryk 
Supernak) oznajmił, że w tym miejscu powstanie 
zbiorcza szkoła gminna. A że za powołanie szkół 
do życia odpowiada prezydent miasta, więc była 
to odpowiednia chwila, aby głos oddać obecnemu 
włodarzowi Tczewa – prezydentowi Mirosławowi 
Pobłockiemu. Odtworzenie tych chwil wzbudziło 
ogromne poruszenie wśród gości. 

 Z Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Płk. St. Dąbka w Tczewie Iwona Kardasz 
z prezydentem Miasta Tczewa Mirosławem Pobłockim podczas jubileuszowej gali SP 10 (fot. Jacek Cherek)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W TCZEWIE
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Nie mniej wzruszył wspólny występ Agaty 
Smolińskiej i  Kornelii Poskrobko z  towarzysze-
niem chóru szkolnego Carpe Diem. Nasze absol-
wentki zaprezentowały się w utworze Anny Jan-
tar pt. „Radość najpiękniejszych lat”.

W  drugiej „dziesiątce” inscenizacji na sce-
nę zaproszono byłą dyrektor szkoły – Marię Fli-
sikowską, która niezwykle barwnie wspominała 
chwile spędzone w  naszej szkole. A  zmieniając 
estradę w  Kuźnię Talentów, w  której doskonałe 
laborantki (Julia i  Jagoda Toma-
szewskie) wraz z ówczesną dyrektor 
Marią Flisikowską (w  tej roli Nata-
lia Janczak) tworzyły przyszłe po-
kolenia młodych geniuszy, uczniów 
doskonałych. Na scenie pojawili się 
utalentowani tanecznie uczniowie 
wraz z grupą SHAKERS, wykonując 
rewelacyjny układ taneczny do mu-
zyki z  filmu „Piraci z  Karaibów”. 
Nie zabrakło również talentów mu-
zycznych – Mileny Schleser i Miko-
łaja Ossowskiego, zespołu gitarowe-
go Elwiry Andraszewicz w składzie: 
Martyna Racka, Katarzyna Lacho-
wicz, Julia Tomaszewska i  Jago-
da Tomaszewska – dzięki którym 
mieliśmy okazję wysłuchać gry na 
skrzypcach i gitarze. 

Tak nadeszła trzecia dekada. 
Na scenę wkroczył w rytm piosenki 

„typ niepokorny” – były dyrektor p. 
Wojciech Borzyszkowski. Funkcję 
tę  piastował przez dwadzieścia lat. 
Jego przemowa na długo pozostanie 
w naszej pamięci, jak też występ Fi-
lipa Rybowiaka oraz Wojtka Borysa 
z piosenką pt. „Weź nie pytaj” oraz 
lekcja wychowania fizycznego pod 
kierunkiem trenera Borzyszkow-
skiego (w tej roli Karol Świgoński). 
Symbolem tej dekady był również 
regionalny zespół kociewski „Sam-
borowe dzieci”, który zaprezento-
wał się widowni w tańcu „Korkarz”. 

Tak podczas naszej podró-
ży w  czasie dotarliśmy wreszcie 
do 1 września 2013 r., czyli ostatniej 

„dziesiątki” jubileuszu. To kolejna ważna data za-
pisana na kartach historii SP 10. Iwona Kardasz 
tego dnia objęła stanowisko dyrektora placówki 
i pełni tę funkcję do chwili obecnej. To dla niej 
chór Carpe Diem zaśpiewał, że trzeba mieć moc, 
aby sprostać wszystkim zadaniom, projektom 
i wymaganiom współczesnej edukacji. A po tylu 
latach istnienia wyzwania okazały się ogromne, 
o  czym wspominała na scenie dyrektor (w  tej 
roli Agata Wysokińska), oznajmiając, że remont 

 Z Od góry: występ Małgorzaty Kornas; 
uczniowie klasy 6a podczas insceniza-
cji w roli historycznej ekipy budującej 
SP 10; występ grupy SHAKERS wraz 
z uczniami – wykonawców układu 
tanecznego do muzyki z filmu „Piraci 
z Karaibów” (fot. Jacek Cherek)

Szkoła podstawowa nr 10 w tczewie
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SP chyba się nigdy nie skończy: „Zaczęli w paź-
dzierniku, jest maj, a końca nie widać!”. Koniec 
nadszedł. Szkoła jest obecnie pierwszorzędnie 
wyremontowana i ocieplona. 

Na zakończenie historycznej wędrówki na 
scenie ponownie pojawiła się grupa taneczna 
SHAKERS wraz z nauczycielami, którzy wykona-
li niesamowity i jedyny w swoim rodzaju taniec 
do  muzyki Bruno Marsa „Uptown funk”. Tym 
pokazem udowodniliśmy, że uczniowie i nauczy-

ciele tworzą jedność i  potrafią do-
skonale razem się bawić i wspólnie 
tworzyć historię naszej szkoły. Fi-
nałowy występ Małgorzaty Kornas 
z piosenką „Celebration” porwał już 
wielu gości do zabawy. 

Kończąc uroczystość, dyrektor 
SP 10 Iwona Kardasz podziękowa-
ła gościom za przybycie, a  nauczy-
cielom i  uczniom za przygotowanie 
tak wspaniałej uroczystości.  Wice-
dyrektor Ludmiła Schleser zaprosi-
ła dostojnych gości na poczęstunek 
oraz do zwiedzenia szkoły, w trakcie 
którego można było zobaczyć Kap-
sułę Czasu, obejrzeć kroniki szkolne, 
wpisać się do  Księgi Pamiątkowej 
oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie na 

„ławeczce jubileuszowej”. 
Jubileusz 50-lecia szkoły był 

wspaniałą okazją, by  przeszłość 
spotkała się z teraźniejszością. Aby 
zostały obudzone i  przywołane wy-
jątkowe wspomnienia u wszystkich 
tych, którzy pamiętają początki 
naszej szkoły. Aby przybliżyć mło-
dym pokoleniom bogatą jej historię. 
Trudno bowiem pozostać obojętnym 
wobec miejsca, w  którym zostawia 
się część swojego życia. 

Święto szkoły przyczyniło się 
do  wspomnień wydarzeń, które, 
choć minione, zawsze pozostaną 
w naszej pamięci. 

 Z Od góry: Grupa taneczna SHAKERS 
wraz z nauczycielami w tańcu do muzyki 
Bruno Marsa „Uptown funk”; zwiedza-
nie Kapsuły Czasu; pamiątkowe zdjęcie 
na „ławeczce jubileuszowej” (fot. Jacek 
Cherek)

Z Uczennice SP 10 podczas zwiedzania oko-
licznościowej wystawy (fot. Jacek Cherek)

Pięć dekad Tczewskiej „dziesiątki”
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Wokół nas żyją ludzie, którzy z oddaniem słu-
żyli społeczeństwu, trudzili się więcej niż 
inni dla dobra wspólnego. Należy do nich 

z pewnością Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz, 
którą warto przypomnieć z okazji jej dziewięć-
dziesiątych urodzin. Poznałem ją w najtrud-
niejszym okresie stanu wojennego, na początku 
1982 r. Była i jest matką dwojga dzieci – Alicji 
i Bogdana – w wieku mojego pokolenia, więc 
kiedy powiedziała do mnie: „Mów mi: Lusia”, na 
początku nie było mi łatwo. 

„Lusia”, jak do dzisiaj nazywają ją przyjacie-
le, urodziła się na Kresach Wschodnich, w  Mo-
łodecznie (obecnie Białoruś), 10 sierpnia 1929  r. 
Pochodziła z rodziny wojskowej, rodem z Kaszub, 
otrzymała patriotyczne i  społeczne wychowanie. 
Z powodu pochodzenia – „córka sanacyjnego pod-
oficera” – w okresie PRL-u miała duże trudności 
z dostaniem się na studia medyczne. Dopiero rok 
po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Mal-
borku, dzięki odbyciu „prac społecznie-użytecz-
nych”, została przyjęta na studia w  Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Studiowała w trudnych la-
tach 1950–1955. Dnia 15 października 1955 r. uzy-
skała dyplom lekarza medycyny i już 1 listopada, 
na podstawie nakazu pracy, została zatrudniona 
w Szpitalu Miejskim w Tczewie, na Oddziale Chi-
rurgii. Do dzisiaj mieszka w Tczewie. O jej biogra-
fii i działaniach można by pisać długo i obszernie. 
Zainteresowanych odsyłam do książki: Łucja Wy-
drowska-Biedunkiewicz. Pół wieku pracy i służby 
dla Tczewa (red. J. Kulas, K.  Ickiewicz, Pelplin 
2012), tu ograniczę się do kilku spostrzeżeń. 

Co  najważniejsze, w  medycynie, jako le-
karz z powołania, „Lusia” przepracowała 45 lat. 
Dużą wagę przykładała do  podnoszenia kwalifi-
kacji. Uzyskała specjalizację z chirurgii ogólnej 
i anestezjologii. Wiele lat pracowała w Tczewie 
w  Szpitalu Miejskim, w  Obwodzie Lecznictwa 
Kolejowego, Komisji Orzecznictwa Lekarskiego 
i Pogotowiu Ratunkowym. 

Ma szczególny stosunek do bycia lekarzem, 
widząc w  tej profesji bardziej misję niż zawód. 
Lekarzami są jej dzieci – Alicja i Bogdan (dr hab.). 
Niedawno dyplom lekarza zdobyły także jej wnu-
ki – Agnieszka i Janek. Jest dla nich wszystkich 
wsparciem.

Do 1980 r. „Lusia” poświęcała się pracy za-
wodowej i rodzinie, ale Sierpień ʻ80 i powstanie 
„Solidarności” zmieniły jej priorytety. Niemal 
bez reszty zaangażowała się w  powstanie i  roz-
wój NSZZ „Solidarność” i  pozostała jej wierna 
nawet w stanie wojennym. W  tym okresie dzia-
łała w grupie charytatywnej pomocy lekarskiej. 
Wspierała aktywnie Duszpasterstwo Ludzi Pra-
cy „Emaus” w  Tczewie (odpowiednik znanych 
w  kraju klubów inteligencji katolickiej). Gdy 
w lipcu 1989 r. utworzono Komitet Obywatelski 
Miasta Tczewa, była jednym z  jego 24  założy-
cieli. Udzielała się w kampanii parlamentarnej 
z 4 czerwca 1989 r., oczywiście po stronie Komi-
tetu Obywatelskiego „Solidarność”. 

„Lusia” miała i  ma szczególne uznanie 
dla samorządności terytorialnej, ale uważała, 
że wymaga to pracy, wręcz poświęcenia. Do wy-
borów samorządowych w 1998 r. startowała z li-
sty AWS, w 2002 r. z listy Komitetu Wyborczego 

Lusia – wyjątkowy lekarz i społecznik

 Z Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz z nagrodą Złotego 
Gryfa przyznaną przez „Gazetę Tczewską” w 2000 r. 
(fot. Stanisław Zaczyński)

JAN KULAS
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„Samorządność dla Tczewa”, którego była współ-
założycielką. Dopóki pracowała zawodowo, nie 
godziła się na kandydowanie do Rady Miejskiej. 
Radną była  w  latach 1998–2006, a  w  pierw-
szych latach przewodniczącą komisji zdrowia. 
W 2006 r. stanowczo odmówiła dalszego kandy-
dowania na radną, oznajmiając, że „trzeba wie-
dzieć, kiedy odejść”.

Po powstaniu „Solidarności” Łucja Wydrow-
ska-Biedunkiewicz poświęciła się także idei 
abstynencji i trzeźwości. W tej kwestii udzielała 
się w kilku stowarzyszeniach. Sama złożyła ślu-
bowanie abstynencji na całe życie. Do  dzisiaj 
pozostaje wierną przyjaciółką Klubu Abstynenta 

„Sambor”.
„Lusia” starannie i  umiejętnie dobiera swo-

ich przyjaciół. Na kilku z  nich zawsze może li-
czyć. Z  niektórymi, od  czasu do  czasu, umawia 
się na kawę i lody w kawiarni „Sowa”. Lubi wspo-
minać i pamiętać o tych, co już odeszli do Domu 
Pana, w  tym zaprzyjaźnionych doktor Danutę 
Galewską i Zdzisława Jaśkowiaka.

Do dzisiaj ma wyraziste i konkretne przeko-
nania. Martwi się o naszą Ojczyznę, ale nikomu 
nie narzuca swoich poglądów. Pozostaje zwolen-
niczką klasycznej demokracji parlamentarnej. 
W  życiu publicznym ceni sobie dialog, wysłu-
chanie wzajemnych racji, poszukiwanie dobra 
wspólnego. To poszukiwanie dobra wspólnego – 

jest w jej ujęciu dla każdego z nas, w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, zaraźliwe. 

We wspomnianej biografii tego wyjątkowego 
lekarza i społecznika najbardziej ujmująca wyda-
je się być mądrość życiowa – umiar, rozwaga, dy-
stans do spraw bieżących, wnikanie w głębokie 
i autentyczne racje. Urzeka również wrażliwość 
na potrzeby i  oczekiwania drugiego człowieka, 
gotowość rezygnacji z własnych celów, jeśli sytu-
acja tego wymagała, na rzecz dobra rodziny, Ko-
ścioła czy Ojczyzny.

Kiedy pisaliśmy z  Kazimierzem Ickiewi-
czem książkę biograficzną o  „Lusi”, zebraliśmy 
kilkadziesiąt relacji, wspomnień i świadectw na 
jej temat. Nie było wśród nich ani jednej krytycz-
nej opinii. Naprawdę. Dlatego myślę, że przykład 
jej zaangażowania ma trwały wymiar. 

Wysiłek doktor Łucji Wydrowskiej-Biedun-
kiewicz doceniło kilka gremiów. W 1990 r. – wraz 
z  Lechem Wałęsą, ks. Stanisławem Cieniewi-
czem i  Bogdanem Borusewiczem – otrzymała 
tytuł Honorowego Obywatela Tczewa za upo-
wszechnianie ideałów „Solidarności”; w  1999 r. 
– nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak (tzw. doktor 
Oli), przyznawaną przez Okręgową Izbę Lekar-
ską w Gdańsku tym medykom, którzy poza pra-
cą zawodową w sposób szczególny zasłużyli się 
w bezinteresownym niesieniu pomocy potrzebu-
jącym osobom chorym i wymagającym troski. 

tczewianie w okresie okupacji

W Bibliotece Publicznej w Tcze-
wie, 7 października br., odbyło 
się spotkanie, którego moty-

wem przewodnim były losy miesz-
kańców grodu Sambora podczas 
II wojny światowej. Uczestnicy spo-
tkania dzielili się wiedzą o wojennych 
losach swoich krewnych, znajomych 
czy sąsiadów. Los tczewian podczas 
okupacji często splatał się z Lasem 
Szpęgawskim, obozem koncentracyj-
nym w Stutthofie czy walką w mun-
durze wojsk niemieckich. Podczas 
spotkania przeglądano zdjęcia z ro-
dzinnych albumów czy wojenne dokumenty. Trudne i ciężkie losy tczewian podczas okupacji uka-
zują dramat tamtych dni i zasługują na wieczną pamięć. Spotkanie „Tczewianie podczas okupacji” 
odbyło się w ramach XIII Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych i Roku Kazimierza Piechowskiego 
w 100. rocznicę jego urodzin. Organizatorami dyskusji byli Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie 
i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie.

TOMASZ JAGIELSKI

 Z Fot. Tomasz Jagielski
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Bartnictwo na Kociewiu
w okresie nowożytnym (2)1

MICHAŁ KARGUL

W XVII i XVIII w. większość1 obszarów le-
śnych na terenie dzisiejszego Kociewia 
znajdowało się na obszarze dóbr państwo-

wych, królewszczyzn, zorganizowanych w sieć 
starostw niegrodowych. Były to starostwa: ki-
szewskie, skarszewskie, tczewskie, starogardz-
kie, borzechowskie, nowskie, tucholskie, osieckie, 
świeckie i jasieńskie. Niektóre, np. tczewskie, la-
sów praktycznie nie posiadały, inne, jak świeckie, 
obejmowały znaczne obszary leśne. Podstawowe 
informacje na temat bartnictwa na ich obszarze 
czerpiemy z lustracji królewszczyzn, których 
dokonywano kilkukrotnie między 1565 a 1765 
r. Niestety tylko z dwóch ostatnich – z 1664 
i 1765 r. – zachował się spis z wszystkich pomor-
skich królewszczyzn.

Jednym z  trzech najbardziej lesistych sta-
rostw województwa pomorskiego było starostwo 
tucholskie. Dzieliło się na dwa klucze (zespoły 
majątków): polny i  zaborski. W  kluczu polnym 
były dwie, zaś w kluczu zaborskim aż sześć bar-
ci. Zrzeszały one od 4 do 20 bartników. U schył-
ku panowania Zygmunta Augusta w  lasach 
starostwa zlokalizowanych było 107 „borów”. 
W 1565 r. bartnicy przekazywali do zamku 35 be-
czek miodu i 2 pokowy. Trzy pokowy składały się 
na jedną beczkę (zwaną też kłodą), zaś na jedną 
pokowę składały się cztery rączki miodu. Trud-
no dokładnie ocenić, o  jakich współczesnych 
wielkościach tu mowa. Można jednak szacować, 
że jedna pokowa liczyła kilkanaście, najprawdo-
podobniej ok. 16 litrów.

Posiadamy dane z lustracji z 1602 r. Wynika 
z nich, że wówczas z barci tucholskich uzyskiwa-
no w sumie 1097 fl. i 28 gr dochodu. Zarówno z da-
nych z 1565 r., jak i z ok. 1614 r. wynika, że oprócz 

„zawodowych” bartników hodowlą pszczół leśnych 
dla uzupełnienia swoich dochodów zajmowało się 
niemal dwukrotnie więcej osób reprezentujących 
inne zawody. Przypomnijmy, że odnotowano wów-
czas 106 bartników i aż 229 osób innych zawodów, 
także należących do bractw bartnych. Już zapisy 

1 Artykuł powstał w  oparciu o  rozprawę doktorską mojego 
autorstwa, wydaną w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego pt. Abyście w puszczach na-
szych szkód żadnych nie czynili…, Gdańsk 2012.

lustracji z 1565 r. mówią o szeregu osób nie na-
zywanych bartnikami, a zobowiązanych do dani 
miodowej. Tym niemniej wszyscy oni – bartni-
cy „zawodowi”, jak i  parający się bartnictwem 
sołtysi, lemani, młynarze czy karczmarze – pod 
względem formalnym byli członkami bractwa 
bartnego i  ich obciążenia składały się na dań 
przysługującą staroście od poszczególnych barci. 
W 1664 r. występowało tylko dziewięćdziesięciu 
bartników. Oddawali oni łącznie 36 beczek mio-
du, wycenianych po 20 fl. każda. Dochód z tego 
tytułu wynosił więc łącznie 720 fl. Dodatkowo 
każdy bartnik uiszczał opłatę z  tytułu „przyłaj-
nego” – specjalnego czynszu, płaconego w gotów-
ce, a nie w naturze, w wysokości 10 gr, co dawało 
dodatkową sumę 30 fl. w skali całego starostwa. 
Razem więc bartnicy dostarczali do skarbu towa-
rów i pieniędzy o wartości 750 fl. 

Taka liczba bartników utrzymywała się przez 
dłuższy czas. Dysponujemy danymi z 1749 r., gdy 
było ich równo stu. W 1765 r. w starostwie tuchol-
skim nadal funkcjonowało osiem barci. Dwie 
w kluczu polnym: ciechocińska i bysławska, a po-
zostałe w kluczu zaborskim: bruska, czerska, kar-
sińska, wielewska, sworzyńska oraz leśniewska. 
Bartnicy uiszczali już tylko opłaty: ci z  klucza 
polnego (w którym było 22 ½ borów) 315 fl., zaś 
bartnicy z  klucza zaborskiego (gdzie było 75 bo-
rów) – 932 fl. Razem więc jeszcze przed rozbiora-
mi dostarczali do skarbu 1247 zł pruskich. Według 
inwentarza z  1767 r., z  tytułu czynszu bartnego, 
nadal wpływać powinna identyczna suma, choć 
w  kluczu zaborskim działało już tylko 70 borów 
bartnych.

W XVII w. w starostwie świeckim funkcjono-
wały dwie barcie. Według lustracji z 1664 r. przed 
wojnami było w jednej 34, a w drugiej 29 borów. 
Po potopie pozostało ich – odpowiednio – 27 i 24, 
z których w ramach czynszu otrzymywano 20 be-
czek miodu o wartości 400 fl. Dodatkowo pewną 
ilość miodu oddawano prawdopodobnie na po-
trzeby stołowe dworu. Sto lat później obserwuje-
my nawet rozwój tej dziedziny eksploatacji lasu. 
Odnotowano bowiem wówczas 3 barcie: drzycim-
ską, która dawała 26 ½ korca miodu (o wartości 
20 fl. za korzec), śliwicką, dającą 20 ½ korca oraz 
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osiecką – 10 korców. Dalej mamy do  czynienia 
z  pewną nieścisłością. Lustracja zsumowała po-
wyższe wartości na 47 korców i 940 fl. dochodu, 
jednak w  wyniku obliczenia matematycznego 
otrzymujemy 57 korców miodu i 1140 fl. W każ-
dym razie, w  tej części województwa bartnic-
two także miało się dobrze. Bartnictwo świeckie 
w  drugiej połowie XVIII  w. ciągle odgrywało 
znaczną rolę gospodarczą.

Z  kolei w  nadwiślańskim starostwie gniew-
skim sytuacja wyglądała całkiem inaczej. Z tam-
tejszych barci w  1624  r. otrzymano tylko dwie 
beczki miodu. Z danych wynika, że czterdzieści 
lat później istniały dwie barcie – jedną zarzą-
dzał zamek i  otrzymywał z  niej 1 ½ beczki mio-
du o wartości 45 fl., drugą opiekował się bartnik 
i  przynosiła ona tylko jedną beczkę, a  zatem 
30 fl. Dodatkowo bartnik ten trzymał „węgarnie” 
(prawdopodobnie mowa o  piecu do  wypalania 
węgla drzewnego), z której dawał do skarbu 14 fl. 
Zatem dochód z bartnictwa (bez owej „węgarni”) 
wynosił 75 fl. Jednak spustoszenia lasów, jakie 
miały miejsce w  kolejnych latach, zdecydowa-
nie odbiły się na poziomie produkcji, bo w 1765 r. 
lustratorzy nie znaleźli już w gniewskich lasach 
żadnego bartnika. 

W  sąsiednim starostwie nowskim w  1664  r. 
barcie dostarczały 8 beczek miodu, co  dawało 
160 fl. dochodu. Dodatkowo leżąca w  jego są-
siedztwie dzierżawa, składająca się z wsi Nowa 
Wieś i Nowy Dwór, posiadała własną barć, z któ-
rej w  1637  r. oddawano do  zamku dwie beczki 
miodu, zaś po potopie płacono 10 fl. Jednak w lu-

stracji sprzed I rozbioru także tutaj nie było już 
śladu po bartnikach.

W  starostwie kiszewskim w  1624  r. praco-
wało 30 bartników, którzy w  ramach czynszu 
oddawali do zamku 30 beczek miodu. Chyba nie 
zawsze udawało im się zebrać wystarczającą 
ilość surowca, ponieważ lustratorzy wspominali, 
że  zamiast miodu mogli płacić gotówką. Do-
chód z bartnictwa w  tymże roku wynosił zatem 
350 fl. Co ciekawe, w kolejnej lustracji znajduje-
my informację, że w 1637 r. owe 10 beczek mia-
ło wartość tylko 200 fl. Spustoszenia wojenne 
w starostwie kiszewskim były dotkliwe, bo choć 
lustratorzy w 1664 r. zanotowali, że miód był pro-
dukowany, to z  powodu zniszczeń bartnicy nie 
byli w  stanie dostarczać go w  ramach czynszu. 
Nie przeszkodziło to jednak królewskim urzędni-
kom zalecić pobieranie od  nich dalej po 200 fl., 
tyle że w gotówce. 

W XVI-wiecznych lustracjach sąsiednie sta-
rostwo borzechowskie, wykazywane było w skła-
dzie województwa chełmińskiego (co było zaszło-
ścią jeszcze z czasów krzyżackich), tym niemniej 
warto podać zamieszczone tam informacje ogól-
ne na temat produkcji miodu bartnego. W 1565 r. 
bartnicy ówczesnej dzierżawy byli zobowiązani 
do dostarczania 12 beczek miodu, jednak prosili 
lustratorów o zmniejszenie świadczenia o  jedną 
beczkę, ze względu na spustoszenie barci. W pięć 
lat później zwrócili się z identyczną prośbą, wnio-
skując o zmniejszenie czynszu o kolejną beczkę, 
do 10 sztuk, ze względu na spustoszenie dwóch 
borów bartnych, których dzierżawców zabiła 

Bartnictwo na Kociewiu… (2)
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zaraza. Mimo to w 1565 r. dzierżawca Borzecho-
wa otrzymał 11 beczek miodu o wartości 124 fl. 
i 20 gr (187 marek pruskich), zaś w 1570 r. dzie-
sięć beczek o wartości 160 fl. (240 marek). Z tego 
wynika, że w ciągu pięciu lat beczka miodu zdro-
żała o  4 fl. i  20 gr (7 marek). O  bartnikach nie 
wspomina lustracja z  1624 r., a  dochody z  tego 
tytułu ostatni raz pojawiły się w zapisach czter-
dzieści lat później. Wówczas z  4  barci otrzymy-
wano 9 beczek miodu, co dawało 180 fl. czynszu.

Barcie funkcjonowały również w starostwie 
jasienieckim (wnioskując ze wzmianki w  lustra-
cji z  1765  r. prawdopodobnie dwie). W  r.  1664 
w  ramach czynszu otrzymywano 5 beczek mio-
du wartych 100 fl. Działały one jeszcze sto lat 
później, lecz w  bardzo ograniczonym zakresie, 
dostarczając miód wyłącznie na potrzeby staro-
stwa. W dzierżawie starogardzkiej tylko w r. 1664 
z tytułu czynszu za pozyskanie miodu do skarbu 
wpływała równowartość dwóch beczek miodu, 
czyli 40 fl. W starostwie skarszewskim w tym sa-
mym roku funkcjonowały dwa bory bartne, które 
czasem dawały pełną beczkę, co  przynosiło do-
chód rzędu 20 fl. W starostwie osieckim w 1664 r. 
działało 10 borów, z których nie dawano miodu, 
ale płacono 212 fl. czynszu. Bory te funkcjonowa-
ły także sto lat później, lecz płaciły już tylko „dań 
miodową”. W starostwie sobowidzkim odnotowa-
no wpływ do skarbu ¾ beczki miodu o wartości 
15 fl. tylko w 1664 r.

Dodać należy, że  bartnictwo na przestrzeni 
okresu nowożytnego odgrywało niekiedy istotną 
rolę w  dochodach poszczególnych starostów po-
morskich, zwłaszcza w  tych bardziej lesistych, 
jak świeckie czy osieckie. Jednak po potopie rola 
bartnictwa stawała się coraz mniejsza. Z  jednej 
strony w  tym okresie intensywnie rozwijało się 
już pszczelarstwo pasiekowe, z  drugiej ogrom-
ne straty wojenne spowodowały, że użytkownicy 
lasów szukali szybszego i większego zarobku niż 
to, które dawało bartnictwo. Stąd obserwujemy 
w  latach sześćdziesiątych XVII  w. gwałtowny 
rozwój smolarni i  różnego rodzaju hut oraz in-
tensyfikację wyrębów. Jednak tam, gdzie obsza-
ry leśne stanowiły po tym okresie ciągle znacz-
ny odsetek powierzchni starostwa ich zarządcy 
starali się chronić dalsze funkcjonowanie bart-
nictwa. Co ciekawe, już u progu XVIII w. widać, 
że nie motywowały ich tylko kwestie fiskalne, ale 
także chęć ochrony lasów przed nadmiernymi 
wyrębami. Gospodarka bartna, która wymagała 
utrzymania przysłowiowego spokoju na znacz-
nym obszarze lasów przylegającym do  zamiesz-
kałych przez pszczoły dzieniach, była więc tutaj 
narzucającym się rozwiązaniem. Zaś bartnicy 

z czasem stawali się coraz bardziej strażnikami 
lasów niż tylko rzemieślnikami produkującymi 
miód. Poszczególni bartnicy zobowiązani byli do-
starczać miód do wyznaczonych miejscowości. 

Bartnictwu w  Borach Tucholskich położyły 
kres przemiany gospodarcze z początków XIX w. 
Zdemolowane gospodarczo i  administracyjnie 
przez Francuzów Królestwo Pruskie od  drugiej 
dekady tego wieku zaczęło intensywnie się prze-
kształcać, odchodząc od  rozwiązań feudalnych 
w  stronę kapitalizmu. Niestety odbywało się to 
w dużym stopniu kosztem lasów i – wbrew obie-
gowym opiniom – to właśnie rządy pruskie przy-
czyniły się do  ich mocnej dewastacji, jak i  za-
rzuceniu wcześniejszych, istniejących w  czasie 
Rzeczpospolitej rozwiązań. Ale to już temat na 
inną opowieść.

Źródła: Lustracje starostwa tucholskiego z  XVI–XVIII  w.: 
AGAD, ASK, dz. LVI, T-1; Lustracja starostwa borzechow-
skiego z  1569  r.; AGAD, ASK, dz. XLVI, 30; Akta starostwa 
człuchowskiego 1717–1727; AGAD, AR, dz. XVII, 57; Rewizje 
w starostwie tucholskim; AGAD, MK, dz. XVIII, 4; Akt komi-
sarski w  starostwach i  dzierżawach koronnych oprawy Kon-
stacyei, Królowey Polskiey, za uchwałą Sejmu Warszawskiego 
blisko przeszłego, 1609; AGAD, MK, dz. XVIII, 12; Inwentarz 
starostwa człuchowskiego z  r.  1748, „Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu”, r. 11, 1904; Inwentarz starostwa człu-
chowskiego z r. 1753, wyd. M. Fryda, Człuchów-Gdańsk 2008; 
Inwentarz starostwa skarszewskiego z  1628  r., wyd. E.F. Ko-
złowski, Gdańsk 1986; Lustracja województw malborskiego 
i  chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961; Lu-
stracja województw malborskiego i  chełmińskiego 1570, wyd. 
S. Hoszowski, Gdańsk 1962; Lustracja województw Prus Kró-
lewskich z 1624 r. z fragmentami lustracji 1615 r., wyd. S. Ho-
szowski, Gdańsk 1967; Lustracja województw Prus Królewskich 
1765, t. I, cz. I–III, wyd. J. Dygdała, „Fontes” z. LXXXVIII, XCII, 
XCIV, Toruń 2000, 2003, 2005; Lustracja województwa pomor-
skiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961; Mańkowski A., 
Dwa dokumenty dotyczące bartnictwa w  starostwach tuchol-
skim i świeckim, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 
t. IV,1917–1919, s. 45–48; Opis królewszczyzn w województwie 
chełmińskim, pomorskim i malborskim w r. 1664, wyd. J. Pacz-
kowski, „Fontes” z. XXXII, Toruń 1938.

Literatura: Buczek K., Nowa praca o historii lasów w Prusach, 
„Zapiski Historyczne”, t. XXVIII, 1963, s. 443–464; Rybicki H., 
Zdrojewski E.Z. (red.), Dzieje Ziemi Człuchowskiej, Poznań 
1975; Ferenc-Szydełko E., Organizacja i funkcjonowanie bart-
nictwa w dobrach monarszych, Poznań 1995; Gierszewski S., 
Struktura gospodarcza i  funkcje rynkowe mniejszych miast 
województwa pomorskiego w  XVI i  XVII  w., Gdańsk 1966; 
Górski K., Mało znany pomnik prawa bartnego, „Rocznik 
Gdański”, t. 7–8, 1933–1934, s.  332–346; Kargul M., Bartnic-
two na ziemi bytowskiej w okresie nowożytnym, „In Gremium. 
Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2011, nr 5, s. 67–69; 
Krotochwil Z., Klucz zaborski w komturstwie tucholskim i sta-
rostwie tucholskim w  latach 1330–1772, „Rocznik Gdański”, 
t.  XLI, 1981, s.  89–131; Labuda G., Nieznany pomnik pra-
wa bartnego na Pomorzu, „Rocznik Gdański”,  R. XIV, 1955, 
s. 342–374; Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej w XVI w., 
oprac. Z. Szultka, B. Wachowiak, Warszawa 2009.

MICHAŁ KARGUL
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Te obrazy są dla Polski – tymi słowami pod-
sumował wystawę „Niepodległa Suwerenna” 
jeden z  organizatorów, a  zarazem artysta 
biorący w niej udział – Jarosław Kukowski. 
Ekspozycja powstała z okazji stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości i została 
objęta patronatem Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy. Jej inauguracja miała miejsce 
w ubiegłym roku w Białymstoku i  od  tego 
momentu wystawa gości w  polskich gale-
riach sztuki i  muzeach. We wrześniu zawi-
tała do Tczewa i do 13 października można 
było oglądać ją w Fabryce Sztuk. 

Omawiana wystawa to nie tylko spoj-
rzenie na Polskę – jej historię, tradycję 
i  współczesność, ale także udana próba 
ukazania współczesnego polskiego malar-
stwa. W jednym miejscu można było oglą-
dać kilkadziesiąt prac uznanych malarzy. 
Każdy z  dwudziestu sześciu twórców za-
prezentował minimum jeden obraz zainspi-
rowany polskością. Różnorodna stylistyka 
stanowiła walor tej ekspozycji. 

Zwiedzający podziwiali zarówno obrazy 
realistyczne, np. portrety Ojców Niepodle-
głości czy piękno polskiego krajobrazu, jak 
również formy abstrakcyjne oraz przykłady 
surrealizmu. W  wystawie wzięli udział na-
stępujący artyści: Agma, Tomasz Awdziej-
czyk, Karol Bąk, Czesław Dźwigaj, Sabina 
Maria Grzyb, Wacław Jagielski, Michał 
Janczuk, Łukasz Jaruga, Barbara Kaczma-
rowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Marcin 
Kołpanowicz, Ewa Kukowska, Jarosław Ku-
kowski, Piotr Lemke, Janusz Lewandowski, 
Jacek Maślankiewicz, Daniel Pawłowski, Jaremi 
Picz, Daniel Pielucha, Stefan Rybi, Paweł Sa-
dowski, Krzysztof Sprada, Józef Stolorz, Janusz 
Wierzyński, Eugeniusz Wiszniewski i  Krzysztof 
Wiśniewski. Swoistą kropkę nad i stanowił obraz, 
którego autorem jest Pablo Caviedes, artysta emo-
cjonalnie związany z naszym krajem. 

Podczas wernisażu Stefan Kukowski i  Piotr 
Stec, w imieniu kapituły Medalu 100-lecia Niepod-
ległości, na ręce dyrektor Alicji Gajewskiej przy-
znali to zaszczytne odznaczenie Fabryce Sztuk. 

W  wygłoszonej laudacji podkreślono, że  tczew-
ska placówka kulturalna została nagrodzona dla 
chwały, pożytku i  rozwoju patriotyzmu, nawiązu-
jąc do tradycji polskich i chrześcijańskich.

Organizatorzy tczewskiej odsłony wystawy: 
Fundacja Art.Hanza, Galeria Quantum, Jarosław 
Kukowski, Fabryka Sztuk w Tczewie, Kongrega-
cja Przemysłowo-Handlowa. Partner wydarze-
nia: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. 

Na podstawie: https://polscy-malarze.com.pl

MAŁGORZATA KRUK

 Z Od góry: Daniel Pielucha, Michał Janczuk, Daniel Pawłowski, 
Krzysztof Sprada, Eugeniusz Wiszniewski, Piotr Lemke, Ewa 

Kukowska, Krzysztof Wiśniewski, Łukasz Jaruga; niżej (od le-
wej): wiceprezydent Adam Burczyk, prezes zarządu Fundacji 

Art Hanza Eugeniusz Wiszniewski, b. poseł i senator Antoni 
Szymański, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i Jarosław 

Kukowski (fot. z arch. J. Kukowskiego)
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Potrawy, które goszczą na stołach Kociewia-
ków, są przygotowywane i podawane od wielu 
pokoleń. W trakcie burzliwej historii regionu 

lokalne gospodynie dzieliły się swoimi przepi-
sami z nowo przybyłymi osadnikami, a ci od-
wdzięczali się tym samym. Wymiana sąsiedzka 
skutkowała urozmaicaniem potraw. W wyniku 
takiego postępowania na Kociewiu za regionalną 
kuchnię uznaje się tę, która jest kultywowana 
od pokoleń i serwowana na co dzień i od święta.

Szczególnie silne piętno pozostawiła po so-
bie kuchnia niemiecka i  kaszubska. Bliskie są-
siedztwo tych odmiennych kultur spowodowało 
powstanie nowej, szeroko pojętej kuchni pomor-
skiej, w której znajdują się potrawy właśnie nie-
mieckie, kaszubskie, kociewskie i nowe, będące 
mieszanką wyżej wymienionych trzech. Podo-
bieństwo do  kuchni kaszubskiej przejawia się 
szczególnie w daniach ziemniaczanych. Pomimo 
różnych nazw, są to te same potrawy (np. krëlczi 
to kociewskie pólki – ziemniaki gotowane w  łu-
pinach). W  obu regionach, w  kuchni regional-
nej, mięso odgrywało drugorzędną rolę. Był to 
produkt deficytowy, przeznaczony na specjalne 
okazje. W odróżnieniu od kuchni kaszubskiej, na 
Kociewiu głównym składnikiem codziennych po-

Słownictwo

ŻAKLINA KOWALKOWSKA

siłków były dania mączne (R. Wosiak-Śliwa, Ka-
szubskie nazwy potraw i napojów, Gdańsk 2011).

Ze względu na położenie geograficzne, 
ukształtowanie terenu, zasobność środowiska na-
turalnego i rodzaj uprawianej roślinności, kuch-
nia kociewska opiera się w  głównej mierze na 
ziemniakach, mleku, owocach, potrawach mącz-
nych. Gospody położone bliżej zbiorników wod-
nych chętnie wykorzystywały ryby. Natomiast 
mięso było rzadziej przygotowywane, ze względu 
na mniejszą dostępność.

Przedstawiony materiał zebrałam w trakcie 
wielomiesięcznych rozmów z  Kociewianką, któ-
rej rodzina zamieszkiwała w  naszym regionie 
od  kilku pokoleń. W  trakcie przeprowadzonych 
wywiadów spisałam wszystkie wyrazy, które były 
związane z  tematyką kuchenną. Słownictwo we-
ryfikowałam w dwóch publikacjach: Maria Pają-
kowska-Kensik, Mały słownik kociewski, Tczew 
2000 oraz ks. Bernard Sychta, Słownictwo ko-
ciewskie na tle kultury ludowej, t. I: A–F, t. II: 
G-Ń, Wrocław–Warszawa 1980; t. III: O–Ž, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985. 

 Z Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo słow-
nictwo kociewskie wrosło w nasz osobisty język. 
Dopiero użycie go poza regionem wprawia niekiedy 
rozmówcę w osłupienie, a nam uświadamia wyjąt-
kowość i oryginalność gwary kociewskiej. Tak jest 
zapewne z dukanymi kartoflami czy parzybrodą 
(fot. Depositphotos\margo555; \photodesign)
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W kręgu kociewskiej kuchni

ajntopf — ‘jednogarnkowe 
danie’

angrest — ‘agrest’
apart — 1. ‘osobno, od-

dzielnie’, 2. ‘oryginalny, 
dziwaczny’

arbata — ‘herbata’
badźeve — ‘drobno pocięty 

chrust’, ‘marne zboże’
balija — ‘wanna’ 
bebech — ‘brzuch’
bebón — ‘duży brzuch’
bómbóm — ‘karmelek’
bórg — ‘brać coś ze sklepu 

nie zapłaciwszy za towar’
bratnik — ‘piec, piekarnik’
brejka — 1. ‘gęsta po-

trawa’, 2. ‘zupa mleczna 
z mąką’

bulwa — ‘ziemniak’
burclovać — ‘burczenie, 

szmery w kiszkach’
cipek — ‘odrobinę, troszkę’

cug — 1. ‘pociąg’, 2. ‘prze-
ciąg, przewiew’, 3. ‘przewód 
w kominie’

ćipka — ‘kura’
czarńina — ‘polewka z ro-

sołu i krwi gęsi lub kaczki’
chochla — ‘duża łyżka 

do nalewania’
czwarzyć — ‘partaczyć’, 

‘robić byle jak’
deka — ‘nakrycie na stół, 

komodę, łóżko’, ‘koc, narzu-
ta’

dekel — ‘pokrywa do garn-
ka’, bab. ‘nakrycie czegokol-
wiek, przykrywka’ 

derda — ‘gęś’
diki — ‘otyły, gruby’
dukać — 1. ‘ugniatać 

np. warzywa’, ‘rozgniatać 
warzywa’, 2. ‘nieudolnie 
czytać’

dukane kartofle — ‘puree 
ziemniaczane’

durcham — ‘stale, zawsze’
dziabać — ‘niedbale roz-

drabniać’
dziómdziać — ‘jeść zbyt 

wolno, bez apetytu’
eltka — ‘niedojrzały owoc’
framuga — ‘wnęka w piecu 

służąca do przechowywania 
żywności’

frysztik — ‘śniadanie’
futrować — ‘karmić’
fyrtel — ‘zakamarek, miej-

sce’
gar — ‘duży garnek’
garować — 1. ‘długo spać’, 

2. ‘fermentować (o cieście)’
genał — ‘dokładnie’
glómza — 1. ‘twaróg’, 

2. ‘ktoś niezdarny’
glupka — ‘śliwka’
gnat — ‘kość’
golce — ‘kluski z tartych 

ziemniaków’

 Z Jedynie na Górnym Śląsku, w poznańskim, łódzkim, 
na terenach będących niegdyś pod zaborem pruskim 
podziękowanie gospodyni za smaczny ajntopf będzie 
dla niej zrozumiałe (fot. Depositphotos\photominer)

Najwięcej (78) spisanych wyrazów odnala-
złam w słowniku Marii Pająkowskiej-Kensik, na-
tomiast niemal o połowę mniej (41) w słowniku 
ks. Bernarda Sychty. Kilku wyrazów nie znala-
złam w żadnym z tych słowników (5).

Słownik



KOCIEWSKI MAGAZYN REGIONALNY        październik–GRUDZIEŃ  2019        NUMER 10746

gorzała — ‘wódka’
gryz — ‘kasza manna’
halba — ‘butelka półlitrowa’
jubel — ‘impreza’
kakał — ‘kakao’
kałdun — ‘duży brzuch’
kapa — ‘biała gęś z czarną 

głową’, ‘okrycie na łóżko’
kełbasić — ‘mylić się’
kipa — ‘duży kosz z uchami’
klicz — ‘zakalec’
knyp — ‘nóż’
kruka — ‘bańka z gorącą 

wodą (do ogrzewania)’
kubaba — ‘ziele angielskie’
kuch — ‘placek’
kwasidło — 1. ‘cierp-

ki owoc dzikiej jabłoni’, 
2. ‘coś bardzo kwaśnego’

leberka — ‘wątrobianka’
łapawica — ‘rękawica 

z jednym palcem’

memlać — ‘jeść bez ape-
tytu’

mielić — ‘mleć’
nypek — ‘kawałek czegoś’
pałka — 1. ‘maczuga’, 

2. ‘udko drobiu’
parzybroda — ‘kapuśniak 

z młodej kapusty’
pierny — ‘pieprzny’
pinalka — ‘mała butelka’
pipeć — ‘wystające pióro 

z drobiu’
plata — ‘płyta kuchenna’
pólki — ‘ziemniaki w mun-

durkach’ 
propek — ‘korek’
purcle — ‘pączki’
pyzehage — ‘pogrzebacz 

do pieca’
rólady — ‘zrazy’
rychtować — ‘przygotowy-

wać’

rynki — ‘blaszki na piecu’
szelbung — ‘szafa kuchenna’
szmurować — ‘piec np. 

mięso’
szmurowana kapu-

sta — ‘ugotowana kapu-
sta „na krótko” z dodatkiem 
tłuszczu’

sznaps — ‘kieliszek wódki’
szneka z glancem — ‘okrą-

gła drożdżówka z lukrem’
ślepy śledź — ‘nazwa po-

trawy, śledź w śmietanie’
sznytka — ‘skibka chleba’
taska — ‘filiżanka’
wafle — ‘gofry’
zbęk — ‘zepsute jajko’
zupa brzadowa — ‘nazwa 

potrawy, zupa owocowa’
zylc — ‘galaretka z mięsa’
ździebko — ‘trochę’

Żaklina Kowalkowska

Najwięcej wyrazów jest związanych z dania-
mi wytrawnymi – co wynika ze specyfiki posiłków 
kuchni kociewskiej, w  której przeważały dania 
słone, treściwe i  odżywcze. Ponadto kolejną licz-
ną grupą wyrazów są te, które określają naczynia 
i  sztućce. Być może wynika to z  małej zmienno-
ści kształtu i przeznaczeniem przedmiotów, dzięki 
czemu dane nazwy zakorzeniły się w  języku co-
dziennym. Natomiast społeczny charakter życia 
kuchennego i  gotowania spowodował, że  okre-
ślenia dotyczące przygotowania jedzenia są naj-
liczniejszą grupą nazw czynności przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie. Powyższy spis wskazuje 
również na znaczną przewagę wyrazów prostych 
nad frazeologizmami. Nazewnictwo proste prze-
trwało w lepszej formie niż wyrazy złożone, co wy-
daje się być konsekwencją wiejskiego charakteru 
Kociewia. Uwarunkowania historyczne spowodo-
wały, że  zapożyczenia z  języka niemieckiego są 
realizowane w niemal stu procentach zapożyczeń 
(23  wyrazy na 24). Ciekawostką jest zapożycze-
nie holenderskie: apart – ‘oddzielnie’.

Jak widać, gwara kociewska jest dynamicz-
na i wciąż ulega zmianom. Dowodzi tego różnica 
występowania słów w słowniku prof. Marii Pają-

kowskiej-Kensik z 2000 oraz ks. Bernarda Sychty 
z lat 1980–1985. Brak pięciu słów w jakimkolwiek 
słowniku oznacza, że gwara nie jest statyczna.

Słownictwo kuchenne w  głównym stopniu 
opiera się na potrawach i narzędziach niezbęd-
nych do  ich przygotowania. Najliczniejszą gru-
pę stanowią nazwy pokarmów i dań wytrawnych. 
Jest to spowodowane sposobem życia dawnych 
Kociewiaków, które opierało się w głównej mie-
rze na ciężkiej pracy fizycznej. Z tego też powodu 
serwowane pokarmy musiały być treściwe i ob-
fite w  wartości odżywcze. Dania oraz pokarmy 
powyżej zaprezentowane opierają się na mące 
i  ziemniakach. Były to produkty podstawowe, 
najłatwiej dostępne, a co najważniejsze, zdrowe 
i tanie. Oprócz wyżej wymienionych, ważną rolę 
odgrywały produkty sezonowe, np. owoce.

Wiele z wyrazów, które do dzisiaj są używa-
ne, zmieniły swoje znaczenie. Przedmioty, któ-
re były używane dawniej, a obecnie zostały za-
stąpione nowocześniejszymi, zatrzymały swoje 
pierwotne nazwy, np. bratnik, plata. 

Słownictwo związane z  przygotowaniem 
pokarmów jest rozbudowane. Dawniej każda 
gospodyni miała własne określenia na kolejne 

Słownik



Leszcz w zalewie i karp w kurdybanku 
podbijają Polskę!

czynności. Były one przekazywane kolejnym 
pokoleniom i  dalej modyfikowane. Pomimo po-
stępu technicznego, działania typu „dukanie”, 

„dziamdzianie”, polegają na tych samych ru-
chach i niczym się nie różnią od tych sprzed lat. 
Dlatego też nie zmieniły swoich nazw.

We współczesnej kociewskiej kuchni gwaro-
we słownictwo jest używane na co  dzień. Fakt 

W kręgu kociewskiej kuchni

Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Zblewa oraz z Borzechowa 
wzięły udział w konferencji 

„Zainspiruj się dziedzictwem”, 
która odbyła się 1–3 paździer-
nika br. w Olsztynie. Konfe-
rencja jest jedną z najbardziej 
prestiżowych wydarzeń tego 
typu w Polsce, a jego organiza-
torem jest Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza, w partnerstwie 
z Mazowiecką Izbą Rolniczą, 
Podlaską Izbą Rolniczą oraz Po-
morską Izbą Rolniczą.

Na konferencję zjechały 
Koła Gospodyń Wiejskich z całe-
go kraju. Reprezentacja ze Zble-
wa i  Borzechowa – pod skrzy-
dłami Grażyny Glinieckiej jako 
delegata Pomorskiej Izby Rolni-
czej z  powiatu starogardzkiego 
– wzięła udział w  finale konkur-
su „Skarby Europy Zamknięte 
w Szkle”. Do konkursu zgłoszono 
ponad 80 produktów. Borzechow-
skie „Modraki” zapre zentowały 
leszcza w  zalewie octowej i  wa-
rzywami kiszonymi, który zna-
komicie smakował i  fantastycz-
nie wyglądał, panie ze Zblewa 
przygotowały oryginalne, prze-
pyszne zblewskie winogronowo-

-porzeczkowo-topinamburowe 
powidła, grzybki w  zalewie oc-
towo amarantusowej oraz zblew-
skiego karpia w  kurdybanku 
w occie z nosków klonów. 

(zblewo.pl)

występowania wielopokoleniowych rodzin uła-
twiło to zadanie. Właśnie w  kuchni toczy się 
życie rodzinne, dzięki czemu kolejne pokolenia 
mogą wsłuchiwać się w  inaczej brzmiące słow-
nictwo. Takie zjawiska są pożądane – póki gwa-
ra jest dynamiczna i żyje, póty będzie w pamięci 
i sercach kolejnych pokoleń.

 Z Od góry: (fot. Wioleta Stankowska/Meoko) Z Od góry: Przedstawicielki KGW 
ze Zblewa; „Modraki” z Borzecho-
wa; wyroby zblewskie (fot. Wioleta 

Stankowska/Meoko)

Leszcz w zalewie i karp w kurdybanku 
podbijają Polskę!
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W jedny wiosce kele lasa mniaszkeli se bjidne 
ludzie. Tak, jak to w powojannych czasach 
beło. Mnieli trocha ziamni psiaszczysty, 

krówka, blyrwy, świnki, gasi, kaczki ji kurki. W le-
cie chodziyli na jagody, grzyby ji na ryby. Jazioro 
beło kawałek za stódołó. Mnieli zrobjóne se zes 
dechów czółno. Tedy mogli wóndkować ryby za 
trzcino ji zastawiać wjanciorky. Zamanówszy za 
czółnam cióngnyli kłómka. Zawdy złapeli rybków 
dość tyla, że mnieli co zjeść. Głodno nie chodziyli. 
Przy brzegu jaziora potrafsiyli łapać reky. Także 
z wody mnieli trocha pożytku. Z drugy stróny bół 
las, a w niym jagodów ji grzybów niy brakowało. 
Jałówca ji korzani do koszów beło dość. Trzonków 
do grabli ji chróstu do mniotłów tyż mogli nalyźć. 
Jano las za darmu niy chciał nic dawać. Przysłał 
na jych pole dziky, sarny ji jelanie. Te zaczani po 
swojamu gospodarzyć, przeważnie nocami. Tam 
szukeli żyru, dziky zryli bulwy tak, że niy beło 
co kopać. Jelanie ji sarny w zbożu buszoweli, 
kłosy łobżerli, słóma pokotłoweli, że niy szło siyc. 
Tedy musieli ponosiyć duże szkody w zasiywach. 
Grodziyli przy lysie płoty z dróngów, żeby zasiywy 
chrónić. Psy na noc na pole wyprowadzeli. Jano 
niy zawsze to skutkowało, bo zwiyrzyna na pole 
drogó wlejciała. Potam mniała kłopot wylyźć, to 
po całym polu latała.

W  tamtym czasie krówka beła jym barzó 
pómocna. Dawała trocha mlyka ji beła nałóżna 
cióngnóć wóz, pług ji bróna. Chłop jachał drogó 
w lysie, mniał dwa młode kónie ji w drabje siana, 
a pod taka psiaszczysta górka ni móg podjechać. 
Kónie sia krónciyli ji nie chcieli cióngnóć. Tedy 
przylaz prosiyć ło pómoc. Paweł wzión krówka ji 
polyźli do  lasa. Tam krówka wyciógnyła wóz ra-
zam z kóniami, aż na górka. Na górce krówka ło-
baczyła kampka ziylóny trawy ji wciógnyła wszyt-
ko do lasa. Tedy musieli założyć jó do tyłu woza ji 
wyciógnóć znowu na droga. No ji krówka pómogła.

Łojciec zes synam robjyli kosze, grable ji 
mnietły. Tak pod jysiań chcieli kosze ji grable 
przedać, żeby mniyć trocha grosza. Wziani koło, 

nawjózeli do  niygo koszów ji grablów. Potam 
chłop kazał swoji kobjycie wszytko przedać. Ta 
szła zes całkym bagażam łod wioski do  wioski. 
Kożdamu zachwalała jak mogła, aż wsztko prze-
dała. Tedy uż na kole jechała do  dóm. Jechała 
pólnami drogami, bez łónky ji lasy. Na łónkach 
bół łokres koszania trawy, suszania ji kopko-
wania siana. Psiankny zapach siana sprawjił, 
że  przystanyła ji podeszła do  kopy siana, zara 
z  dużo siató. Powóchała sianko ji napchała se 
pełna siata. Po przyjeździe do dóm dała krówce, 
a ta tak dobrze żerła. Przed wieczoram mówjiła 
do  syna „Krówka tak dobrze żre sianko. Paweł 
załóż krówka do woza ji przywiezim furka sian-
ka”. Ji tak zrobjili. A beło to ze sztyry kilomytry 
w jedna stróna. Tam naładoweli dobra fura siana 
ji przywieźli szczanśliwie do dóm. Krówka żerła 
kradzióne sianko ji dała wiancy mlyczka. Na dru-
gy wieczór mama mówjiła do  Pawła „Pojedzim 
po druga furka sianka”. A tan zara chantnie sia 
zgodziył. Pojecheli, przed łónkami na skraju lasa 
mówjiła do  syna „Tera poczykaj”. Polazła łoba-
czyć czy só eszczy kopki siana. Jak sia zbliżyła 
do kopki, to z trzyci czy czwarty kopki chtoś wy-
strzylił, jano łogań łobaczeła. Tedy dostała take 
długe nogy ji zgalała co tchu. Mójiła do syna „Na-
wracaj, nawracaj, bo może nas zabjiyć, świnia”. 
Ji wróciyli, jano bez sianka. W dóma dopsiyru ga-
dała „Pawle, ta wyprawa po sianko mogła skóń-
czyć sia po diable. Dobrze, że sóma dóma, całe ji 
zdrowe”. Jano eszczy sia strachała, co  to może 
być ryno, jak policyja po tropsie krówki przylyzie 
do chałupy. Co my tedy powjamy? Jano policyja 
niy przylazła, całe jych szczańście.

Przy łokazyji łopowiadała ło tym zdarzaniu, 
że świnia mógby zabjić człowieka. Tedy chtoś za-
pytał jó czy złodziyj jestaj człowiekam czy świ-
nió? Roześmniała sia ji powiedziała „Faktycznie, 
to niy je człowiekam, a świnió”.

Ji tak, na złodziyju czapka gore. Raz gada tak, 
raz jinaczy. Zawdy tak bywa, że złodziyj kradnie 
ji kłamnie. Jano jak sia zmyli, to prawda powjy.

Krówka tak dobrze żerła

EDWARD ODYA

Bulwy – ziemniaki
Czółno – płaska łódź
Furka – siano naładowane na drabniasty wóz
Kłómka – sieć na pałąku

Koło – rower
Nałóżna – przyzwyczajona
Wianciorki – żaki
Zgalała – uciekała

Słowniczek gwary

opowiadanie kociewskie



Wiemy, że najlepszą formą kontaktu z Czytelnikami jest kontakt 
bezpośredni, dlatego nie tylko czekamy na Państwa listy (wy-
słane tradycyjnie pocztą, a także mejlowo), ale staramy się do-
trzeć 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 jeszcze nas nie 
znają. Tym razem wzięliśmy udział w XIII Nadwiślańskich Spo-
tkaniach Regionalnych i spotkaniu Kociewiaków w Gdańsku.

Fot. Jacek Cherek



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 numerze m.in.

ZZ Krzysztof Korda: Kociewscy bohaterowie. 
Droga do Niepodległej (8)

ZZ Wojciech Węckowski: Tożsamość Pomorzan na podstawie 
„Pielgrzyma” z okresu międzywojennego

ZZ Krwawa Pomorska Jesień 1939 roku. Osiemdziesiąta rocznica 
zbrodni hitlerowskiej w Lesie Szpęgawskim

ZZ XIX Jarmark Cysterski w Pelplinie

ZZ Jan Wespa: Wspominki o hafciarstwie na Pomorzu

ZZ Żaklina Kowalkowska: Słownictwo kociewskiej kuchni
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