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Z redakcyjnego biurka 

Czas na Kociewie 

Tym hasłem posłużyło się sporo kandydatów do władz samorządowych podczas ostatnich wyborów do 
rad powiatów i sejmiku pomorskiego. Na ile hasło to stało się skuteczne trudno stwierdzić, ale około 
40-procentowa obecność wyborców przy urnach raczej nie wskazuje na to, by mieszkańcy kociewskiego 
regionu przejęli się czasem, który ma nadejść i ożywić ich wsie i miasta. 

Z czasem tym bywało dotąd różnie. W gronie regionalistów biegł inaczej mocnym taktem wyróżniając 
dobre lata aktywizacj i. Jednak dla wielu mieszkańców, a nawet szefów jednostek oświatowych czy samorzą
dowych, czas ten był okresem jałowego biegu - dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku - byle do 
następnych wyborów. Z naszych obserwacji wynika, że im samorządy bardziej się upolityczniały, tym malała 
regionalna spójność. Stąd wniosek, iż bardziej przydatni we władzach są regionaliści a nie partyjniacy. 

Dla nas w redakcji najlepszym miernikiem wartościowania czasu jest zainteresowanie naszym kwartalni
kiem. Z coraz większym uśmiechem słuchamy nieustających pochwał-jak pożyteczne jest to pismo, jaką 
stanowi skarbnicę wiedzy o Kociewiu, jakim jest niezastąpionym narzędziem w dziele edukacji regionalnej, 
jakie och i ach... Uśmiechamy się, ponieważ sami o tym wiemy, gdyż w tym celu zostało ono szesnaście lat 
temu powołane. Ale codzienność ostatnio wypina się na nas brzydką częścią ciała, bowiem nadal samorządy 
i szkoły tłumaczą się, że nie stać ich na 4,- (cztery) złote kwartalnie na zakup egzemplarza tego och, ach 
pisma. A to nas rozśmiesza do łez, wiedząc na co niektóre rady stać. 

Sporo nadziei wiązano z Kongresami Kociewskimi, na których o potrzebie utrzymania i wydawania regio
nalnych publikacji mówiono dużo. I na tym się skończyło. Najlepszym tego przykładem są starogardzkie 
„Zapiski Kociewskie", które -jak powszechnie wiadomo - przestały wychodzić po II Kongresie. 

W tym miejscu trzeba znowu podkreślić - a czyniliśmy to już wielokrotnie - że miejskie władze samorzą
dowe Tczewa lepiej zrozumiały ów „czas na Kociewie", bez szczególnych haseł ponosząc od wielu lat trud 
utrzymania „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" oraz regionalnej oficyny wydawniczej w strukturze 
miejskiej książnicy- Kociewskiego Kantoru Edytorskiego. I za to im chwała, a wdzięczność okazać winni 
wszyscy, którym Kociewie jest bliskie i nieobojętne. A ponieważ wdzięczności jest mało, różnie można mnie
mać o tym umiłowaniu ziemi najbliższej. Decyzja władz Tczewa jasnym blaskiem wyróżnia to miasto nie 
tylko na mapie Kociewia, ale całego kraju. 

Hasło widniejące w tytule wskazuje na to, że w tej kadencj i dużo się zmieni. Poczekamy, zobaczymy, czy 
hasło było tylko wyborczym sloganem czy rzeczywistym wezwaniem do ożywienia świadomości regionalnej 
decydentów. 

Ze zniecierpliwieniem czekamy na nowy czas, ten na Kociewie. Z radością powiadomimy o każdym 
dowodzie jego nadejścia. 

Redaktor 
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przysłów, w których występuje diabeł. Anielskie przysło
wia to zaledwie 20 sentencji, z czego w czterech anioł 
występuje do spółki z diabłem. 

Dawniej, gdy nie było kin, telewizji, radia, jedyną roz
rywką prostych ludzi były wiejskie zabawy i opowieści. A nie 
było chyba wdzięczniejszego tematu niż diabeł. 

Ciekawych informacji na temat imion diabelskich do
starcza nam szesnastowieczne dzieło, zatytułowane „Po
stępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu". 
Książka powstała w Brześciu w roku 1570. Można tam zna
leźć wiele imion wraz z komentarzem. 

Imię FAREL - ponoć został wypędzony z sejmu pie
kielnego. (...) Tego to Farela używają czarnoksiężnicy 
w posługach, bo go łacno pożyć może, kto wie jego ka-
raktery i zioła, takież modlitwy, w których się on kocha, 
a za nie maści potwierdza na 4 drogach... Dalej zaś po
wiada się o nim: ...Farel, czart, wygnaniec, tak chytry jest, 
iż się wkradł między ludzi tak chytro, jako jaskółka.. 
Tego używają czarownice w swoich czarach, iż baby, które 
widzą jego zioła, w których on się kocha, narwą onych 
ziół na te czasy, które ony widzą, naczynia z nich maści, 
zakopią ony słoiki z maściami na krzyżowej drodze, na 
swój czas i w dzień, o czwartej godzinie w noc po pełniej, 
skoro modlitwy będą mówić długo czartowskie, prosząc 
aby im potwierdził ony maści, które ku jego czci zakopały 
i poczyniły, gdy odejdą trzeciego dnia przyjdą na ono miej
sce, wezmą swoje słoiki z maściami, ony maści operują iż 
gdy wsiędzie na kij, pomazawszy go maścią na końcu jed
nym przywiąże nietoperza, na drugi kreta, leci kędy chce, 
nie na dobre ani dla jakiego pożytku swego, jedno aby 
złość wyrządziła, na kogo się rozgniewa, bo pospolicie 
ony dla mleka to czynią aby do krów ludzkich latały. (...). 

Imiona: FUGAS - występuje w „Żywotach diabłów 
polskich", przelotnie w opowiadaniu „Pokaranie Mefista", 
i jako bohater opowiadania „Historia żarłocznego diabla 
Fugasa"; AJDA, GÓRZAD, HAŁA, wspomniane w „Po
stępku...". 

Imię HARAB - w „Postępku...", wspomina się o nim, 
jako o tym, który poczyniwszy z czartów gończe psy, stra
szył zwierzęta udające się na pokład arki Noego i charaktery
zuje następująco: Harab, czart, myśliwiec jednooki, który 
myśliwce za psy sprawuje, podburzając affekty szlachec
kie. Bądź prawym szlachcicem, chowaj myślistwo, cho
waj ptaki, psy, strzelce, konie potemu, bębny, sowę dla 
wron, jedź na pole z nimi... pilnuj tego i pacierzy niechaj, 
boć nie księdzem, boć to jeż to jedno nabożeństwo myśli
stwo, gdy się jeżdżąc utrapi, wypoci, utłucze, jako ten 
jeden Bernardyn w Wielki Piątek. (...). 

Imię ISKRZYCKI - występuje u Bunikiewicza w opo
wiadaniu „Diabelska miłość" jako diabeł nieszczęśliwie 
zakochany. 

Imię KIERDOS - występuje w „Postępku...", znajduje
my tam następujący fragment poświęcony Kierdosowi: 

... Kierdos, czart jeden, któremu też sam Lucyfer, ksią
żę piekieł, rozkazuje (...): Pójdziem też Kierdosie, do księ
żej tak pogańskich, żydowskich, jako krześcijańskich 
z swoją wszystką rotą, opowiadając im moc naszą... ka-
plany napójcie, aby więcej pijali niż czytali. 

W pokazanym obrazie czarta autor „Postępku..." ob
winia sługę Lucyfera za liczne wady i przewiny sług 

r-

Oddział niemieckiego wojska, niedobitków z 30 dy
wizji piechoty nie miał wielu powodów do za

dowolenia i radości. Zostali rozbici niespodziewanie 
przez żołnierzy jakiegoś polskiego Generała, którego 
nazwiska nie da się wymówić, a teraz jeszcze muszą 
nocą błądzić po ohydnych trzęsawiskach. Jeden fał
szywy krok i można utonąć w bagnie. Trudno skupić 
uwagę, jeśli zewsząd słychać jakieś jazgoty, chichoty 
i skrzeczenia. To naprawdę barbarzyński kraj. Docho
dzili do kępy karłowatych drzew, gdy rozległ się łopot 
skrzydeł. Coś uderzało na nich z góry, strącając ze ścieżki 
w bagno. Coś, co było szybkie i niebezpieczne. Tonęli je
den po drugim, niczym ołowiane żołnierzyki. Jedynie 
ostatni, zanim woda zakryła mu usta, zdążył krzyknąć 
„Teufel" [niem. diabeł]. 

Tak według ludowych podań miały wyglądać walki 
polskich diabłów z Niemcami w bitwie nad Bzurą. Diabeł 
Boruta - Błotny zrzucał wroga w błoto uderzeniami skrzy
deł, a kończył Boruta - Topielec, trzymając ich jakiś 
czas pod wodą. Natomiast diabeł Świetlik bezpiecznie 
przeprowadzał przez mokradła wojska generała Kutrzeby. 

- Po wojnie nad Bzurą znajdowano w bagnach pra
wie wyłącznie szczątki żołnierzy niemieckich - mówi Wik-
toryn Grąbczewski, najsławniejszy polski kolekcjoner figu
rek diabłów. - Miejscowa ludność uznała, że to diabelska 
sprawka. Prawda jest taka, że nasze oddziały prowadzili 
miejscowi chłopi, którzy doskonale znali tutejsze bagna. 

Już ta krótka opowieść wskazuje, że diabeł polski to spe
cyficzne stworzenie. 

- Myśmy przez wieki oswoili diabla. Czasem dokuczał, 
ale byl zazwyczaj kulawy i niezbyt rozgarnięty więc łatwo 
można było go oszukać - dodaje pan Wiktoryn. - A jeżeli 
ktoś nam zagrażał, diabeł zostawał patriotą. 

Najlepiej charakter naszego diabła oddaje opowieść 
o biesie, który chciał przez 1000 lat zniszczyć prastary ko
ściół w Łęczycy. Gdy w czasie wojny kościół spalili Niem
cy, miejscowi widzieli owego diabła, jak gorzko płakał nad 
zgliszczami. Tak naprawdę jedynym diabłem, przed którym 
czuliśmy respekt, był sam szef, biblijny szatan. 

Inaczej traktowano diabła na Zachodzie, tam potrafił 
być naprawdę przerażający. 

- Gdy zawiozłem swoją wystawę do Szwecji, tamtejsi 
dziennikarze nie mogli zrozumieć, jak możemy śmiać się 
z diabla - opowiada pan Grąbczewski. - Tam diabeł jest 
nieomal równy Panu Bogu, Bóg nagradza, diabeł karze. 
Na szczęście nie wszystkich Niemców, Włochów łub An
glików paraliżowała trwoga przed diabłem. 

Diabeł nie tylko nas bronił i dawał się oszukać, brał też 
na siebie wszystkie nasze niecne sprawki, pijaństwo, roz
pustę, sprośne kawały. Przeciętnemu śmiertelnikowi trud
no było oprzeć się pokusie, skoro w XVII wieku Johann 
Wier naliczył 6666 szatańskich legionów, składających się 
z 6666 diabłów każdy. 

Przez wieki sporo diabłów musiało jednak wymrzeć, bo 
Wiktoryn Grąbczewski zebrał „tylko" 1278 diabelskich fi
gurek i naliczył 222 imiona, w tym 29 imion diablic. 

- Diabeł, jak nikt inny, zadomowił się w naszej kultu
rze - mówi pan Wiktoryn. - Udało mi się zebrać 1800 



kościelnych, a także widać tamże dalekie odbicie historii szes-
nastowiecznych walk i wojen religijnych na terenach ziem 
cesarstwa niemieckiego po wystąpieniu Marcina Lutra. 

Imię KOFFEL - tamże jest scharakteryzowany nastę
pująco: ...Też jest rota czartowska wielka z hordy Bachu
sowej, nad którą rotmistrzem jest Koffel. Ten sprawuje 
pijanicę wszystki i przewodzi je ku wszemu złemu... Czart 
osiadlszy serce [pijaka], podburza go... A pij dobrze. Ja
dłeś surowy kęs, toć nasz doktore, gorzałka po rami, a pi
wo pod wieczór. 

Imię KU DEBA, a także ILELI lub ILELU-wspomniany 
tamże. 

Imię LATAWIEC - w „Postępku..." czytamy o nim: na 
ziemi i na powietrzu się chowa, często na się bierze ciało 
obłubne, w cieniach się chowa jako nietoperz, albo kret. 
Używają jego posług baby i wszystkie czarownice i roz
mowy z nim miewają w cieniu, tak iż jeden drugiego nie 
widzi, jedno pomaca. 

Imię LULEK - wspomniany tamże, jako ten co miał roz
mowę z Chrystusem ... z której by wyrozumiał, jeżeli to jest 
Syn Boży. Lelki w religii Słowian były demonami opiekują
cymi się ukrytymi w ziemi skarbami. 

Imię LUBICZ - występuje u Bunikiewicza w opowiada
niu „Diabla parafia". 

Imię MARKOT lub SZCZEBIOT-w „Postępku..." jest 
opisany jako ten który namówił Kaina do zabicia Abla. 
Tamże przytoczona jest następująca jego charakterystyka: 
Tym czartom nakazał Lucyfer, aby ludzi języcznie przywo
dzili ku swarom i obmowom rozmaitym, szepcząc im za 
uchem, jako ma mówić stądże ludzie przychodzą ku złym 
przygodom, ku zelżeniu, ku nienawiści, nieprzyjaźni i ku 
zabiciu, kto się rozumem nie może sprawować. 

Imię MARZANA - diablica wspomniana tamże [u sta
rych Słowian inne określenie Dziewanny]. 

Imię MERDASIŃSKI - występuje u Bunikiewicza 
w opowiadaniu „Diabli kalendarz"jako przykład diabła oszu
kanego. 

Imię MERKANA - diablica występująca w „Postęp
ku...". 

Imię MIZDRON - występuje u Bunikiewicza w opo
wiadaniach „Diabla parafia", „Pokaranie Mefista", „Diabli 
kalendarz". 

Imię ODMA - wspomniany w „Postępku...", tam o tym 
„czarodziejskim referendarzu" mówi się co następuje: Ten 
umie i pysznie i łagodno mówić z każdym, wielkim i ma
łym, gotów się odmienić kiedy chce.... 

Imiona MUCHAWIEC, MROKOT - wspomniane w „Po
stępku...". Mrokot namawia Ewę do zabicia syna pierwo
rodnego. 

Imię ODMIENIEC - o nim czytamy w „Postępku...": 
Odmieniec jest też drugi rodzaj tych czartów, którzy się 
odmieniają w różne, rozmaite osoby, tak zwierzęce jako 
i ptaszę. Na tym też jeżdżą baby, gdy się przemieni w wil
ka, stądże go drudzy zowią wilkołek. 

Imię ODMÓŁKA - u Bunikiewicza w opowiadaniu „Po
karanie Mefista". 

Imię OSSORYJA - diablica występująca w „Postępku...". 
Imiona PAWROŃ, POCHWALINIEC - wspomniane 

u Bunikiewicza w opowiadaniu „Diabli kalendarz". 
Imię POLELU - wspomniany w „Postępku...". 
Imię POSTAWA - występuje w „Postępku...", jako ten, 

który pod postacią węża namówił Adama i Ewę do grze
chu. 

Imię POŻAR - występuje tamże. 
Imię PURCHATKA - u Bunikiewicza występuje w opo

wiadaniu „Diabla parafia". 
Imię ROBON - u Bunikiewicza w opowieści „O nie

przyjemnym diable Rokita". 
Imię ROGALIŃSKI - o nim pisze Baranowski w swoim 

„Pożegnaniu z diabłem i czarownicą", Łódź 1945: na na
szym terenie (woj. łódzkie) występuje jeszcze jeden zindy
widualizowany diabeł, a mianowicie Rogaliński. Poja
wia się on w zeznaniach torturowanych czarownic (Józef 
Putek w „Mrokach Średniowiecza", Kraków 1906 rok. Pi
sze na ten temat: w r 1645 spalono żywcem pod szubieni
cą w Poznaniu Reginę Boroczk ze Sęszewa, bo zeznała, że 
spółkowała z czterema diabłami: Rokickim, Tórzem, Trzcin-
ką i Rogalińskim, s. 173). Słychać o nim w XIX wieku. 

U Bunikiewicza jest bohaterem opowiadania „Pan puł
kownik Rogaliński", gdzie przedstawiony jest jako stacza
jący się na psy żołnierz-najemnik. 

Imię ROKICKI - wymieniony tamże. 
Imię ROKITA - O Rokicie pisze Baranowski: Inny 

diabeł, o którym wspomnienie zachowało się w pa
mięci ludu, to Rokita. Nie zrobił on tak oszałamiającej 
kariery jak, jak jego piekielny kolega Boruta, ale może 
się wykazać równie godnym i starym rodowodem. Nie jest 
to tylko postać występująca na terenie woj. łódzkie
go, ale i w krakowskim (także w poznańskim, na Po
morzu - przyp. autora). U Bunikiewicza jest on bohate
rem „Opowieści o nieprzyjemnym diable Rokicie", gdzie 
występuje jako przykład diabła chłopskiego, niefortun
nego pomocnika Boruty". 

Imię ROZBÓJ - wymieniony w „Postępku...". 
Imię ROZWÓD - tamże czytamy o nim: Rozwód jest też 

jeden rotmistrz czartowski, co nie tylko małżeństwa roz
wodzi, ale i jednania i inne sprawy nabożne, strzegąc 
tego aby ludzie nigdy w zgodzie nie bywali, jeno zawżdy 

HARAB 
według rysunku 
Szymona Kobylińskiego 
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będąc w kłopocie, ku desperacyjej przychodzili, a z de-
speracyjej w czartowskie sidła. 

Imiona RUCZAJ, SKOMROK, SMOLISZ, SMÓŁKA 
- tamże wymienione. 

Imiona RZECZON, SMERDA - u Bunikiewicza 
w opowiadaniach „Diabelski kalendarz", „Diabelska pa
rafia". 

Imię STROJNAT - w „Postępku prawa czartowskiego 
przeciw narodowi ludzkiemu" znajdujemy następująca jego 
charakterystykę: ...Strojnat jest też jeden czart pyszny, któ
ry stroi pysznie ludzi przydając pychy, pompy, postawy, 
wkradłszy się w affekty ludzkie, tak w ubiorze jak w cho
dzie, jako w potrawach obojga narodu. Ale widzimy 
więcej w tej mierze być występniejszy rodzaj żeński, niż 
mężczyński, zwłaszcza nasze szlachcianki, którym ten 
czart szepce za uchem: Spraw sobie nowy strój, w starym 
to już chodzisz... 

Imię ŚMIESZEK-Tamże anonimowy autor pisze o nim: 
Śmieszek, czart ten sprawuje wszystki naśmiewce, którzy 
stroją śmiech z prostych ludzi, sprawuje też błazny, w któ
rych się królowie i panowie kochają więcej, w ludziach 
statecznych, sam się śmieje z nich wszecz, którzy chcą być 
trefni, dworni, a błąd się w nich dzierży... 

Imię TRABUZ - wspomniany tamże. 
Imiona TÓRZ, TRZCINKA - wspomniany u Petka 

(„W Mrokach Średniowiecza" Kraków 1906 r.). 
Imię WARCHOŁ - oto jak Mikołaj Rej w „Wizerunku 

własnym żywota człowieka poczciwego", przedstawił ob
raz tego „króla rozterek": 

Łeb jako z niedźwiedzia z barana rogi 
Zęby jako z wieprza a z szkapy nogi 
Ręcy jako z żaby, skrzydła z jakiejś wrony 
Jedno z nietoperzem czarnym przesadzony 
Goły po pas, a na dół by niedźwiedź kosmaty 
Kiedy go psy oskubią, widzą po nim gnaty 
Miecz goły dzierży w ręce a w drugiej buławę 
A z swoimi panięty ma jakąś rozprawę 

Imię WENDA - diablica, wymieniona w „Postępku...". 
Imię Wicher - tamże. 
Imię WIELGUSZ - u Bunikiewicza w „Pokaraniu Me

fista". 
Imię WESĄD - Tamże znajdujemy następujący jego 

opis: ...Wesąd też jest czart, co ludziom dobrobyt morzy. 
Mają czarci z tego jedną rozkosz, gdy baby żegnają doby
tek, mówiący łacno, w czym się oni kochają, jako gdy 
zielem święconym kadzą, gromnicą bo to baby najwięcej 
dla czarów, ku czci, ku chwale czartom. 

ROKITA 
według rysunku Szymona Kobylińskiego 

Diabeł 
z „Nowej księgi 

przysłów polskich 

Co od diabła wyszło, 
do diabła powraca. 

Diabeł, gdy się rozrubaszy, 
to po nocy głupich straszy. 

Diabeł im więcej ma, 
tym więcej chce mieć. 

Diabeł się w ornat ubrał 
i ogonem na mszę dzwoni. 

Gdy się diabeł zestarzeje, 
chce zostać mnichem. 

Kto raz z diabłem płynął, 
musi go zawsze wozić. 

Najgorszy jest diabeł wtenczas, 
kiedy się modli. 

Zrób diabłu dobrze, 
to piekłem się odwdzięczy. 

Nie weźmie diabeł złego, 
bo wie, że jest jego. 

Wpuść diabła do kościoła, 
to na ołtarz wlezie. 

Wzięli diabli krowę, 
niech wezmą i cielę. 

Zamknij diabłu drzwi, 
to przez okno wlezie. 



Źródło: 
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku, Starostwo Po

wiatowe w Tczewie, syg. nr 26/22. 
Ibidem, syg. nr 26/23. 

W latach poprzedzających kryzys gospodarczy w ca
łym powiecie tczewskim, według danych Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy, było około 100-120 osób po
zostających bez pracy2. Na podstawie tabeli nr 1 możemy 
stwierdzić, że liczba bezrobotnych w latach 1930-1933 wy
raźnie wzrosła. Można także zauważyć, że w miesiącach 
letnich ilość bezrobotnych wyraźnie malała. W 1931 roku 
z 521 osób poszukujących pracy w lutym, w lipcu pozosta
ło już tylko 208 osób. W skali województwa pomorskiego 
Tczew nie był dotknięty największym bezrobociem, wyni
kało to m.in. z faktu istnienia w mieście niewielu zakładów 
mających szersze powiązania gospodarcze. Dla porówna
nia w 1931 roku w Toruniu bezrobotni stanowili 4,5% miesz
kańców3, gdy tym czasem w Tczewie stanowili oni 2,1% 
społeczności. 

Bezrobocie wpłynęło niekorzystnie na funkcjonowa
nie placówek handlowych, zwłaszcza oferujących towary 
luksusowe. Kupcy skarżyli się na całkowity upadek sprze
daży ratalnej4. Wśród robotników następował spadek au
torytetu Polski. Starosta tczewski w raporcie z przełomu 

maja i czerwca 1930 roku donosił, że: (...) wyrażająsią [ro
botnicy - dop. wł.] przychylnie o Niemcach. Niektórzy 
nieuświadomieni wyrażają się, że jest im wszystko jedno 
kto Polską rządzi, byle im było lepiej. W raporcie tym 
starosta podkreślał także odczuwalne zwiększenie się licz
by przestępstw5. 

Ogólne pogorszenie się warunków życia odczuwały 
także inne grupy społeczne. W 1933 roku urzędnicy pań
stwowi i samorządowi zwrócili się do Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Toruniu z wnioskiem o przyznanie tczewskim 
nauczycielom lokalnego dodatku drożyźnianego. Moty
wowano to wysokimi cenami żywności, wywołanymi ma
sowym jej wywozem na teren Wolnego Miasta Gdańska. 
O ile wiadomo dodatku tego nie udało się uzyskać6. 

Bezrobotni mieszkańcy Tczewa zorganizowali się w 1929 
roku w Komitet Bezrobotnych, którego prezesem został 
Paweł Pasikowski. Komitet ten formułował liczne petycje 
kierowane do władz miejskich. Na jednym z zebrań, w paź
dzierniku 1930 roku, z jego inicjatywy powstał Komitet Nie-
sienia Pomocy Bezrobotnym, który zajął się zbieraniem fun
duszy na wspieranie pozostających bez pracy7. 

Walką z bezrobociem w mieście zajął się Zarząd Miejski. 
Przystąpił on do organizowania robót publicznych. Ze wspar
ciem inicjatyw organów samorządowych wyszła administra
cja rządowa, która w 1930 roku przekazała miastu na roboty 
publiczne 14 tys. złotych. W sumie w 1930 roku za kwotę 179 
tys. złotych przy pomocy zatrudnionych bezrobotnych wy
konano skanalizowanie terenu przy elektrowni miejskiej, do
konano niwelacji terenu Stadionu Miejskiego, wybudowa
no nawierzchnię szeregu ulic oraz dokonano oczyszczania 
rowu gminnego pomiędzy Tczewem a Bałdowem8. 

Obok walki z bezrobociem ważnym zagadnieniem spo
łecznym była organizacja opieki nad chorymi i niedołężny
mi osobami zamieszkującymi miasto. 

Opieką nad ludźmi starymi zajmowało się istniejące od 
1882 roku „Diakonissenverein" (Towarzystwo Diakonisek), 
które prowadziło w Tczewie Dom Starców. W 1930 roku 
z opieki tej instytucji korzystało 71 osób, w tym 30 męż
czyzn i 41 kobiet. Zakład ten zamieszkiwały osoby o różnej 
narodowości (47 Polaków, 23 Niemców, 1 Żyd) i wyznaniu 
(27 katolików, 43 ewangelików i jedna osoba wyznania moj
żeszowego)9. 

Podobną działalność prowadził szpital św. Jerzego, któ
rego początki wiązano z istniejącym w średniowieczu szpi-
talem-przytułkiem św. Jerzego. W okresie międzywojennym 
właścicielem tej instytucji był Zarząd Miasta, a działalność 
jego opierała się na statucie z 1837 roku. Mimo nazwy szpi
tal pełnił funkcję przytułku, w 1928 roku zamieszkiwało 
w nim tylko 6 osób, a reszta budynku była dzierżawiona 
przez Gimnazjum Niemieckie10. 

Opieka nad chorymi była prowadzona w dwóch szpita
lach - katolickim św. Wincentego i ewangelickim joanni-
tów. Każdy z nich dysponował 80 łóżkami. 

Szpital św. Wincentego powstał w 1884 roku z ini
cjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiego ks. Roberta 
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Wielki kryzys gospodarczy, który ogarnął 
w 1929 roku świat, wywołał poważne za

kłócenia w gospodarce polskiej. Część tczewskich przedsię
biorstw napotykała poważne trudności w kontynuowaniu 
produkcji. W 1930 roku upadła Wytwórnia Wyrobów Me
talowych „Arkona" (w połowie lat dwudziestych zatrud
niała 300 pracowników), rok wcześniej upadła Spółka Ak
cyjna „Solanum" (w sezonie zatrudniała 200 pracowników), 
na początku lat trzydziestych uległo likwidacji Towarzystwo 
Żeglugi Wisła-Bałtyk (w 1927 roku zatrudnionych było tu 
300 robotników). Z poważnymi problemami borykała się Fa
bryka Surowej Tektury. W październiku 1930 roku robotnicy 
tej fabryki pracowali tylko trzy dni w tygodniu, natomiast 
rzemieślnicy mieli skrócony dzień pracy do 6 godzin1. 

Likwidacja poszczególnych przedsiębiorstw, ogranicza
nie produkcji w pozostałych, spowodowały gwałtowny 
wzrost liczby mieszkańców Tczewa, którzy bezskutecznie 
poszukiwali pracy. 

ielki kryzys gospodarczy, który ogarnął 
w 1929 roku świat, wywołał noważne za-



Sawickiego i był prowadzony przez polskie Siostry Miło
sierdzia św. Wincentego". Zakład ten, oprócz leczenia cho
rych, prowadził szeroką działalność charytatywną poprzez 
Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego. W skład 
Towarzystwa wchodziły siostry zakonne i żony tczewskich 
kupców oraz przedstawicieli administracji rządowej i sa
morządowej. W kwietniu 1921 roku do zarządu weszli 
ks. prałat R. Sawicki jako dyrektor, p. Binnkowa jako prze
wodnicząca (żona inspektora szkolnego), p. Maciejewska 
(żona kupca), p. Nadolska (żona kupca) i p. Molińska (żona 
profesora Gimnazjum Męskiego). W okresie tym Towarzy
stwo miało 80 członkiń12. W 1938 roku liczba członkiń wzro
sła do 198, w roku tym na Wielkanoc z inicjatywy Towarzy
stwa obdarzono żywnością 150 rodzin bezrobotnych i 140 
osób samotnych, w maju przekazano ubrania dla 136 bied
nych dzieci, w dniu Św. Wincentego zorganizowano obiad 
dla 150 osób samotnych, w okresie Świąt Bożego Naro
dzenia przekazano obuwie, ubrania i ciepłą bieliznę dla 338 
dzieci oraz 198 rodzin bezrobotnych i 200 osób samotnych13. 
Na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, 
że działalność charytatywna Towarzystwa Pań Miłosier
dzia miała poważne rozmiary. 

Działający na terenie Tczewa szpital ewangelicki powstał 
w 1894 roku i należał do zakonu joannitów. Po 1920 roku 
zakład ten, mimo licznych prób podejmowanych przez wła
dze polskie, nie poddawał się procesowi polonizacji. Kurato
rem szpitala od 1922 roku był baron Erich von Palleske ze 
Starogardu, jego zastępcą radca miejski z czasów niemiec
kich Wessel - znany ze swych poglądów antypolskich. 
Aby uniknąć likwidacji starano się sprowadzać chorych 
Niemców z innych placówek prowadzonych przez joanni
tów, co miało oddalić zarzut niskiej frekwencji chorych14. 
W 1928 roku starosta Dytkiewicz tak charakteryzował dzia
łalność omawianego szpitala: Nie widzę potrzeby uła

twiania zakonowi trzymania szpitala jako rozsadnik 
niemczyzny i luteranizmu. Personel jest tylko niemiecki 
i protestancki, pielęgniarki sprowadza się li tylko z Gdań
ska z zakładu Diakonisek, do chorych mówi się tylko po 
niemiecku bez względu na ich przynależność twierdząc, 
że rozumieją po niemiecku. W dalszej części starosta po
stulował likwidację szpitala15. O ile wiadomo, prawdopo
dobnie do września 1939 roku, omawiana placówka pozo
stawała w rękach niemieckich. 

W 1929 roku na terenie Tczewa działało pięciu lekarzy: 
Jan Licznerski, Oskar Wickel, Paweł Tauporn, Antoni Me-
ger i Korytowski oraz jeden lekarz dentysta Ludwik Sumiń
ski. Wymienieni lekarze prowadzili praktykę prywatną, pra
cowali w szpitalu lub przyjmowali w lokalu Kasy Chorych. 

Dr Jan Licznerski jako lekarz powiatowy współdziałał 
z władzami miejskimi w zakresie podnoszenia warunków 
zdrowotnych na terenie Tczewa16. 

Od około 1927 roku rozpoczęła działalność w Tczewie 
Opieka Dworcowa. Zakład ten miał za zadanie przeciwdzia
łać prostytucji przez zapewnienie opieki i schronienia bez
domnym kobietom i dziewczętom. Właścicielem Opieki Dwor
cowej było Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet. W 1930 
roku przez zakład przewinęło się 6312 kobiet i dziewcząt17. 

Zapobieganiem patologiom społecznym zajmowało się 
Towarzystwo Opieki nad Wypuszczonymi Więźniami „Pa
tronat" oraz Towarzystwo Abstynentów „Przyszłość". Ce
lem Towarzystwa Opieki „Patronat" było: (...) niesienie po
mocy i opieki więźniom po ich wypuszczeniu z więzienia 
oraz podnoszenie ich pod względem moralnym, zwłaszcza 
młodocianych, jak również niesienie pomocy rodzinom 
więźniów (...). Towarzystwo działało głównie w oparciu o fun
dusze członków wspierających18. Do zadań Towarzystwa 
Abstynentów należało zwalczanie alkoholizmu poprzez or
ganizowanie wykładów i kolportaż ulotek propagandowych19. 

Przypisy 
1 WAPOd, SP w Tczewie, syg. 26/22. 
2 K. Przybyszewski, Toruń w latach Dru

giej Rzeczypospolitej, Toruń 1994, s. 170. 
3„Goniec Pomorski", nr 224, 24 IX 1927. 

4 WAPGd, SP w Tczewie, syg. 26/22. 
5 Ibidem. 
6 L. Libiszewski, Drożyzna w Tczewie 

w 1933 roku, Kociewski Magazyn Regio
nalny, nr 9, s. 66. 

7 WAPGd, SP w Tczewie, syg. 26/22. 
* Sprawozdanie Wydziału Pracy i Opie

ki Społecznej UWP za rok 1930, Toruń 1931. 
s. 27. 

9 Ibidem, s. 194; S. Grolewski, Wyznania 
protestanckie i sekty religijne w Polsce 
współczesnej, Lublin 1937, s. 309. 

"' Sprawozdanie administracyjne Ma
gistratu miasta Tczewa za rok 1927-28, 
Tczew 1929, s. 19. 

11 Ibidem. 

12 „Goniec Pomorski", nr 292, 21 XII 1934. 
13 Ibidem, nr 14, 19 II 1939. 
14 WAPB, UWP w Toruniu, WSP, syg. 

4459. 
15 Ibidem. 
16 Adresy miasta Tczewa i Pelplina, 

Tczew 1929, s. 53. 
17 „Goniec Pomorski", nr 260, 12 Xl 

1927; Sprawozdanie Wydziału..., s. 195. 
18 Sprawozdanie Wydziału..., s. 195. 
19 Ibidem. 

Polski szpital sióstr zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, wzniesiony w końcu XIX w. 
fot. z albumu Tczew w starej fotografii, cz. II, 1998. 
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MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK 

Pierwszy zeszyt ćwiczeń 
Kociewie - moja mała ojczyzna 

... Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. 
Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, 

otwarta na nowe wyzwania, „wrażliwa na znaki czasu". 
Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzinnej kultury. 

, Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania ograniczonej więzi 
między odwiecznymi wartościami a wyzwaniami współczesnego świata... 

Jan Paweł II 

Motto niniejszego zeszytu mówi wiele i mówić 
będzie zawsze, bo odwołuje się do ponadczasowych war
tości. Na początku trzeciego tysiąclecia zapamiętajmy też 
jeszcze jedno zdanie najwybitniejszego Polaka naszych cza
sów - papieża Jana Pawła II Człowiek żyje prawdziwie 
ludzkim życiem dzięki kulturze. 

A droga do uczestnictwa w kulturze ogólnoludzkiej 
prowadzi przez przeżycie własnej tożsamości - regional
nej, narodowej - stwierdził ksiądz Janusz Pasierb, wybit
ny Pomorzanin. 

W barwnej mozaice regionów Polski, wpisanej od wie
ków w Europę, jest Kociewie - nasza oswojona przestrzeń, 
którą ciągle od nowa trzeba poznawać, by potem spokoj
nie „cudze chwalić...". 

Po I Kongresie Kociewskim (1995) i II w 2000 roku Ko
ciewie ożywiło się, jego krajobraz kulturalny nabiera bla
sku dzięki wielostronnym działaniom regionalistów, wśród 
których są nauczyciele. 

Cztery polonistki z regionu, słuchaczki Podyplomowe
go Studium Edukacji Regionalnej w Akademii Bydgoskiej 
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przygotowały jako 
pracę dyplomową niniejszy zeszyt oraz dwa kolejne. 

Pierwszy zeszyt edukacyjny „Kociewie - moja mała oj
czyzna" kierujemy do szkół podstawowych i (w pewnym 
zakresie) do gimnazjów - wszędzie tam, gdzie po regional
nych ścieżkach będziemy wędrować w naszej nieustającej 
uczbie. 

W tym miejscu szczerze i gorąco dziękuję autorkom za 
serce i trud. Recenzentkom - Irenie Bruckiej i Wandzie Kie-
drowskiej za przychylne opinie. 

Dobrze się stało, że programowa praca bydgoskiej uczel
ni zostaje wydana dzięki PHU „Promocja" Jerzego Cherka 
właśnie w Starogardzie Gdańskim - stolicy Kociewia. Tu 
wydawano Zapiski Kociewskie. Pewnie niedługo ukażą się 
następne opracowania dla szkół. 

Kociewie - kraina przytulona do Wisły, z drugiej stro
ny otulona Borami Tucholskimi sąsiaduje z Kaszubami, 
Powiślem i Kujawami na południu. Administracyjnie po
dzielone jest jednym regionem. 

Ma swoją historię, bogactwo przyrody, ciekawy krajo
braz kulturowy, w który wpisały się prastare szlaki - bursz
tynowy, św. Wojciecha, dokonania księcia Grzymisława, 
różne obiekty zabytkowe, np. katedra w Pelplinie, Sanktu

arium Maryjne w Piasecznie, zamki pokrzyżackie w Gnie
wie, Nowem, Świeciu. W edukacji regionalnej na Kociewiu 
powinna zdarzyć się okazja, by odwiedzić i Czarną Wodę, 
Skarszewy, Skórcz, Muzeum Wisły w Tczewie. 

W Zeszycie jest miejsce na poznanie rodzimych zwy
czajów i obrzędów, na zatrzymanie się przy sylwetkach nie
zwykłych postaci regionu. 

Różnorodność tematyki ćwiczeń uzupełnia gwara ko-
ciewska określająca nasze miejsce wśród ziem Pomorza. 
Gwara jako terytorialna odmiana języka zawiera staropol
skie echa procesów słowiańskich i nowe, tylko nasze, ce
chy językowe. 

Szanowni nauczyciele! Drodzy uczniowie! 
Życzę Wam radości z poznawania i oswajania rodzimej 

ziemi. Pierwszy zeszyt niech służy dobrej wspólnej spra
wie, niech stanie się drogowskazem podczas szkolnych 
wędrówek po Steckach i drogach Kociewia. Nim stanie się 
zobowiązaniem do tworzenia nowego dobra, niech będzie 
zachętą do przeżywania bajek, legend, poezji wyrastającej 
z miejsca pierwszego trwania - jak napisał Roman Lan
dowski. Mojego miejsca i tych wszystkich, którzy z tej 
ziemi zbierają chleb... 

Pierwszy zeszyt ćwiczeń składa się z szesnastu tema
tów: 

Kociewie - region 
Fauna Kociewia 
Szata roślinna Kociewia 
Historia regionu 
Zabytki Kociewia 
„Szlak bursztynowy" 
Polskie symbole narodowe symbole miast kociew-

skich 
Zwyczaje i obrzędy ludowe 
Charakterystyczne cechy gwary kociewskiej 
W kociewskiej chacie 
Strój ludowy 
Sztuka ludowa 
Baśnie z Kociewia 
Bernard Janowicz 
Moja miejscowość 
Tekst do inscenizacji 
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Recenzje 
(...) Autorki, które są doświadczonymi pedagogami, 

opracowały swój zeszyt ćwiczeń jako pomoc do pozna
wania Kociewia systemem zintegrowanym, proponu
jąc metody aktywne i aktywizujące, wiążąc poznawa
nie Małej Ojczyzny z najbliższym środowiskiem ucznia. 
Autorki, pokazując Kociewie w kontekście geogra
ficznym, historycznym i współczesnym, uświadamiają 
dziecku ważność i niepowtarzalność tego regionu w ży
ciu każdego mieszkańca tej ziemi. 

(...) Jako doświadczone nauczycielki proponują 
różnorodne formy ćwiczeń: rozsypanki, pracą z mapa
mi, słowniki, wyklejanki, kolorowanki, uzupełnienia 
zdań i ćwiczenia ortograficzne. (...). 

Uczniowie, dzięki swym ,,aktywnym wędrówkom" po 
ćwiczeniach, poznają florę i faunę Kociewia, ciekawych 
i zasłużonych dla regionu ludzi, geografię oraz historię 
i współczesność swojej Małej Ojczyzny. Po opracowaniu 
zawartości podręcznika bliskie i swojskie będą uczniom 
symbole, znaki i gwara kociewska. 

Koncepcja ćwiczeń aktywnych zachęca uczniów, a tym 
samym nauczycieli a także rodziców, do zwiedzania mu
zeów, do korzystania ze słowników, encyklopedii, do roz
mów z dziadkami i innymi osobami starszymi. Dobre wy
konanie ćwiczeń wymaga aktywności „szperaczej" 
uczniów, a tym samym sięgnięcia do wiedzy polonistycz
nej, historycznej, przyrodniczej i etnograficznej. (...). 

Wanda Kiedrowska 

Kociewskie Towarzystwo Oświatowe uważa za bar
dzo cenną inicjatywę podjętą przez studentów Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego pod kierunkiem Pani 
prof Marii Pająkowskiej-Kensik - opracowania zeszytu 
ćwiczeń „Kociewie - moja mała ojczyzna". 

Autorkom opracowania udało się dobrze zintegro
wać treści istotne tak dla kształtowania tożsamości re
gionalnej, jak i kształcenia i wychowania mądrego i od
powiedzialnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 
Publikacja ta z pewnością ułatwi i prawidłowo ukierun
kuje pracę nauczycieli wdrażających, zgodnie z nowym 
programem, treści regionalne. (...). 

Irena Brucka 

Część projektów to prace zbiorowe. Z wielu opraco
wań zamieszczono najbardziej reprezentatywne fragmen
ty, co zaznaczono [...], z pozostałych części wymieniono 
nagłówki. 

Przed materiałami promocyjnymi z edukacji regional
nej w szkołach podstawowych, gimnazjach, w szkołach 
ponadgimnazjalnych znajdują się artykuły nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia. Dla jeszcze większej 
zachęty... 

Kolejne dwa przygotowywane obecnie zeszyty zawie
rać będąm.in.: 

ZESZYT 2 

• Rezerwat w Odrach 
• Muzea kociewskie 
• O największych miastach na Kociewiu 
• Zaglądamy do kociewskiej chaty 
• Piśmiennictwo na Kociewiu 
• Przyrodnicze atrakcje Kociewia 
• Ks. Bernard Sychta 
• Sztuka ludowa 
• Kuchnia kociewska 
• Poznajemy parki krajobrazowe Kociewia 

ZESZYT 3 

• Katedra w Pelplinie 
• Budowle obronne 
• Św. Wojciech na Kociewiu 
• Wieś kociewska 
• Ciekawe i niezwykle miejsca na Kociewiu 
• Sztuka ludowa - wyroby z kory, rogu i skóry 
• Ks. Janusz St. Pasierb 
• Blask średniowiecza - zamki i kościoły na Kociewiu 
• O nazwach miejscowości na Kociewiu. 

Porządna, rozumiejąca i rozumna znajomość własne
go regionu, jego przeszłości i teraźniejszości; regionu jako 
cząstki Ojczyzny, Europy, świata... (Tyg. Pow. 12, 1990) tak 
trafnie jeden z celów kształcenia nauczycieli określił Jacek 
Woźniakowski. Po 12 latach jego myśl ciągle jest aktualna 
i zobowiązująca. Stała się mottem programu zajęć na Stu
diach Podyplomowych Edukacji Regionalnej w Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. 

Pierwszą, 3-semestralną edycję studiów ukończyło 
42 przodujących nauczycieli-humanistów z regionu kujaw
sko-pomorskiego. 

Niniejszy Zeszyt edukacyjny zawiera przykłady prze
myśleń, sprawozdania z dokonań, projekty wdrażania ścież
ki edukacyjnej z dziedzictwa kulturowego regionu. Są one 
dowodem uczestnictwa w naszej wspólnej liczbie. Dla tych, 
którzy dopiero zaczynają swoją wędrówkę po szkolnych 
ścieżkach, zamieszczone teksty niech będą drogowskazem, 
źródłem inspiracji. 
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Nowe, wbrew swej nazwie, jest miastem starym. Jak 
każde stare miasto ma złożoną, a poprzez to bardzo 

ciekawą historię. Jako gród powstawał bowiem co najmniej 
dwa razy. Po raz pierwszy jeszcze w końcu I tysiąclecia 
w miejscu zwanym Garbuzy. Po raz drugi albo tam, albo na 
terenie obecnego zamku. Po raz trzeci i na terenie zamku, 
i na starówce - już po w pełni formalnym nadaniu praw 
miejskich chełmińskich przez 18 Wielkiego Mistrza Zako
nu NMP, Heindricha Dusemera von Arffenberg, 2 stycznia 
1350 roku. 

Od tej daty historia Nowego jest już raczej znana i pro
sta. Przed nią jednak jest więcej pytań niż odpowiedzi. Upa
dek grodziska na Garbuzach to niewątpliwie wynik tzw. 
„polańskiej rewolucji", czyli najazdu wojów Bolesława 
Chrobrego. Początek drugiego grodu (hipotetyczny rok 
1178), to odzyskiwanie autonomii przez Pomorze Gdańskie. 

Rok 1266 to śmierć księcia Świętopełka na nowskim 
kasztelu i potyczki z krzyżakami, znane dzięki Kronice 
Piotra z Dusburga. Rok 1277 to potwierdzona dokumen
tami nowska kasztelania. Rok 1282 wreszcie to jakby 
pierwsza z wielkich niewiadomych - książę gdański 
Mściwoj II osadza w Nowem konwent franciszkański, 
pierwszy na niekrzyżackim Pomorzu. Reguła braci mniej
szych mówi jednak wyraźnie, że jest to zakon miejski. 
Czyli Nowe (po niemiecku zwykle NeuenBurg, a po ła

cinie NovoCastro czyli zawsze nowy gród) było już for
malnie miastem, lub miało taki urbanistyczny i gospo
darczy charakter. 

Po śmierci Mściwoja Nowe się częścią łączącej się wła
śnie w jedno Polski pod władzą (niestety krótką) króla 
Przemyśla II. Wkrótce potem nowy monarcha, książę Wła
dysław zwany Łokietkiem nadaje Nowe, jako miasto pry
watne, swemu stronnikowi Aleksemu z Lekinsteinu. 

Kolejny władca, król Wacław II z czeskich Przemyśli-
dów, oddaje Nowe, znów jako miasto prywatne, wraz 
z obwodem, w tym wsią Kończyce byłemu kanclerzowi po
morskiemu Piotrowi Świecy i jego rodzinie. Fakt ten miał 
miejsce w Brnie, 28 czerwca w roku pańskim 1301. 

Niemal dokładnie rok później nowi właściciele Nowego 
wystawili na rzecz Waltera Grelli/Grzeli pewien dokument. 
Stary Święcą, wojewoda pomorski, wraz z synami: Piotrem, 
Janem i Wawrzyńcem, 7 czerwca 1302 roku przekazał wyżej 
wspomnianemu służebnemu dziedziczne wójtostwo w mie
ście wraz z władzą sądowniczą. Towarzyszyły temu stosow
ne nadania, czyli 5 łanów wolnych od podatku i 1/3 wpły
wów miejskich. 

Część historyków uważa to jedynie za cesję praw. 
inni zaś sądzą, że jest to pierwszy, w pełni zachowany, 
pisany akt nadania praw miejskich polskich/magdebur
skich na Pomorzu. 

„Stare" Nowe: 

A-Garbuzy 
B - kompleks zakonny 
C-Rynek 
D-zamek 
E - fara 
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Są także uczeni doszukujący się wcześniejszego nada
nia Nowemu formalnych praw miejskich, jeszcze przed osa
dzeniem tu franciszkanów. Ich akt nadania po prostu już 
nie istnieje, zaginął bowiem w pomroce dziejów. 

Wszyscy, którzy chcą zapoznać się z tekstem doku
mentu z 1302 roku mogą to uczynić przeglądając Pommer-
sches Urkundenbuch (nr 2031), w którym to kodeksie jest 
jego skrót lub Pommerelisches Urkundenbuch (nr 604) - tam 
jest on w całości. 

Święcowie, najmożniejszy podówczas ród Pomorza 
Gdańskiego, niezbyt długo cieszyli się swoim miastem. 
Układ z brandenburczykami w Lędowie i kontrakcja po
wracającego do władzy Łokietka zmusiły ich bowiem do 
przeniesienia się na tereny Marchii, gdzie usiłowali stwo
rzyć własne państwo. Wraz z nimi uciekli Grzele. 

Samo Nowe zaś, właśnie budujące swe obecne zabyt
ki, również wkrótce zostało na kilka dziesięcioleci zatrzy
mane w swym rozwoju. 

Najazd krzyżacki z przełomu lat 1308/1309 pochłonąłje, 
w dość niejasnych okolicznościach zostało potem niemal 
całkowicie zniszczone. Być może był to skutek zaciekłej 
obrony, której znakomicie sprzyjało położenie grodu 
i miasta, być może zrobiono to celowo już później. Przy
czyną mogły być względy polityczne - formalna sytu
acja Nowego wyjaśniła się dużo później Traktatem Ka
liskim lub gospodarcze - zemsta za utrudnianie życia 
kupcom krzyżackim. 

Dopiero ściśle historyczne nadanie praw chełmińskich 
w 1350 roku stworzyło nowe podstawy bytu i rozwoju 
Nowego, który trwa, z niestety wieloma kłopotami, do dziś. 

Źródła ilustracji: 
1) Plan Nowego — archiwum CK Zamek. 
2) Pieczęć wojewody Świecy - E. Rozenkranz, Gdańska arche

ologia prawna, Gdańsk 1993, str. 39. 
3) WM von Arffenberg - P. Pizuński, Poczet wielkich mistrzów 

krzyżackich, Skarszewy 2001, str. 79. 
4) Najstarsza pieczęć miejska? - M. Gumowski, Najstarsze pie

częcie miast polskich, [w:] Roczniki TNT 62/1957, Toruń 1960, 
str. 154, ii. 292. 

Najstarsza pieczęć miejska? Pieczęć wojewody Święcy 
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Z wizytą 
u Zygmunta Bukowskiego 

JOLANTA BEDNARCZYK i BEATA KASZUBOWSKA 

Kierując się tym przesłaniem i mając na względzie 
rozbudzenie zainteresowań dzieci regionem - na
szą Małą Ojczyzną, zorganizowałyśmy spotkanie 

uczniów klas IV a i III b ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tcze
wie z panem Zygmuntem Bukowskim, znanym rzeźbiarzem, 
poetą i regionalistą Kociewia. 

Głównym celem wyjazdu było przybliżenie dzieciom 
autentycznej sztuki ludowej, obrazów, płaskorzeźb i rzeźb 
oraz historii powstania tych prac. 

Na spotkanie z Bukowskim umówiliśmy się 17 paź
dziernika 2002 roku w jego rodzinnej wsi, Mierzeszynie. 
Po drodze, zza szyb autokaru dzieci podziwiały piękno 
kociewskiego krajobrazu. Poznawały specyfikę znanych 
kociewskich miejscowości: Lubiszewa, Turzy, Godzisze
wa, Trąbek Wielkich. 

...Pan Zygmunt czekał na nas przed swoim domem. 
Przywitał nas bardzo serdecznie - wspominała Małgosia 
Dziemińska z klasy III b, a Marta Niemas z klasy IV a stwier
dziła: ...Wchodząc na jego podwórko można było odczuć, 
że jest to niezwykle miejsce pełne uroku. 

Ania Drewek (IV a) zwróciła uwagę, że ... W swoim go
spodarstwie założył prywatną galerię rzeźb i izbę regio
nalną. 

Dzieci z zaciekawieniem oglądały sprzęty gospodarstwa 
domowego i rolniczego, których kiedyś używały ich bab
cie i prababcie. Próbowały odgadnąć do czego służyły. 
Starały się zapamiętać nazwy. ...Teraz wiem, że kerzanka 
służyła do robienia masła, a szundy do noszenia wody. 
(Patryk Bielski III b). 

W galerii dzieci oglądały prace Zygmunta Bukowskie
go i z zainteresowaniem słuchały opowiadań o każdej z nich. 
...Mogliśmy podziwiać płaskorzeźby i rzeźby przedstawia
jące łudzi, zwierzęta i krajobrazy. Były to m.in.: „Żniwa", 
„Mleczarz", „Szopka kociewska", „Kociewianka nio
sąca wodę ", a nawet rzeźba przedstawiająca żonę pana 
Bukowskiego. (Martyna Niemas IV a). 

Uczniowie zainteresowali się też przeszłością rzeź
biarza. ...Pan Zygmunt ciekawie opowiadał o swoim 
dzieciństwie i młodzieńczych latach. Pierwszą rzeźbę 
wykonał w wieku 13 lat. Potem powstawały coraz lep
sze i ciekawsze prace. (Agnieszka Grenz IV a). ...Teraz 
wystawia swoje prace nie tylko w tej galerii, ale 
i w różnych miastach w kraju i za granicą. (Magda 
Stalica III b). 

Pan Bukowski zaspokajał ciekawość dzieci. Pozwolił 
też, aby dotknęły, poczuły pod palcami piękno jego rzeźb, 
syciły wzrok kolorami obrazów. 

Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury 
i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego 

ZE WSTĘPU DO ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 
„DZIEDZICTWO KULTUROWE W RECrONIE" 

Aby podziękować gospodarzowi za mile i pożytecznie 
spędzony czas uczniowie przygotowali niespodziankę. 
Agnieszka Kitowska z IV a powiedziała w gwarze ko-
ciewskiej wiersz „Kuronek i kokoszka", a reszta dzieci 
wraz z wychowawczyniami odśpiewała „Hymn kociew-
ski". Uczniowie wyjeżdżali z Mierzeszyna zadowoleni. 
...To bardzo piękne i ciekawe miejsce. (Agnieszka Grenz 
IV a), ...To interesująca galeria, pełna pięknych rzeczy. 
(Marta Kuśnierz III b). 

Następnie pojechaliśmy do Suchej Huty. ...Tam odwie
dziliśmy kościół, w którym nasz artysta sam zaprojekto
wał i wykonał ołtarz, świeczniki, stacje drogi krzyżowej 
i postacie świętej Anny i świętego Joachima oraz konfe
sjonał. (Agnieszka Grenz IV a) 

Twórca z Mierzeszyna to nie tylko rzeźbiarz, ale też 
poeta. ...jego pasją jest także pisanie wierszy, lecz nie
chętnie je recytuje, woli jak robią to inni. (Martyna 
Niemas IV a ). Nam udało się go namówić i w kościele 
w dobrej scenerii i akustyce zaprezentował nam kilka 
z nich. ...Potem wyrecytował nam dwa piękne wiersze 
pod tytułem ,,Do matki", „Maleńkie szczęście". (Ka
rolina Guzińska IV a). ...Bardzo się wzruszyłam słuchając 
tych wierszy. (Paula Zawolińska Illb). 

Aby zobaczyć rzeźby innych twórców udaliśmy się 
doPostołowa, do tamtejszego kościoła. ...Mieliśmy oka
zję obejrzeć inny rodzaj rzeźb z innego gatunku drzewa. 
(Łukasz Drozdowski III b). 

Wycieczka podobała się dzieciom. Chciałabym poje
chać jeszcze raz na taką wycieczkę i spotkać się ponow
nie z panem Bukowskim. (Karolina Guzińska IV a). ...Wy
cieczka mi się podobała, a w szczególności prace pana 
Bukowskiego, które mieliśmy okazję oglądać po raz 
pierwszy. (Aleksandra Parzybut III b). 

...Bardzo podobała mi się ta wycieczka, dowiedzia
łam się wiele ciekawych informacji o regionie kociew-
skim i poznałam pracę rzeźbiarza. (Magda Krzebietke 
III b). ...Chciałabym aby takich wycieczek było więcej. 
(Adrian Urban IV a). 

W przeszłości mówiono na Kociewiu „Kto w czas 
sieje ten ma nadzieję". Mamy nadzieję, że w czasie tej 
wycieczki zaszczepiłyśmy naszym wychowankom ma
lutkie ziarenko przywiązania do Kociewia, które kiedyś 
zaowocuje. 

Gorąco polecamy wszystkim wychowawcom taką for
mę poznawania regionu. Warto z dziećmi pojechać do Mie
rzeszyna, odwiedzić miejscowego twórcę i zobaczyć jego 
galerię. 
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U padek powstania styczniowego sprawił, że spo
łeczeństwo polskie na Pomorzu, podobnie jak 
mieszkańcy innych dzielnic kraju, przyjęło w miej

sce haseł rewolucyjno-narodowych zadania społeczno-
oświatowe. Nastąpił rozwój drukarstwa, księgarstwa 
i czytelnictwa, powstały liczne zespoły amatorskie, które 
inscenizowały sztuki polskich autorów. Tak było również 
na Kociewiu. Mieszkańcy tego regionu byli szczególnie 
rozmiłowani w sztuce żywego słowa, prezentowanej przez 
aktorów-amatorów „teatrów ochotniczych" oraz przez po
znański zawodowy Teatr Polski, który „przejazdem" spora
dycznie odwiedzał Świecie, Starogard i inne miejscowości 
tego obszaru. 

Zespoły teatrów amatorskich, inspirowane przez towa
rzystwa oświatowo-kulturalne i organizacje społeczne, dzia
łały w myśl zasady - j a k pisała „Gazeta Toruńska" - dźwi
gni nastroju narodowego lak ogromnym, że jego wpływu 
lekceważyć nie można. Wdzięczni jesteśmy też wszelkim 
stowarzyszeniom, które tą drogą jawną i publiczną po
dają nam w mowie polskiej strawę duchową ku zabawie 
i pożytkowi społecznemu (1882, nr 247). 

Na scenach ochotniczych dominowały głównie sztuki 
dziewiętnastowieczne, tzw. ludowe, łatwe i przystępne, a to 
z uwagi na przeciętną kulturę literacką widzów oraz na ogra
niczone warunki techniczne i skromne możliwości akto
rów-amatorów. 

Dobór repertuaru sugerowała miejscowa prasa, m.in. 
„Pielgrzym", „Gazeta Toruńska", „Nadwiślanin", a także 
wielkopolska, warszawska i lwowska. Na jej łamach toczy
ły się dyskusje nad rolą teatru ludowego, który miał być 
miejscem godnej rozrywki, a jednocześnie nie tracić cha
rakteru budującego, atrakcyjnego, wzbogaconego śpiewem 
i tańcami. Zalecano głównie melodramaty i wodewile. 

Kultura teatralna była przedmiotem troski nie tylko orga
nizacji i stowarzyszeń, ale także bibliotek, np. staraniem pel-
plińskiej Biblioteki Obywatelstwa powstał w tym mieście 
zespół amatorski, który wystawił sztuki autorów polskich. 
Między innymi pokazano Majstra i czeladnika J. Korze
niowskiego (1867), a w 1874 i 1875 roku komedie F. Boho-
molca Figlacki i Chełpliwość oraz W. L. Anczyca Błażka 
opętanego, a pięć lat później tegoż autora komedię Chłopi 
i arystokraci. 

Również tutejsze Katolickie Towarzystwo Ludowe za
prezentowało kilkanaście przedstawień polskich dramato-
pisarzy. Pelplińskie imprezy KTL (odbywały się w salce 
domu Walentego Stefańskiego) miały przeważnie charak
ter patriotyczny i dotyczyły rocznic narodowych, jubile
uszy pisarzy (m.in. J. 1. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza). 
Ale nie tylko. Miejscowi amatorzy wprowadzili na scenę 
pelplińską w 1882 roku komedie A. Fredry: Śluby panień
skie, Zemstę i Pana Jowialskiego, a także sporo sztuk lu-
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dowych, m.in. w 1897 roku zainscenizowali Karpackich 
górali J. Korzeniowskiego, a w 1890 Grube ryby M. Bałuc
kiego. W Skórczu publiczność obejrzała w 1908 roku sztu
kę J. Chociszewskiego Pałka Madeja, którą pokazano już 
wcześniej, mianowicie w 1904 roku w Świeciu. 

Rola teatru amatorskiego w upowszechnianiu literatury 
ojczystej uwidoczniła się dobitnie na przykładzie twórczości 
A. Fredry. Jego komedie docierały do czytelnika za pośred
nictwem nie tylko książek, ale również teatru popularnego. 
Autor ten wkroczył na scenę naszego regionu już 
w 1866 roku. Odtąd wielokrotnie wystawiano jego sztu
ki, m.in. w 1895 roku oglądano w Starogardzie jego Damy 
i huzary, a w 1874 roku w Jabłowie kolo Starogardu miejsco
wi amatorzy zainscenizowali Śluby panieńskie. 

Powodzeniem cieszyły się sztuki ludowe J. N. Kamiń-
skiego, m.in. wystawiona w 1910 roku w Osiu Szlachta 
czynszowa, czy oglądana w Świeciu w 1883 roku komedia 
Kominiarz i młynarz oraz melodramat Skalmierzanki, po
kazany w 1911 roku w Świeciu iw 1912 roku w Osieku. 

W Pelplinie (1875), Lubichowie (1881), Zblewie 
(1901), Nowem (1899), Piasecznie (1875) amatorskie ze
społy przedstawiły sztuki W. L. Anczyca, m.in. ogląda
no jego Łobzowian, Chłopów arystokratów, Flisaków, 
Kościuszkę pod Racławicami. Sięgano też do utwo
rów J. K. Gregorowicza (Janek spod Ojcowa - Osie 
1905), F. K. Godebskiego (Miłostki ułańskie - Nowe 
1910), J. S. Jasińskiego (Nowy rok - Starogard 1901 
i Osie 1911). Sporadycznie wystawiano A. Mickiewi
cza, m.in. w Pelplinie widzowie mieli okazję w 1895 roku 
obejrzeć na scenie Konrada Wallenroda. 

Głównie jednak „odgrywano" lekkie komedie, takie jak 
Słowiczek W. Bełzy, pokazany w Osiu w 1902 roku. Mar
cowy kawaler J. Blizińskiego, oglądany w Świeciu w 1895 
roku i wiele innych krotochwil i fars. Można by wymienić 
kilkadziesiąt utworów scenicznych, przedstawionych 
przez liczne ochotnicze zespoły w salkach towarzystw 
oświatowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń 
kulturalnych, a także w szkołach, budynkach użytecz
ności publicznej i domach prywatnych. Pełny zakres 
nazwisk autorów i tytułów inscenizowanych sztuk oraz 
miejsc ich inscenizacji zawiera obszerny szkic Jerzego 
Koniecznego pt. Recepcja literatury polskiej na Pomo
rzu Gdańskim w latach 1864-1914. 

Pomorze odwiedzał kilka razy do roku profesjonalny 
zespół Teatru Polskiego z Poznania, który dobierał reper
tuar głównie o tematyce historycznej, dotyczącej walki 
narodowowyzwoleńczej Polaków. Wymieńmy tu Kilińskie
go M. Bałuckiego, inscenizowanego w 1893 roku w Staro
gardzie, w 1895 roku w Świeciu i w Pelplinie oraz dramat 
w ośmiu obrazach pt. Przeor Paulinów, czyli Obrona Czę
stochowy E. Bośniackiej-Tuszowskiej i obraz historyczny 



w pięciu aktach Kościuszko pod Racławicami W. L. Anczy-
ca, sztuki wystawione w 1893 i 1894 roku w Starogardzie. 

Spektaklom tym przyświecała intencja, która kierowała 
całym polskim ruchem kulturalno-oświatowym w dobie 
zaborów. Chodziło o utrwalenie świadomości narodowej 
i budzenie uczuć patriotycznych oraz preferencję języka 
ojczystego. 

Częstotliwość imprez teatralnych w interesującym nas 
czasie i na omawianym terenie dowodzi, iż najbardziej „ute-
atralnione" było Świecie, w dalszej kolejności Starogard, 
Pelplin, Gniew, Skórcz, Nowe, Osie, Osiek, Piaseczno i Zble
wo (niniejszy szkic nie uwzględnia „teatralnego" Tczewa, 
który wymaga odrębnego badania). 

Przedstawiony tu obraz ruchu teatralnego na Pomorzu, 
a szczególnie na Kociewiu, utwierdza w przekonaniu o jego 
znacznej prężności, aczkolwiek w porównaniu z osiągnię
ciami polskiej sceny na obszarach innych zaborów, był 
znacznie skromniejszy. W ocenie profesora Zbigniewa 
Raszewskiego, kultura teatralna była tu integrująca, lecz 
zbyt młoda, aby zdobyć się na oryginalność artystyczną. 
Tutejszy teatr amatorski znakomicie bronił języka polskie
go i pomimo szykan władz pruskich, dawał się we znaki 
konkurencji zawodowego teatru niemieckiego. 

Źródła: 
J. Konieczny, Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdań

skim w latach 1864-1914, „Rocznik Grudziądzki", t. V-VI. 
Z. Raszewski, Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i 

Śląska, Wrocław 1955. 
„Gazeta Toruńska" 1864-1914. 
„Pielgrzym" 1868-1914. Żywy obraz „Polonia" w wykonaniu dzieci z Pelplina. 

Inscenizację przygotowano w domu aptekarza 
J. Przygodzińskiego około 1930 roku 

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jako zespół wykonawców sztuki „Wenancjusz", 
którą wystawiono 12 lutego 1927 roku 
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Fara pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie w XVI-XVIH wieku 

(część czwarta) 

MAŁGORZATA SMEJA 

Bractwa religijne 
Religia w średniowieczu przenikała wszystkie stre
fy życia codziennego, czego konsekwencją był 
fakt, iż organizacją życia religijnego zajmował się 

nie tylko kościół. Powstałe w średniowieczu cechy były 
przymusowymi organizacjami rzemieślników jednej lub 
kilku specjalności, mającymi głównie za zadanie re
prezentowanie ich wobec władz miejskich oraz obronę 
przed konkurencją, własnymi czeladnikami i innymi pra
cownikami najemnymi. 

Cechy rzemieślnicze oraz korporacje czeladnicze realizo
wały, oprócz funkcji zawodowych, także inne zadania, nakła
dane na nie przez władze miejskie lub wynikające z potrzeb 
i oczekiwań członków i ich rodzin. Wśród pozazawodowych 
funkcji organizacji rzemieślniczych wykonywanych na rzecz 
własnych członków od początku na ich czoło wysunęły 
się sprawy religijne. Powstały stowarzyszenia religijne 
zwane bractwami lub konfraterniami, mające w znacznym 
stopniu charakter zawodowy, gdyż działały w ramach ce
chów rzemieślniczych. 

Głównym celem, stawianym z reguły na pierwszym miej
scu, było osiągnięcie zbawienia wiecznego i łaski dla 
zmarłych braci oraz niesienie pomocy i udzielanie zapo
móg w razie choroby lub innego nieszczęścia, zabezpie
czenie starości, opieka nad wdowami i kalekami, w końcu 
organizacja pogrzebów i życia towarzyskiego. Zbawieniu 
duszy służyć miał przede wszystkim udział w mszach i in
nych uroczystościach religijnych organizowanych przez 
korporacje i parafie, odpowiednie postępowanie i zacho
wanie się członków oraz uczestnictwo w pogrzebach 
współbraci. Szczególnie ta ostatnia czynność była mocno 
podkreślana w działalności tych organizacji, co wiązało się 
z panującym już w średniowieczu przekonaniem, że godna 
oprawa religijna ceremonii żałobnej ma duży wpływ na dal
sze losy duszy zmarłego. 

Każde bractwo dążyło do tego, by mieć w swoim ko
ściele parafialnym osobną kaplicę i swój własny ołtarz, przy 
którym odprawiano nabożeństwa. Szczególnie uroczyście 
obchodzono święto patrona swojego zrzeszenia. W brac
twach skupiało się ówczesne życie religijne i obyczajowe 
wszystkich członków cechu, ich rodzin i czeladzi. Dane 
bractwo własnym kosztem utrzymywało kaplice oraz po
siadało cały sprzęt liturgiczny. Po zakończonym nabożeń
stwie przełożeni bractwa cenniejsze przedmioty, takie jak 
kielichy czy lichtarze, składali do specjalnej skrzyni i zamy
kali na klucz żelazną kratę oddzielającą kaplicę od nawy 
bocznej. Za takie przywileje oraz za odprawianie kilka razy 
w roku mszy w ich kaplicy płacili proboszczowi roczną 
opłatę. Opłaty te były uzależnione między innymi od za
możności danego cechu. Poza tym każde bractwo utrzy
mywało kasę pogrzebową dla swych członków1. W odnie-
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sieniu do Tczewa ten charakter bractw ujawniły dopiero 
wizytacje z drugiej połowy XVI wieku, jednak nie ulega 
wątpliwości, że bractwa rzemieślników i członków ich ro
dzin powstały i działały już w średniowieczu. 

Oprócz bractw działały również wspólnoty dewocyjne 
i charytatywne. Ich członkowie dążyli do pogłębionego 
przeżywania wiary w ramach obowiązującej doktryny reli
gijnej. Wyróżnić można także bractwa ubogich, które to 
nie tyle grupowały uboższe kręgi mieszkańców miast, ale 
były powoływane do opieki nad przybyszami w mieście, 
szczególnie w wypadku ich śmierci i konieczności urządze
nia pogrzebu. Charakter dewocyjny miały z reguły bractwa 
maryjne, jednak na ich temat nie ma żadnych wzmianek 
w dokumentach z wizytacji z drugiej połowy XVI wieku. 

Działały także ekskluzywne bractwa strzeleckie, których 
członkowie zajmowali się ćwiczeniem strzelania z łuku. Śre
dniowieczny rozkwit bractw cechowych trwał aż do cza
sów wystąpienia Marcina Lutra. Reformacja znalazła po
datny grunt i zaciekłych wyznawców, ponieważ członkami 
cechów i ich bractw byli przeważnie Niemcy. Sprzyjały temu 
również zewnętrzne okoliczności, takie jak bliskie sąsiedz
two Gdańska, Malborka i niedalekiego Królewca, centrali 
pism protestanckich. Pierwsze nowinki religijne dotarły do 
Tczewa z Gdańska i znalazły wśród niemieckiej ludności 
wielu zwolenników. 

Reformacja i kontrreformacja przyczyniły się także do 
powstawania licznych konfliktów wyznaniowych, także 
w korporacjach rzemieślniczych. Spowodowały one mię
dzy innymi, że mistrzowie ewangeliccy zaczęli tworzyć 
odrębne, wyłącznie protestanckie bractwa religijne, 
wyposażone w sprzęty liturgiczne i pogrzebowe oraz ma
jące własnych starszych. Organizacje te, skupiające na wzór 
dawniejszych katolickich bractw religijnych przedstawicieli 
jednej lub kilku korporacji zawodowych i ich rodzin, były 
zamknięte dla katolików. W krótkim czasie całe miasto było 
protestanckie razem z cechami rzemiosła i ich bractwami. 
Także zmiany wprowadzone w liturgii przez Marcina Lutra 
takie jak zniesienie kultu świętych, nabożeństw i modlitw 
za dusze zmarłych, odpustów, spowodowały, że funkcje 
religijne pełnione przez bractwa utraciły znaczenie. 

Wizytator biskupi w 1583 roku informował biskupa mię
dzy innymi o nieprzychylnym stosunku tczewian do ob
rzędowości katolickiej2. Stwierdzał także, że nową wiarę 
przyjęli bogaci, a przy katolicyzmie pozostali biedni. 
Teraz bractwa pełniły funkcje przede wszystkim zawo
dowe, towarzyskie i samopomocowe. Dlatego te brac
twa, które miały charakter czysto religijny, np. działające 
w średniowieczu bractwa Bożego Ciała przestały istnieć. 
Przetrwały tylko bractwa będące jednocześnie cechami3. 
Wiązało się to pewnie z posiadanym przez nie majątkiem 
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typu kaplice, ołtarze czy sprzęt liturgiczny. Wizytacja z 1583 
roku4 podaje bractwa cechowe, które opiekowały się kapli
cami do nich należącymi, inwentarz jak również nazwiska 
starszych bractw. Były to bractwa: 

• Bractwo Rybaków opiekujące się kaplicą rybacką wy
posażoną w pozłacany srebrny kielich z paterą, szkatułę 
z dwoma korporałami i kustodiami, żółto-czerwony ornat, 
sukienny czerwony ornat, pięć prześcieradeł, cztery ręcz
niki, cztery skrzynki, dwa całe mosiężne lichtarze, jeden 
połamany, jeden mały do porannej mszy roratnej, mszał 
niemiecki, dwie świece na ołtarz, cztery na kierce i para 
cynowych ampułek. Starszymi byli Idzi Kudelnik i Urban 
Gembala. 

• Bractwo Szewców opiekujące się kaplicą świecką z oł
tarzem św. Michała, wyposażoną w pozłacany srebrny kie
lich z pateną, który był trzymany u starszego bractwa, czer
wony humerał w złoto-srebrne cętki, żółte antependium, 
dwa czerwone sukienne ornaty, ornat brunatny, ornat czer
wony, cztery sukienne humerały, trzy manipularze, trzy stu
ły, pas, dwie alby, dwie szkatuły zawierające dwa korporały 
z kustodiami, cztery mszalne świece, dwie cienkie świece, 
osiem ksiąg: liber sententiarum, mamotrectus, trzy perga
minowe brewiarze, dwa diurnaliki, mszał niemiecki. Star
szymi byli Maczk, Kaszuba i Klukiocha. 

• Bractwo Krawców opiekujące się ołtarzem krawiec
kim nie zamkniętym, wyposażonym w pozłacany srebrny 
kielich z pateną trzymany u starszego bractwa, całun z prze
ścieradłem kamchowym, dwa obrusy, dwie alby, złoto
głowy humerał, krzyż od ornatu, ale nie było ani jedne
go ornatu, dwie puste szkatuły, zgniły pergaminowy 
mszał, nie było świec ani ampuł. Starszymi byli Jerzy 
Solca i Maciej Gorzałka. 

• Bractwo Szyprów opiekujące się kaplicą z ołtarzem 
szyferskim, wyposażoną w całun kamchowy i drugi pro
sty, kielich z pateną spłonął podczas wojny, czarny sukien
ny ornat, dwie alby, czarny adamaszkowy humerał, hume
rał w srebrne cętki, trzy stuły, serzynkę, wyszywany obrus, 
pergaminowy mszał. Starszymi byli Mateusz Goczał i Jan 
Vitemberg. 

• Bractwo Piekarzy opiekujące się ołtarzem piekarskim 
nie zamkniętym, wyposażonym w całun albo oponę kam-
chową. Kielich z pateną, obrus i humerał zaginęły. Starszy
mi bractwa byli Kasper Krowa i Hans Libicz. 

• Bractwo Piwowarów opiekujące się kaplicą browar-
ską z ołtarzem, wyposażoną w pozłacany srebrny kielich 
trzymany przez starszego bractwa, mszał niemiecki, sukien
ny brunatny ornat, drugi ornat płócienny, trzy alby, dwa 
humerały w tym jeden w srebrno-złote cętki, cztery obrusy, 
dwa ręczniki, skrzynkę, jedną świecę, bo druga została skra
dziona. Starszymi byli Marcin Rymarz, Andrzej Wilmut, An
drzej Gaszior i Tomasz Turek. 

• Bractwo Oraczy opiekujące się kaplicą gburskiego 
bractwa, wyposażoną w pozłacany srebrny kielich trzy
many u starszego bractwa, ozdabiany brunatny sukien
ny ornat, humerał ze srebrnymi cętkami, ozdobny czerwony 
sukienny ornat, para cynowych ampułek, mosiężny lich
tarz na osiem świec, cztery obrusy, trzy ręczniki, białe 
antependium, szkatułę z dwoma korparałami, siedem 
skrzynek do świec, mszał niemiecki. Starszymi byli Gre-
gorota i Gregier Kleysz. 

• Bractwo Strzelców Kurkowych opiekujące się kaplicą 
strzelnicką, wyposażoną w pozłacany srebrny kielich z pa

teną, pustą szkatułę, dwa kamchowe ornaty bez ozdób, 
serzynkę, ręcznik, dwie pary cynowych ampuł. Starszymi 
byli Gregier Kleysz i Kuphus. 

• Bractwo Ubogich opiekujące się ołtarzem nieza-
mkniętym, wyposażonym w dwa sukienne ornaty, dwa 
ornaty kamchowe, duży całun czerwony aksamitny, 
całun kamchowy, pięć obrusów, albę, antependium, pięć 
serzynek, trzy stuły, pas, parę cynowych ampułek, trzy 
świece. Kielich spłonął. Starszymi byli Mateusz Goczalk 
i Hans Branth. W 1583 roku wizytator wzmiankuje tak
że, że bractwo ubogich miało ołtarz bardzo biedny i za
niedbany. 

Niestety danych o starszych cechów w bractwach 
nie zawiera już wizytacja z 1597 roku5. Wymienia tylko 
kaplice i ołtarze należące do bractw. Kaplice z ołtarzami 
posiadały bractwa: rybaków z ołtarzem pod wezwaniem 
św. Michała, szewców z ołtarzem pod wezwaniem 
św. Michała, szyprów z ołtarzem pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela, w 1597 roku była już opuszczona, raj
ców z ołtarzem pod wezwaniem Najświętszej Marii Pan
ny, piwowarów - nie ma wzmianki o wezwaniu ołtarza, 
oraczy - również nie ma wzmianki o wezwaniu ołtarza, 
strzelców kurkowych z ołtarzem pod wezwaniem Boże
go Ciała. Natomiast same ołtarze posiadały następujące 
bractwa: krawców w 1583 roku posiadało ołtarz, który 
w 1597 roku już nie był wzmiankowany, piekarzy dwa 
cechy miały dwa różne ołtarze, witryków posiadało 
ołtarz 10000 Męczenników. 

Z wizytacji z 1583 1597 roku wynika, że działalność reli
gijna bractw miała charakter raczej tylko formalny. Według 
wizytacji z 1583 roku kaplice były zamknięte, brudne i od 
dawna nie odprawiało się w nich nabożeństw. Nie było tam 
nawet obrusów czy świec, ponieważ bractwa nie uznawały 
ceremoniału katolickiego. W 1597 roku kaplice otworzono 
wizytatorowi z ociąganiem, dopiero po naradzie bractw. 
Były one w dalszym ciągu brudne i bez opieki. Klucze do 
kaplic znajdowały się u starszych bractw a nie u pro
boszcza. Sprzęt liturgiczny zachował się tylko w kaplicy 
rybaków, oraczy, szewców i piwowarów. Bractwa wy
płacały co roku proboszczowi określone sumy za po
sługi religijne, między innymi za odprawianie mszy w ich 
kaplicach. Bractwa rybaków, oraczy, szewców i jedno 
z bractw piekarzy płaciły po 4 grzywny. Drugie bractwo 
piekarzy płaciło po 10 grzywien rocznie. Pozostałe brac
twa nic nie płaciły6. 

. W XVIII wieku jedynym bractwem w kościele pod 
wezwaniem św. Krzyża było Bractwo św. Anioła Stróża. 
Zostało ono założone przez ojców paulinów z Topolna 
24 listopada 1726 roku. Bractwo to skupiało zarówno star
szych jak i młodszych członków, którzy byli zobowiązani 
do bardzo sumiennego wykonywania praktyk religijnych, 
dobrych uczynków i nawiedzania chorych7. Statut brac
twa, łącznie z wykazem jego braci i sióstr, był przechowy
wany od 1726 roku w archiwum parafialnym. Co się z nim 
stało - nie wiadomo. 

W 1770 roku statuty bractwa wydano drukiem, naj
prawdopodobniej w Gdańsku, a następnie w Chełmnie pod 
rozbudowanym tytułem: Droga wieczności albo nabożeń
stwo brackie do ŚŚ. Aniołów Stróżów i opiekunów dusz 
ludzkich w kościele farnym tczewskim założone, a dla 
większego nabożeństwa i uszanowania tychże ŚŚ. Stró
żów naszych za pozwoleniem zwierzchności do druku po-
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dane w roku 1770. Nowy nakład roku 1854 w Chełmnie 
drukiem J. Gółkowskiego8. Bractwo nie miało żadnych 
utwierdzonych fundacji, a utrzymywało się z jałmużny. 
Niewiele też miało inwentarza. 

W 1728 roku opiekowało się ołtarzem rzeźbionym i od
nowionym w roku 1725, ale jeszcze surowym, z dwoma 
obrazami św. Anioła Stróża i św. Michała. W skład inwen
tarza wchodziły: dwa antependia, jedno z płótna haftowa
ne w złote kwiaty, drugie skórzane pozłacane, dwa duże 
obrusy i dwa małe, haftowana alba, dziesięć zasłon jedwab
nych: cztery czerwone, cztery zielone i dwie fioletowe, z tym 
że wszystkie były stare, cztery świeczniki cynowe nowe, 
wielka szafa dębowa znajdowała się w zakrystii, druga sza

fa mniejsza, również dębowa, znajdowała się w kaplicy 
i dwie lampy cynowe9. 

W 1780 roku bractwo posiadało trzy srebrne świeczni
ki, cztery cynowe lichtarze, mosiężny krzyż, komżę, mały 
dzwonek, cynową patenę dla braci i sióstr do zbierania 
jałmużny, mosiężny świecznik z sześcioma świecami, trzy 
chorągwie, dwanaście jedwabnych obrusów, siedem płó
ciennych kap, trzydzieści sześć jedwabnych kap i dwa pa
cyfikały. Przełożonym bractwa był wikariusz parafii10. 

Bractwo św. Aniołów Stróżów miało monopol w Tcze
wie na działalność o charakterze brackim. Następne stowa
rzyszenie tego typu powstało dopiero 31 stycznia 1857 
roku, było to Bractwo Trzeźwości". 

Fara pod wezw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Fot. B. J. Okońscy 
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ALICJA SŁYSZEWSKA Nowy most zastąpi dawny? 
Historia przedwojenna 

Zanim w gminie Gniew powstanie nowy most, 
warto przypomnieć, że prawie w tym samym miej
scu, do roku 1927 dwa brzegi Wisły na wysokości 
Opalenia spinał stalowy most drogowo-kolejo-
wy. Potem istniały tam przeprawy prowizorycz
ne. Dziś można zobaczyć tylko ich pozostałości 
- wystające z wody filary. Dzieje mostu opaleń-
skiego (jak również historia powstałych na jego 
miejscu mostów wojskowych) są bardzo intere
sujące i warto je przypomnieć. 

Pruska konstrukcja 

Most pod Opaleniem był ostatnim mostem zbudo
wanym na Wiśle w zaborze pruskim przed pierw

szą wojną światową. Budowano go równolegle z wąskoto
rową koleją Smętowo-Kwidzyn-Prabuty, łączącą Kwidzyn 
z siecią kolejową na lewym brzegu Wisły. Most miał długość 
1058 m, a szerokość 11,3 m. Składało się na to dziesięć przęseł 
o rozpiętościach (2x78 +5x30+3x78). Duże przęsła wznosiły 
się nad rzeką i miały górny pas paraboliczny, mniejsze nad 
terenami zalewowymi były o pasach równoległych. Stalową 
konstrukcję dostarczyły huty w Westfalii, Towarzystwa Har-
kort w Duisburgu i w Oberhausen oraz huty Laura w Siemia
nowicach i Królewska w Chorzowie. Ciężar konstrukcji wy
nosił 11000 ton. Filary posadowiono na drewnianych pa
lach. Koszt tej budowli wynosił podobno 9 milionów marek 
niemieckich. Decyzja o tej inwestycji była spowodowana prze
widywanym konfliktem zbrojnym z Rosją. 

31 sierpnia 1909 roku oddano część mostu przeznaczo
ną do użytku konnego, o trzymetrowej szerokości, potem 
położono dwa tory kolejowe. W okresie pokoju nad jed
nym z torów położony został drewniany pomost o szero
kości 5,5 m, co umożliwiało dwustronny ruch pojazdów. 

Nowa polityka 

Most przetrwał pierwszą wojnę światową, lecz po 
jej zakończeniu powstała nowa sytuacja poli

tyczna. W skład odrodzonej po zaborach Polski weszły 
tylko ziemie na lewym brzegu Wisły, wraz z całą szeroko
ścią rzeki. Po plebiscycie Komisja Graniczna Państw 
sprzymierzonych wyznaczyła w sierpniu 1920 roku gra
nicę polsko-niemiecką na prawym brzegu Wisły. Do Pol
ski, na prawym brzegu, włączono pięć wiosek janowskich, 
przystań w Korzeniewie i przyczółek na przedłużeniu mostu 
opaleńskiego oraz krótki, trzynastokilometrowy odcinek wału 
przeciwpowodziowego na wysokości wspomnianych wio
sek. Ta sytuacja sprawiła, że o dalszym losie mostu przesą
dziły znowu, tym razem polskie, względy strategiczne. 

W 1927 roku Sztab Główny Wojska Polskiego z uwagi 
na obronność granicy podjął decyzję o zdemontowaniu 
mostu. Za słusznością tej decyzji przemówiły też względy 
gospodarcze, ponieważ ruch kołowy w tym czasie na mo
ście opaleńskim był bardzo mały. 

Obiekt został przeniesiony do Torunia, gdzie był bar
dzo potrzebny, a na budowę nowego mostu Polska nie 
mogła sobie pozwolić. Przeniesienie go sprawiło, że miesz
kańcy kilku wiosek polskich po prawym brzegu Wisły zna
leźli się w trudnym położeniu, bowiem mieszkająca tam lud-

Most przez Wisłę pod Opaleniem z 1909 roku. 
[w:] B. Chwaściński, Mosty na Wiśle i ich budowniczowie, Warszawa 1997, s. 125; Arch. Dok. Mech w W-wie 
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ność została pozbawiona bezpośredniego kontaktu z resz
tą kraju, mimo wprowadzenia przeprawy promowej. 

Do Torunia 

Istniejący w ówczesnym czasie w Toruniu most drogo-
wo-kolejowy nie wystarczał miastu, zwłaszcza, że był 

położony z dala od śródmieścia. Naczelnik wydziału mo
stowego Departamentu Drogowego Ministerstwa Robót 
Publicznych, Stanisław Hoffman-Kalinowski podjął zatem 
starania o budowę nowego mostu. W związku z trudno
ściami finansowymi Skarbu Państwa inżynier rzucił myśl, 
by rozebrać stalowy most z Opalenia i przenieść właśnie 
tu. Wykonano nowe podpory oblicowane granitem i prze
wieziono przęsła. 

Most w Toruniu zaprojektowano jako ośmioprzęsłowy 
o rozpiętościach, licząc od lewego brzegu (2x78+5x130+78). 
Z mostu opaleńskiego pozostały zatem dwa przęsła o roz
piętości po 78 m, które Ministerstwo Robót Publicznych 
przeznaczyło na budowę mostu na zalewie Warty koło Czar-
kowa pod Koninem. 

Most pod Opaleniem musiał być jednak nieco przero
biony, bowiem wewnątrz dźwigarów znajdowały się na nim 
dwa tory kolejki wąskotorowej, oddzielona żelazną kratą 
jezdnia dla ruchu kołowego oraz chodnik dla pieszych. 
W Toruniu cała szerokość między dźwigarami była przewi
dziana na dwa tory tramwajowe i dwie jezdnie kołowe, na
tomiast chodniki dla pieszych zaprojektowano na wspor
nikach na zewnątrz dźwigarów. 

Na rozbiórkę mostu w Opaleniu i budowę podpór mostu 
przez Wisłę w Toruniu ogłoszono przetarg, który wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych inż. Leszek Muszyń
ski. Do robót przystąpiło w lipcu 1928 roku. Kierował nimi, ze 
strony przedsiębiorstwa, Wacław Frankowski. 

Jedno duże przęsło o rozpiętości 130 m ważyło 1575 ton, 
mniejsze o rozpiętości 78 m - 770 ton, a ciężar całej konstruk
cji wynosił 11800 ton. Demontaż dużego przęsła trwał śred
nio 20 dni, a mniejszego 12 dni. Prace demontażowe obejmo
wały również załadowanie części na podstawione barki oraz 
rozbiórkę przyczółków i filarów. Granitową licówkę, uzyska
ną z rozbiórki podpór, także wysłano do Torunia. Roboty 
demontażowe ukończono 15 listopada 1929 roku. 

Propaganda niszczenia 

Tymczasem Niemcy, mimo suwerenności Polski, pod
jęli akcję propagandową prezentując demontaż 

mostu jako brak gospodarności i dobrej woli. Pomawiano 
władze polskie o umyślne powodowanie zagrożeń powo
dziowych, a nawet wandalizm i szał niszczenia. 

Do licznych gazet zachodnich Niemcy przekazywali 
relacje i zdjęcia sterując opinią publiczną i wzniecając anty
polskie nastroje. Organizowano podobno nawet wycieczki, 
pogadanki i seanse filmowe, rozsyłano fotografie z tenden
cyjnymi komentarzami. Te wiadomości docierały nawet do 
Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej. 

Chodziło nie tylko o sam most, ale o zwrócenie uwagi 
opinii publicznej na roszczenia granicowe Niemiec w związ
ku, ich zdaniem, z niewłaściwym wyznaczeniem. 

Na tym samym miejscu 

W czasie drugiej wojny światowej, na miejscu daw
nego mostu opaleńskiego, Niemcy rozpoczęli 
budowę nowego, którego już nie dokończyli, 

a w lutym 1945 roku wycofując się, ze względów strate
gicznych wysadzili w powietrze. Widoczne do dziś pod
pory są jego pozostałością. 

Napierające wojska radzieckie na starych podporach 
zbudowały drewnianą konstrukcję, która służyła do prze
praw frontowych. Rozebrały ją w 1946 roku. 

Ciekawostka 

W wolnej chwili warto wybrać się do Opalenia, by 
dalej, kierując się na południe w stronę Widlic, 

zobaczyć nasyp kolejowy, a na nim stare tory, którymi dojść 
można do wału wiślanego. Tu krajobraz wzbogacają pozo
stałości filarów dawnego mostu, wyłaniające się z Wisły. 
Szkoda, że nie będą w stanie udźwignąć nowej, planowa
nej inwestycji, która połączy bezpośrednio mieszkańców 
powiatu tczewskiego i kwidzyńskiego. 

Pozostaną lokalną atrakcją turystyczną i historycznym 
wspomnieniem dawnej architektury mostowej. 

Most z Opalenia przeniesiony do Torunia. 
Fot. Mariusz Wiórek 
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KS. ANASTAZY NADOLNY Miał 
pseudonim 

„Konar" 
oddziału z pięcioosobową grupą partyzancką ppor. rez. 
WP Józefa Krzemińskiego ps. „Mołojec". Wołoszyk sta
nął na jej czele, a Krzemiński, młodszy jego kolega 
- kleryk z pelplińskiego seminarium duchownego, zo
stał zastępcą komendanta. Grupa później wzrosła do 
kilkunastu osób. Wołoszyk nawiązał także współpracę 
z Józefem Gierszewskim ps. „Ryś", komendantem TOW 
„Gryf Pomorski". Jego grupa zbudowała w Borach Tu
cholskich do końca wojny 23 dobrze zamaskowane 
schrony partyzanckie. Wyjątkowo duży, silny schron 
dla 20 uzbrojonych osób, dowództwa i na dokumenty 
partyzanckie i kościelne wybudowany został w 1943 
roku w Gułowie, pow. Chojnice. W nich się ukrywano 
i stąd dokonywano wypadów. Ksiądz Wołoszyk odpra
wiał w nich msze Św. i sprawował sakramenty. Upoważ
nienie - „ f a c u l t a t e s " o t rzymał od internowanego 
w Gdańsku biskupa Konstantyna Dominika. W 1941 
roku, przebywając w Wielkim Klinczu, u Kosznika, był 
zagrożony aresztowaniem. Ocalał dzięki temu, że nie 
został rozpoznany przez żandarma Kocha z Lipusza. 

Kiedy w 1942 roku namiestnik i gauleiter na Okręg Rze
szy Gdańsk - Prusy Zachodnie, Albert Forster, w specjal
nej odezwie nakazał miejscowym Polakom, by wpisywali 
się na niemiecką listę narodowościową, Wołoszyk odniósł 
się do nakazu negatywnie, uważając przyjęcie listy za zdra
dę narodową, tym bardziej, że pociągało to za sobą powo
łanie do niemieckiego wojska. Jednak przyjmował do swe
go oddziału zarówno tych, którzy uchylając się od tego 
przymusu, chronili się w partyzantce, jak i dezerterów z We
hrmachtu, wiedząc, że listę podpisali ze strachu lub pod 
przymusem. 

Wiosną 1942 roku nastąpiło spotkanie Wołoszyka z Ja
nem Łangowskim ps. „Igła" - delegatem Polskiej Armii 
Powstania (PAP) z Torunia, krewnym rodziny Łangowskich 
z Konarzyn. Łangowski przekazał Wołoszykowi polecenie 
włączenia jego partyzanckiego oddziału do PAP, jak rów
nież nominację na stopień organizacyjny podpułkownika. 
Teren operacyjny miał zamknąć się w granicach miejsco
wości: Skarszewy - Kościerzyna - Brusy - Wiele - Karsin 

- Czersk. Delegat odebrał od Wołoszyka przysięgę i pole
cił mu jako dowódcy zorganizowanie batalionu wojska, 
upoważniając go do awansowania swych podkomendnych 
na organizacyjne stopnie oficerskie do kapitana włącznie. 
Wołoszyk przystąpił do tworzenia struktur PAP, otrzymaw
szy przy następnym spotkaniu z toruńskim delegatem odpo-
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F ranciszek Wołoszyk urodził się 23 maja 1913 
roku w Konarzynach jako syn rolnika Fran
ciszka, ochotnika w wojnie polsko-bolszewic-
kiej w 1920 roku i Barbary zd. Wardyn. W 1933 

roku ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie w Koście
rzynie. Studiował teologię w Wyższym Seminarium Du
chownym w Pelplinie, gdzie 4 czerwca 1939 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie i został wikariuszem-ekspozytem 
w Komierowie koło Sępólna Krajeńskiego. Tu zastał go 
wybuch wojny. Ponieważ patriotycznymi kazaniami naraził 
się Niemcom, musiał opuścić placówkę i próbował dostać 
się do Warszawy. W Skierniewicach internowało go woj
sko niemieckie. Dzięki pomocy Kazimiery Kawki, byłej 
kierowniczki poczty w Wałdowie (pow. Kościerzyna), 
udało mu się zbiec i powrócić na Kaszuby. Nie mógł 
jednak podjąć pracy duszpasterskiej, gdyż był poszu
kiwany przez Niemców. Zdecydował się ukryć u znajo
mego Józefa Lizakowskiego w Knieji, pow. Chojnice nad 
jeziorem Wdzydze. W mieszkaniu Lizakowskiego od
prawił w 1939 roku pasterkę z udziałem około 80 zaufa
nych okolicznych mieszkańców. Odtąd wśród nich pro
wadził tajne duszpasterstwo. 

Na przełomie 1939/1940 roku, przy współudziale braci 
Kulasów, utworzył z kilkuosobowej grupy oddział nazwa
ny Wojskową Organizacją Podziemną, której został komen
dantem i przyjął ps. „Konar". W stajni u Lizakowskiego 
miał ukryty radioodbiornik, z którego udostępniał wiado
mości okolicznym mieszkańcom. W Wielkanoc 1940 roku 
odprawił mszę św. rezurekcyjną na wyspie Ostrów położo
nej na jeziorze Wdzydze, u rodziny Knitterów przy udziale 
około 800 wiernych. Podobne msze odprawił także w 1943 
i 1944 roku, nazywając tę ostatnią „nabożeństwem zmar
twychwstania Polski". Udzielał też posługi duszpasterskiej 
jako spowiednik. 

Z powodu nasilających się na niego niemieckich ob
ław (Niemcy nazywali go „hersztem polskich bandytów") 
zmuszony był często zmieniać miejsce pobytu. W maju 
1940 roku zamieszkał w Górkach, pow. Chojnice u wuja 
Stanisława Wardyna, a następnie u Apolonii Łangowskiej 
w domu przy drodze z Olpucha do Nowej Kiszewy. Tu 
odnalazła go łączniczka Związku Walki Zbrojnej ze Staro
gardu, przywożąc fałszywe dokumenty osobiste z propo-
zycją ucieczki do Warszawy, lecz Wołoszyk odmówił. 

Zapewne w październiku 1941 roku w rejonie leśniczów
ki Podrąbiona pow. Chojnice, nastąpiło połączenie jego 



więdnie dokumenty na piśmie. W ramach przyznanych mu 
pełnomocnictw awansował Krzemińskiego na kapitana oraz 
kilku innych na podoficerów, odbierając od nich przysię
gę. Na każdą wieś wyznaczał zaprzysiężonego dowódcę. 
Jednak, wbrew instrukcji, nie prowadził ewidencji w oba
wie dostania się jej w ręce wroga. 

Niezależnie od działań partyzanckich polegających 
na zdobywaniu broni i żywności, ks. Wołoszyk wysłał 
kilkadziesiąt ostrzeżeń do poszczególnych Niemców 
i posterunków żandarmerii, odznaczających się okru
cieństwem w stosunku do Polaków. Listy te podpisy
wał jako komendant Rejonowy PAP. Prowadził akcję 
propagandową za pośrednictwem ulotek i listów, które 
podpisywał: Komendant „Konar" - Polska Organizacja 
Podziemna Walki o Wolność Polski. W czasie powsta
nia warszawskiego przez łącznika (o nieznanym nazwi
sku) ks. Wołoszyk otrzymał z Torunia wiadomość o włą
czeniu jego partyzanckiej grupy do Pomorskiego Okrę
gu AK, o wstrzymaniu akcji powstańczej do odwołania 
oraz o nadaniu mu Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami. 

W związku ze zbliżającym się frontem wschodnim 
i wzmożeniem aktywności represyjnej ze strony Niemców, 
Wołoszyk zaszył się w lasach koło Konarzyn, gdzie razem 
ze swoją rodziną doczekał wyzwolenia. 

Aresztowany przez Rosjan, zdołał zbiec i ukryć się. Po 
zakończeniu wojny krótko pracował w rodzinnej parafii 
Konarzyny. Przez kilka miesięcy w szpitalu w Kościerzynie 
leczył się na tyfus i chorobę płuc. 15 stycznia 1946 roku 
został mianowany kapelanem Szpitala Powiatowego w Tcze
wie. Zagrożony aresztowaniem przez UB, zbiegł na Zachód. 
Przez N iemcy (Papenburg) dostał się do Francji, gdzie praco
wał wśród polskich górników (Staffenfelden i La Murę). 29 lu
tego 1948 roku wyjechał do Wenezueli. Krótko pracował 
w charakterze ogrodnika, a następnie otrzymał pracę w para
fii katedralnej w Caracas, gdzie zorganizował również polski 
ośrodek duszpasterski i został mianowany rektorem Polskiej 
Misji Katolickiej. 

Czcigodny 
Ksiądz Proboszcz Tadeusz Knut 
Parafia św. Antoniego, Konarzyny 

Łącząc się duchowo z tą doniosłą Uroczystością poświęcenia pamiątkowej tablicy w rodzinnej parafii naszego byłego kapelana Sióstr Westiarek Jezusa w 
Detroit i Fundatora Domu Zakonnego w Sunny Hills na Florydzie, przesyłamy serdeczne pozdrowienia z Sunny Hills, Florida, gdzie spoczywa śp. Ksiądz 
Generał Franciszek Wołoszyk. 

Dobiega już 15 lat od śmierci wielkiego Kapłana i Opiekuna Polonii. Zmarł 10 stycznia 1987 r. w swoim domu, który za swoje oszczędności wybudował 
i przeznaczył aby służył dla ludzi starych i chorych, którzy potrzebują szczególnej i serdecznej opieki. W tym celu sprowadził Siostry Westiarki do Sunny Hills 
8 października 1983 r. aby zamieszkały w tym domu i służyły Bogu w posłudze bliźnim. Był fundatorem i pierwszym naszym podopiecznym. Tu chorował na 
serce wyczerpany trudami pracy duszpasterskiej. Wyczerpany tą pracą potrzebował osobistej opieki jakiej doznał od nas Sióstr Westiarek. 

Jego wspaniała postać pozostała w pamięci wszystkich, z którymi się spotkał i służył jako kapłan. Głęboko wczuwał się w potrzeby drugiego człowieka. 
Często mawiał: „Musimy służyć każdemu jak Matka Teresa z Kalkuty, bo w każdym jest Chrystus". 
W posłudze duszpasterskiej w Domu Starców widział ogromną potrzebę opieki nad starszymi i chorymi kapłanami, aby mieli zapewnioną starość i mogli 

odprawiać lub uczestniczyć w ofierze Mszy Św. W domu Księdza Wołoszyka, który jest teraz Domem Zakonnym jest kaplica i Najświętszy Sakrament. Mamy 
tu codziennie Msze Św. gdzie uczestniczą nasi podopieczni. 

Od czasu śmierci Księdza Wołoszyka, w każdą sobotę jest ofiarowana Msza Św. za duszę śp. Ks. Franciszka Wołoszyka, fundatora tego domu. Do kaplicy 
przychodzą Polacy mieszkający w Sunny Hills. Ksiądz Franciszek był oddany Polonii, a szczególnie ludziom starszym. Jego radość była wielka, kiedy sam 
osobiście przyjął pierwszych podopiecznych pod opiekę sióstr. Jego idee żyją wśród nas i dzięki Bożej Opatrzności możemy je kontynuować. 

Dzieląc się powyższymi wspomnieniami o naszym wielkim przyjacielu, kapłanie według Serca Bożego, Opiekuna Polaków i naszym opiekunie, pragniemy 
podziękować Księdzu Proboszczowi i Jego Parafianom za wyrażenie wdzięczności i dumy o swoim Wielkim Kapłanie, Rodaku w postaci odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej ku jego czci. 

Będziemy razem z Księdzem Proboszczem i wszystkimi uczestnikami, łączyć się duchowo na modlitwie dziękczynnej w tym uroczystym dniu dla parafii. 
Niech Dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie za cudowny gest wdzięczności dla Wielkiego Kapłana i Patrioty, Księdza Generała Franciszka Wołoszyka. 

Z wyrazami głębokiej czci i serdecznej wdzięczności pozostają oddane w Panu i Maryi Królowej Polski. 

Siostry Westiarki Jezusa w Sunny Hills na Florydzi 
Siostra Natalia Kwiatek 

Przełożona Domu 

W 1951 roku przeniósł się do Kanady (St. Boniface 
w Manitobie), a w 1966 roku do USA (Hamtramck-Detroit). 
Wszędzie, obok pracy pastoralnej, rozwijał szeroką działal
ność społeczną i narodową wśród Polaków. Był kapela
nem Koła Żołnierzy AK w Detroit. W 1983 roku przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Sunny Hills na Florydzie, gdzie 
zmarł 10 stycznia 1987 roku i tam został pochowany. Jest 
autorem wspomnień „Ogień i Łzy" (Detroit 1982). 

Odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari 
ki. V w 1982 roku. Trzy lata później Prezydent RP na Ob
czyźnie awansował go do stopnia generała brygady. 

* * * 



ANDRZEJ GRZYB 

Hubertus 
Dzisiejsze „Hubertusy" mają w Polsce tradycję niedawną. Spotkania na przełomie paździer

nika i listopada pasjonatów jazdy konnej, hodowców koni, miłośników piękna i przyrody są na
wiązaniem do przynajmniej dwóch dawnych tradycji. Nie tylko Polacy „starożytni" wpierw polo
wali dla mięsiwa, później dla zabawy. Królowie i „szaraczki" nieraz przedkładali chodzenie na 
niedźwiedzia, tura, żubra czy łosia nad państwowe sprawy. Z biegiem czasu polowania stały się 
też okazją do spotkań towarzyskich, prezentowania mody i politykowania. Co nie znaczy wcale, 
że dla młodzieży nie pozostały one „środkiem do zahartowania zdrowia,... szkołą życia rycer
skiego i znoszenia niewygód" (Z. Gloger, „Encyklopedia staropolska"). Druga tradycja konty
nuowana w dzisiejszych biegach hubertusowych jest też nie tylko polska miłość do konia. I tu 
długo można by pisać, lecz niech zrobią to fachowcy. 

W Polsce jeśli były pogonie za lisem, to pewno 
na przełomie XIX i XX wieku i później za przy
czyną mody angielskiej. Dzisiaj oczywiście nie 

goni się konno z psią sforą żywego lisa, lecz jeźdźca z przy
piętą do ramienia lisią kitą. W „Panu Tadeuszu" goni się 
zające, ale nic to zdrożnego łączyć tradycję i tworzyć nowe. 
Tym bardziej, jeśli gospodarz prosi, godnie przyjmuje i wi
dać, że się gośćmi cieszy. 

Na Kociewiu w ostatnich latach biegi hubertusowe 
odbywały się w Starogardzkim Stadzie Ogierów, w „Agro-
kociewiu", w „Hubertusie" w Rokocinie i u Państwa So-
bieckich w Bączku. Ale goniono też lisa w powiecie 
tczewskim i kościerskim bez względu na pogodę. A kiedy 
dobrze lisa się pogoni i pokropi na biesiadzie, jest o czym 
mówić przez cały rok. 

Dodać trzeba, że są też inne „Hubertusy". Tak nazy-
wają myśliwi swoje uroczyste spotkania towarzyskie, oczy
wiście na łonie przyrody, organizowane w pobliżu dnia 
święta swojego patrona, św. Huberta. Bywa, że te spotka
nia łączone są z hubertusowym polowaniem. 

Tegorocznego „Hubertusa" w Bączku rozpoczęto w po
łudnie prezentacją odprawą jeźdźców... i dosiadaczy żela
znych rumaków, harlejowców, których zaproszono do 
udziału w hubertusowym biegu. Potem jeźdźcy, którym 
przewodził gospodarz Hubertusa, Zenon Sobiecki, pognali 
galopem w okoliczne lasy, gdzie na ścieżkach i bezdrożach 
ustawiono dla utrudnienia, a może raczej dla uatrakcyjnie
nia biegu, przeszkody. Utrapieniem, oczywiście jak naj
bardziej dopuszczalnym, była jesienna pogoda-było chłod
no i co rusz siąpił deszczyk. Kiedy jeźdźcy dojeżdżali do 
pierwszej polany, wyjrzało oczekiwane szczególnie przez ki
bicujących gości słoneczko. Przy pięknej już pogodzie popi
sy jeździeckie podziwiała wcale niemała grupka gości. 

Wszyscy zaproszeni (około trzystu z Kociewia, Pomo
rza, a i całej Polski) dotarli, choć jedna bryczka straciła 
dyszel, na pierwszy postój. Przywiozły ich bryczki, wozy 
i samochody. Na dużej łące, przy lesie, jeźdźcy przesko
czyli kilka przeszkód. Nie wszyscy..., bo jeden spadł z sio
dłem do rowu, a jego koń kłusem ruszył w kierunku stajni. 
Nie popsuło to dobrego humoru pozostałym jeźdźcom i go
ściom. Raczono się ochoczo wyśmienitym grzańcem. Mu
zyczną oprawę pikniku zapewniła grupa muzyczna Tade
usza Negowskiego. 

Na kolejnym popasie w Borównie był równie dobry 
grzaniec i kąpiel w galopie dla koni. Oczywiście tu także 
konie skakały przez przeszkody. 

Z Borówna jeźdźcy ruszyli na najtrudniejszy odcinek 
wiodący błotnistą drogą przez gęsty las. Pokonali głęboki 
parów i nie tylko terenowe przeszkody. W końcu wyjecha
li na ogromną, pięknie zieloną polanę. Tu najpierw do
padł ich krótki, ulewny deszcz. Zmokli wszyscy i jeźdźcy 
i goście na bryczkach. Raczono się znowu grzańcem, 
grochówką i bigosem. Przemoczeni, ale odporni na 
wszelkie przeciwności jeźdźcy nie poddali się i rozpo
częli pogoń za lisem. 

W pogoni uczestniczyło trzydziestu jeźdźców i amazo
nek. I to właśnie amazonka triumfowała. Pogoń za lisem 
wygrała pani Anna Ziółkowska. Zebrała za to wielkie bra
wa i otrzymała puchar za zwycięstwo w „Gonitwie lisa", 
a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki „Go
nitwy lisa z okazji św. Huberta". 

Ze śródleśnej polany jeźdźcy i goście wrócili do po
siadłości Grażyny i Zenona Sobieckich w Bączku. Tam 
w „Końskim Pubie" odbyła się Biesiada Hubertusowa. Był 
pieczony prosiak, bigos i przednia zabawa do białego rana. 

I ja tam byłem... 
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HUBERT POBŁOCKI 

Mała historia 
Brzeźna Wielkiego 

Tym lapidarnym tytułem można by streścić nową książkę autorstwa Krzysz
tofa Kowalkowskiego, gdyby nie fakt, iż jest to już piąta książka o jego małej 
ojczyźnie, którą na mapie wytycza maleńki znak zwany Kociewiem. 

Krzysztof Kowalkowski wywodzący się z Kociewia, 
wprawdzie urodzony już w Gdańsku (1950) reprezentuje 
pokolenie kociewskiej inteligencji, wykształconej po dru
giej wojnie światowej - w jego przypadku to Technikum 
Budowlane i ukończone studia wieczorowe na Politechni
ce Gdańskiej - o szerokich zainteresowaniach nie tylko 
stricte zawodowych, lecz humanistyczno-historycznych. 

W przedmowie do książki Andrzej Grzyb, starosta sta
rogardzki, zauważa że „Historia, szczególnie ta mała, winna 
być znana i na co dzień bliska. Jesteśmy przecież tym, co 
było, co jest i co będzie". 

Praca mogła powstać, jak sam autor zaznacza, dzięki 
pomocy wielu Kociewiaków. Między inymi byłym i obec
nym mieszkańcom wsi, kronikom rodzinnym, zdjęciom Jana 
Butowskiego, informacjom Edwarda Kornowskiego z USA, 
kierownikom instytucji, jak: parafii w Klonówce, szkoły 
w Brzeźnie Wielkim i innym. 

Autor na 190 stronach nie omija aspektów historycz-
no-geograficzno-socjologicznych. Ucieka się również do 
analiz etnograficzno-politologicznych. Książkę otwiera roz
dział pt. „Brzeźno Wielkie - położenie wsi i jej dzień dzisiej
szy". W rozdziale „Pod niemiecką okupacją" skrótowo 
omawia martyrologię Kociewiaków, Polaków, Żydów. 

W rozdziale „Cmentarz, kapliczka i krzyże przydrożne" 
eksponuje miejsca kultu religijnego. W rozdziale „Organi
zacje działające w Brzeźnie Wielkim" podkreśla ważne dla 
współczesnych instytucje. W innym miejscu omawia rody, 
niejednokrotnie mające rozgłos ogólnopolski, jak m.in. ro
dzinę Alojzego i Ludmiły Grubbów, rodziców urodzonego 
w budynku miejscowej szkoły w roku 1958 wybitnego pol
skiego sportowca, mistrza tenisa stołowego, zdobywcę pu
charu świata w roku 1988, Andrzeja Grubby. Przedstawia 
sylwetkę nowo wybranego patrona szkoły - Bernarda Ja
nowicza, którego płaskorzeźbę w drewnie, autorstwa arty
sty rzeźbiarza Michała Mauksa, (dar Zofii i Huberta Janu-
kowicz-Pobłockich z Gdańska) odsłonięto na wewnętrznej 
ścianie budynku szkoły. Kończy zaś książkę listą i fotogra
fiami instytucji kociewskich sponsorujących jego pracę. 

Książka posiada estetyczną szatę graficzną, kolorową 
okładkę. Wydana została i wydrukowana przez Wydaw
nictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum". 
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Wiosną br. w wyniku badań ankietowych przeprowa
dzonych w okolicznych wioskach, patronem dotychczas 
bezimiennej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie 
Wielkim, wybrany został Bernard Janowicz. Natychmiast 
też dyrektor szkoły, Jacek Zakrzewski, Rada Rodziców, soł
tys wsi, Tadeusz Chełchowski, grono pedagogiczne, spon
sorzy przystąpili do działania. Jego efektem była z roz
machem zorganizowana uroczystość, związana z aktem 
nadania imienia szkole; przekazanie sztandaru, odsło
nięcie tablicy, w formie płaskorzeźby przedstawiającej 
popiersie patrona i promocja książki Krzysztofa Kowal
kowskiego pt. „Brzeźno Wielkie - z dziejów wsi". 

Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się: posłan
ka Grażyna Paturalska, poseł Edmund Stachowicz, staro
sta Andrzej Grzyb, wójt Stanisław Połom, przedstawiciele 
Kuratorium, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej 
z jej prezesem Mirosławem Kalkowskim na czele, dyrekto
rzy szkół kociewskich, sponsorzy, młodzież szkolna, spo
łeczność lokalna, rodzina i inni. 

Po tradycyjnym ceremoniale powitania gości przez 
dyrektora szkoły Jacka Zakrzewskiego, wójt Stanisław Po
łom odczytał akt nadania Publicznej Szkole Podstawowej 
imienia Bernarda Janowicza. 

Laudację na cześć patrona, ze swadą, wygłosił histo
ryk Ryszard Szwoch. Z kolei delegacja w składzie: wójt, 

Gdy po części artystycznej do głosu doszli goście po
sypały się na cześć, obecnego na uroczystości wraz 
z małżonką Heleną i licznymi członkami rodziny, nad
zwyczaj rześkiego, uśmiechniętego, radosnego - mimo 
swych 94 lat - nowego patrona szkoły, Bernarda Jano
wicza, dalsze laudacje, i to w formie: ballady, wiersza 
białego czy limeryku. Odpowiednio do chwili, miejsca 
i czasu zacytowany został wiersz innego twórcy kociew-
skiego, Andrzeja Grzyba, pt. „Kociewie" z tomiku „Sza
re kamyki": 

Tam gdzie cień stopy potrąca grudki wspomnień 
Gdzie serce biegnie za dzieciństwa wzgórze 
Gdzie dom tak duży że mieści się we śnie 
Gdzie świty za pan brat są południom i zmierzchom 
Tam jest moje Kociewie. 
Nie mniej oczekiwaną, niż wyżej wymienione punkty 

programu dnia, była prezentacja książki pt. „Brzeźno Wiel
kie - z dziejów wsi" autorstwa Krzysztofa Kowalkowskie
go. Na 190 stronach, poprzedzonych przedmową Andrzeja 
Grzyba, stwierdzającego, że „Historia, szczególnie ta mała, 
winna być znana i na co dzień bliska", autor przedstawia, 
w kolejnych rozdziałach, „Począwszy od pradziejów do ksią
żąt pomorskich", po rozdział końcowy „Bernard Janowicz 
- patron szkoły" dzieje wsi nie będącej nawet parafialną 
a jakże bogate w wydarzenia historyczne. 

sołtys, dyrektor szkoły udała się do wnętrza budynku, by 
odsłonić tablicę. Rodzina patrona przekazała dyrektorowi 
szkoły sztandar, którego poświęcenia dokonali księża ka
nonicy: Stanisław Tondytko i Edmund Kulas. Natychmiast 
grupa pierwszoklasistów złożyła nań ślubowanie. 

Czuwająca nad przebiegiem uroczystości Daria Jasiń
ska, uczennica szóstej klasy, przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego zapowiedziała, a czyniła to z dużą swobo
dą wyraziście i z wdziękiem, program artystyczny. Złożyła 
się nań, przygotowana przez nauczycielki: Danutę Wirską 
i Magdalenę Ratajczak, inscenizacja dwu bajek Bernarda 
Janowicza. 

Były nimi „Kurónek i kokoszka" oraz „Łgarz". Na dzie
dzińcu, przed szkołą, w bajkowej scenerii ze stogiem 
siana i wozem wymoszczonym słomą - na pierwszym 
planie - eksponowanymi na ścianie budynku dawnymi 
narzędziami pracy: „petrolko", „platizrem zes duszo", ce
pem i innymi, już nie używanymi, a kiedyś nieodzownymi 
na wsi kociewskiej przedmiotami codziennego użytku, dzie
ci szkolne ubrane w tradycyjne ludowe stroje, z tempera
mentem, bez zająknienia, deklamowały z wyrazem, ze zmie
niającą się intonacją głosu i innymi cechami aktorstwa, 
teksty bajek nestora kociewskich pisarzy. Dzięki „srytom 
knabasóm" zebrani goście mogli zanurzyć się ponownie 
w odległy świat baśni, przeżyć go na nowo i wzruszyć się 
do łez. 

Oprawę muzyczną uroczystości tworzył zespół Kapeli 
Kociewskiej złożony z tradycyjnych instrumentów muzycz
nych. Mirosława Muller, kociewskimi przyśpiewkami, umi
lała słuchaczom czas. 

Wielu aktualnych mieszkańców wsi może być dumnych 
ze swych przodków, z ich dokonań, postawy patriotycz
nej, walki o polskość. Równie ścisłe związki z wsią łączą 
filmującego z zapałem przebieg całej uroczystości, Jana 
Butowskiego, którego przodkowie urodzili się w omawia
nej wsi. Należy mniemać, że niebawem zostanie rozpo
wszechniona wideokaseta, jeszcze jeden dowód aktywno
ści kulturalnej Kociewiaków i dokument potwierdzający 
wolę ich trwania w swej małej ojczyźnie. 

Organizatorzy, przewidując niepewną pogodę, przy
gotowali zawczasu dla uczestników festynu pod chmur
ką trzy namioty mające chronić ich przed dokuczliwą mżaw
ką, silnym wiatrem i oscylującą tego dnia w pobliżu 0° C 
temperaturą. 

Na łostaciek wszistke lusidlim sia do stołów, na chtór-
nych dało do jeścia kuchy i kuszki. Toć wejta te na 
mlodziach mnianowane tyż kuczerkucham i pańskie: 
pulwerkuch i krymeltorta. Goście mniastowe przenie
śli sia karadejami do Karczmy Kociywski wew Szpę-
gawsku. Tamój dosteli, przed maltychem, po szkiełku 
szampóna, co jano halało na jeden szluks - na prost! 
Na maltych dało uż walne jeście: bulewki zes zozo, 
dwa zorty szmurowanygo mniasa — karbónada i łu-
brónióny kurak. Do tego ćwikła, górki i kapusta. Do 
kuchów - chto chciał - móg so łobształować u oberki 
apartnie arbata, abo kawa zes bónków. Tak wejta la
toś tego dnia było wew Brzeźnie Wielkim na Kociywiu. 
Sóm żem tamój był i co żarn wjidział na własne, obadwa 

ślypsia, cóm czuł na łuszy i co żarn wyniuchal grulkam, to 
stój i tutaj łopsisane. ' 
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1-20 
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20-32 
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Układ rzeczowy 
opracowała Katarzyna Waldecker 

(uzupełnienie 2000 r. Roman Landowski) 

1. HISTORIA 

1.1. Dział ogólny 

1. 23 lutego 1807 roku w literaturze / Roman Landowski. 
- 1987, nr 3, s. 52-55 

Utrwalone w literaturze wydarzenia z kampanii pomorskiej 
wojsk gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. 

2. 65 pułk piechoty starogardzki / Lektury naszych przod
ków. - 1990, nr 8, s. 16-19 

Przedruk z „Księgi pamiątkowej dziesięciolecia Pomorza", wy
danej w 1930 roku w Toruniu. 

3. Cierpki smak wyzwolenia. W matni dwóch terrorów / Ro
man Landowski. - 2000, nr 4 (31), s. 6-8 

Dotyczy bolesnej sprawy wywożenia Pomorzan w 1945 roku 
na Wschód. 

4. Czy i o ile jest uzasadniony pewien partykularyzm pomor
ski? / Lektury naszych przodków. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 17. 

Tekst ten pochodzi z 1934 roku, by) zamieszczony w „Dzien
niku Starogardzkim". 

5. Dlaczego ks. płk Józef Wrycza zerwał współpracę z Tajną 
Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski" / Józef Weltrowski. 
- 1995, nr 1-2 (11-12), s. 13-14 

6. Dzieje pomorskiego patrioty / Grażyna Krużycka-Gietdon. 
-1997, nr 1 (16), s. 47 

Dzieje „jednego z najwybitniejszych konspiratorów północ
nego Pomorza" Jana Szalewskiego. 

7. Enklawa Borzechowska / Jerzy Krzyś. - 1991, nr 9, s. 46-49 
280-letnia przynależność rejonu zblewsko-borzechowskie-

go do krzyżackiej komturii w Grudziądzu. 

8. General wielkiej nadziei / Katarzyna Hellwig, Barbara Krefff, 
Joanna Rolbiecka. - 1987, nr 3, s. 56 

Artykuł napisany przez uczennice Liceum Medycznego w Tcze
wie dotyczy sylwetki Jana Henryka Dąbrowskiego. 

9. Gryf i orzeł / Andrzej S. Fleming. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 15 
Autor odpowiada na pytanie dlaczego gryf i orzeł dominują 

w heraldyce pomorskiej. 

10. Inwentarz zespołu akt TOW „Gryf Pomorski" 1941-1942 
/ Marcin Westphal. - 2000, nr 2 (29), s. 3-7 

Dotyczy dokumentów odnalezionych w 1999 roku w Czarnej 
Wodzie przez Józefa Weltrowskiego. 

11. Inwentarz zespołu akt TOW „Gryf Pomorski" 1941-1942 
(dokończenie) / Marcin Westphal. - 2000, nr 3 (30), s. 29-31 

Dalszy ciąg tekstu z nr 2. 

12. Gwiazdka.... - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 70 
Jest to wstępny felieton zamieszczony w „Pielgrzymie" w 1910 

roku, drukowany z okazji Bożego Narodzenia, zawiera sporo tre
ści społeczno-politycznych tamtych lat. 

13. Jakub Fankidejski: historyk regionalny / Kazimierz Ickie-
wicz. Konterfekty. - 1990, nr 8, s. 56-57 

Ksiądz Jakub Fankidejski należał do czołowych przedstawicieli 
polskiego piśmiennictwa naukowego na Pomorzu. 

14. Józef Bogdan Jacobson: tytan ducha i pracy / Józef Mi
lewski. Konterfekty. - 1990, nr 8, s. 54-57 

Wybitny działacz niepodległościowy na Pomorzu z lat 1918-
1920. 

15. Józef Wybicki i jego piśmiennictwo w oczach językoznawcy 
/ Edward Breza. - 1991, nr 9, s. 8-13 

16. Konopacki / Jan A. Kamiński. Konterfekty. - 1988, nr 5, 
s. 45-46 

Historia rodu pomorskiego znanego od 1489 roku. 

17. „Wiadomości potoczne" dawnego „Pielgrzyma" z 1910 
roku. - 2000, nr 1 (28), s. 47 

18. Loże farmazonów / Józef Milewski. - 1995, nr 1-2 (11-12), 
s. 29-32 

Historia masonerii na Pomorzu i Kociewiu. 

19. Marsz, marsz Dąbrowski / Czesław Skonka. - 1987, nr 2, 
s. 12-16 

Dzieje kampanii napoleońskiej z 1812 roku i wyzwolenia ziemi 
pomorskiej przez wojska polskie dowodzone przez gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego. 

20. Monarchowie w Pelplinie / Zdzisław Mrozek. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 14-15 

21. Morze huczy i las...: wiersz o Janie III Sobieskim w Rzuce-
wie / Tadeusz Linkner. - 1998, nr 2 (21), s. 19-22 

22. Naprawianie etosu. - 2000, nr 3 (30), s. 32 
Krytyczny głos o działalności tzw. Zespołu do Spraw Upamięt

niania Etosu TOW „Gryf Pomorski". 

23. O 30 stycznia i generale Hallerze / Czesław Knopp. - 1999, 
nr 2 (25), s. 53-54 

Tekst na podst. książki gen. J. Hallera „Wspomnienia", wyda
nej staraniem syna generała w oficynie „Veritas" w Londynie. 

24. O generale Józefie Hallerze / Jan Ejankowski. - 2000, nr 1 
(28), s. 22-23 

25. O jedność Pomorza: ruch regionalny w Gdańsku i na 
Pomorzu. Problemy i perspektywy w nowych warunkach ustro
jowych / Alicja Słyszewska. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 6-7 

26. O pielgrzymce generała raz jeszcze / Czesław Knopp. 
- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 64-66 

Artykuł dotyczy pielgrzymki gen. Hallera do Ziemi Świętej i Lo
reto. 

27. Ostatni dowódca / Ryszard Szwoch - 1989, nr 7, s. 38-40. 
Dzieje dowódcy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich - Tade

usza Lękawskiego z 1939 roku. 

28. Pamiętnik generała / Jan Weyssenhoff. - Lektury naszych 
przodków. - 1987, nr 2, s. 17-18 

Fragment tekstu na podst. wydania Gebethnera i Wolffa z 1904 
roku, strona 67-72. Dotyczy przebiegu walk wyzwoleńczych' legio
nów gen. Henryka Dąbrowskiego w 1807 roku na Kociewiu. 

29. Pamiętnik starego żołnierza / Antoni Białkowski. - Lektury 
Naszych Przodków - 1987, nr 2, s. 19-21 

Fragment tekstu na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa 
z 1903 roku, strona 23-32. Opowiada o rabunku mającym uka
rać miasto Tczew. 

30. Piotr z Nowego / Marek Śliwa. - Konterfekty. - 1995, nr 1-2 
(11-12), s. 25-28 

Piotr z Nowego to najstarszy syn komesa Święcy (Świętosła-
wa), wojewody gdańskiego po 1286 roku. Rodzina Święców 
należała wówczas do jednej z najbardziej wpływowych na Po
morzu. 

31. Plon kraziewiczowskiej myśli / Józef Milewski. - 1988, 
nr 5, s. 18-23 

Z działalności Kółek Rolniczych i niektórych innych organizacji 
chłopskich na Pomorzu Gdańskim w latach 1862-1987 

32. Pługiem po niwie / Jan Ejankowski. - 1987, nr 4, s. 2-9. 
Historia Kółek Rolniczych założonych przez Juliusza Bernarda 

Kraziewicza. 
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33. Pobyt prezydenta / Roman Landowski. - 1990, nr 8, 
s. 19 

Pobyt Stanisława Wojciechowskiego na Pomorzu w kwietniu 
1923 roku. 

34. Pomorze: szanse i zagrożenia / Grzegorz Drzycimski. 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 5-6 

Artykuł dotyczy strategii rozwoju województwa pomorskiego 
i funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój regionalny. 

35. Powstańczy zaciąg: gdy Boże coś Polskę burzyło umysły 
Polaków / Roman Landowski. - 1997, nr 4 (19), s. 33-35 

Historia nabożeństw żałobnych z roku 1860-1861 w trzydzie
stą rocznicę powstania listopadowego. 

36. Powstańczy zaciąg: poszli w boje chłopcy nasze... / Ro
man Landowski. - 1998, nr 1 (20), s. 37-39 

Historia Pomorza w 1863 roku. 

37. Przebieg prac elektryfikacyjnych na Pomorzu w czasie 
dziesięciolecia 1920-1930. - Lektury naszych przodków. - 1987, 
nr 3, s. 57-59 

Tekst ten pochodzi z „Księgi pamiątkowej dziesięciolecia Pomorza" 
z 1930 roku. Dotyczy głównie znaczenia elektrowni Gródek-Żur. 

38. Przeciw zdrożnej agitacji dzielnicowej / Jan Brejski. - Lek
tury naszych przodków. - 1999, nr 1 (24), s. 46 

Odezwa wojewody pomorskiego wydana 5 września 1920 roku 
z prośbą o zwalczenie agitacji separatystycznej i dzielnicowej. 

39. Sprawa honorowa / Piotr Osęka. - 2000, nr 2 (29), s. 42 
Przedruk z „Agory" nr 15 z 16.04.2000 r., dot. pojedynku gen. 

J. Hallera. 

40. Sprawozdanie Komisji Pomorskiej. - Lektury naszych 
przodków. - 1987, nr 4, s. 26-29 

Przedruk na podst. publikacji „Sejm Rzeczypospolitej o Po
morzu w 1920 roku", wydanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie w Gdańsku. 

41. Siadami zaślubin Polski z morzem / Czesław Skonka. 
- 1992, nr 10, s. 22-32 

42. Trzecia grupa - walenrodyzm - koń trojański / Leon Lu-
becki. -2000, nr 4 (31), s. 9 

Dotyczy sytuacji mieszkańców Pomorza podczas okupacji hi
tlerowskiej. 

43. Uroczystość zaślubin Polski z morzem. - Lektury naszych 
przodków. - 1992, nr 10, s. 33 

Przedruk: Monitor Polski 12.02.1920 r., nr 34, s. 2-3 

44. W wąwozie Maternów / Józef Milewski. - 1987, nr 4, s. 23-25 

45. Walentego Stefańskiego droga przez ciernie i głogi / Józef 
Milewski. - Konterfekty. - 1987, nr 3, s. 60-64 

Uczestnik powstania listopadowego, drukarz i księgarz, publi
cysta, działacz społeczny i niepodległościowy, głównie w poznań
skiem, a także na Pomorzu. 

46. Wisła i jej muzeum / Roman Klim. - 1995, nr 3-4 (13-14), 
s. 37-41 

Historia rzeki Wisły i jej funkcji gospodarczych, a także Mu
zeum Wisły w Tczewie. 

47. Wypadki na Pomorzu po zajęciu Gdańska i Tczewa przez 
Krzyżaków / Halina Kobzianka. - Lektury naszych przodków. 
- 1997, nr 1 (16), s. 9-13 

Tekst ten pochodzi z 12 tomu „Roczników Historycznych" 
wydanych w roku 1936. 

48. Wypadki na Pomorzu po zajęciu Gdańska i Tczewa przez 
Krzyżaków / Halina Kobzianka. - Lektury naszych przodków. 
- 1997, nr 2 (17), s. 9-12 

49. Z rodu Hoffmannów jeden z wielu / Józef Borzyszkowski. 
- 1990, nr 8, s. 29-34 

Dzieje Alfonsa Hoffmanna - jednego z najwybitniejszych i twór
czych ludzi Pomorza, inżyniera i humanisty, współtwórcy towa
rzystw śpiewaczych w Gdańsku. 

50. Z Sartowic na Kopiec Piłsudskiego / Jan A. Kamiński. 
- 1992, nr 10, s. 57 

Dzieje wznoszenia Kopca Piłsudskiego w Krakowie, z lat 1934-
1937. 

51. Z Tczewa na wielkie wody: o Janie Forsterze / Roman 
Landowski. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 5-8 

Dzieje podróżnika i geografa, urodzonego w 1729 roku w Tczewie. 

52. Zbójecka rapsodia / Sławomir Sierecki. - 1987, nr 4, s. 23-25. 
Historia bandy braci Maternów, działającej na przełomie 

XV i XVI wieku na terenie Polski. 

1.2. Migracje ludności 

53. Kaszubi w Brazylii / Kazimierz Ickiewicz. - 1998, nr 1 (20), 
s. 14-16 

Dzieje emigrantów z Pomorza, osiadłych w Brazylii. 

54. Kaszubi w USA / Kazimierz Ickiewicz. - 1997, nr 4 (19), 
s. 9-10 

55. Kociewiacy wśród Polonii: przyczynki do ruchów migra
cyjnych / Józef Milewski. - 1989, nr 6, s. 18-22 

56. Kociewiacy wśród Polonii: przyczynki do ruchów migra
cyjnych: cz. 2 / Józef Milewski. - 1989, nr 7, s. 76-79 

57. Na ziemi Maorysów / Kazimierz Ickiewicz. - 1989, nr 6, 
s. 23-24 

Dzieje Polonii w Nowej Zelandii. 

58. Oświata i szkolnictwo polskie w Ontario / Kazimierz Ickie
wicz. - 1997, nr 2 (17), s. 16-18 

Dzieje osadników kaszubskich w Kanadzie. 

59. Pierwsi osadnicy z Kaszub w Kanadzie / Kazimierz Ickie
wicz. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 57-59 

60. Pomorzanie na emigracji / Kazimierz Ickiewicz. - 1995, 
nr 1-2 (11-12), s. 33-39 

61. Potomkowie pionierów kaszubskich w Kanadzie / Kazi
mierz Ickiewicz. - 1996, nr całoroczny (15), s. 20-21 

1.3. Historia regionu 

62. II Międzyszkolny Konkurs Powiatu Tczewskiego „Style architek
toniczne zabytków regionu tczewskiego". - 2000, nr 4 (31), s. 15 

Regulamin konkursu. 

63. Cmentarzysko Gotów: rezerwat „Kręgi Kamienne" w Od
rach / Tadeusz Grabarczyk, Aleksander Andrzejewski. - 1998, 
nr 3-4 (22-23), s. 62 

64. Dni Kociewia: 1986 / Paw-ela. - 1986, nr 1, s. 92-93 

65. Herby miast, wsi i osad kociewskich: część 1 / Roman 
Skeczkowski, Jadwiga Staniszewska. - 1986, nr 1, s. 39-44 

Zawiera opisy herbów: Tczewa, Świecia, Nowego, Starogardu, 
Skarszew, Lubiszewa, Gorzedzieja, Gniewa, Pelplina, Skórcz, Czar
nej Wody, Stęblewa. 

66. Fizjonomia miast / Roman Landowski. - 1995, nr 1-2 
(11-12), s. 3-8 

67. Jak przyszła niepodległość / Leon Libiszewski. - 1990, 
nr 8, s. 2-3 

68. Klucz lignowski do końca XVIII wieku / Małgorzata Pie
chowska. - 1999, nr 2 (25), s. 33-34 

W skład klucza lignowskiego wchodziły trzy wsie: Gręblin, Li-
gnowy i Rudno. Są to prastare wsie, które istniały już przed przy
byciem Krzyżaków, stanowiąc wtedy własność książąt pomorskich. 

69. Kociewskie powiaty. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 36-37 
Nowa szata administracyjna Kociewia po wprowadzeniu refor

my w styczniu 1999 roku. 

70. Korzec osobliwości / zebrała i oprac. Katarzyna Lamek. 
- 1987, nr 4, s. 90 

71. Korzec osobliwości / zebrała i oprac. Katarzyna Lamek. 
- 1988, nr 5, s. 93-95 

72. Korzec osobliwości: parostatkiem po Wiśle / zebrała i oprac 
Katarzyna Lamek. - 1989, nr 6, s. 96 

73. Korzec osobliwości: to warto wiedzieć / zebrała i oprac. 
Katarzyna Lamek. - 1987, nr 3, s. 97-98 
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74. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych /zebrała i oprac. 
Katarzyna Lamek. - 1987, nr 2, s. 83 

75. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: ciekawostki 
z lat dwudziestych. - 1990, nr 8, s. 115-116 

76. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: lat temu... 
- 1987, nr 3, s. 99-100 

77. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: lat temu... 
- 1989, nr 7, s. 104-106 

78. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: rocznice 1987 
roku: o nich warto wspomnieć / wybrał i oprac. Ryszard Szwoch. 
- 1987, nr 4, s. 91-93 

79. Korzec osobliwości poważnych i zabawnych: czy wiecie, 
że... - 1986, nr 1, s. 95 

80. Korzec osobliwości poważnych i zabawnych: czy wiecie, 
że... - 1987, nr 4, s. 93-95 

81. Mazurek Dąbrowskiego na Kociewiu w czasach wojny 
/ Hubert Pobłocki. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 20 

O sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 60-lecia 
wybuchu drugiej wojny światowej. 

82. Młodzi dokumentują zabytki / Roman Landowski. - 2000, 
nr 2 (29), s. 29 

Dotyczy I Międzyszkolnego Konkursu Historycznego powiatu 
tczewskiego. 

83. Najstarsze dokumenty o Gręblinie / Małgorzata Piechow
ska. - 1999, nr 1 (24), s. 36-38 

84. Odkrycia archeologiczne na „bydgoskim" odcinku 
autostrady A-1 / Wojciech Chudziak. - 2000, nr 3 (30), 
s. 15-16 

85. Orędownik wielkiej sprawy: o Kmicicu Borów Tucholskich 
/ Józef Weltrowski. - 1992, nr 10, s. 68-69 

Dzieje płk. Józefa Wryczy. 

86. Pomorze: fragmenty / Irena W. Kosmowska. - Lektury 
naszych przodków. - 1997, nr 4 (19), s. 11 

Przedruk z książki pod tym samym tytułem z roku 1930. 

87. Powiat Starogardzki. Starogard. - Lektury naszych przod
ków. - 1988, nr 5, s. 25-27 

Przedruk z „Księgi Pamiątkowej Pomorza" wydanej w 1930 
roku. 

88. Przemiany społeczne i życie kościelne w kluczu lignowskim 
/ Małgorzata Piechowska. - 2000, nr 1 (28), s. 15-19 

89. Przestrzenne oblicza miast / Roman Landowski. - 1995, 
nr 3-4 (13-14), s. 11-14 

90. Spod łopaty archeologa: wystawa przeszłości okolic Czar
nej Wody / Aleksander Andrzejewski, Tadeusz Grabarczyk. - 1998, 
nr 1 (20), s. 34-36 

91. Tradycje historyczne Kociewia / Wacław Odyniec. - 2000, 
nr 1 (28), s. 3-4 

92. Ustrój wsi / Małgorzata Piechowska. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 16-19 

Ustrój wsi klucza lignowskiego. 

93. W walce z hitlerowskim okupantem. Zapiski o konspiracyj-
nej działalności Józefa Klawikowskiego, komendanta TOW „Gryf 
Pomorski" na powiat tczewski / Konrad Ciechanowski. - 2000, 
nr 4 (31), s. 10-11 

94. Z życia regionu / redaguje Zbigniew Gabryszak. - 1987, 
nr 2, s. 80-81 

95. Z życia regionu: (wrzesień-grudzień 1986) / redaguje Zbi
gniew Gabryszak. - 1987, nr 3, s. 88-90 

96. Z życia regionu: I kwartał 1988 / redaguje Zbigniew Ga
bryszak. - 1989, nr 6, s. 94-95 

97. Z życia regionu: I półrocze 1987 / redaguje Zbigniew 
Gabryszak. - 1987, nr 4, s. 84-85 

98. Z życia regionu: II półrocze 1987 / redaguje Zbigniew 
Gabryszak. - 1988, nr 5, s. 89-91 

99. Zabytki Kociewia / Roman Klim /. - 1998, nr 1 (20), s. 4-5 

100. Znaki wysokiej wody / Roman Klim. - 2000, nr 3 (30), 
s. 38-39 

Dzieje wodomierzy i powodzi wiślanych na odcinku kociewskim. 
Historia regionu zob. też poz. 7, 19. 20 

1.3.1. Geografia, położenie, kultura, ludność 

101. Geograficzne i kulturowe czynniki w kształtowaniu grup 
regionalnych i etnonimicznych Kociewia / Ryszard Kukier. - 1988, 
nr 5, s. 3-5 

102. Geograficzne i kulturowe czynniki w kształtowaniu grup 
regionalnych i etnonimicznych Kociewia: dokończenie / Ryszard 
Kukier. - 1989, nr 6, s. 2-5 

103. Kociewie: kultura społeczna / Józef Golicki. - 1988, nr 5, 
s. 6-12 

104. Kultura ludowa Kociewia / Bożena Dudarewicz. - 1989, 
nr 7, s. 94-96 

105. O kociewskim regionie / Anna W. Brzezińska. - 2000, nr 3 
(30), s. 4-6 

Kraina geograficzna, o nazwie regionu, Kociewie w historii, re
gion etnograficzny, osadnictwo. 

106. Z Niderlandów na Kociewie / Roman Klim. - 1989, nr 7, 
s. 45-47 

Artykuł dotyczy Niziny Sartowicko-Nowskiej - mikroregionu geo
graficznego w dolinie Wisły, nawiązującego wyglądem i charakte
rem do Żuław Wiślanych. 

1.3.2. Przyroda i ekologia 

107. Krajobrazy prawem chronione / Roman Landowski. 
- 1997, nr 1 (16), s. 40-41 

108. Osobliwości przyrodnicze na Kociewiu: w fotografii / E. Klima
szewska, R. Kuligowski, L. Lipnicki. - 1998, nr 1 (20), s. 26-27 

109. Torfowiska Kociewia / Kazimierz Tobolski. - 2000, nr 3 
(30), s. 8 

Skrót referatu prof. UAM w Poznaniu wygłoszony na II Kongre
sie Kociewskim. 

110. Uroda kociewskiej ziemi: w obiektywie Krzysztofa Kucy. 
- 2000, nr 3 (30), s. 24-25 

Osiem fotografii barwnych z krótkimi komentarzami. 

111. Żeby zachować naturę: o kociewskich rezerwatach przy
rody / Roman Landowski. - 1998, nr 1 (20), s. 25 

1.3.3. Historia II wojny światowej na Kociewiu 

112. Droga siedmiu Kociewiaków do Polskiego Wojska / Kon
rad Ciechanowski. - 1989, nr 7, s. 32-35 

113. Druga wojna światowa na Kociewiu / Kazimierz Ickiewicz. 
- 1999, nr 2 (25), s. 17-18 

114. Gdy przyszli podpalić dom / Józef Milewski. - 1986, nr 1, 
s. 9-13, 27 

Artykuł dotyczy wojny obronnej na Kociewiu w pierwszych dniach 
września 1939 roku. 

115. Gdy przyszli podpalić dom: uzupełnienie / Józef Milewski. 
- 1987, nr 2, s. 52-53. 

116. Gehenna: z martyrologii mieszkańców Niziny Walichnow-
skiej / Walenty Krzemiński, Kazimierz Omernik, - 1989, nr 7, 
s. 12-14 

117. Moja służba w Batalionie Obrony Narodowej Starogard we 
wrześniu 1939 roku / Bronisław Lubiński. - 1997, nr 3 (18), 
s. 35-37 

118. Napiętnowani przez volkslistę. W matni dwóch terrorów 
/ Roman Landowski. - 2000, nr 3 (30), s. 26-27 

119. Obóz przejściowy w zamku w Gniewie / Zenon Weiss. 
- 2000, nr 1 (28), s. 32 

- 120. Przewrotna łaska: przyczynek do dziejów drugiej wojny świa
towej na Pomorzu / Tadeusz Nowak. - 1997, nr 3 (18), s. 30-31 
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121. „Strażnica": nieznana karta tczewskiego ruchu oporu 
/ Konrad Ciechanowski. - 1989, nr 7, s. 10-12 

122. Szlakiem wyzwolenia / Józef Milewski. - 1987, nr 2, s. 24-28 

123. „Świerki" w akcji / Józef Milewski. - 1989, nr 7, s. 20-21 

124. Uzupełnienie wspomnień o wrześniu 1939 / Norbert Ku
nert. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 66 

Jest to fragment listu autora, nadesłanego do Redakcji, doty
czący szczegółów wysadzenia mostów tczewskich. 

125. Wojna i tczewskie mosty / Jan Kamiński. - 1998, nr 2 
\ (21), s. 51-52 

,
126. Wojna zaczęta się w Tczewie / Ireneusz Modzelewski. 

- 1989, nr 7, s. 3-9 

127. Wyzwolenie Kociewia: początek operacji pomorskiej / Ed
mund Kosiarz. - 1986, nr 1, s, 14-19 

128. Zbrodnia katyńska. - 2000, nr 1 (28), s. 35 
Wykaz osób z Kociewia zamordowanych w 1940 roku w obozie 

w Kozielsku. 

129. Zbrodnia katyńska (dokończenie). - 2000, nr 2 (29), s. 39 
Wykaz osób z Kociewia zamordowanych w 1940 roku w obo

zach w Starobielsku i Ostaszkowie. 

130. Zbrodnia w lesie Mestwinowo / Kazimierz Ickiewicz. -1987, 
nr 4, s. 51 

Przebieg zbrodni dokonanej na mieszkańcach wsi Jaroszewy 
koło Skarszew w Lesie Mestwinowo. 

131. Zgrupowanie partyzanckie AK. Partyzantom „Dana" i „Gra
ba" / R.S. - 1990, nr 8, s. 19 

1.3.4. Historia rodów kociewskich 

132. Hillarowie z Piesienicy / Bogdan Bieliński. - Konterfekty. 
- 1998, nr 1 (20), s. 12-14 

133. Jak gburski syn mieszczuchem został / Bogdan Bieliński. 
- Konterfekty. - 1986, nr 1, s. 64-70 

Historia rodu Tollików i założenia Banku Ludowego w Gniewie 
przez Pawła Tollika. 

134. Maniowie / Bogdan Bieliński. - Konterfekty. - 1999, nr 2 
(25), s. 21-24 

135. Przed ołtarzem i w klasztorze. Śluby zakonne i powołania 
kapłańskie w pomorskiej familii Bielińskich / Bogdan Bieliński. 
- 2000, nr 4 (31), s. 29-33 

136. Przodkowie Jana Andrzeja Kleina kupca z Gniewa / Bog
dan Bieliński. - Konterfekty. - 1997, nr 1 (16), s. 29 

137. Rody ziemiańskie w dawnych Rajkowach / Bogdan Bie-
lińsk. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 41-42 

138. Wybrane koligacje Tollików / Bogdan Bieliński. - Konter
fekty. - 1998, nr 2 (21), s. 32-36 

139. Zjazd rodu Czyżewskich / Józef M. Ziółkowski. - 1997, 
nr 3 (18), s. 29-30 

Historia rodów zob. też poz. 30. 

1.3.5. Historia miejscowości 

140. Dzierżążno: monografia wsi kociewskiej / Leon Libiszew-
ski. - Gdańsk, 1985. - Rec. Roman Landowski. - Regał regio
nalny. - 1988, nr 5, s. 41-42 

141. Szlakiem starych warowni: Borzechowo, Osiek, Sobowidz 
/ Kazimierz Ickiewicz. - 1987, nr 4, s. 72-74 

142. Szlakiem starych warowni: Zamek Kiszewski / Kazimierz 
Ickiewicz. - 1988, nr 5, s. 70 

143. Wzdłuż Czarnej Wody / Stefan A. Fleming. - 1987, nr 2, 
s. 28-29 

Historia wsi Wieck, leżącej na 62 kilometrze biegu Czarnej Wody, 
w miejscu gdzie stykają się trzy gwary kaszubska, kociewska i bo-
rowiacka. 

144. Wzdłuż Czarnej Wody / Stefan A. Fleming. - 1987, nr 4, 
s. 54-55 

Historia wsi Złe Mięso i Jastrzębia. 

145. Wzdłuż Czarnej Wody: Czarne - Młyńsk / Stefan A. Fleming. 
- 1989, nr 7, s. 56 

146. Wzdłuż Czarnej Wody: Zimne Zdroje / Stefan A. Fleming. 
- 1988, nr 5, s. 68-69 

1.3.5.1. Bolesławowo 

147. Od Nyguta przez Modrowo do Bolesławowa / Olgierd 
Kostrowicki. - Widokówki. - 1988, nr 5, s. .66-68 

1.3.5.2. Borzechowo 

148. Borzechowo / Olgierd Kostrowicki. - Widokówki. - 1987, 
nr 3, s. 67-68 

149. List z Lodzi / Kazimierz Wieczorek. - Z torby listowego. 
- 1989, nr 7, s. 107-108 

Autor uzupełnia artykuł „Borzechowo" Olgierda Kostrowickiego 
o własne wspomnienia i refleksje. 

Borzechowo zob. też poz. 141 

1.3.5.3. Boże Pole 

150. Boże Pole / Andrzej Grzyb. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 18 

1.3.5.4. Byłyczek 

151. Byłyczek / Adam Bloch. - 2000, nr 2 (29), s. 32-33 
Minimonografia wsi kociewskiej. 

1.3.5.5. Czarna Woda 

152. Miasto w lesie / Roman Landowski. - 1997, nr 2 (17), 
s. 36-38 

153. Wzdłuż Czarnej Wody / Fleming Stefan A. - 1987, nr 3, 
s. 72-73 

1.3.5.6. Gniew 

154. Gniew ma monografię / R. L. - 1999, nr 2 (25), s. 52 

155. Gniewscy Żydzi / Tadeusz Nowak. - 2000, nr 2 (29), s. 14-15 

156. Hotel „Centralny" w Gniewie / Andrzej Solecki. - 1996, 
nr całoroczny (15), s. 29-30 

157. Jak w Gniewie powstała Rada Ludowa Powiatowa / Jan 
Ejankowski. - 1999, nr 1 (24), s. 38-41 

158. Straż Ludowa w Gniewie / Jan Ejankowski. - 1999, nr 2 
(25), s. 20-21 

159. Zamek na skarpie: część 1 / Andrzej Solecki. - Szlakiem 
starych warowni. - 1992, nr 10, s. 38-49 

160. Zamek na skarpie: część 2 / Andrzej Solecki. - Szlakiem 
starych warowni. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 17-24 

Gniew zob. też, poz. 19. 65. 133. 136 

1.3.5.7. Gorzędziej 

161. Gorzędziej we wspomnieniach kaszubskiej pisarki Anny Łaj-
ming / Józef Borzyszkowski. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 60-67 

162. Gród zwany Gordyn / Jerzy Jan Makowski. - 1992, nr 10, 
s. 36-37 

1.3.5.8. Huta Kaina 

163. Wzdłuż Czarnej Wody: Huta Kaina / Stefan A. Fleming. 
- 1989, nr 6, s. 36 

1.3.5.9. Lubiszewo 

164. W Lubiszewie / Olgierd Kostrowicki. - Widokówki. - 1987, 
nr 2, s. 32-33 

Lubiszewo zob. też poz. 65 
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1.3.5.10. Miłobądz 

165. 750 lat wsi i parafii Miłobądz / Krzysztof Kowalkowski. 
-2000, nr 2 (29), s. 16-19 

166. 750 lat wsi i parafii Miłobądz (dokończenie) / Krzysztof 
Kowalkowski. - 2000, nr 3 (30), s. 35-37 

1.3.5.11. Nowe 

167. Jak Nowe zamienić w nowe by ocalić stare: z naczelnikiem 
miasta i gminy Nowe, Henrykiem Fafińskim rozmawia Józef Ziół
kowski. - 1987, nr 3, s. 65-66 

168. Kompleks klasztorny w Nowem: ludzie i budowle / Marek 
Śliwa. - 1997, nr 3 (18), s. 17-22 

169. Kompleks klasztorny w Nowem: ludzie i budowle (dokoń
czenie) / Marek Śliwa. - 1997, nr 4 (19), s. 12-16 

170. Korzec osobliwości: w Nowem lat temu... / oprac. Marek 
Śliwa. - 1990, nr 8, s. 114 

171. Novo Castro / Marek Śliwa. - Szlakiem starych warowni. 
- 1989, nr 7, s. 57-60 

172. Od kotwicy do zamku: jak powstawał herb Nowego / Kry
styna Elszkowska. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 15-16 

173. Refleksje nad historią Nowego: w rocznicę ostatniego 
wyzwolenia: z ilustracjami Zbigniewa Wietka / Marek Śliwa. -1998, 
nr 2 (21), s. 37-41 

174. Spacer po starym Nowem / Roman Landowski. - 1989, 
nr 7, s. 54-55 

175. Wiedźmy na stos / Grzegorz Rogowski. - 1996, nr cało
roczny (15), s. 18-20 

176. Wiedźmy na stos: część 2 / Grzegorz Rogowski. - 1997, 
nr 1 (16), s. 13-16 

Procesy o czary w Nowem. 

177. Wiedźmy na stos: część 3 / Grzegorz Rogowski. - 1997, 
nr 2 (17), s. 13-16 

Historia sądów i prawa w Nowem. 

178. Wiedźmy na stos: część 4 / Grzegorz Rogowski. - 1997, 
nr 3 (18), s. 15-16 

179. Wiedźmy na stos: część 5 / Grzegorz Rogowski. - 1997, 
nr 4 (19), s. 17-19 

Historia tortur w Nowem. 

180. Wiedźmy na stos: część 6 / Grzegorz Rogowski. - 1998, 
nr 1 (20), s. 17-19 

Historia zawodu kata w miasteczkach Kociewia. 

181. Wiedźmy na stos: część 7 / Grzegorz Rogowski. - 1998, 
nr 2 (21), s. 57-59 

182. Żywiczny zapach drewna / Józef M. Ziółkowski. - 1987, 
nr 4, s. 20-22 

Historia Pomorskich Fabryk Mebli w Nowem. 
Nowe zob. też poz. 30, 65 

1.3.5.12. Opalenie 

183. Dawny most pod Opaleniem / Stanisław Pietrowski. 
- 1988, nr 5, s. 47 

184. I to jest ważne co można sprawdzić: 20-lecie nadania 
Szkole Podstawowej w Opaleniu imienia Józefa Czyżewskiego. 
- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 34-35 

185. Nie siłą lecz sprytem / Józef Ceynowa. - 1987, nr 3, s. 70-71. 
Historia lasów opaleńskich w latach 1918-1920 

186. Zapaleńcy z Opalenia / Ewa Chylińska. - 1987, nr 2, s. 58-60 
Historia Bałtyckiego Uniwersytetu Ludowego działającego od 

1981 roku w Opaleniu. 

1.3.5.13. Osie 

187. Wycieczka po Borach / Mieczysław Orłowicz. - Lektury 
naszych przodków. - 1998, nr 1 (20), s. 28 

Są to fragmenty tekstu „Ilustrowanego przewodnika po woje
wództwie pomorskim" wydanego w 1924 roku - podane przez 
Redakcję za „Informatorem Koła Terenowego nr 1 Towarzystwa Miło
śników Borów Tucholskich "Głos Osia". Dotyczą wsi Osie i jej okolic. 

1.3.5.14. Pączewo 

188. Korzec osobliwości: czy wiecie, że w Pączewie... / zebrała 
i oprać. Katarzyna Lamek. - 1990, nr 8, s. 114 

1.3.5.15. Pelplin 

189. 600-lecie urodzin Gutenberga. - 2000, nr 3 (30), s. 47. 
Relacja z uroczystości 600-lecia urodzin Gutenberga, która 

odbyła się 7.09.2000 r. w Pelplinie 

190. Collegium Marianum w Pelplinie / Ireneusz Stoppa. 
- 2000, nr 3 (30), s. 40-42 

Jest to tekst, który otrzymał II nagrodę w I Międzyszkolnym 
Konkursie Historycznym powiatu tczewskiego. 

191. Pomorskie Ateny: folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzy
mie" 1869-1914 / Katarzyna Kamińska-Walkiewicz. - 1991, nr 9, 
s. 58-66 

192. Tym, co za polskość tej ziemi / Zbigniew Gabryszak. - 1987, 
nr 2, s. 81. 

Relacja z obchodów 55-lecia nadania praw miejskich 

193. W 55-lecie miasta Pelplina / Józef Milewski. - 1986, nr 1, 
s. 83-85 

194. Z drukarskiej oficyny do czytelników. Z życia kulturalnego 
Pelplina w latach 1850-1900 / Zdzisław Mrozek. - 2000, nr 2 
(29), s. 22-23 

Pelplin zob. też poz. 19. 20. 65 

1.3.5.16. Rajkowy 

195. Ciebierowo / Józef M. Ziółkowski. - 1989, nr 6, s. 37-43 
Dzieje Spółdzielni Produkcyjnej „Ciebierowo" we wsi Rajkowy 
Rajkowy zob. też, pOZ. 137 

1.3.5.17. Skarszewy 

196. Historia Skarszew / Wiesław Brzoskowski. - Pelplin, 1997. 
- Rec. Andrzej S. Fleming. - 1998, nr 2 (21), s. 27 

197. Kasztel joannitów / Kazimierz Ickiewicz. - Szlakiem starych 
warowni. - 1991, nr 9, s. 31-37 

198. Na rubieży: rozmowa z Naczelnikiem Miasta i Gminy Skar
szewy / Tomasz Sosnowski; rozmawia Józef M. Ziółkowski. 
- 1987, nr 4, s. 52-54 

1.3.5.18. Skórcz 

199. Elity znad Szorycy: wokół spotkań u Wszystkich Świętych 
/ Roman Landowski. - 1997, nr 2 (17), s. 18-22 

1.3.5.19. Starogard Gdański 

200. Chcę w tym mieście żyć: rozmowa z Pawłem Głuchem 
Prezydentem Starogardu Gdańskiego / rozmowę przeprowadził 
Józef M. Ziółkowski. - 1992, nr 10, s. 4-7 

201. Dzień był upalny: 22 sierpnia 1792 roku w Starogardzie 
/ Edmund Falkowski. - 1992, nr 10, s. 19-20 

Historia pożaru, który zniszczył miasto. Większość obecnych 
domów znajdujących się na rynku oraz ratusz i kościół św. Kata
rzyny pochodzą z końca XVIII i początku XIX wieku. 

202. Ignoranci i fałszerze: felieton / Wasz Kociewiak. - 1987, 
nr 2, s. 82 

Dotyczy nazwy miasta. 

203. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: wieści o Staro
gardzie / oprac. Katarzyna Lamek. - 1989, nr 6, s. 97 

204. Miasto jak inne / Andrzej Grzyb, Józef Ziółkowski. - 1986, 
nr 1, s. 35-37 
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205. Muzeum Kociewiaków / Bogusław Faltynowski. - 1989, 
nr 6, s. 30-35 

206. O „Głosie Starogardzkim" / Bernard Janowicz. - Z torby 
listowego. - 1989, nr 6, s. 89 

207. O Sokołach i Orłach: z tradycji starogardzkiego sportu 
/Jerzy Hoppe. - 1989, nr 7, s. 71 

208. O wdzięczność bliźniego / Roman Landowski. - 1989, 
nr 6, s. 48-49 

Dzieje Szpitala św. Elżbiety, obecnie Domu Pomocy Społecznej. 

209. Refleksje ze spotkania po latach / Hubert Pobłocki. 
- 1999, nr 1 (24), s. 33-35 

Historia cmentarzy starogardzkich: ewangelickiego i żydowskiego. 

210. Rok ów 1920 / J. Buchholz i A. Szklarski. - 1992, nr 10, 
s. 20-21 

Fragment tekstu z książki „Królewskie miasto Starogard" z 1928 
roku i dotyczy odzyskania niepodległości w styczniu 1920 roku. 

211. Starogard Gdański uczcił: 70-lecie odzyskania Niepodle
głości Polski / ES. - 1989, nr 7, s. 70 

212. Starogard w starym albumie / tekst Ryszard Szwoch; 
reprodukcja zdjęć Henryk Spychalski. - 1987, nr 2, s. 36-37 

213. Starogardzki salon sztuki / ES. - 1989, nr 7, s. 91 
Cykliczne prezentacje plastyczne w Starogardzkim Centrum Kul

tury. 

214. Starogardzkie Dni Przyjaźni / E. S. - 1988, nr 5, s. 87 

215. Sto lat tradycji Banku Spółdzielczego w Starogardzie (1897-
1997) / Kazimierz Ickiewicz. - 1998, nr 2 (21), s. 16-18 

216. Sto lat tradycji Banku Spółdzielczego W Starogardzie 
(1897-1997): dokończenie / Kazimierz Ickiewicz. - 1998, 
nr 3-4 (22-23), s. 13-15 

217. 30 lat starogardzkiego pomnika / Paw-ela. - 1987, nr 2, 
s. 76-77 

Jubileusz odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza. 

218. 40 lat minęło / ES. - 1987, nr 2, s. 79 
Jubileusz Starogardzkiego Centrum Kultury. 

219. 140 rocznica powstania starogardzkiego 1846 / J. M. 
- 1986, nr 1, s. 90 

220. To były piękne dni... / Hubert Pobłocki. - 1998, nr 2 (21), 
s. 12 

Uroczystości obchodów 800-lecia Starogardu Gd. 

221. W 65-lecie harcerstwa starogardzkiego / Ryszard Szwoch. 
- 1987, nr 2, s. 78-79 

222. Wilkierz Starogardu z 1634 roku / Józef Milewski. - 1992, 
nr 10, s. 8-18 

1.3.5.20. Śliwice 

223. Była sobie tablica: co wydarzyło się 15 października 1946 
roku w Śliwicach / Adam Bloch. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 63-64 

224. Co pozostało z kościoła ewangelickiego w Śliwicach / Adam 
Bloch. - 1999, nr 1 (24), s. 15-16 

Pod koniec lat czterdziestych kościół przeznaczono na maga
zyn Gminnej Spółdzielni. Obecnie stoi opuszczony i niszczeje. 
Ciekawa jest historia dzwonów tego kościoła, które Niemcy wy
wieźli aby je przetopić na pociski. Okazało się, że cudem ocalały 
i wróciły do Śliwic i obecnie zdobią kościół katolicki. 

225. Gdzie spędzić wakacje na Kociewiu / Adam Bloch. - 1999, 
nr 1 (24), s. 30-33 

1.3.5.21. Świecie 

226. Chopin w Gdańsku? / Paweł Dzianisz. - 1988, nr 5, 
s. 63-65 

Autor nawiązuje do artykułu „W Kozłowie Chopin grał mazurki", 
polemizując o dowodach potwierdzających pobyt Chopina 
w Gdańsku i Kozłowie. 

227. Chopin w Kozłowie / Andrzej Bukowski. - 1987, nr 3, 
s. 47-48 

228. Cukrownia Świecie / Jan A. Kamiński. - 1991, nr 9, s. 91-94 

229. Dziennik Świecki, Gregorianum i inne pisma / Maria Mi-
chałkiewicz. - 1990, nr 8, s. 84-87 

230. Głos Świecki / Maria Michałkiewicz. - 1989, nr 7, s. 68-70 

231. Jubileusze Świecia nad Wisłą / Redakcja. - 1988, nr 5, s. 1 

232. Klasztorek / Jan A. Kamiński. - 1989, nr 7, s. 66-67 
Historia pobernardyńskiego świeckiego kościółka, który został 

zbudowany na miejscu grodowego kościoła księcia Grzymisława 
z 1198 roku i stanowi jedyny zabytkowy zespół architektoniczny 
Świecia, zachowany w oryginalnym kształcie. 

233. Korzec osobliwości: ważniejsze wydarzenia z dziejów mia
sta Świecia / oprac. Jan A. Kamiński. - 1991, nr 9, s. 102-103 

234. Mistrzowie czarnej sztuki / Maria Michałkiewicz. - 1988, 
nr 5, s. 27-29 

Dzieje drukarstwa w Świeciu. 

235. Nim do Świecia przyszła Polska: o wydarzeniach w 1919 
roku / Jan A. Kamiński. - 1986, nr 1, s. 30 

236. O języku mieszkańców Świecia / Maria Pająkowska. - Aneks 
do Sychty. - 1988, nr 5, s. 77 

237. 0 nazwie Świecie: próba interpretacji / Bernard Kaiser. 
- 1995, nr 3-4 (13-14), s. 61 

238. 0 pobycie Chopina w Kozłowie, Gdańsku i Waplewie 
/ Andrzej Bukowski. - 1987, nr 5, s. 63-65 

Odpowiedź na polemikę autora artykułu „Chopin w Gdańsku?" 
Pawła Dzianisza. 

239. Powiat świecki w XIX wieku / Ireneusz Pieróg. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 31-33 

240. Prasa w Świeciu w latach zaboru / Maria Michałkiewicz. 
- 1989, nr 6, s. 52-54 

241. Prawda i legenda o herbach: Świecie / Jan A. Kamiński. 
- 1987, nr 3, s. 91-92 

242. Śladami Marii Dąbrowskiej / Jan Kamiński. - 1990, nr 8, s. 6 
O wizycie Marii Dąbrowskiej we wsi Morsk, 3 km od Świecia. 

243. Świecie nad Wisłą to jeszcze Kociewie / Maria Pająkowska. 
- 1987, nr 4, s. 72-74 

244. Świecie pomorskie niegdyś a dzisiaj / Wacław Wojcie
chowski. - 1997, nr 3 (18), s. 10-14 

245. Uwagi o etymologii nazwy Świecie / Maria Pająkowska. 
- 1989, nr 6, s. 46 

246. W Kozłowie Chopin grał mazurki / Jan A. Kamiński. 
- 1986, nr 1, s. 85-86 

O pobycie F. Chopina w Świeciu. 

247. Zaczęto się od cechu szewców i cholewkarzy: z dziejów 
rzemiosła Świecia i okolic / Bogdan Mojzykiewicz. - 1998, nr 3-4 
(22-23), s. 38-40 

248. Zamek w widłach rzek / Jan A. Kamiński. - Szlakiem sta
rych warowni. - 1990, nr 8, s. 66-72 

Świecie zob. teź. poz. 19 

1.3.5.22. Tczew 

249. A dopóki płynie: związki Tczewa z Wisłą i morzem / Roman 
Klim. - 1987, nr 4, s. 62-66 

250. Antoni Garnuszewski: Komendant Wilków Morskich / Ka
zimierz Ickiewicz. - Konterfekty. - 1987, nr 3, s. 60-64 

Historia Szkoły Morskiej w Tczewie i jej dyrektora. 

251. Bel canto pod ramię z muzą w podwiązkach: tczewski parnasik 
lat dwudziestych / Roman Landowski. - 1987, nr 2, s. 49-52 

Historia teatrów muzycznych w Tczewie. 

252. Cztery pory roku: w tczewskim Muzeum Wisły / tekst i fot. 
Roman Klim. - Nasza galeria. - 1990, nr 8, s. 58-58 

Zespół czterech rzeźb, przedstawiających poszczególne pory 
roku, z kamienicy przy pi. Hallera w Tczewie. 

253. Drożyzna w Tczewie w 1933 roku / Leon Libiszewski. 
- 1991, nr 9, s. 66 
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254. Dzieje Tczewa: część 1: warunki geograficzne i początki 
osadnictwa / Ireneusz Modzelewski. - 1987, nr 4, s. 37-40 

255. Dzieje Tczewa: część 2: kształtowanie ośrodka miejskiego 
i jego dzieje do 1309 roku / Ireneusz Modzelewski. - 1988, nr 5, 
s. 30-36 

256. Dzieje Tczewa: część 3: lokacje miasta / Ireneusz Modze
lewski. - 1989, nr 6, s. 8-13 

257. Dzieje Tczewa: część 4: układ przestrzenny średniowiecz
nego miasta: lata 1260-1309 / Ireneusz Modzelewski. - 1989, 
nr 7, s. 60-65 

258. Dzieje Tczewa: część 5: miasto w okresie panowania krzy
żackiego / Ireneusz Modzelewski. - 1990, nr 8, s. 61-66 

259. Gospodarka Tczewa lat międzywojennych / Stanisław Sar
nowski. - 1989, nr 7, s. 73-76 

260. Jak nigdy dotąd: Dzień Tczewa / Roman Landowski. 
- 1997, nr 1 (16), s. 23, 26-28 

261. Klasztor na skarpie. O tczewskim zakonie dominikanów 
/ Kazimierz Ickiewicz. - 2000, nr 1 (28), s. 26-27 

262. Korzec osobliwości: medale jubileuszowe Tczewa / oprać. 
Katarzyna Peplińska. - 1989, nr 7, s. 104-105 

263. Korzec osobliwości poważnych i zabawnych: ze szkolnej 
ławki sprzed lat/zebrała Danuta Stelmach. -1991, nr 9, s. 99-102 

Wypowiedzi uczniów z kronik klasowych Zespołu Szkół Ekono
micznych z lat 1949-1950. 

264. „Łukasz" dla Tczewa: I Ogólnopolskie Targi Wydawnictw 
Regionalnych w Staszowie / Bożena Kasprowicz. - 1998, nr 2 
(21), s. 55 

265. Miasto nie straconych szans: rozmowa z prezydentem 
Tczewa Czesławem Glinkowskim / rozmawiał Józef M. Ziółkowski. 
- 1987, nr 2, s. 30-31 

266. Migdałowy kwiat pielęgnowany w sądzie / Michał Roma
nowski. - 1986, nr 1, s. 75-78 

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 

267. Miłości świetlnych igrzysk: tczewski parnasik lat dwudzie
stych / Roman Landowski. - 1987, nr 3, s. 80-83 

Dzieje kin w Tczewie. 

. 268. Miniaturowy widok średniowiecznego Tczewa z około 1485 
roku / Mieczysława Haftka, Bernard Jesionowski. - 1996, nr ca
łoroczny (15), s. 47-49 

269. Most na Wiśle / Ludwik Stańczykowski. - 1999, nr 1 (24), 
s. 54 

Tekst ten ukazał się w latach 50. w Londynie na łamach „Tygo
dnika Polskiego" i dotyczy wysadzenia tczewskich mostów w 1939 
roku. 

270. Na straży prawa: z prokuratorem rejonowym w Tczewie 
/ Aleksander Przytuła; rozmawia Józef Ziółkowski. - 1988, nr 5, 
s. 50-52 

271. O muzie głęboko zamyślonej: tczewski parnasik lat dwu
dziestych / Roman Landowski. - 1988, nr 5, s. 59-62 

Historia chórów działających w Tczewie w latach dwudziestych. 

272. Od łuku do strzelby: zarys dziejów Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tczewie / Zbigniew Gniewkowski. - 1996, nr ca
łoroczny (15), s. 24-28 

273. Odwiedzając miejsca pamięci narodowej. - 1997, nr 2 
(17), s. 44 

274. Odwiedziny Melpomeny: tczewski parnasik lat dwudzie
stych / Roman Landowski. - 1986, nr 1, s. 57-62 

Życie teatralne Tczewa. 

275. Ołtarze staromiejskiej fary w Tczewie / Wojciech Kamień. 
- 2000, nr 2 (29), s. 30-31 

Fragmenty pracy wyróżnionej II nagrodą na I Międzyszkolnym 
Konkursie Historycznym Powiatu Tczewskiego. 

276. Pięćdziesiąt lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie 
/ Kazimierz Ickiewicz. - 1997, nr 4 (19), s. 30-32 

277. Podróż misyjna św. Wojciecha przez Kociewie / Józef Mi
lewski. -1997, nr 1 (16), s. 43-44 

278. Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie / Ryszard Dąbrow
ski. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 9-13 

279. Portrety kapitańskie / Roman Klim. - 1987, nr 3, s. 90-91 
O wystawie w Muzeum Wisły. 

280. Powrót do Macierzy / Czesław Skonka. - 1990, nr 8, s. 7-14 

281. Prezentacje węgierskie / Jerzy Kiedrowski. - 1989, nr 7, s. 103 
O współpracy Domu Kultury Kolejarza w Tczewie z Centrum 

Kultury w Pescu. 

282. Przeszłość wykopana z ziemi: z dziejów badań archeolo
gicznych na terenie Tczewa / Mieczysław Haftka. - 1987, nr 3, 
s. 13-20 

283. Przy żelaznym szlaku / Ryszard Hardt. - 1987, nr 3, s. 21-26 
Historia kolei żelaznych oraz sieci kolejowej ogólnopaństwowej 

i okolic Tczewa. 

284. Przy żelaznym szlaku: ciąg dalszy / Ryszard Hardt. - 1987, 
nr 4, s. 10-13 

Wpływ kolei na rozwój miasta. 

285. Rodzinne tradycje strażackie / Adam Murawski. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 26-30 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie i tradycje stra
żackie rodziny Murawskich. 

286. Spacerkiem po „manhattanie" / Józef Sitkiewicz. - 1998. 
nr 1 (20), s. 40-41 

Historia handlu i dzieje handlu tczewskiego. 

287. Spółdzielnia jubilatka / Bolesław Quella. - 1988, nr 5, 
s. 43-44 

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, która działa od 
1898 roku. 

288. Sto razy dookoła globu / Józef M. Ziółkowski. - 1987, 
nr 3, s. 49-51 

Dzieje Zakładu Komunikacji Miejskiej w 30-lecie powstania. 

289. Średniowieczne fałszerstwo: wokół Grzymisławowego aktu 
/ Marta Śliwa. - 1998, nr 2 (21), s. 9-10 

Artykuł dotyczy aktu księcia Grzymisława, w którym po raz pierw
szy pojawia się nazwa Tczewa. 

290. Tańcząc i śpiewając / Tadeusz Abt. - 1989, nr 7, 
s. 89-91 

Historia zespołu tanecznego działającego przy Domu Kultury 
Kolejarza w Tczewie. 

291. Tczew między murami / Przemysław Lorys. - 2000, nr 4 
(31), s. 42-45 

Praca wyróżniona III nagrodą w I Międzyszkolnym Konkursie 
Historycznym Powiatu Tczewskiego. 

292. Tczew na targach książki. Różnorodność form promocyj
nych / Ewelina Kłosiewicz. - 2000, nr 2 (29), s. 24-25 

293. Tczew u schyłku rządów pruskich / Adam Samulewicz. 
-2000, nr 4 (31), s. 17-20 

294. Tczew: wizerunek współczesny / fot. Stanisław Zaczyński, 
Krzysztof Giełdon. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 36-37 

295. Tczew w opinii maturzystów / Jan Kulas i Romuald Śmiech. 
- 1997, nr 2 (17), s. 39-41 

296. Tczew wobec Zakonu Krzyżackiego w pierwszej połowie 
XV wieku / Wiesław Długokęcki. - 1998, nr 1 (20), s. 9-12 

297. Tczewianie w fotografii: z wystawy pokonkursowej. -1998, 
nr 1 (20), s. 20-21 

298. Tczewskie parki / Janusz Landowski. - 2000, nr 1 (28), 
s. 23-26 

299. Tu na Kociewiu... / Kazimierz Kurpalski; rozmawiają Ro
man Landowski i Józef Ziółkowski. - 1992, nr 10, s. 81-84 

Rozmowa z szefem tczewskiej firmy „Badex", zajmującej się dys
trybucją środków ochrony roślin. 

300. Uroczystości 800-lecia w Tczewie / Bożena Kasprowicz. 
- 1998, nr 2 (21), s. 11 

301. W Tczewie powstało Koło Przewodników / Roman Klim. 
- 1999, nr 1 (24), s. 35 



- 302. Wilkierz królewskiego miasta Tczewa z 1599 / Aleksandra 
Elszkowska-Maciejewska, Tadeusz Maciejewski. - 1991, nr 9, s. 13-30 

303. Z dziejów tczewskiego komunalnictwa / Stanisław Sarnow
ski. - 1990, nr 8, s. 22-26 

304. ...z żelaza uplecione... / Ryszard Hardt. - 1989, nr 7, 
s. 40-44 

Historia tczewskich mostów. 

305. Znamienici tczewianie: w bacznym obiektywie / fot. Józef 
Ziółkowski. - 1997, nr 1 (16), s. 24-25 

306. Żeromski przejazdem w Tczewie: fragment opowieści o Ste
fanie Żeromskim „Róża na wietrze" / Monika Warneńska. - 1990, 
nr 8, s. 5-6 

Tczew zob. też, poz. 8. 19, 28, 29, 46, 47. 48. 51. 121. 124. 
125, 126 

1.3.5.23. Zblewo 

307. Niezapomniany orędownik wielkiej sprawy: ks. ppłk Józef 
Wrycza „Rawicz" / Józef Weltrowski. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 62 

Dotyczy odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej miej
sce urodzenia przywódcy antyhitlerowskiego podziemia na Po
morzu, w dniu 11 listopada 1995 roku. 

308. Oblicze wsi Zblewo / Teresa Krzyżyńska. - 2000, nr 4 
(31), s. 12-14 

Fragment zapowiadanej książki tejże autorki. 

309. Zblewo / Olgierd Kostrowicki. - Widokówki. - 1987, nr 4, 
s. 56-57 

1.3.5.24. Zimne Zdroje 

310. Tam gdzie biją zimne zdroje / Roman Klim. - 2000, nr 4 
(31), s. 46-47 

Szkic turystyczny o miejscowości Zimne Zdroje. 
Zob. też poz. 146 

2. RUCH REGIONALNY 

311. I Kongres Kociewski. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 41 
Z deklaracji ideowej I Kongresu Kociewskiego. 

312. I Kongres Kociewski: kronika. - 1995, nr 3-4 (13-14), 
s. 3-7 

313. I Kongres Kociewski: w obiektywie / fot. Józef Ziółkowski. 
- 1995, nr 3-4 (13-14), s. 32-33 

314. II Kongres Kociewski przeszedł do historii / Andrzej Grzyb. 
- 2000, nr 3 (30), s. 3 

315. I Olimpiada Wiedzy o Kociewiu: żeby o swojej ziemi wie
dzieć jak najwięcej / Ewa Solska. - 1997, nr 1 (16), s. 38-39 

316. Coś z Kongresu: w obiektywie Stanisława Zaczyńskiego. 
- 2000, nr 3 (30), s. 28. 

Fotoreportaż znanego tczewskiego fotografika-dokumentalisty. 

317. Dla dobra regionu / Marzena Domaros. - 1989, nr 6, 
s. 24-27 

Artykuł poświęcony Towarzystwu Miłośników Ziemi Kociewskiej 
w 15 rocznicę jego powstania. 

318. Dragacz to jeszcze Kociewie: z doświadczeń nauczyciela 
polonisty / Danuta Weichert-Figurska. - 1997, nr 1 (16), s. 37 

319. Dziedzictwo kulturowe w regionie / Bożena Gibas. - 1998, 
nr 3-4 (22-23), s. 33 

Program wychowania regionalnego w Szkole Podstawowej w Za-
jączkowie. Ośrodkiem pracy szkoły jest Izba Tradycji Kociewia, 
gdzie miłośnicy regionu gromadzą pamiątki przeszłości oraz te, 
które dotyczą czasów współczesnych. 

320. Dziedzictwo kulturowe w regionie: edukacja regionalna w refor
mowanej szkole / Alicja Słyszewska. - 1999, nr 1 (24), s. 24-25 

321. Edukacja regionalna. Fragmenty refleksji z okresu mię-
dzykongresowego / Irena Brucka. - 2000, nr 4 (31), s. 22-23 

322. Gospodarcze Kociewie. Załącznik do Uchwały II Kongresu 
Kociewskiego. - 2000, nr 4 (31), s. 45 

323. Imprezy Kongresu Pomorskiego: maj -wrzesień 1998. 
- 1998, nr 1 (20), s. 8 

324. Jesienne impresje / Maria Wygocka. - 2000, nr 3 (30), s. 45 
Dotyczy doświadczeń w nauczaniu regionalnym w Warlubiu. 

325. Karta Regionalizmu Polskiego. - 1995, nr 1-2 (11-12), 
s. 40-41 

Przedruk: Pomerania nr 11 (259) z 1994 r. 

326. Klub Miłośników Kociewia / Maria Wygocka. - 1999, nr 2 
(25), s. 25 

Klub ten powstał przy Szkole Podstawowej w Warlubiu, popula
ryzuje wiedzę o Kociewiu, organizuje różne konkursy m. in. pla
styczne, fotograficzne i recytatorskie. 

327. Kociewie u progu trzeciego tysiąclecia: deklaracja progra
mowa Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba". 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 4 

328. Kociewskie Towarzystwo Oświatowe. - 1996, nr całorocz
ny (15), s. 59 

329. Nad Wisłą w Dragaczu. Kraina mennonitów / oprac. Ro
man Landowski wg Romana Klima. - 2000, nr 2 (29), s. 33-34 

Dotyczy sesji krajoznawczej w Dragaczu. 

330. Nowe władze TMZK / E. S. - 1989, nr 6, s. 29 

331. O nadwiślańskiej gminie Tczew: Sesja Krajoznawcza w Gni-
szewie / Roman Klim. - 1999, nr 2 (25), s. 50 

Sesja poświęcona była przyrodzie, zabytkom, tradycji, historii 
oraz problemom regionalizmu Gminy Tczew. 

332. O powrót do domu...: z doświadczeń nauczyciela regio
nalisty w przedszkolu / Alicja Słyszewska. - 1999, nr 2 (25), 
s. 26-27 

333. O regionalizacji nauczania / Jerzy Głowacki. - 1988, nr 5, 
s. 23-24 

334. O ziemi najbliższej: II Warsztaty Regionalne dla Nauczycieli 
Kociewia: rejon starogardzki. - 1997, nr 2 (17), s. 26-27 

335. Pierwsza rocznica I Kongresu Kociewskiego / Kazimierz 
Ickiewicz. - 1996, nr całoroczny (15), s. 60 

O konferencji zorganizowanej przez Kociewskie Porozumienie 
Samorządowe. 

336. Poznawanie regionu po warlubsku / Maria Wygocka. 
- 2000, nr 2 (29), s. 47 

Doświadczenia autorki z wprowadzania regionalizmu. 

337. Przekaz dziedzictwa: z doświadczeń nauki regionu w War
lubiu / Maria Wygocka, Maria Jankowiak, Zofia Babińska. - 1997, 
nr 2 (17), s. 42-43 

W Szkole Podstawowej nr ,1 w Warlubiu sprawnie działa Koło 
Miłośników Kociewia. Regionalność wyraża się w poznawaniu 
dorobku kulturowego, jego ochronie i pomnażaniu dziejów go
spodarki. Wiedzę o regionie zdobywa się w tej szkole także na 
różnych przedmiotach. 

338. Regionalizm w służbie narodu i państwa / Roman Leśny. 
- Lektury naszych przodków. - 1986, nr 1, s. 2 

Jest to przedruk artykułu zamieszczonego w pierwszym nume
rze „Kociewia" - miesięcznego dodatku „Gońca Pomorskiego" 
i „Dziennika Starogardzkiego" w lipcu 1938 roku. 

339. Rozmawiamy z prezesem ZG Zrzeszenia Kociewskiego. 
- Lektury naszych przodków. - 1989, nr 6, s. 28-29 

Jest to rozmowa z pierwszym prezesem Zrzeszenia Kociewskie
go - Czesławem Dawickim. Przedruk z „Głosu Starogardzkiego" 
z 1957 roku. 

340. Słowo o naszej regionalnej edukacji / Irena Brucka. 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 21-22 

341. Stowarzyszeni Przyjaciele Czarnej Wody / ro-land. - 1998, 
nr 1 (20), s. 50 

342. Świat w którym żyjemy / Anatol J. Omelaniuk. - 2000, 
nr 1 (28), s. 46 

Fragment referatu programowego na VI Kongres Regionalny 
Towarzystw Kultury w 1998 roku. 
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343. Ta ziemia od innych droższa... / Maria Wygocka. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 24-25 

To hasło - używane przez regionalistów, jest myślą przewodnią 
Klubu Miłośników Kociewia, działającego przy Szkole Podstawo
wej w Warlubiu. 

344. Tak piękne jest Kociewie: z doświadczeń regionalizacji w War
lubiu / Maria Wygocka; współpraca Zofia Babińska, Maria Czajka, 
Maria Jankowiak. - 1998, nr 2 (21), s. 22-23 

345. Towarzystwo wielkiej nadziei / Roman Landowski. - 2000, 
nr 1 (28), s. 29-31 

346. Towarzystwo wielkiej nadziei: dokończenie / Roman Lan
dowski. - 2000, nr 2 (29), s. 34-35 

Rys działalności TMZT. 

347. Trzy dni wielkich obrad. - 2000, nr 3 (30), s. 7 
Relacja z przebiegu II Kongresu Kociewskiego - 24-26.11.2000 r. 

348. Uchwała II Kongresu Kociewskiego. - 2000, nr 4 (31), s. 21 

349. Uchwała konferencji w pierwszą rocznicę I Kongresu Ko
ciewskiego z dnia 9 grudnia 1996 r. - 1996, nr całoroczny (15), s. 60 

350. Warsztaty regionalne dla nauczycieli Kociewia: okiem i ser
cem uczestnika / Alicja Slyszewska. - 1997, nr 2 (17), s. 23-25 

Warsztaty regionalne zostały zorganizowane dla nauczycieli re
gionu tczewskiego, zainteresowanych kulturą, językiem i tra
dycjami Kociewia, w celu ich integracji i zdobywania nowych 
doświadczeń. 

351. Wiedza o regionie w bibliotece szkolnej / Irena Gostom-
ska. - 1998, nr 1 (20), s. 49 

Artykuł zawiera konspekt lekcji bibliotecznej „Poznanie twórców 
naszego regionu" oraz scenariusz wystawy „Bajka, baśń na Ko-
ciewiu". 

352. Wzdłuż Wisły na spotkanie „W kręgu twórców" / Maria 
Wygocka. - 1997, nr 4 (19), s. 36 

353. Z tradycją w przyszłość / Ryszard Szwoch. - 1995, nr 1-2 
(11-12), s. 42-43 

Historia społecznego ruchu regionalnego na Kociewiu. 

354. Znaczenie Kociewia jako regionu we współtworzeniu kul
tury / Małgorzata Makowska. - 1997, nr 1 (16), s. 4-7 

Jest to referat wygłoszony na sesji popularnonaukowej „Kultu
ra w służbie wartości", mający przybliżyć region Kociewia, „które
go dziedzictwo kulturowe w miarę odkrywania i badania okazuje 
się być coraz bogatsze". 

355. Znaczenie Kociewia jako regionu we współtworzeniu kul
tury (dokończenie) / Małgorzata Makowska. - 1997, nr 2 (17), 
s. 4-8 

356. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dla Kociewia i na Kocie
wiu / Zarząd Główny ZK-P. - 1998, nr 1 (20), s. 7 

Ruch regionalny zob. też, poz. 205 

3. ETNOGRAFIA 

3.1. Literatura etnograficzna 

357. Kociewie: literatura etnograficzna / Józef Golicki. - 1987, 
nr 2, s. 2-4 

Literatura etnograficzna zob. też poz. 570. 579. 580 

3.2. Budownictwo 

358. Kociewie - urbanistyka i budownictwo ludowe / Józef 
Golicki. - 1987, nr 3, s. 2-6 

Tematem są chałupy kociewskie - ich konstrukcja, wygląd ze
wnętrzny, materiał budowlany. 

359. Kociewie - wnętrze chaty / Józef Golicki. - 1989, nr 6, 
s. 6-8 

Autor opisuje sprzęty domowe, które dzieli wg kryterium peł
nionych funkcji na trzy zasadnicze grupy: sprzęty służące do 
przygotowywania i konsumpcji pożywienia, sprzęty do spania 
i wypoczynku, sprzęty schowkowe. 

360. Szlakiem starych warowni / Kazimierz Ickiewicz. - 1987, 
nr 3, s. 69-70 

Tradycje budownictwa obronnego na Kociewiu. 

3.3. Kulinaria 

361. Biała polewka kwaśna / Andrzej Grzyb. - W kuchni i przy 
stole. - 1986, nr 2, s. 56 

362. Bulwy, bulewki / oprac. Katarzyna Lamek. - W kuchni 
i przy stole. - 1987, nr 4, s. 75-76 

363. Chlebowa opowieść / Andrzej Grzyb. - W kuchni i przy 
stole. - 1987, nr 3, s. 85-86 

364. Coś z ryb. - W kuchni i przy stole. - 1987, nr 2, s. 63 

365. Dla zdrowia i delektacji / Roman Landowski. - W kuchni 
i przy stole. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 51-52 

Historia i rodzaje trunków pitych na Kociewiu. 

366. Fasola / Katarzyna Peplińska. - W kuchni i przy stole. 
- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 67-68 

367. Kaczka / Andrzej Grzyb. - W kuchni i przy stole. - 1989, 
nr 6, s. 85-88 

368. Kartofle / Andrzej Grzyb. - W kuchni i przy stole. - 1987, 
nr 4, s. 76-77 

369. Kiełbie na słomie / Andrzej Grzyb. - W kuchni i przy stole. 
- 1987, nr 2, s. 63-64 

370. Kociewskie kuchy i kuszki / Hubert Pobłocki. - W kuchni 
i przy stole. - 1999, nr 1 (24), s. 52-53 

371. Kociewskie zupy / Andrzej S. Fleming. - 1997, nr 3 (18), 
s. 38-39 

372. Niedzielny placek / Andrzej Grzyb. - W kuchni i przy stole. 
- 1988, nr 5, s. 72-73 

373. O drobiu prawie wszystko / zebrała i oprac. Katarzyna 
Lamek. - W kuchni i przy stole. - 1989, nr 6, s. 84-85 

374. O zupach raz jeszcze / Andrzej S. Fleming. - 1997, nr 4 
(19), s. 37-39 

375. Prawie wszystko o chlebie / oprac. Katarzyna Lamek. 
- W kuchni i przy stole. - 1987, nr 3, s. 84 

376. Prawie wszystko o kuchach / oprac. Katarzyna Lamek. 
- W kuchni i przy stole. - 1988, nr 5, s. 71-72 

377. Prawie wszystko o rybach / Andrzej S. Fleming. - W kuch
ni i przy stole. - 1998, nr 1 (20), s. 45-48 

378. Słodkie dary lasów / Roman Landowski. - W kuchni i przy 
stole. - 1999, nr 2 (25), s. 48-49 

379. Sosy kociewskie / Andrzej S. Fleming. - W kuchni i przy 
stole. - 1998, nr 2 (21), s. 53-54 

380. Sosy owocowe / Andrzej S. Fleming. - W kuchni i przy 
Stole. - 1998. nr 3-4 (22-23), s. 68 

381. Świniobicie / Andrzej Grzyb. - 1989, nr 7, s. 102-103 

382. Świńskie jadło / zebrała i oprac. Katarzyna Peplińska. 
- 1989, nr 7, s. 100-101 

383. Warzywa kapustne / zredagowała Wanda Kołucka. 
- W kuchni i przy stole. - 1992, nr 10, s. 113-117 

384. Wigilijna wieczerza / oprac. M. Roland. - W kuchni i przy 
stole. - 1991, nr 9, s. 95-96 

385. Życie płynące mlekiem / oprac, i zebrała Katarzyna Pepliń
ska. - W kuchni i przy stole. - 1990, nr 8, s. 105-106 

3.4. Baśnie, legendy i opowiadania ludowe 

386. Drewniany ptak / Stefan A. Fleming. - 1988, nr 5, s. 76 

387. Gotuj garnku gotuj bo dzieci moje głodne / Stefan A. Fle
ming. - 1989, nr 6, s. 78-81 

388. Jak dobry diabeł Jankowi fujarkę podarował / Stefan A. Fle
ming. - 1986, nr 1, s. 80-82 
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389. Jak diabeł się zamierzył na pelplińską katedrę / Andrzej 
Grzyb. - 2000, nr 2 (29), s. 40 

390. Jasienieckie dzwony: na podstawie opowiadań okolicz
nych mieszkańców z lat I wojny światowej / Józef Ceynowa. 
-1987, nr 2, s. 70-71 

391. Legenda o Królowej Pomorza-/ Janina Soszyńska. - 1986, 
nr 1, s.79-80 

392. Murzynek / Helena i Jan Wałaszewscy. - 1988, nr 5, s. 74-75 

393. Panna i kamień: legenda z Czarnej Wody / Andrzej Stefan 
Fleming. -1997, nr 1 (16), s. 45-46 

394. Privis i Privisa: legenda / Zygmunt Bukowski. - 1997, nr 2 
(17), s. 46-47 

395. Skarb / Stefan A. Fleming. - 1987, nr 3, s. 86-87 ,\ 

396. Tajemnica jeziora Czartówko / Janina Soszyńska. - 1987, 
nr 2, s. 71-73 

397. Zakochani ze Świętego Jeziora / Roman Landowski. 
- 1987, nr 4, s. 67-69 

3.5. Teksty gwarą pisane 

398. Aloś przijechał) ze Ślunska / Anka z Boru. - Gadka po 
naszamu. - 1987, nr 3, s. 93 

399. Ciotko, pojedzieta do Lubjichowa... / G. Nadolna - Gadka 
po naszamu. - 2000, nr 2 (29), s. 48 

400. Generalski bal / T. K. - Gadka po naszamu. - 1989, nr 6, s. 63 

401. Jak mnie tuczyli prawda mówić / Kuba z Psińczyna. 
- Gadka po naszamu. - 1987, nr 4, s. 82 

402. Jóś i brutki / Anka z Boru. - Gadki po naszamu. - 1986, 
nr 1, s. 52 

403. Kej straszi / Klepa. - Gadki po naszamu. - 1989, nr 7, 
s. 99 

404. Na Wielganoc / Tony Wyrcigamba. - Gadka po naszamu. 
- 1988, nr 5, s. 9 

405. Niestraszny Straszek / Klepuła. - Gadka po naszamu. 
-2000, nr 4 (31), s. 33 

406. Prezydant Wikci / Anka z Boru. - Gadka po naszamu. 
- 1990, nr 8, s. 95 

407. Przez gansi / Anka z Boru. - Gadka po naszamu. - 1988, 
nr 5, s. 80 

408. Srodze sia cieszym / Tony Wyrcigamba. - Gadki po nasza
mu. - 1986, nr 1, s. 53 

409. U lulków wew Płaczewie / G. Nadolna. - Gadka po nasza
mu. - 2000, nr 1 (28), s. 46 

410. Ufy / Tony Wyrcigamba - Gadki po naszamu. - 1989, 
nr 7, s. 99 

411. Wszystko bez ta koza / Bernard Janowicz. - Gadka po 
naszamu. - 1987, nr 2, s. 68-69 

412. Zdrowja życzą / Anka z Boru. - Gadka po naszamu. 
- 1990, nr 8, s. 95-96 

3.6. Obrzędy, obyczaje, wierzenia 

413. Demony i widma: etos mieszkańców Kociewia na tle literatu
ry etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1988, nr 5, s. 13-17 

414. Jak to w Śliwicach ...diabły grasowały: opowieści niesa
mowite / Adam Bloch. - 1999, nr 2 (25), s. 46-47 

415. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: o cichodaj-
kach, blyrwach i innych hordzicach. - 1987, nr 4, s. 96 

416. Między magią a zabobonem: etos mieszkańców Kociewia 
na tle literatury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1989, 
nr 6, s. 14-18 

417. Na ślubnym kobiercu: etos mieszkańców Kociewia na tle 
literatury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1990, nr 8, 
s. 73-79 

418. Skąd idą po gwizdówce / Andrzej Pawlina. - 1987, nr 2, 
s. 38-41 

Chodzenie „po gwizdówce" to dawny kociewski obrzęd, obcho
dzony w okresie „godów", trwających od Bożego Narodzenia do 
Trzech Króli. 

419. Stosunek do świata: etos mieszkańców Kociewia na tle 
literatury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1995, nr 3-4 
(13-14), s. 17-25 

420. Świat nadprzyrodzony: etos mieszkańców Kociewia na tle 
literatury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1987, nr 4, 
s. 14-20 

421. W społecznościach pozarodzinnych: etos mieszkańców 
Kociewia na tle literatury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. 
- 1992, nr 10, s. 72-77 

422. Życie indywidualne: etos mieszkańców Kociewia na tle 
literatury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1989, nr 7, 
s. 50-53 

423. Życie rodzinne: etos mieszkańców Kociewia na tle lite
ratury etnograficznej / Mirosław Kropidłowski. - 1991, nr 9, 
s. 82-85 

4. KULTURA 

424. „Gazeta Gdańska" a karykatura społeczno-polityczna / Ewa 
Żywiecka. - 1999, nr 1 (24), s. 4-9 

425. Jak powietrze i jak woda. - 2000, nr 2 (29), s. 45 
Informacja o prawykonaniu kantaty tczewskiej Mariusza Ma

tuszewskiego (muzyka) i Romana Landowskiego (tekst). 

426. Kociewska kronika kulturalna: 1984 / zebrał i opracował 
R. Szwoch. - 1986, nr 1, s. 89-93 

427. Kociewska kronika kulturalna: 1985 / zebrali i opracowali 
J. Golicki, M. Pająkowska, R. Szwoch. - 1987, nr 2, s. 74-76 

428. Kociewska kronika kulturalna: 1986 / zebrali i opracowali 
Józef Golicki, Jan A. Kamiński, Ryszard Szwoch. - 1987, nr 3, 
s. 94-97 

429. Kociewska kronika kulturalna: I kwartał 1988 / zebrali 
i opracowali Jan A. Kamiński, Krzysztof Pacholski, Ryszard 
Szwoch. - 1989, nr 6, s. 90-93 

430. Kociewska kronika kulturalna: I półrocze 1987 / zebrali 
i opracowali Józef Golicki, Jan A. Kamiński, Ryszard Szwoch. 
- 1987, nr 4, s. 88-89 

431. Kociewska kronika kulturalna: II półrocze 1987 / zebrali 
i opracowali Jan A. Kamiński, Michał Spankowski, Ryszard 
Szwoch. - 1988, nr 5, s. 88-89 

432. Kultura regionalna w powiecie świeckim w latach 1995-
2000 / Sabina Janiszewska. - 2000, nr 3 (30), s. 13-14 

433. Maturzyści o sobie i swoim pokoleniu / Jan Kulas i Romu
ald Śmiech. - 1998, nr 1 (20), s. 42-43 

434. Obraz życia politycznego: II Rzeczpospolita w oczach 
karykaturzystów „Gazety Gdańskiej" / Ewa Żywiecka. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 8-13 

435. Ojczyzna: podstawowa wartość edukacji, kultury, krajo
znawstwa i regionalizmu / Kazimierz Denek. - 1997, nr 4 (19), 
s. 4-8 

436. Pelplińską Biblia Gutenberga / Zdzisław Mrozek. - 2000, 
nr 3 (30), s. 46-47 

437. Regulamin Nagrody Starosty Powiatu Starogardzkiego 
w dziedzinie kultury. - 2000, nr 4 (31), s. 15 

438. Sąsiedzi Polski w karykaturze „Gazety Gdańskiej" / Ewa 
Żywiecka. - 2000, nr 1 (28), s. 5-11 

439. Skra Ormuzdowa dla Kociewiaków / R. L. - 1998, nr 3-4 
(22-23), s. 53 

„Skra Ormuzdowa" to nagroda „Pomeranii", będąca honoro
wym wyróżnieniem osób i zespołów, które aktywną pracą wzbo
gacają życie społeczne regionu. 
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440. Sylwetki karykaturzystów „Gazety Gdańskiej" / Ewa Ży
wiecka. - 1999, nr 2 (25), s. 4-7 

441. Sytuacja międzynarodowa (1926-1938) w zwierciadle saty
rycznym „Gazety Gdańskiej" / Ewa Żywiecka. - 2000, nr 2 (29), s. 8-13 

442. Tropa / Bernard Kaiser. - 1998, nr 2 (21), s. 46-47 
Tekst jest ciekawym przyczynkiem historycznym i obyczajowym 

sięgającym treścią do czasów starożytnych. Dotyczy zabawy z an
tycznej Grecji, która trafiła na tczewskie podwórka. 

443. Wokół rozumienia kultury / Roman Landowski. - 2000, 
nr 1 (28), s. 12-14 

444. Wspierać czy uśmiercać: felieton / Wasz Kociewiak. - 1987, 
nr 3, s. 35 

Autor felietonu próbuje odpowiedzieć na pytanie „czy i komu 
kultura jest potrzebna". 

(445. Wszystko za uśmiech dziecka / Jerzy Kiedrowski. - 1986, 
nr 1, s. 87-89 

Dzieje Teatralnego Zespołu Dziecięcego „Baj" działającego w Tcze
wie pod kierownictwem Henryka Lemki. 

446. Zygmunt Bukowski laureatem Pomorskiej Magrody Arty
stycznej / Redakcja. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 52 

Kultura zob. też poz. 251. 266, 267. 274. 281. 290 

4 . 1 . Socjologia 

447. Lekarstwo na samotność / Marlena Klinowska. - 1991, 
nr 9, s. 70-71 

448. Niejedno imię korupcji: felieton / Wasz Kociewiak. - 1989, 
nr 6, s. 64 

449. Początek istnienia / Elwira Kamień. - 1991, nr 9, s. 67-69 
Autorka przedstawia jak ważna jest decyzja o poczęciu ludzkie

go życia. 

450. Świat tuż obok / Marlena Klinowska. - 1992, nr 10, s. 85-87 
Autorka - pracownik socjalny, snuje refleksje o prostych lu

dziach, żyjących „tuż obok", którzy mają swoje pasje i bardzo 
ciekawe zainteresowania. 

Socjologia zob. też DOZ. 295 

5. OŚWIATA 

451. Collegium Marianum: zasłużone gimnazjum pomorskie 
/ Anastazy Nadolny. - 1987, nr 2, s. 54-57 

452. Edukacja regionalna na południowym Kociewiu / Stanisła
wa Kuffel. -2000, nr 3 (30), s. 9-12 

453. Gdy w Bielawkach był uniwersytet / Narcyz Kozłowski. 
-1997, nr 2 (17), s. 33-35 

Historia Uniwersytetu Ludowego w Bielawkach, wsi położonej 
2 km od Pelplina. 

454. Mała Ojczyzna w szkołach: o regionalizacji w nauczaniu na 
Kociewiu / Irena Brucka. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 8 

455. Na kociewskiej Stecce: drogi poszukiwań rozwiązań edu
kacyjnych / er-el. - 1999, nr 3-4 (26-27), s 46 

456. Nauka jak niezmierne morze / Iwona Gończ. - 1997, nr 1 
(16), s. 34-36 

75-lecie Szkoły Podstawowej w Swarożynie. 

457. O regionalizmie w mojej szkole / Bogumiła Milewska. 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 23 

458. O wychowaniu dzieci. - Lektury naszych przodków. 
- 2000, nr 2 (29), s. 46 

Przedruk z dodatku do „Pielgrzyma" „Dobra gospodyni" 
z 18.01.1910 r. 

459. Patronuje im Mickiewicz / Ryszard Szwoch. - 1995, 
nr 3-4 (13-14), s. 36 

Historia „Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" dzia
łającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie. 

460. Pelplińska filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie 
/ Kazimierz Ickiewicz. - 1998, nr 1 (20), s. 33 

461. W Dragaczu uczą się regionu / Danuta Weichert-Figurska. 
- 2000, nr 2 (29), s. 43-44 

Dotyczy realizacji ścieżki regionalnej w nauczaniu. 

462. W kręgu kuźni polskości: o pelplińskim Collegium Maria
num / Beata Maria Kowalewska. - 1997, nr 4 (19), s. 26-30 

463. W kręgu kuźni polskości: o pelplińskim Collegium 
Marianum: część 2: nauczanie języka polskiego / Beata Maria Ko
walewska. - 1998, nr 1 (20), s. 29-32 

464. W kręgu kuźni polskości: o pelplińskim Collegium 
Marianum: część 3: w bibliotece i na egzaminie / Beata Maria 
Kowalewska. - 1998, nr 2 (21), s. 14-16 

465. W kręgu kuźni polskości: o pelplińskim Collegium Maria
num: część 4: echa powstania styczniowego / Beata Maria Kowa
lewska. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 9-11 

466. Wierne matki dziecko: cztery wieki Szkoły Polskiej w Pia
secznie / Jan Ejankowski. - 1990, nr 8, s. 26-28 

467. Znów za rok matura / Anna Radzewicz. - 1992, nr 10, 
s. 79-80 

Krótka historia egzaminów dojrzałości. 
Oświata zob. też poz. 184. 186. 250. 276. 320, 326. 337. 435 

6.SZTUKA 

468. Boże Narodzenie w rzeźbie ludowej. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 48-49 

469. Do twórców ludowych i wszystkich zainteresowanych sztuką 
regionalną. - 2000, nr 2 (29), s. 20 

Apel Stowarzyszenia Promocji Współczesnych Artystów Pol
skich Sztuk Wizualnych w Gdyni. 

470. Kociewska sztuka ludowa 2000 w obiektywie Adama J. Ha-
rasa. -2000, nr 4 (31), s. 24-25 

Dziesięć barwnych fotografii z komentarzami. 

471. Rzeźba ludowa Kociewia / Barbara Wdziękońska. - 1988, 
nr 5, s. 82-87 

472. Szafa po szewskim cechu / Hubert Pobłocki. - Retroskar-
by. - 2000, nr 2 (29), s. 48 

Sztuka zob. też ooz. 213 

6 . 1 . Sylwetki twórców ludowych 

473. Alojzy Stawowy / tekst i zdjęcia Andrzej Grzyb. - 1987, 
nr 2, s. 66 

Znany rzeźbiarz kociewski. Tematyka jego prac obejmuje sztukę 
sakralną, obrzędy i zwyczaje regionalne oraz postacie sąsiadów 
i bliskich. 

474. Jan Giełdon / Andrzej Grzyb. - 1986, nr 1, s. 63 
Jan Giełdon jest znanym, nie tylko na Kociewiu ale i w kraju, 

rzeźbiarzem. Szczególnym pięknem wyróżniają się spośród jego 
rzeźb uskrzydlone Anioły Stróże. 

475. Maria Wespowa / Kazimierz Ickiewicz. - 1988, nr 5, s. 80-81 
Znana kociewska hafciarka, której hafty zostały zatwierdzone 

przez specjalną etnograficzną komisję. 

476. Radość poczętego istnienia: twórczość Zygmunta Bu
kowskiego z Mierzeszyna / Barbara Szwedzińska. - Regał Regio
nalny. - 1989, nr 6, s. 68-72 

Zygmunt Bukowski jest rzeźbiarzem i poetą kociewskim. 

477. Stanisław Rekowski / Kazimierz Ickiewicz. - 1987, nr 3, 
s. 76-77 

Rzeźbiarz kociewski - odznaczony za wybitne osiągnięcia twór
cze Złotym Krzyżem Zasługi. Tematyka jego prac obejmuje 
m.in. obrazki i scenki rodzajowe z życia dawnej wsi kociewskiej. 

478. Świadom tworzywa i kształtu. O rzeźbach Michała Osto-
ja-Lniskiego. - 2000, nr 2 (29), s. 21 

479. Święty Wojciech w malarstwie na szkle Wojciecha Lesiń-
skiego / Roman Klim. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 47 

Artykuł przybliża sylwetkę Wojciecha Lesińskiego, znanego na 
terenie Kociewia malarza. 
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480. To już tyle lat...: mieszkając w Gdańsku nigdy nie opuściłem 
Kociewia / Edmund Zieliński. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 48-51 

Edmund Zieliński jest rzeźbiarzem z Kociewia, obecnie mieszka
jącym w Gdańsku. 

481. Uchwycić świat: z fotografikiem Henrykiem Spychalskim 
laureatem Nagrody Prezydenta Starogardu Gdańskiego / Henryk 
Spychalski; rozmawia Ryszard Szwoch. - 1989, nr 6, s. 65-67 

482. Włodzimierz Ostoja-Lniski / Jerzy Kiedrowski. - 1987, 
nr 4, s. 83 

Rzeźby tego ludowego artysty przedstawiają pojedyncze posta
cie w trakcie wykonywania rozmaitych czynności oraz cale grupy 
ludzkie w radosnych i smutnych chwilach. 

6.2. Muzyka 

483. Dwa razy i co dalej?: na to i na inne pytania odpowiada 
/ Jerzy Stachurski; rozmawiał A. G. - 1987, nr 3, s. 42 

484. Harcerze pod batutą / Józef NI. Ziółkowski. - 1997, nr 4 
(19), s. 39-40 

Obchody 50-lecia istnienia Harcerskiej Orkiestry Dętej w sali 
Tczewskiego Centrum Kultury. 

485. Jest w orkiestrach taka siła / Jerzy Kiedrowski. - 1989, 
nr 6, s. 92-93 

W 1988 roku odbył się w Tczewie dziesiąty powojenny Przegląd 
Kolejowych Orkiestr Dętych, artykuł zawiera informacje o prze
biegu tego przeglądu oraz imprez jemu towarzyszących. 

486. Kociewie w muzyce / Jerzy Partyka. - 1987, nr 3, s. 38-41 

487. Kociewskie prezentacje po raz trzeci / erel. - 1996, nr ca
łoroczny (15), s. 61 

488. Kolberg ziemi kociewskiej / Edward Szwoch. - Konterfek
ty. - 1987, nr 2, s. 60-62 

Sylwetka Władysława Kirsteina, inicjatora i wykonawcy badań mu
zykologicznych, autora śpiewników i artykułów na temat muzyki. 

489. „Modraki" z Pelplina / Lidia Piernicka. - 2000, nr 3 (30), 
s. 20-21 

Dotyczy kociewskiego zespołu folklorystycznego „Modraki" 
w Pelplinie. 

490. Od Kociewia po „Piaseckie Kociewiaki" / Jan Ejankowski. 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 49-50 

O przeglądzie zespołów folklorystycznych organizowanym już 
po raz trzeci w Piasecznie. 

491. Recital fortepianowy Tomasza Wojaka / Andrzej S. Fle
ming. - 1998, nr 1 (20), s. 44 

492. Sześćdziesiąt lat w blasku trąb / Jerzy Kiedrowski. - 1987, 
nr 3, s. 41,45-46 

Historia Kolejowej Orkiestry Dętej z Tczewa. 

493. Szkolni szansoniści / ES. - 1990, nr 8, s. 60 
Relacja z Festiwalu Piosenki Francuskiej w Zespole Szkól Ogól

nokształcących w Starogardzie. 

494. Tabulatura pelplińska / Edward Hinz. - 1987, nr 3, s. 44-45 
Dzieje 6-tomowej tabulatury organowej, której rękopis znajduje 

się obecnie w bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie. 

495. Variete / Ryszard Szwoch. - 1990, nr 8, s. 60 
Relacja z imprezy muzycznej zorganizowanej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Starogardzie. 

496. Z burczybasem w nazwie / Michał Pomorski. - 2000, nr 1 
(28), s. 27-29 

O zespole regionalnym „Burczybas" z Gniewa. 

497. Z lilijką na pięciolinii / Romuald Wentowski. - 1988, nr 5, 
s. 52-58 

6.3. Wystawy 

498. Anioły w twórczości artystów Kociewia i Borów / Krzysztof 
Kuczkowski. - 1997, nr 3 (18), s. 24-25 

499. Dziecko maluje tak, jak ptak śpiewa / Grażyna Kluczyńska. 
- 2000, nr 1 (28), s. 20-21 

Informacje o przeglądzie i wystawie o tematyce wielkanocnej 
w GOKiS w Gniewie. 

500. Ekspozycja tożsamości / Roman Landowski. - 1998, nr 1 
(20), s. 22 

Refleksje z pokonkursowej wystawy „Tczewianie w fotografii". 

501. Grzegorz Zwara: nasza galeria/ prezentuje Ryszard Szwoch. 
- 1987, nr 4, s. 46-47 

Malarstwo Grzegorza Zwary ze Skarszew. 

502. Gwiazdka wskazuje drogę do Torunia / Joanna Biniecka. 
-2000, nr 4 (31), s. 27 

O wystawie „Wigilia" przygotowanej przez Muzeum Etnograficz
ne w Toruniu. 

503. Między niebem a ziemią / Henryk Kuchta. - 1998, nr 1 
(20), s. 48 

Wystawa prac mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Ro-
kocina w kościele parafialnym w Czarnej Wodzie. 

504. „Okazanie się" aniołów / Krzysztof Kuczkowski. - 1997, 
nr3 (18), s. 23 

Wernisaż „Anioły. Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki" w ko
ściele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie. 

Wystawy zob. też poz. 252 

6.4. Konkursy 

505. Plon konkursu kociewskiego / Kazimierz Ickiewicz. - 1990, 
nr 8, s. 35 

506. Po konkursie sztuki ludowej / Jerzy Kiedrowski. - 1987, 
nr 4, s. 78 

507. Przyroda wokół nas / (er-el). - 1997, nr 3 (18), s. 28 
Laureaci konkursu fotograficznego, zorganizowanego w Czar

nej Wodzie. 

508. Regulamin III Konkursu „Współczesna Sztuka Ludowa 
Kociewia". - 1990, nr 8, s. 34-35 

509. Szopka i obrzędy Bożego Narodzenia w plastyce ludowej 
/ Jerzy Kiedrowski. - 1989, nr 7, s. 88 

510. Szopka na koniec wieku. - 2000, nr 4 (31), s. 28 
Wyniki IX Kociewskiego Konkursu Plastycznego na Szopkę 

Bożonarodzeniową. 

511. W drewnie i na płótnie: wokół VI Konkursu „Współczesna 
Sztuka Ludowa Kociewia" / Krystyna Szałaśna. - 1998, nr 3-4 
(22-23), s. 54-56 

512. Współczesna sztuka ludowa Kociewia / Kazimierz Ickie
wicz. - 1991, nr 9, s. 72-73 

MBP i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zorganizowały już po 
raz trzeci konkurs „Współczesna Sztuka Ludowa Kociewia". 

513. Współczesna sztuka ludowa Kociewia / red. - 1996, nr ca
łoroczny (15), s. 63 

514. Współczesna sztuka ludowa Kociewia / Jolanta Bednar
czyk. -2000, nr 4 (31), s. 26 

7.GOSPODARKA 

515. „Badex" mistrzem Agroligi: o uprawie bez orki / Józef 
M.Ziółkowski. - 1997, nr 1 (16), s. 40 

516. Kupiec i działacz gospodarczy: o Janie Długońskim / Bog
dan Bieliński. - 1996, nr całoroczny (15), s. 22-23 

Jan Długołoński był założycielem Towarzystwa Kupców Samo
dzielnych w Starogardzie. 

517. Polska spółka parcelacyjna w Pinczynie / Józef Milewski. 
- 1989, nr 7, s. 72-73 

518. Przywrócić pamięci: o Ośrodku Tradycji Kółek Rolniczych 
im. J. Kraziewicza w Piasecznie / Jan Ejankowski. - 1987, nr 4, 
s. 58-61 

519. Wysiłek pierwszych lat / Józef Milewski. - 1986, nr 1, 
s. 24-27 
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Początki władz administracyjno-politycznych, reforma rolna, na
cjonalizacja, odbudowa i rozbudowa przemysłu, odbudowa i roz
wój handlu spółdzielczego. 

Gospodarka zob. też poz. 195. 215. 216. 228. 253. 259. 278. 
286 

8.TURYSTYKA 

520. Pierwszy w historii Tczewa...: przewodnicy na turystyczne 
szlaki! / Roman Klim. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 60-61 

521. Piesza wędrówka wokół Czarnej Wody: Jastrzębie - Zimne 
Zdroje / Tadeusz Magdziarz. - 1998, nr 1 (20), s. 23-24 

522. Przewodnik po Żuławach Wiślanych / A. G. - 1988, nr 5, 
s. 42 

Informacja o ukazaniu się przewodnika turystycznego „Żuławy 
Wiślane". 

523. Pytasz się: co to Polska? / Ilona Brzozowska. - 1992, 
nr 10, s. 92-93 

524. Rokicka pętla / Roman Klim. - 1997, nr 1 (16), s. 42-43 

525. Wędrówka subkowską pętlą / Roman Klim. - 1997, nr 2 
(17), s. 28-32 

526. Wśród leśnych ścieżek / Józef Milewski. - 1995, nr 3-4 
(13-14), s. 26-28 

527. Z margerytką w godle. Najkrócej o agroturyzmie / er-el. 
- 2000, nr 2 (29), s. 20 

528. Z Nowego do Twardej Góry / Roman Klim. - 1997, nr 4 
(19), s. 19-20 

529. Z Pieczysk do Kasparusa przez Suchobrzeżnicę / Roman 
Klim. - 1998, nr 2 (21), s. 42-45 

530. Z Subków do Tczewa: wędrówka krajoznawcza przez Wiel
ką Słońce, Małą Słońce i Gorzędziej / Roman Klim. - 1997, nr 3 
(18), s. 26-28 

9. RUCH WYDAWNICZY 

531. Błąkający się w cieniu historii: nowy zbiór poezji Wacława 
Krakowskiego / rolan. - 2000, nr 4 (31), s. 11 

532. Dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie / Roman 
Landowski. - 1997, nr 4 (19), s. 44-46 

533. Dorobek wydawniczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko-
ciewskiej / Ryszard Szwoch. - 1986, nr 1, s. 51-54 

534. „Głos Serca Polskiego" / Józef Weltrowski. - 1989, nr 7, 
s. 35-37 

Dzieje konspiracyjne drukarni, mieszczącej się u rodziny We-
Itrowskich w Jastrzębiu w czasie drugiej wojny światowej. 

535. „Głos Serca Polskiego": część 2 / Józef Weltrowski. - 1990, 
nr 8, s. 80-83 

536. „Głos Serca Polskiego": część 3 / Józef Weltrowski. - 1991, 
nr 9, s. 86-90 

537. „Głos Serca Polskiego": część 4 / Józef Weltrowski. - 1992, 
nr 10, s. 99-102 

538. Jak powstał Kociewski Kantor Edytorski / Józef Golicki. 
- 1996, nr całoroczny (15), s. 9-11 

539. Kociewski Kantor Edytorski jako wydawca regionalny / An
drzej K. Waśkiewicz. - 1996, nr całoroczny (15), s. 3-4 

540. Moim zdaniem: felieton / Wasz Kociewiak. - 1986, nr 1, s. 34 
Felieton ten, napisany przez czytelnika KMR, dotyczy problemu 

rozdziału papieru i sensu istnienia wydawnictw regionalnych. 

541. Nowości z regionu. - 2000, nr 1 (28), s. 38-39 
Recenzje sześciu publikacji z Kociewia. 

542. Oczekiwane książki. - 2000, nr 3 (30), s. 17-18 
Noty o pięciu książkach wydanych na II Kongres Kociewski 

2000: Tadeusza Linknera „Miłość jest światłem moich wierszy", 
Marii Pająkowskiej-Kensik „Mały słownik kociewski", „W kuchni 

i przy stole (praca zbiorowa), Romana Landowskiego „Dawnych 
obyczajów rok cały" i „Kociewie. Antologia prozy" oprać. Jerzy 
Cherek. 

543. ...Podobało nam się dziesięć przykazań dobrego dzienni
karza... - 1999, nr 1 (24), s. 47-48 

Relacje z warsztatów dziennikarskich zespołu redakcyjnego „Cym
bała" - gniewskiej gazety szkolnej. 

544. Uroczystość dziesięciolecia Kociewskiego Kantoru Edy
torskiego: w obiektywie / fot. Stanisław Zaczyński. - 1996, 
nr całoroczny (15), s. 32-33 

545. Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na 
kształtowanie świadomości regionalnej / Wiktor Pepliński. - 1995, 
nr 3-4 (13-14), s. 9-10 

546. Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na 
kształtowanie świadomości regionalnej: (dokończenie) / Wiktor 
Pepliński. - 1996, nr całoroczny (15), s. 5-8 

547. Z regionalnego regału / Hubert Pobłocki. - 2000, nr 3 
(30), s. 48 

Recenzje dwóch książek z tekstem Ryszarda Szwocha: „Staro
gardzka fara Św. Mateusza" i „Starogard Gdański. Przewodnik po 
mieście i okolicy" 

548. Zeszyty kociewskie / Edwin F. Kozłowski. - 1987, nr 2, s. 47-48 
Ruch wydawniczy zob. też poz. 191, 234. 240, 264 

10.JĘZYK 

549. Bernarda Sychty skarbiec słów / Józef Milewski. - Konter
fekty. - 1987, nr 4, s. 32-36 

550. Co z nowym słownikiem kociewskim? / Maria Pają-
kowska-Kensik. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 47 

551. Dzieło Bernarda Sychty / Maria Pająkowska. - 1986, nr 1, 
s. 54-55 

552. Formy ekspresywne w gwarze kociewskiej / Maria Pają
kowska. - Aneks do Sychty. - 1992, nr 10, s. 106-107 

553. „Garść" kociewskich słów / Andrzej Grzyb. - 1998, nr 3-4 
(22-23), s. 41-42 

554. Gwara jako odmiana języka / Maria Pająkowska. - Aneks 
do Sychty. - 1987, nr 3, s. 74-75 

555. Gwara Jana Wespy / Maria Pająkowska. - Aneks do Sych
ty. - 1989, nr 7, s. 97 

556. Jak amen w pacjyrzu: kociewska i kaszubska frazeologia 
a chrześcijańskie wierzenia i praktyki: część 2 / Jerzy Treder. 
- 1990, nr 8, s. 44-46 

Cześć pierwsza zob. poz. 570 

557. Język a kultura / Maria Pająkowska-Kensik. - 2000, nr 4 

(31), s. 3 

558. Kociewie: nazwa, granice, dialekt, grupy etnograficzne 
/ Józef Golicki. - 1986, nr 1, s. 3-8 

559. Od Piardkowa... do Bąkówka: o nazewnictwie geograficz
nym na Kociewiu / Jerzy Głowacki. - 1990, nr 8, s. 102-104 

560. Po naszamu: kociewski słowniczek gwarowy / Marek Mie-

sała. - 1 9 9 8 , nr 1 (20), s. 16 

561. Przeszłość w nazwach zaklęta / Jerzy Głowacki. - 1987, 

nr 4, s. 70-71 

562. Słownictwo kociewskie / Maria Pająkowska. - Aneks do 
Sychty. - 1987, nr 2, s. 64-65 

563. Słownictwo kociewskie: odzież, obuwie / Maria Pająkow
ska. - Aneks do Sychty. - 1987, nr 4, s. 80-81 

564. Słownictwo kociewskie jako przedmiot badań / Maria Pa
jąkowska. - Aneks do Sychty. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 60-61 

565. Słownictwo kociewskie w piśmiennictwie / Maria Pająkow
ska. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 45-47 

566. W sprawie zapisu kociewszczyzny: głos polemiczny / Ber
nard Kaiser. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 53 
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567. W sprawie zapisu kociewszczyzny głos kolejny i pewnie nie 
ostatni / Maria Pająkowska-Kensik. - 1999, nr 2 (25), s. 54 

568. Źródło kultury / Kazimierz Denek. - 1998, nr 2 (21), s. 4-8 

569. Żiwcam do nieba póńść: kociewska i kaszubska frazeolo
gia a chrześcijańskie wierzenia i praktyki / Jerzy Treder - 1989 
nr 7, s. 48-49 

Cześć druga zob. poz. 558 
Język zob. też DOZ. 236 

11. LITERATURA 

11.1. Badanie literatury 
Prace na temat literatury 

570. Autentycznie ludowe: o bajkach Bernarda Janowicza 
/ Krzysztof Kuczkowski. - 1987, nr 3, s. 34 

571. Badacz twórczości Norwida / Kazimierz Ickiewicz. - 1997, 
nr 1 (16), s. 8 

Przedruk ze „Słowa" z dnia 17-19 stycznia 1997 r. O współcze
snym rozumieniu Norwida opowiada ks. Antoni Dunajski. 

572. Cierpka tajemnica świata / Andrzej Grzyb. - Sopot, 1996. 
- Rec. Krzysztof Kuczkowski. - 1996, nr całoroczny (15), s. 54 

573. Cierpkie tworzywo wierszy / Roman Senski. - 1997, nr 2 
(17), s. 50-51 

Jest to recenzja książki poetyckiej Andrzeja Grzyba „Cierpka 
tajemnica świata". 

574. Debiut i... co dalej? - 2000, nr 4 (31), s. 37-41 
Dotyczy początkujących poetów Kociewia. 

575. Dedykacje zza oceanu: Pawła Wyczyńskiego spotkania 
z poezją / Krzysztof Kuczkowski. - Regał regionalny, - 1986, 
nr 1, s. 46-47 

576. Dorobek literacki Ignacego Zielińskiego / Zdzisław Mro
zek. - Konterfekty. - 1992, nr 10, s. 65-68 

577. Drogi do sukcesu / Józef M. Ziółkowski. - Tczew, 1997. 
- Rec. (roi). - 1996, nr całoroczny (15), s. 53 

578. Idący po tropie wspomnień / Roman Landowski. - 1997, 
nr 2 (17), s. 49 

Artykuł dotyczy wydanego zbiorku wierszy „Zakruszki" Stani
sława Sierki - poety, nie rodem z Kociewia, ale z wyboru serca. 
Jest to pierwszy opublikowany zbiorek, jednak wiersze były wcze
śniej publikowane na łamach różnych czasopism. 

579. Jasna i Dersław: baśnie, podania i legendy z Kociewia 
/ Roman Landowski. - Tczew, 1998. - Rec. Andrzej Grzyb. 
- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 71 

580. Kociewski świat baśni / Andrzej K. Waśkiewicz. - 1996, 
nr całoroczny (15), s. 50-51 

581. Łobiwatel kociewski republiki / Ryszard Szwoch. - Kon
terfekty. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 16 

O twórczości regionalnego gawędziarza, Konstantego Bączkow
skiego. 

582. Mała ojczyzna Janusza Stanisława Pasierba / Wiesław Me-
ring. -1999, nr 2 (21), s. 24-26 

Tekst rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, przy
bliżający obraz Kociewia i Kaszub prezentowany w poezji ks. Pasierba. 

583. Mały - wielki bukiet: o poezji Wandy Dembek z Pinczyna 
/ Andrzej Grzyb. - Regał regionalny. - 1987, nr 3, s. 30-31 

584. Miasto jak kwiat w klapie / r-el. - 1999, nr 2 (25), s. 55 
Zapowiedź nowego tomiku wierszy Wacława Krakowskiego „Ży

cie za życie". 

585. „Mój dom" / Anna Łajming. - Gdańsk, 1986. - Rec. Jerzy 
Dąbrowa-Januszewski. - 1987, nr 2, s. 46 

586. Na tyłach świata czyli w centrum: o współczesnej poezji 
Kociewia / Krzysztof Kuczkowski. - 1997, nr 3 (18), s. 40-42 

587. Niech będzie najciszej: o niedopełnionym poezjowaniu 
Jacka Klińskiego / Roman Landowski. - Regał regionalny. 
- 1987, nr 4, s. 40-42 

588. Norwid poeta czasu / Ewa Żywiecka. - 2000 nr 1 (28) 
s. 40-41 

0 sympozjum norwidologicznym ZSE w Tczewie. 

589. O kociewskich bajkach, baśniach, legendach i podaniach 
/ Gertruda Skotnicka. - 1996, nr całoroczny (15), s. 12-15 

590. 0 mieszkańcach Borów Tucholskich / Józef Borzyszkow-
ski. - 1999, nr 2 (25), s. 35-36 

O rozprawie Bernarda Sychty „Kultura materialna Borów Tu
cholskich". 

591. O przyjemności obcowania z człowiekiem: z autorem książki 
„Drogi do sukcesu" Józefem M. Ziółkowskim / rozmawia Roman 
Landowski. - 1997, nr 1 (16), s. 21-23 

592. Od legend do przysłów: folklor literacki w pelplińskim 
„Pielgrzymie" 1869-1914 / Katarzyna Kamińska-Walkiewicz. 
- 1992, nr 10, s. 58-64 

593. Od zagadek do pieśni: folklor literacki w pelplińskim „Piel
grzymie" 1869-1914 / Katarzyna Kamińska-Walkiewicz. - 1995, 
nr 3-4 (13-14), s. 29-31, 34-35 

594. Ożywienie pamięci. Słowo o książce „Pan pejzażu" Jana 
Majewskiego / Krzysztof Kuczkowski. - 2000, nr 2 (29), s. 35-36 

595. Po prostu życie, stąd potrzeba serca / Alina Łobocka-Na-
rioch. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 45-46 

Artykuł wygłoszony 17 maja 1997 roku podczas Biesiady Lite
rackiej w Czarnej Wodzie o twórczości Antoniego Górskiego, autora 
popularnych gawęd kociewskich pisanych gwarą. 

596. Poetyckie ścieżki Małgorzaty Hillar: część 1: codzienność 
i swojskość „Glinianego dzbanka" / Tadeusz Linkner. - 1999, 
nr 1 (24), s. 17-23 

597. Poetyckie ścieżki Małgorzaty Hillar: część 2: od poezji mi
łosnej i erotyków do poezji macierzyńskiej / Tadeusz Linkner. 
- 1999, nr 2 (25), s. 37-44 

598. Poetyckie ścieżki Małgorzaty Hillar: część 3: jej osobny 
świat / Tadeusz Linkner. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 53-59 

599. Poezja jest zadziwieniem / Ryszard Szwoch. - 2000, nr 1 
(28), s. 42-44 

Recenzja tomiku wierszy Grażyny Krużyckiej-Gieldon „Lusterka 
szczęścia". 

600. Przeciwko „epoce jąkania" / Krzysztof Kuczkowski. - Regał 
regionalny. - 1987, nr 2, s. 42-44 

O twórczości Franciszka Kameckiego. 

601. Saga kociewska / Bolesław Eckert. - Gdańsk, 1983. 
- Rec. Krzysztof Kuczkowski. - 1986, nr 1, s. 50 

602. Słowa najbardziej służebne: o nowym tomiku poezji Zyg
munta Bukowskiego / Roman Landowski. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 41-43 

603. Snobizm i postęp / Stefan Żeromski. - Lektury naszych 
przodków. - 1998, nr 2 (21), s. 30-31 

Esej Stefana Żeromskiego wydany w roku 1923, dotyczący 
literatury polskiej i jej języka. 

604. Szatan i anioł / Ilona Brzozowska. - Tczew, 1996. - Rec. 
Andrzej Grzyb. - 1996, nr całoroczny (15), s. 54 

605. Twórczość pisarzy ludowych: folklor literacki w pelpliń
skim „Pielgrzymie" 1869-1914 / Katarzyna Kamińska-Walkiewicz. 
- 1996, nr całoroczny (15), s. 34-37 

606. W głąb myśli poetyckiej ks. Janusza Stanisława Pasierba 
/ Tadeusz Linkner. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 27-32 

Jest to tekst wygłoszony w Czarnej Wodzie 23 maja 1998 roku 
podczas Biesiady Literackiej „Szkoła pelplińska w kulturze Kociewia". 

607. Wielcy nieznani twórcy Kociewia / er-el. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 44 

Relacja z Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. 

608. Z boisk i ringów: o książce Bronisława Drewy. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 72 

609. Z ciepła i miłości: o poezji ks. Janusza St. Pasierba 
/ Franciszek Kamecki. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 42-44 
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610. Z perspektywy Czarnej Wody / Krzysztof Kuczkowski. 
- Regał) regionalny. - 1990, nr 8, s. 96-97 

O twórczości poetyckiej Andrzeja Grzyba. 

611. Została nostalgia: wspomnienie o Bolesławie Eckercie 
/ Zdzisław Mrozek. - 1997, nr 2 (17), s. 48 

Bolesław Eckert - zwany był epikiem Kociewia. Folklor i mowę 
mieszkańców tego regionu utrwalił w powieści „Saga kociewska". 

612. Żywioł krępować słowem: o wierszach Romana Senskie-
go / Krzysztof Kuczkowski. - Regał regionalny. - 1987, nr 4, 
s. 40-41 

Prace na temat literatury zob. też poz. 15, 21. 161. 357. 476 

11.2. Konkursy literackie 

613. Biegnąc po krawędziach światła: plon juweniliów IV Po
morskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba 
w Pelplinie / Roman Landowski. - 1999, nr 1 (24), s. 49 

614. Coraz odważniej. Plon X Ogólnopolskiego Konkursu Po
etyckiego o nagrodę Zygmunta Bukowskiego / Michał Pomorski. 
- 2000, nr 2 (29), s. 41 

615. Kociewianin wśród laureatów. - 2000, nr 4 (31), s. 41 
Wyróżnienie Michała Spankowskiego w V Konkursie Poetyckim 

im. Mieczysława Czychowskiego w Gdańsku 

616. Mowa nad Struchawą / Roman Landowski. - 1989, nr 7, 
s. 83-84 

Artykuł dotyczy II Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Kociewskiej 1989 roku w Świeciu. 

617. Wielewskie Turnieje Gawędziarzy Ludowych / Jerzy Kie-
drowski. - 1988, nr 5, s. 79 

618. Wszechświat pełen blasków. Laureaci kolejnych juweni
liów poetyckich V Pomorskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Ja
nusza St. Pasierba w Pelplinie. - 2000, nr 1 (28), s. 44-45 

11.3.Teksty literackie 

1 1 . 3 . 1 . Wiersze 

619. *** [A ja zostanę]. *** [Ta ziemia]. Jak babie lato / Ilona 
Brzozowska. - Masze promocje. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 44 

620. *** [Dlaczego miłość jest]. Modlitwa o dziecko. Kiedy 
rozłąka. *** [Dałeś nam góry]. Konfesjonał Boga. *** [Jesień]. 
*** [Życie] / Grażyna Giełdon. - Masze promocje. - 1990, nr 8, 
s. 92-93 

621. *** [Dom mój]. *** [jest takie miejsce]. *** [pędzel]. 
*** [zamykam oczy] / Monika Pollak. - Masze promocje. - 1992, 
nr 10, s. 91 

622. ***[Już prawie]. *** [pojawiłeś się] / Iwona Wysmułek. 
- 1997, nr 2 (17), s. 51 

623. *** [Przeciąga się to moje], *** [ Słońca brzegiem] / Jan 
Jakubik. - 1988, nr 5, s. 48 

624. *** [Skąd czerpać]. *** [ kiedy odejdziesz]. *** [jakże 
mali] / Ryszard Prabucki. - Masze promocje. - 1992, nr 10, s. 78 

625. *** [Szczebioce jeszcze]. *** [zamknięci w klatkach]. Do 
Ciebie / Jolanta Śliwa. - Masze promocje. - 1987, nr 3, s. 37 

626. *** [Wieczorem] / Justyna Zagdan. - Masze promocje. 
- 2000, nr 2 (29), s. 45 

627. *** [Z moich snów] / Aneta Kozłowska. - Masze promo
cje. - 1991, nr 9, s. 74 

628. *** [Znów wsiądę]. *** [Poczytalność słowa]. Niewidomy. 
Powstanie / Robert Halbe. - Nasze promocje. - 1989, nr 6, s. 47 

629. [Ma jakim to bruku]. Listopad. *** [lato odchodzi] 
/ Roman Senski. - 1988, nr 5, s. 48 

630. Ballady Jana Wespy: Franek ji Franka / Jan Wespa. 
- 1988, nr 5, s. 78-79 

631. Ballady Jana Wespy: Koźli zaprzęg / Jan Wespa. - 1987, 
nr 3, s. 75-76 

632. Ballady Jana Wespy: o jelaniu zes Jelania / Jan Wespa. 
- 1987, nr 2, s. 67-68 

633. Ballady Jana Wespy: Srylowskie przigody / Jan Wespa. 

- 1987, nr 4, s. 79-80 

634. Batalia pod Tczewem / Hiacynt Jabłoński. - 1987, nr 3, s. 55 

635. Boję sie bać / Monika A. Frąckiewicz. - 2000, nr 2 (29), s. 41 

636. Boże Narodzenie. Wycieczka z młodzieżą. Incarnatus. Ko
lęda / Franciszek Kamecki. - 1987, nr 2, s. 44-45 

637. Bór. Osiecki gród / Mariusz Łącki. - Masze promocje. 
- 1989, nr 7, s. 93 

638. Czarna Woda - jesień. Czarna Woda - zima: z tomiku 
Szare kamyki / Andrzej Grzyb. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 4 

639. Czarna Woda - lato / Andrzej Grzyb. - 1998, nr 2 (21), s. 3 

640. Czarna Woda - wiosna: z tomiku Szare kamyki / Andrzej 
Grzyb. - 1998, nr 1 (20), s. 3 

641. Czekanie. Drzewa. Niepokój. Lenistwo / Mieczysław Ra-
chwał. - Nasze promocje. - 1989, nr 7, s. 92-93 

642. Człowiekiem... Strach. Pamięci matki... / Artur Wirkus. 
- Nasze promocje. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 51 

643. Deszcz / Jacek Gadecki. - Nasze promocje. - 1997, nr 1 
(16), s. 46 

644. Dla Ciebie Wisło ten wiersz. Wisła / Helena Latopolska. 
- 1987, nr 3, s. 79 

645. Do przyjaciół moich. *** [jesteś tak blisko]. Powitanie 
syna / Jacek Kliński. - 1987, nr 4, s. 43 

646. Dobry brzeg. Wierzba. Orzeł znad młyna / Stanisław Sier-
ko. - 1997, nr 2 (17), s. 49 

647. Dokąd pójdziesz. Piosenka niechcianej dziewczyny / Mag
da Matracka. - Masze promocje. - 1986, nr 1, s. 38 

648. Dwa światy. Widokówka z lata. Duch i jawa. Oczy Słowianki 
roziskrzone / Grażyna Giełdon. - 1999, nr 2 (25), s. 44-45 

649. 20 lutego 1920 / Tadeusz Chróścielewski. - 1990, nr 8, 
s. 14-15 

650. Dzwon na roraty. Choinka. U żłóbka. Kolenda. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 71 

651. Gajowy. Pszczoły. Śliwy. Stoi wisienka. Me ukochane Ko-
ciewie / Wanda Dembek. - 1987, nr 3, s. 32-33 

652. Gwazdka / Hubert Pobłocki. - 2000, nr 4 (31), s. 48 
Wiersz gwarą 

653. Idą błękitni ułani / Andrzej Bukowski. - 1990, nr 8, s. 4 

654. Kantata starogardzka / Andrzej Grzyb. - 1998, nr 2 (21), 
s. 12 

655. Kiedy przyjdziesz do mnie. Ptaki. Łzy. Umarło / Beata Ol
szewska. - Masze promocje. - 1996, nr 15, s. 55 

656. Kociewie sentymentalne. - 2000, nr 3 (30), s. 18-19 
• Pięć wierszy z antologii „Kociewie" - Romana Landowskiego 
„Jakby miejsce urodzenia", Andrzeja Grzyba „W drodze", Pawła 
Wrzos-Wyczyńskiego „Chciałbym byś przyszła", Zygmunta Bu
kowskiego „Domowe piwonie" i Jana Majewskiego „Pieśń drozda". 

657. Kompleta. Modlitwa ćmy. Zaklęcie / Monika Borowik. 
- 2000, nr 1 (28), s. 45 

658. Kościół nad Wierzycą. Żniwo. Orka. Wóz Drzymały / Paweł 
Wrzos-Wyczyński. - 1986, nr 1, s. 48-49 

659. Kwitnące rzepaki / Zygmunt Bukowski. - 1999, nr 1 (24), s. 3 

660. Las Szpęgawski / Wacław Krakowski. - 2000, nr 4 (31), s. 11 

661. Limeryki Kongresowe / Hubert Pobłocki. - 2000, nr 3 
(30), s. 16 

Trzy teksty literackie gwarą. 

662. Limeryki pokóngresowe / Hubert Pobłocki. - 2000, nr 4 
(31), s. 23 

Cztery limeryki gwarą. 

663. List II / Roman Senski. - 1999, nr 2 (25), s. 3 
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664. Listopad. *** [nie wierzę]. Człowiek / Andrzej Norek. 
- Nasze promocje. - 1987, nr 4, s. 45 

665. Marzenie. Drzewo. Tęskność. Oczekiwanie / Anna Bode-
rek. - Nasze promocje. - 1987, nr 3, s. 36 

666. Mlecze znad Wisły. Rodzina / Wacław Krakowski. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 3 

667. Moja jaskółeczko. Na przywidzkim cmentarzu. W cieniu 
dębu. Kiedy echo. Gdzie cienie kłosów / Zygmunt Bukowski. 
- 1989, nr 6, s. 72-73 

668. Monolog z Cekcyna. O koleżance. Portret matki: wiersze z cyklu 
Borowiackie językowanie / Franciszek Kamecki. - 1987, nr 4, s. 36 

669. Mowa korzeni: Kochanka. W Drewniaczkach ciągle straszy 
/ Paweł Wrzos-Wyczyński. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 63 

670. Na jarmarku: pieśń ludowa. - 1997, nr 3 (18), s. 3 

671. Na pożegnanie. Bez tej przyjaźni. Poza domem. Obowiązek 
/ Ryszard Borzęcki. - Nasze promocje. - 1990, nr 8, s. 94 

672. Narodziny Madonny / Zygmunt Bukowski. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 40 

673. Nocleg w Czersku / Wincenty Pol. - 1997, nr 3 (18), s. 7 

674. Odejście. Jeszcze raz / Monika Orzeszek. - Nasze promo
cje. - 1991, nr 9, s. 75 

675. Optymizm. Mój Chrystus. Zaufać miłości. Rumianek 
/ Kamila Popielińska. - 1997, nr 3 (18), s. 47 

676. Ostrzeżenie. Niczym deszcz w upalny dzień / Magdalena 
Urbanowska. - Nasze promocje. - 1992, nr 10, s. 109 

677. Oto wstaje nowy dzień. Te słowa. Oto wstaje nowy dzień II 
/ Paweł Kancelista. - Nasze promocje. - 1988, nr 5, s. 49 

678. Otwierajcie wrota: pieśń dożynkowa (z Wysokiej). - 1997, 
nr 2 (17), s. 3 

679. Pejzaż wiejski z Kociewia. Odpust w Sulęczynie / Krystyna 
E. Malczewska. - 1992, nr 10, s. 34-35 

680. Pieśni: Muzykanty, grajta... Oj, tup-tup po podłodze 
/ Jerzy Stachurski. - 1986, nr 1, s. 62 

681. Pieśni przychodzących: cykl pieśni na sopran i fertepian 
/ Benedykt Konowalski. - 1987, nr 3, s. 43 

Teksty wierszy Andrzeja Grzyba („Dom"), Romana Landow
skiego („Przedzimowe sny"), Jerzego Stachurskiego („Garść 
wspomnień"), które składają się na ów cykl. 

682. Po latach. Oddanie. Spacer badeński / Alina Baczewska. 

- Nasze promocje. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 69 

683. Pory roku / Maria Roszak. - 2000, nr 1 (28), s. 48 

684. Prefacja / Monika Milewska. - 2000, nr 2 (29), s. 41 
685. Rozbieranie domu / Michał Spankowski. - 2000, nr 4 

(31), s. 41 

686. Samotność. Coś już było. *** [Zapomniałam...]. *** [Co 
myślisz...] / Anna Skerka. - Nasze promocje. - 1998, nr 3-4 
(22-23), s. 70 

687. Sen / Justyna Zagdan. - Nasze promocje. - 2000, nr 2 
(29), s. 45 

688. Trzej Królowie: śpiewka Herodów (z Lubichowa). - 1997, 
nr 4 (19), s. 3 

689. Walc z Madonną / Grażyna Krużycka-Giełdon. - 2000, 
nr 1 (28), s. 44 

690. Wiara. Dedykowane J. / Adam Stawicki. -1997, nr 4 (19), s. 47 

691. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część I: prolog / Fran
ciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Franciszka Sędzickiego. 
- 1997, nr 1 (16), s. 48 

Utwór stanowi rodzaj poetyckiego testamentu pisarza, składa 
się z szesnastu części, został wydany w 1918 roku przez oficynę 
edytorską Gebethner i Wolff. 

692. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część II: Znajomy świat 
/ Franciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Franciszka Sędzickie
go. - 1997, nr 2 (17), s. 52 

693. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część II: Znajomy świat: 
(dokończenie) / Franciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Fran
ciszka Sędzickiego. - 1997, nr 3 (18), s. 48 

694. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część II: Znajomy świat: 
(dokończenie) / Franciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Fran
ciszka Sędzickiego. - 1997, nr 4 (19), s. 48 

695. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część III: Morze / Fran
ciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Franciszka Sędzickiego. 
- 1998, nr 1 (20), s. 52 

696. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część IV: Las pomorski 
/ Franciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Franciszka Sędzickie
go. - 1998, nr 2 (21), s. 56 

697. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część V: Pieśni pomor
skie / Franciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Franciszka 
Sędzickiego. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 72 

698. Wiatr zawiał od pomorskich stron: część VI: Wieś pomor
ska / Franciszek Sędzicki. - Testament Poetycki Franciszka Sę
dzickiego. - 1999, nr 1 (24), s. 56 

699. Wielganoc bezrobotnych / Hubert Pobłocki. - 2000, 
nr 1 (28), s. 20 

700. Wiersze: Kamieniczka Rynek 15. Chtoś niestónd. Gniew
scy garbarze / Stanisław Sierko. - 1989, nr 6, s. 55 

701. Wiersze: Moja najdroższa. List. Kwitnące rzepaki. Radość 
/ Zygmunt Bukowski. - 1998, nr 1 (20), s. 51 

702. Wiersze Małgorzaty Hillar: Zapach siana. My z drugiej 
połowy XX wieku / Małgorzata Hillar. - 1999, nr 1 (24), s. 16 

703. Wiersze nowe. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 68-69 
Są to wiersze Ilony Brzozowskiej-Misiewicz („Jesień"), Artura 

Wirkusa („Niedomówienie") i Aliny Baczewskiej („Wołanie"). 

704. Wiersze nowe: *** [Świerczek]. *** [Soczyste liście]. 
Przebudzenie. Nieznanemu żołnierzowi. Do wierzby/Andrzej Grzyb. 
- 1995, nr 1-2 (11-12), s. 48 

705. Wiersze nowe: Wróble. Wiosenny wiersz. List z tuchol
skiego boru. Kociewie / Andrzej Grzyb. - 1997, nr 4 (19), s. 47 

706. Wiersze Romana Senskiego: Szkic regionalny. Kapliczka' w Sar-
towicach. Ulica Świętopełka. Nowe / Roman Senski. -1986, nr 1, s. 28 

707. Wiersze serdeczne: Moje Kociewie. Na przywidzkim cmen
tarzu / Zygmunt Bukowski. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 64 

708. Wiersze z Borów: Kamienne kręgi. Epitafium. Leśna chwila 
/ Roman Senski. - 1996, nr 15, s. 55 

709. Wiosna / Franciszka Powalska. - 1997, nr 1 (16), s. 3 

710. Zadedykowane Kateczce. Wieczorna refleksja / Krzysztof 
Madaliński. - Nasze promocje. - 1987, nr 2, s. 34 

711. Zadziwienie / Grażyna Krużycka-Giełdon. - 2000, nr 1 
(28), s. 42 

712. Zieleń i błękit. Smutek / Marlena Kalinowska. - Nasze 
promocje. - 1992, nr 10, s. 108 

713. Ziemio, ty najbliższa: z kantaty „Jak powietrze i jak woda" 
/ Roman Landowski. - 2000, nr 2 (29), s. 45 

714. Zioła. Zapomnij. Ścieżka przez las. Burza nad jeziorem 
Kałębie / Andrzej Grzyb. - 1989, nr 7, s. 85 

715. Zmierzch / Jan Majewski. - 2000, nr 2 (29), s. 36 

716. Żuławy śpią / Piotr Miernikiewicz. - Nasze promocje. 
- 1999, nr 2, s. 55 

717. Życie. Autobiografia. Jesień. Jestem / Małgorzata Skwi-
rowska. - Nasze promocje. - 1999, nr 1 (24), s. 50 

11.3.2. Proza 

718. Bal w „Esplanadzie" / Anna Łajming. - 1991, nr 9, s. 97-98 
Fragment książki „Mój dom. Wspomnienia". 

719. Broszka Babci Heleny / Grażyna Krużycka-Giełdon. - 1997, 
nr 3 (18), s. 43-44 

Praca wyróżniona w Konkursie na reportaż. 
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720. Cztery pory roku na Kociewiu / Jan Wespa. - 1989, nr 7, s. 98 

721. Jabłkowite konie pelplińskiego opata / Andrzej Grzyb. 
- 1999, nr 1 (24), s. 51 

722. Małe prozy: Drzewo na brzegu. Cisza. Anioł na schodach. 
Mysz / A. S. Fleming. - 1997, nr 3 (18), s. 46 

723. Maszki: widowisko w trzech odsłonach / Maria Pająkow-
ska. - 1990, nr 8, s. 107-111 

724. Moje dzieciństwo / Zygmunt Bukowski. - 2000, nr 2 (29), 
s. 36-39 

Opowidanie autobiograficzne. 

725. Opowiadanie o Wajwaczu, głośnym niegdyś rozbójniku w Bo
rach Tycholskich / Józef Chociszewski. - 1997, nr 3 (18), s. 8-9 

726. Szkice do poematu „Kociewie": z brulionu: (część 1) 
/ Andrzej Grzyb. - 1986, nr 1, s. 45 

727. Szkice do poematu „Kociewie": z brulionu: (część 2) 
/Andrzej Grzyb. - 1987, nr 2, s. 35 

728. Szkice do poematu „Kociewie": z brulionu: (część 3) 
/Andrzej Grzyb. - 1987, nr 3, s. 20 

729. Ścieżka przez las / Andrzej Grzyb. - 1987, nr 4, s. 48-50 

730. Tabakierka / Andrzej Stefan Fleming. - 1996, nr całorocz
ny (15), s. 52-53 

731. Tęsknota za latawcami / Roman Landowski. - 1999, nr 2 
(25), s. 56 

Tekst pochodzi z przygotowanego do druku cyklu miniatur 
„Okruchy niegładzone". 

732. Torf / Zygmunt Bukowski. - 1997, nr 3 (18), s. 45-46 

733. Wigilia bez wigilii / Wacław Krakowski. - 2000, nr 4 (31), s. 48 
Miniatura autobiograficzna. 

734. Zapalenie znicza: szkice prozą / Roman Landowski. 
- 1986, nr 1, s. 29 

12. RELIGIA 

735. Biskup hitlerowiec? / Stanisław Podlewski. - 1999, nr 2 
(25), s.13-16 

Artykuł dotyczy ks. Carla Marii Spletta (1898-1964) - zaciekłe
go Niemca, który przyczynił się do aresztowania wielu kapłanów 
polskich i ich śmierci. 

736. Brat Józef Jan Czubek SVD: najstarszy polski misjonarz 
/ Katarzyna Peplińska. - 1990, nr 8, s. 54-55 

Brat Józef Jan Czubek należał do Zgromadzenia Słowa Bożego, 
urodził się w małej kociewskiej wiosce, zgodnie z imieniem, które 
przybrał zajmował się stolarstwem. 

737. Cudowna woda w sanktuariach na Kociewiu / Anna W. Brze
zińska. - 2000, nr 4 (31), s. 4-6 

738. Dar tego miejsca. O Krzyżu Promieniującym w Zimnych 
Zdrojach / Roman Klim. - 2000, nr 2 (29), s. 26-27 

739. Dziewięć wieków zakonu cystersów / Jerzy Henryk Dem-
ski. - 1998, nr 2 (21), s. 13 

Z okazji 900-lecia powstania zakonu cystersów odbyło się w Pel
plinie sympozjum popularnonaukowe oraz inne uroczystości 
mające oddać hołd zakonnikom za ich udział w życiu kultural-
no-gospodarczym całego Pomorza. 

740. Głos mają sieroty / Jan Sajewicz [ks.]. - 1991, nr 9, s. 38-45 
Życie i działalność opiekuna sierot ks. Prałata Henryka Anto

niego Szumana proboszcza starogardzkiego, zamordowanego 
w Fordonie w 1939 r. Opracowanie pochodzi z trudno dostęp
nej książki ks. Jana Sajewicza - na podstawie wydania Biblioteki 
Polskiej Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas" w Lon
dynie - przekazane prawie w całości, z pominięciem rozdziałów 
wstępnych. 

741. Głos mają sieroty: część 2 / Jan Sajewicz [ks.]. - 1992, 
nr 10, s. 50-56 

742. Głos mają sieroty: część 3 / Jan Sajewicz [ks.]. - 1995, 
nr3-4 (13-14), s. 44-50 

743. Głos mają sieroty: część 4 (ostatnia) / Jan Sajewicz [ks.]. 
- 1996, nr całoroczny (15), s. 38-40 

744. Historia Krzyża Promieniującego. Według tekstu na tablicy 
informacyjnej w Zimnych Zdrojach. - 2000, nr 2 (29), s. 27 

745. Jan Paweł II w Pelplinie 6 czerwca '99: w obiektywie Stani
sława Zaczyńskiego. - 1999, nr 2 (25), s. 28-29 

746. Kapliczka w Lubikach / tekst i fot. Janusz Landowski. 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 38-39 

747. Kim byli mennonici / K.P. - 1989, nr 7, s. 47 
Krótka charakterystyka ruchu religijno-społecznego - mennonitów. 

748. Kociewskie przystanki modlitwy: w obiektywie Józefa Ziół
kowskiego / Józef Ziółkowski. - 1997, nr 4 (19), s. 24-25 

749. Ks. Górnowicz z Kociewia / Jan A. Kamiński. - 1991, nr 9, 
s. 50-51 

750. Ku Tobie Ziemio: Jan Paweł II na Kociewiu / fot. Henryk 
Spychalski. - 1999, nr 1 (24), s. 28-29 

Pelplińskie wydawnictwo „Bernardinum" wydało z okazji pobytu 
Jana Pawła II na Kociewiu album zawierający poezje polskiego 
papieża i około 100 fotografii ukazujących piękno regionu. 

751. Mennonici w Mątawach / Marek Śliwa. - 1999, nr 2 (25), 
s. 31-32 

10 września 1998 roku obchodzono w Mątawach 100 rocznicę 
istnienia tamtejszego kościoła, który został zbudowany jako men-
nonicki zbór. 

752. Między dwoma ogniami: ordynariusze diecezji chełmiń
skiej a sprawa polska / Beata Maria Kowalewska. - 1999, nr 1 
(24), s. 10-14 

Artykuł przedstawia skomplikowane losy biskupów diecezji cheł
mińskiej: Anastazego Sedlaga, Jana Nepomucena Marwicza, Le
ona Rednera i Augustyna Rosentretera w czasach niewoli 
pruskiej. Postępowanie księży biskupów nie zawsze było jed
nolite, co spotkało się z jednoznacznie negatywnymi ocena
mi historyków polskich, które niekiedy wg autorki wymagają 
sprostowania. 

753. Mimo wszystko jestem szczęśliwy / Mirosław Kropidlow-
ski. - 1996, nr 15, s. 45-47 

Jest to list kociewskiego misjonarza z dalekiej Angoli, który 
przeleżał w redakcji KKE kilka lat i nie mógł być wcześniej druko
wany ze względów politycznych. 

754. Modlitwa do krzyża / fot. Janusz Landowski. - 2000, nr 2 
(28), s. 28 

Dotyczy krzyża w Zimnych Zdrojach. 

755. Niebiańskie ptaki rozpostarły sieć / Anna Gniewkowska. 
- 1999, nr 2 (25), s. 30 

Według własnych relacji z „Dziennika Bałtyckiego" autorka wspo
mina wizytę Jana Pawia II w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku. 

756. Notatki znad Dunaju / Angelina Kołucka. - 1992, nr 10, 
s. 87-90 

Europejskie Spotkania Młodych, organizowane przez ruch 
Taize, w 1992 roku w Budapeszcie. 

757. Opowieść o krzyżu / Jerzy Głowacki. - 1989, nr 7, s. 20-21 

758. Pelplińska jesień: aresztowanie księży / Alojzy Męclewski. 
- 1999, nr 2 (25), s. 8-12 

Jest to fragment książki „Pelplińska jesień" wydanej w 1971 
roku przez gdańskie Wydawnictwo Morskie, opisującej wydarze
nia z 1939 roku w Pelplinie. 

759. Przed indyjską misją / Bernard Bona. - 1989, nr 7, s. 80-82 
Wspomnienia pochodzące z książki autora „Garść ryżu", wyda

nej przez Płockie Wydawnictwo Diecezjalne. Autor opowiada jak 
zrodziło się jego powołanie i jak został księdzem. 

760. Przed ołtarzem i w klasztorze. Śluby zakonne i powołania 
kapłańskie w pomorskiej familii Bielińskich / Bogdan Bieliński. 
- 2000, nr 4 (31), s. 29-33 

761. Przycmentarna boża męka / Adam Bloch. - 2000, nr 3 
(30), s. 22-23 

Historia kapliczki w Śliwicach zniszczonej przez hitlerowców w cza
sie okupacji. 
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762. Rzeźba sakralna / Katarzyna Lamek; zdjęcia Stanisław Za
czyński. - 1989, nr 6, s. 50-51 

763. Sanktuarium Maryjne w Świeciu nad Wisłą / Mirosław 
Lorch. - 1991, nr 9, s. 51-55 

764. Stosunki kościelne na ontaryjskich Kaszubach / Kazimierz 
Ickiewicz. - 1997, nr 1 (16), s. 17-21 

765. Verbum znaczy słowo / oprac. Roman Landowski. - 1991, 
nr 9, s. 56-57 

Dzieje Domu Misyjnego Zgromadzenia Słowa Bożego, czyli wer-
bistów w Górnej Grupie. 

766. Z generałem Hallerem w Ziemi Świętej / Ryszard Szwoch. 
- 1996, nr całoroczny (15), s. 56-58 

767. Z ks. Konstantym Damrotem po chojnicko-bruskich oko
licach / Tadeusz Linkner. - 1997, nr 3 (18), s. 4-7 

768. Z Zimnych Zdrojów na Czarny Ląd: rozmowa z misjonarzem 
werbistą / Józef M. Ziółkowski. - 1996, nr całoroczny (15), s. 43-45 

Rozmowa z ojcem Mirosławem Kropidłowskim, misjonarzem 
z Brazylii o Kociewiu i misjach. 

769. Zaduszkowe refleksje: w obiektywie Janusza Landowskie
go. - 1999, nr 3-4 (26-27), s 34-35 

770. Życie codzienne pelplińskich Cystersów / Zdzisław Mro
zek. - 1996, nr całoroczny (15), s. 16-17 

Religia zob. też poz. 35. 168. 169. 224. 232. 462. 463. 464. 
465. 556. 559 

13. WSPOMNIENIA 

771. Gdy mieszkałem przy Richthofen / Zbigniew Birna. - 1999, 
nr 2 (25), s. 18-19 

Tekst wspomnieniowy jest obszernym fragmentem pracy przekaza
nej przez autora na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez redakcję KMR. 

772. Gdy przeszedł front / wspomina ppor. Cielenkiewicz; oprać. 
Józef Milewski. - 1989, nr 7, s. 38-40 

773. Gimnazjalny mundurek / Kazimierz Wieczorek. - 1989, 
nr 7, s. 14-17 

774. Knibauerlager: fragment wspomnień z lat wojennych 
/ Alfons Sobecki. - 1989, nr 6, s. 56-58 

775. Moja młodość / Jan Mrozek. - 1987, nr 3, s. 6-12 
Tekst ten uzyskał II nagrodę w konkursie w 1985 roku, zorga

nizowanym przez MBP i TMZT. 

776. Miała wrócić Polska: wspomnienia z okresu powojennego 
/ Michał Misiorny. - 1998, nr 2 (21), s. 48-51 

777. Miała wrócić Polska: wspomnień z okresu powojennego 
ciąg dalszy / Michał Misiorny. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 19-23 

778. Miała wrócić Polska: wspomnień z okresu powojennego 
ciąg dalszy / Michał Misiorny. - 1999, nr 1 (24), s. 41-45 

779. Miasto mojej młodości / Czesław Knopp. - 2000, nr 3 
(30), s. 32-35 

Wspomnienia o Tczewie lat międzywojennych. 

780. Miasto mojej młodości: ciąg dalszy/Czesław Knopp. 
2000, nr 4 (31), s. 34-36 

781. Okolica mojej matki / Michał Misiorny. - 1987, nr 2, s. 5-12 
Fragment przygotowywanej książki, przedruk za „Miesięczni

kiem Literackim" nr 5/86. 

782. Pomorski Korczak / Mieczysław Petelski. - Konterfekty. 
- 1989, nr 7, s. 22-23 

Dzieje polskiego psychiatry Józefa Bednarza, który był ofiarą 
eksterminacji hitlerowskiej stosowanej wobec inteligencji polskiej. 

783. Potrzeba służenia innym: rozmowa z Henrykiem Lemką 
autorem „Sagi rodzinnej" / Henryk Lemka; rozmawiał Józef Ziół
kowski. - 1990, nr 8, s. 36-38 

784. Powrót białych żurawi / Józef M. Ziółkowski. - 1986, nr 1, 
s. 19-23 

Wspomnienia Jana Dylkiewicza z 1945 r. 

785. Saga rodzinna / Henryk Lemka. - 1990, nr 8, s. 39-43 

786. Saga rodzinna: część 2: już dorosły / Henryk Lemka. 
- 1 9 9 1 , nr 9, s. 76-81 

787. Saga rodzinna: część 3: wojna / Henryk Lemka. - 1992, 
nr 10, s. 94-98 

788. Saga rodzinna: część 4: wojny ciąg dalszy / Henryk Lem
ka. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 52-56 

789. Saga rodzinna: część 5 (ostatnia): po wojnie / Henryk 
Lemka. - 1996, nr całoroczny (15), s. 41-43 

790. Siew polskiego słowa: wspomnienia o moim ojcu / Maria 
Władyczanka. - 1986, nr 1, s. 31-33 

Lucja i Antoni Władyka byli znanymi działaczami i organizatora
mi życia kulturalnego Tczewa lat międzywojennych. 

791. Ślad po przeszłości: nr obozowy 48169 wspomina / Józef 
M. Ziółkowski. - 1989, nr 7, s. 18-19 

Wspomnienia Dory Paszut ps. Janina Jastrzębska. 

792. Tutaj żyją najlepsi ludzie / Wawrzyniec Górski. - 1998, 
nr 3-4 (22-23), s. 24-26 

793. Uciekł znad grobu / Andrzej Grzyb. - 1989, nr 7, s. 23-25 
Wspomnienia Bolesława Chwalany, leśniczego z Czarnej Wody o uciecz

ce z Lasu Szpęgawskiego w czasie drugiej wojny światowej. 

794. W zadumie nad tymi co odeszli / Józef M. Ziółkowski. 
- 1987, nr 2, s. 21-23 

795. Wojenny pamiętnik / Walenty Ponicki. - 1989, nr 7, s. 26-31 
Tekst zdobył wyróżnienie w 1985 roku w konkursie zorganizo

wanym przez MBP i TMZT. 

796. Wokół „Okolicy mojej matki". - 1988, nr 5, s. 95-96 
Drukowane w nr 2 KMR, wspomnienia Michała Misiornego 

wzbudziły pewne kontrowersje. Artykuł przedstawia fragmenty 
listu p. Alfonsa Sobeckiego i odpowiedź p. Misiornego. 

797. Wspomnienia o kociewskim nauczycielu: lata 1921-1939 
/ Kazimierz Wieczorek. - 1990, nr 8, s. 47-52 

Autor wspomina swego ojca Leona Wieczorka, dyrektora Szkoły 
w Borzechowie. 

798. Wspomnienia o Tczewie: fragment / Stanisław Komorow
ski. - 1990, nr 8, s. 20-21 

Cały tekst wspomnień zamieszczony został w kwartalniku „Po
morze". Autor otrzymał za nie I nagrodę w konkursie ogłoszo
nym przez MBP i TMZT. 

799. Wspomnienia z dzieciństwa / Irena Dreliszak. - 1988, 
nr 5, s. 36-40 

800. Z walichnowskiej niziny / Adam Grześkowiak; oprać, i do 
druku przygotował Roman Klim. - 1986, nr 1, s. 72-75 

Wspomnienia o ojcu Franciszku Grześkowiaku - dozorcy wałowym. 

801. Z sagi pewnej kociewskiej rodziny / Stanisław Gzella. 
- 2000, nr 2 (29), s. 43-44 

802. Ze wspomnień Tczewianki / Jadwiga Świtalska. - 1987, 
nr 4, s. 30-32 

Tekst ten otrzymał II nagrodę w konkursie na wspomnienia 
ogłoszonym przez MBP i TMZT. 

803. Ze wspomnień żołnierza / Henryk Blaszyński. - 2000, nr 1 
(28), s. 36-37 

804. Żyliśmy nadzieją/ Henryk i Stanisław Kopytkowscy. - 2000, 
nr 1 (28), s. 33-35 

Relacja z pobytu w obozie w Gniewie w czasie okupacji hitlerowskiej. 

Wspomnienia zob. też poz. 117, 480 

13.1. Biografie 
805. Cyryl Jakubus / Ryszard Szwoch. - 1992, nr 10, s. 71 
Wspomnienie pośmiertne o Cyrylu Jakubusie, członku TMZK, 

znanym filateliście; jego zbiory stanowiły dokumentację histo
ryczną życia na Pomorzu i na Kociewiu. 

806. Franciszek Rutkowski / Ryszard Szwoch. - 1987, nr 4, s. 86 
Wspomnienie pośmiertne o znanym działaczu regionalnym, 

jednym z założycieli Zrzeszenia Kociewskiego (1956 r.). 
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807. Franciszek Schornak: nauczyciel i etnograf / Kazimierz 
Ickiewicz. - Konterfekty. - 1989, nr 6, s. 44-45 

808. Jan Pillar: budowniczy i architekt, działacz społeczny i niepod
ległościowy / Józef Milewski. - Konterfekty. - 1989, nr 6, s. 44-45 

809. Józef Dylkiewicz. - 1990, nr 8, s. 53 
Wspomnienie pośmiertne o kronikarzu miasta Tczewa. 

810. Józef Waliński / Ryszard Szwoch. - 1987, nr 4, s. 87 
Wspomnienie pośmiertne o kronikarzu życia na Kociewiu, jego 
zbiory fotograficzne Starogardu odzwierciedlają przemiany go
spodarcze, kulturalne i rozwój miasta. 

811. Jubileusz autora „Bajek kociewskich" / ES. - 1989, nr 7, s. 94 
O Bernardzie Janowiczu. 

812. Kazimierz Chmielecki: pomorski archeolog / Mariusz Łąc
ki. - Konterfekty. - 1989, nr 6, s. 44-45 

813. Major „Hubal" symbol i legenda / Ryszard Szwoch. 
- 1990, nr 8, s. 88-91 

814. Małgorzata Garnysz. - 1990, nr 8, s. 52 
Wspomnienie pośmiertne o zasłużonej działaczce kultury na 

Kociewiu, członkini Rady TMZK. 

815. Maria Wespa. - 1990, nr 8, s. 52 
Wspomnienie pośmiertne znanej kociewskiej hafciarki. 

816. Odszedł nestor kociewskich regionalistów. - 1998, nr 1 
(20), s. 6 

Wspomnienie pośmiertne o Józefie Milewskim. 

817. Podchorąży Szarych Szeregów Hubert Jan Stangenberg 
/ Helena Trzcińska. - Konterfekty. - 1997, nr 1 (16), s. 30-33 

818. Profesor Andrzej Bukowski badacz kultury kociewskiej 
/ Zdzisław Mrozek. - Konterfekty. - 1999, nr 1 (24), s. 26-27 

819. Roman Klim. - 2000, nr 3 (30), s. 39 
Wspomnienie pośmiertne znanego regionalisty, dyrektora 

Muzeum Wisły w Tczewie. 

820. Służył ludziom / Roman Landowski. - 1996, nr całorocz
ny (15), s. 58-59 

Biografia ks. Feliksa Bolta, działacza narodowo-społecznego i go
spodarczego, zwłaszcza w dziedzinie spółdzielczości rolniczej. 

821. Spotkanie z Bernardem Janowiczem / Maria Pająkowska. 
- Aneks do Sychty. - 1989, nr 6, s. 82-83 

822. Śliwicki proboszcz. Maksymilian Raszeja (1889-1939) 
/Adam Bloch. -2000, nr 4 (31), s. 16 

823. Świat dawno zahaczony: o Marii Garnyszowej / Ryszard 
Szwoch. - 1987, nr 3, s. 26-29 

Maria Garnyszowa - znana na Kociewiu działaczka regionalna, 
miłośniczka kultury kociewskiej. 

824. Wizyta Wieniawy: czyli o starogardzkim skandalu politycz
nym pierwszego ulana Rzeczpospolitej / Kazimierz Wieczorek. 
- 1986, nr 6, s. 59-63 

825. Wojciech ze Starogardu: czyli Jacobsonów potomek nie
odrodny / Ryszard Szwoch. - Konterfekty. - 1986, nr 1, s. 64-70 

826. Zasłużona starogardzianka / R. Sz. - 1989, nr 6, s. 83 
Maria Stasiakowa - zasłużona działaczka oświatowa i społeczna 

Starogardu Gdańskiego. 

827. Zygmunt Kułakowski. - 1986, nr 1, s. 71 
Nota pośmiertna współzałożyciela TMZT. 

Biografie zob. też poz. 250. 811 

14. RÓŻNE 

14.1. Od Redakcji 
(felitony wstępne Z redakcyjnego biurka) 

828. A jednak są powody żeby się lękać! / Redaktor. - 1999, nr 2 
(25), s. 2 

829. Białe plamy czarnych dni. - 1989, nr 7, s. 1-2 

830. Być a nie mieć. - 1987, nr 4, s. 1 

831. Być dumnym z regionalnej odmienności / Redaktor. 
- 1997, nr 3 (18), s. 2 

832. Chcemy wychodzić nadal. - 1990, nr 8, s. 1 

833. Co nam przyniosą nowe wybory? / Redaktor. - 1998. 
nr 2 (21), s. 2 

834. Czas po kongresie / Redaktor. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 2 

835. Czy przestaniemy się lękać? / Redaktor. -1999, nr 1 (24), s. 2 

836. Dlaczego lubimy historię. - 1987, nr 2, s. 1 

837. Do czytelników / Redakcja. - 1986, nr 1, s. 1 

838. Drodzy czytelnicy. - 1991, nr 9, s. 2-3 

839. I znowu coś zawiodło? / Redaktor. - 1996, nr całoroczny 
(15), s. 2 

840. Idziemy na Zachód / Redaktor. - 2000, nr 2 (29), s. 2 

841. Lepiej późno niż wcale / Redaktor. - 1995, nr 1-2 
(11-12), s. 2 

842. Między rozsądkiem a politycznym młynem / Redaktor. 
- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 2-3 

843. Mimo wszystko róbmy swoje / Redaktor. - 1998, nr 1 
(20), s. 2 

844. Na następne pięć lat / Redaktor. - 2000, nr 3 (30), s. 2 

845. O manewrowych. - 1989, nr 6, s. 1 

846. O porządki wokół siebie / Redaktor. - 1997, nr 2 (17), s. 2 

847. Oby się udało / Redakcja. - 1988, nr 5, s. 2 

848. Odległa perspektywa / Redaktor. - 2000, nr 1 (28), s. 2 

849. Obrót dziejowego koła / Redaktor. - 2000, nr 4 (31), s. 2 

850. Próbujemy jeszcze raz / Redakcja. - 1992, nr 10, s. 2-3 

851. Warto przeglądać stare albumy / Redaktor. - 1997, 
nr 4 (19), s. 2 

852. Wspólnie znaczy razem. - 1987, nr 3, s. 1 

853. Wyjście na prostą / Redaktor. - 1997, nr 1 (16), s. 2 

854. Z czym wchodzimy w 2000 rok? / Redaktor. - 1999, 
nr 3-4 (26-27), s. 2 

14.2. Pozostałe 

855. Człowiek musi być wierny podstawowym wartościom: roz
mowa z Janem Kulasem, posłem Ziemi Kociewskiej do Sejmu 
Rzeczpospolitej Polski / Jan Kulas; rozmowę przeprowadził Józef 
M. Ziółkowski. - 1991, nr 9, s. 4-7 

856. Fuzja puściła Galicjanin wyzionął ducha / Bogdan Bieliński. 
- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 20 

Historia tragicznego wypadku w gospodarstwie Jana Tollika 
w 1881 roku - Jan Orłowski zastrzelił Antoniego Malejka podczas 
gry w karty. 

857. Historyczny olimpijczyk z Czarnocina / Zdzisław Zblewski; 
rozmowę zanotował A. Grzyb. - 1986, nr 1, s. 44 

Rozmowa z laureatem Olimpiady Historycznej o jego zaintere
sowaniach historią. 

858. Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych: przesądy na 
co dzień. - 1989, nr 6, s. 98-99 

859. Nazwy miesięcy / oprac. M. Roland. - Korzec osobliwości 
poważnych i zabawnych. - 1992, nr 10, s. 118-119 

860. Pomorskie nazwiska Kociewian: prawie wszystko o Fle
mingach / Andrzej Grzyb. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 45-46 

861. Prowokacja graniczna / Józef Ceynowa. - 1996, nr cało
roczny (15), s. 31 

O prowokacji mającej miejsce we wsi Wiosło w 1933 i strzelani
nie spowodowanej przez młodą Niemkę. 

862. Różne strony medalu / Wasz Kociewiak. - Felieton. 
- 1988, nr 5, s. 92 

Autor snuje refleksje na temat sposobu przyznawania odzna
czeń i „dochodzenia" do nich. 
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Układ alfabetyczny autorski 
opracował Roman Landowski 

Abt Tadeusz 
Tańcząc i śpiewając. - 1989, nr 7, s. 89-91 

A.G. (Andrzej Grzyb) 
Dwa razy i co dalej? Na te i inne pytania odpowiada Jerzy 

Stachurski (rozmowa). - 1987, nr 3, s. 42 
Przewodnik po Żuławach Wiślanych - 1988, nr 5, s. 42 
Zob. też Anka z Boru, Fleming Andrzej S., Fleming Stefan A. 

Andrzejewski Aleksander, Grabarczyk Tadeusz 
Cmentarzysko Gotów. Rezerwat „Kręgi Kamienne" w Odrach. 

- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 62 
Spod łopaty archeologa. Wystawa przeszłości okolic Czarnej 

Wody. - 1998, nr 1 (20), s. 34-36 

Anka z Boru (Andrzej Grzyb) 
Aloś przijechał ze Ślunska. - Gadka po naszamu. - 1987, 

nr 3, s. 93 
Jóś i brutki. - Gadki po naszamu. - 1986, nr 1, s. 52 
Prezydant Wikci. - Gadka po naszamu. - 1990, nr 8, s. 95 
Przez gansi. - Gadka po naszamu. - 1988, nr 4, s. 80 
Zdrowja życzą. - Gadka po naszamu. - 1990, nr 8, s. 95-96 
Zob. też A. G., Fleming Andrzej S., Fleming Stefan A. 

Babińska Zofia, Jankowiak Maria, Wygocka Maria 
Przekaz dziedzictwa. Z doświadczeń nauki regionu w Warlu

biu. - 1997, nr 2 (17), s. 42-43 

Baczewska Alina 
[Wiersze]: Oddanie. Po latach. Spacer badeński. - Nasze 

promocje. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 69 
Wołanie [wiersz]. - Nasze p r o m o c j e . - 1999, nr 3-4 

(26-27), s. 69 

Baranowska Karolina 
Sejmik Młodych Dziennikarzy. - 1997, nr 2 (17), s. 44 

Bednarczyk Jolanta 
Współczesna sztuka ludowa Kociewia. - 2000, nr 4 (31), s. 26 

Białkowski Antoni 
Pamiętnik starego żołnierza. - 1987, nr 2, s. 19-21 

Bieliński Bogdan 
Fuzja puściła - Galicjanin wyzionął ducha. - 1999, nr 3-4 

(26-27), s. 20 
Hillarowie z Piesienicy. - 1998, nr 1 (20), s. 12-16 
Jak gburski syn mieszczuchem został. - Konterfekty. - 1986, 

nr 1, s. 64-70 
Kupiec i działacz gospodarczy. O Janie Długońskim. - 1996, 

nr całoroczny (15), s. 22-23 
Maniowie. - 1999, nr 2 (25), s. 21-24 
Przed ołtarzem i w klasztorze. Śluby zakonne i powołania ka

płańskie pomorskiej familii Bielińskich. - 2000, nr 4 (31), s. 29-33 
Przodkowie Jana Andrzeja Kleina, kupca z Gniewa. - Konter

fekty. - 1997, nr 1 (16), s. 29 
Rody ziemiańskie w dawnych Rajkowach. - 1995, nr 3-4 

(13-14), s. 41-42 
Wybrane koligacje Tollików. - Konterfekty. - 1998, nr 2 (21), 

s. 32-36 

Biniecka Joanna 
Gwiazdka wskazuje drogę do Torunia. - 2000, nr 4 (31), s. 27 

Birna Zbigniew 
Gdy mieszkałem przy Richthofen. - 1999, nr 2 (25), s. 18-19 

Blaszyński Henryk 
Ze wspomnień żołnierza. - 2000, nr 1 (28), s. 36-37 

Bloch Adam 
Była sobie tablica. Co wydarzyło się 15 października 1946 

roku w Śliwicach. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 63-64 
Byłyczek. - 2000, nr 2 (29), s. 32-33 

Co pozostało z kościoła ewangelickiego w Śliwicach. - 1999, 
nr 1 (24), s. 15-16 

Gdzie spędzić wakacje na Kociewiu. - 1999, nr 1 (24), 
s. 30-33 

Jak to w Śliwicach diabły grasowały. Opowieści niesamo
wite. - 1999, nr 2 (25), s. 46-47 

Przycmentarna Boża Męka. - 2000, nr 3 (30), s. 22-23 
Sliwicki proboszcz. Maksymil ian Raszeja (1889-1939) 

- 2000, nr 4 (31), s. 16 

Boderek Anna 
[Wiersze]: Drzewo. Marzenie. Oczekiwanie. Tęsknota. - Na

sze promocje. - 1987, nr 3, s. 36 

Bona Bernard 
Przed indyjską misją. - 1989, nr 7, s. 80-82 

Borowik Monika 
[Wiersze]: Kompleta. Modlitwa ćmy, Zaklęcie. - 2000, nr 1 

(28), s. 45 

Borzęcki Ryszard 
[Wiersze]: Bez tej przyjaźni. Na pożegnanie. Obowiązek. Poza 

domem. - Nasze promocje. - 1990, nr 8, s. 94 

Borzyszkowski Józef 
Gorzędziej we wspomnieniach kaszubskiej pisarki Anny Łaj-

ming. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 60-67 
O mieszkańcach Borów Tucholskich. - 1999, nr 2 (25), 

s. 35-36 
Z rodu Hoffmannów jeden z wielu. - 1990, nr 8, s. 29-34 

Brejski Jan 
Przeciw zdrożnej agitacji dzielnicowej. - Lektury naszych 

przodków. - 1999, nr 1 (24), s. 46 

Breza Edward 
Józef Wybicki i jego piśmiennictwo w oczach językoznaw

cy. - 1991, nr 9, s. 8-13 

Brucka Irena 
Edukacja regionalna. Fragment refleksji z okresu między-

kongresowego. - 2000, nr 4 (31), s. 22-23 
Mała Ojczyzna w szkołach. O regionalizacji w nauczaniu na 

Kociewiu. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 8 
Słowo o naszej regionalnej edukacji. - 1999, nr 3-4 (26-27), 

s. 21-22 

Brzezińska Anna W. 
Cudowna woda w sanktuariach na Kociewiu. - 2000, nr 4 

(31), s. 4-6 
O kociewskim regionie. - 2000, nr 3 (30), s. 4-6 

Brzozowska Ilona 
Jesień [wiersz]. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 68 
Pytasz się co to Polska?. - 1992, nr 10, s. 92-93 
[Wiersze]: *** A ja zostanę. Jak babie lato. *** Ja ziemia. 

- Nasze promocje. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 44 

Bukowski Andrzej 
Chopin w Kozłowie. - 1987, nr 3, s. 47-48 
Idą błękitni ułani [wiersz], - 1990, nr 8, s. 4 
O pobycie Chopina w Kozłowie, Gdańsku i Waplewie. - 1 9 8 8 , 

nr 5, s. 63-65 

Bukowski Zygmunt 
Domowe piwonie [wiersz], - 2000, nr 3 (30), s. 19 
Kwitnące rzepaki [wiersz]. - 1999, nr 1 (24), s. 3 
Moje dzieciństwo. - 2000, nr 2 (29), s, 36-39 
Narodziny Madonny [wiersz]. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 40 
Privis i Privisa. Legenda. - Baśnie, legendy, podania. - 1997, 

nr 2 (17), s. 46-47 

Torf [opowiadanie]. - 1997, nr 3 (18), s. 45-46 
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Wiersze serdeczne. Moje Kociewie. Ma przywidzkim cmenta
rzu. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 64 

Wiersze. List. Moja najdroższa. Radość. - 1998, nr 1 
(20), s. 51 

[Wiersze]: Gdzie cienie kłosów. Kiedy echo. Moja jaskółecz
ko. W cieniu dębu. - 1989, nr 6, s. 73 

Ceynowa Józef 
Jasienieckie dzwony. - Baśnie, legendy, podania. - 1987, 

nr 2, s. 70-71 
Nie siłą lecz sprytem. - 1987, nr 3, s. 70-71 
Prowokacja graniczna. - 1996, nr całoroczny (15), s. 31 

Chociszewski Józef 
Opowiadanie o Wajwaczu, głośnym niegdyś rozbójniku w Bo

rach Tucholskich. - 1997, nr 3 (18), s. 8 

Chróścielewski Tadeusz 
20 lutego 1920 [wiersz]. - 1990, nr 8, s. 14-15 

Chudziak Wojciech 
Odkrycia archeologiczne na „bydgoskim" odcinku autostra

dy A-1. -2000, nr 3 (30), s. 15-16 

Chylińska Ewa 
Zapaleńcy z Opalenia. - 1987, nr 2, s. 58-60 

Ciechanowski Konrad 
Droga siedmiu Kociewiaków do Polskiego Wojska. - 1989, 

nr 7, s. 32-35 
„Strażnica" - nieznana karta tczewskiego ruchu oporu. 

- 1989, nr 7, s. 10-12 
W walce z hitlerowskim okupantem. Zapiski z konspi

racyjnej działalności Józefa Klawikowskiego, komendanta 
TOW „Gryf Pomorski" na powiat tczewski. - 2000, nr 4 (31), 
s. 10-11 

Dąbrowa-Januszewski Jerzy 
Mój dom. - 1987, nr 2, s. 46 

Dąbrowski Ryszard 
Pomorska Fabryka Drożdży w Tczewie. - 1995, nr 1-2 

(11-12), s. 9-13 

Dembek Wanda 
[Wiersze]: Gajowy. Me ukochane Kociewie. Pszczoły. Stoi wi

sienka. Śliwy. - 1987, nr 3, s. 32-33 

Demski Jerzy Henryk 
Dziewięć wieków zakonu cystersów. - 1998, nr 2 (21), s. 13 

Denek Kazimierz 
Ojczyzna. Podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznaw

stwa i regionalizmu. - 1997, nr 4 (19), s. 4-8 
Źródło kultury. - 1998, nr 2 (21), s. 4-8 

Dfugokęcki Wiesław 
Tczew wobec Zakonu Krzyżackiego w pierwszej połowie 

XV wieku. - 1998, nr 1 (20), s. 9-12 

Domaros Marzena 
Dla dobra regionu. - 1989, nr 6, s. 25-27 

Dreliszak Irena 
Wspomnienia z dzieciństwa. - 1988, nr 5, s. 36-40 

Drzycimski Grzegorz 
Pomorze. Szanse i zagrożenia. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 5-6 

Dudarewicz Bożena 
Kultura ludowa Kociewia. - 1989, nr 7, s. 94-96 

Dzianisz Paweł 
Chopin w Gdańsku? - 1988, nr 5, s. 63-65 

Ejankowski Jan 
Jak w Gniewie powstała Rada Ludowa Powiatowa. - 1999, 

nr 1 (24), s. 38-41 
O generale Józefie Hallerze. - 2000, nr 1 (28), s. 22-23 
Od „Kociewia" po „Piaseckie Kociewiaki". - 1999, nr 3-4 

(26-27), s. 49-50 
Pługiem po niwie. - 1987, nr 4, s. 2-9 
Przywrócić pamięci. O Ośrodku Tradycji Kółek Rolniczych 

im. J. Kraziewicza w Piasecznie. - 1987, nr 4, s. 58-61 
Straż Ludowa w Gniewie. - 1999, nr 2 (25), s. 20-21 

Wierne matki dziecko. Cztery wieki szkoły polskiej w Piasecz
nie. - 1990, nr 8, s. 26-28 

Elszkowska Krystyna 
Od kotwicy do zamku. Jak powstał herb Nowego. - 1995, 

nr 3-4 (13-14), s. 15-16 

Elszkowska-Maciejewska Aleksandra, Maciejewski Tadeusz 
Wilkierz królewskiego miasta Tczewa z 1599 roku. - 1991, 

nr 9, s. 13-30 

er-el i erel (Roman Landowski) 
Kociewskie prezentacje po raz trzeci. - 1996, nr całoroczny 

(15), s. 61 
Na kociewskiej Stecce. Drogi poszukiwań rozwiązań eduka

cyjnych. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 46 
Opowieść o konspiracji. - Nowości Kociewskiego Kantoru 

Edytorskiego. - 1997, nr 2 (17), s. 48 
Przyroda wokół nas. - 1997, nr 3 (18), s. 28 
Wielcy nieznani twórcy Kociewia. - 1999, nr 3-4 (26-27), 

s. 44 
Z margaretką w godle. Najkrócej o agroturyzmie. - 2000, 

nr2 (29), s. 20 
Zob. też K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Michał, (r-el), 

(roi), R.L., Redaktor, Roland, Romanowski Michał 

E.S. (Ryszard Szwoch) 
40 lat minęło. - 1987, nr 2, s. 79 
Jubileusz autora bajek kociewskich. - 1989, nr 7, s. 94 
Nowe władze TMZT. - 1989, nr 6, s. 29 
Starogard Gdański uczcił 70-lecie odzyskania niepodległości 

Polski. - 1989, nr 7, s. 70 
Starogardzki salon sztuki. - 1989, nr 7, s. 91 
Starogardzkie Dni Przyjaźni. - 1988, nr 5, s. 87 
Szkolni szansoniści. - 1990, nr 8, s. 60 
Zob. też Paw-ela, R.S., R.Sz., Wasz Kociewiak 

Falkowski Edmund 
Dzień był upalny. 22 sierpnia 1792 roku w Starogardzie. 

- 1992, nr 10, s. 19-20 

Faltynowski Bogusław 
Muzeum Kociewiaków. - 1989, nr 6, s. 30-35 

Fleming Andrzej S. (Andrzej Grzyb) 
Gotuj garnku, gotuj, bo dzieci moje głodne. - Baśnie, legen

dy, podania. - 1989, nr 6, s. 78-81 
Gryf i orzeł. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 15 
Historia Skarszew. - 1998, nr 2 (21), s. 27 
Jak dobry diabeł Jankowi fujarkę podarował. - Baśnie, le

gendy, podania. - 1986, nr 1, s. 80-82 
Kociewskie zupy. - W kuchni i przy stole. - 1997, nr 3 (18), 

s. 38-39 
Małe prozy. - 1997, nr 3 (18), s. 46 
O zupach raz jeszcze. - W kuchni i przy stole. - 1997, nr 4 

(19), s. 37-39 
Panna i kamień. Legenda z Czarnej Wody. - 1997, nr 1 (16), 

s. 45-46 
Prawie wszystko o rybach. - W kuchni i przy stole. - 1998, 

nr 1 (20), s. 45-48 
Skarb. - Baśnie, legendy, podania. - 1987, nr 3, s. 86-87 
Sosy kociewskie. - W kuchni i przy stole. - 1998, nr 2 (21), 

s. 53-54 
Sosy owocowe. - W kuchni i przy stole. - 1998, nr 3-4 

(22-23), s. 68 
Tabakierka [opowiadanie] - 1996, nr całoroczny (15), 

s. 52-53 
To warto przeczytać. - 1997, nr 4 (19), s. 40-42 
Wzdłuż Czarnej Wody: 

Wieck. - 1987, nr 2 s. 28-29 
Czarna Woda. - 1987, nr 3, s. 72-73 
Złe Mięso, Jastrzębie. - 1987, nr 4, s. 54-55 
Zimne Zdroje. - 1988, nr 5, s. 68-69 
Huta Kaina. - 1989, nr 6, s. 36 
Czarne, Młyńsk. - 1989, nr 7, s. 56 

Zob. też A.G., Anka z Boru, Fleming Stefan A., 

Fronckiewicz Monika A. 
Boję się bać [wiersz]. - 2000, nr 2 (29), s. 41 
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Gabryszak Zbigniew 
Tym co za polskość tej ziemi. - 1987, nr 2, s. 81 
Z życia regionu. - 1987, nr 2, s. 80-81 
Z życia regionu. - 1987, nr 3, s. 88-90 
Z życia regionu. - 1987, nr 4, s. 84-85 
Z życia regionu. - 1988, nr 5, s. 89-91 
Z życia regionu. - 1989, nr 6, s. 94-95 

Gadecki Jacek 
Deszcz [wiersz], - Nasze promocje. - 1997, nr 1 (16), s. 46 

Gibas Bożena 
Dziedzicwo kulturowe w regionie. - 1998, nr 3-4 (22-23), 

s. 33 

Giełdon Grażyna 
[Wiersze]: *** Dałeś nam góry. *** Dlaczego miłość. 

*** Jesień. Kiedy rozłąka. Konfesjonał Boga. Modlitwa o dziec
ko. *** Życie. - Nasze promocje. - 1990, nr 8, s. 92-93 

Zob. też Krużycka-Giełdon Grażyna 

Głowacki Jerzy 
Dobro zwycięża. - 1987, nr 3, s. 33-34 
0 regionalizacji nauczania. - 1988, nr 5, s. 23-24 
Od Piardkowa do Bąkówka. O nazewnictwie geograficznym 

na Kociewiu. - 1990, nr 8, s. 102-104 
Opowieść o krzyżu. - 1989, nr 7, s. 20-21 
Przeszłość w nazwach zaklęta. - 1987, nr 4, s. 70-71 
W tajemniczym świecie nazw. - Recenzje. - 1989, nr 6, s. 76 

Gniewkowska Anna 
Niebiańskie ptaki rozpostarły sieć. - 1999, nr 2 (25), s. 30 

Gniewkowski Zbigniew 
Od łuku do strzelby. Zarys dziejów Kurkowego Bractwa Strze

leckiego w Tczewie. - 1996, nr całoroczny (15), s. 24-28 

Golicki Józef 
Jak powstał Kociewski Kantor Edytorski. - 1996, nr cało

roczny (15), s. 9-10 
Kociewie: 

Nazwa, granice, dialekt, grupy etnonimiczne. - 1986, 
nr 1, s. 3-7 

Literatura etnograficzna. - 1987, nr 2, s. 2-4 
Urbanistyka i budownictwo ludowe. - 1987, nr 3, s. 2-6 
Kultura społeczna. - 1988, nr 5, s. 6-8 
Wnętrze chaty. - 1989, nr 6, s. 6-8 

Gończ Iwona 
Nauka jako niezmierne morze. - 1997, nr 1 (16), s. 34-36 

Gostomska Irena 
Wiedza o regionie w bibliotece szkolnej. - 1998, nr 1 

(20), s. 49 

Górski Wawrzyniec 
Tutaj żyją najlepsi ludzie. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 24-26 

Grabarczyk Tadeusz, Andrzejewski Aleksander 
Cmentarzysko Gotów. Rezerwat „Kręgi Kamienne" w Odrach. 

- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 62 
Spod łopaty archeologa. Wystawa przeszłości okolic Czarnej 

Wody. - 1998, nr 1 (20), s. 34-36 

Grześkowiak Adam 
Z Walichnowskiej Niziny. Opowieści ludzi ginących zawodów. 

- 1986, nr 1, s. 72-75 

Grzyb Andrzej 
II Kongres Kociewski przeszedł do historii. - 2000, nr 3 

(30), s. 3-4 
Alojzy Stawowy. - Sylwetki twórców ludowych. - 1997, nr 2 

(17), s. 66 
Biała polewka kwaśna [opowiadanie]. - W kuchni i przy sto

le. - 1986, nr 1, s. 56 
Boże Pole. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 18 
Chlebowa opowieść. - 1987, nr 3, s. 85-86 
Czarna Woda - jesień. Czarna Woda - zima [wiersze]. 

- 1998, nr 3-4, (22-23), s. 4 
Czarna Woda - lato [wiersz]. - 1998, nr 2 (21), s. 3 
Czarna Woda - wiosna [wiersz], - 1998, nr 1 (20), s. 3 
Dom: wiersz do cyklu „Pieśni przychodzących" Benedykta 

Konowalskiego. - 1987, nr 3, s. 43 

„Garść" kociewskich słów - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 41-42 
Historyczny olimpijczyk z Czarnocina: rozmowa ze Zdzisła

wem Zblewskim. - 1986, nr 1, s. 44 
Jabłkowite konie pelplińskiego opata. Legenda. - 1999, nr 1 

(24), s. 51 
Jak diabeł się zamierzył na pelplińską katedrę. Legenda. 

- 2000, nr 2 (29), s. 40 
Jan Giełdon. - Sylwetki twórców ludowych. -1986, nr 1, s. 63 
Kaczka [opowiadanie]. W kuchni i przy stole. - 1989, nr 6, s. 

85-88 
Kantata Starogardzka. - 1998, nr 2 (21), s. 12 
Kartofle [opowiadanie], - W kuchni i przy stole. - 1987, 

nr 4, s. 76-77 
Kiełbie na słomie. - W kuchni i przy stole. - 1987, nr 2, 

s. 63-64 
Mały wielki bukiet. O poezji Wandy Dembek z Pinczyna. 

- 1987, nr 3, s. 30-31 
Niedzielny placek [opowiadanie]. W kuchni i przy stole. 

- 1988, nr 5, s. 72-73 
Ostatni dzień lata [wiersz]. - 1997, nr 2 (17), s. 51 
Pieśń ujdzie cało. - Recenzje. - 1989, nr 7, s. 86 
Pomorskie nazwiska Kociewian. Prawie wszystko o Flemin

gach. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 45-46 
Szkice do poematu „Kociewie" (cz. I). - 1986, nr 1, s. 45 
Szkice do poematu „Kociewie) (cz. II). - 1987, nr 2, s. 35 
Szkice do poematu „Kociewie" (cz. III). - 1987, nr 3, s. 20 
Szkolne muzeum w Pińczynie. - 1998, nr 2 (21), s. 28-29 
Ścieżka przez las [opowiadanie]. - 1987, nr 4, s. 48-50 
Świniobicie [opowiadanie]. - 1987, nr 7, s. 102-103 
Uciekł znad grobu. - 1989, nr 7, s. 23-25 
W drodze [wiersz], - 2000, nr 3 (30), s. 19 
[Wiersze]: Burza nad jeziorem Kałębie. Ścieżka przez las. Za

pomnij. Zioła. - 1989, nr 7, s. 85 
Wiersze nowe: Do wierzby. Nieznanemu żołnierzowi. Przebu

dzenie.*** Soczyste liście. *** Świerczek. - 1995, nr 1-2 
(11-12), s. 48 

Wiersze nowe: Wróble. Wiosenny wiersz. List z tucholskiego 
boru. Kociewie. - 1997, nr 4 (19), s. 47 

Z fragmentów pamięci ludu. Świat baśni, podań i legend 
z Kociewia na przykładzie „Jasnej i Dersława" Romana Landow
skiego. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 71 

Z nieba do ziemi i z powrotem. - Książki poetyckie. - 1996, 
nr całoroczny (15), s. 54 

Zob. też A.G., Anka z Boru, Fleming Andrzej S., Fleming 
Stefan A. 

Grzyb Andrzej, Ziółkowski Józef 
Miasto jak inne. - 1986, nr 1, s. 35-37 

Gzeila Stanisław 
Z sagi pewnej kociewskiej rodziny. - 2000, nr 2 (29), s. 43-44 

Haftka Mieczysław 
Przeszłość wykopana z ziemi. Z dziejów badań archeologicz

nych na terenie Tczewa. - 1987, nr 3, s. 13-20 

Haftka Mieczysław, Jesionowski Bernard 
Miniaturowy widok średniowiecznego Tczewa z około 1485 

roku. - 1996, nr całoroczny (15), s. 47-49 

Halbe Robert 
[Wiersze]: *** Poczytalność słowa. Powstanie. *** Znów 

wsiądę. Niewidomy. - Nasze promocje. - 1989, nr 6, s. 47 

Haras Adam J. 
Kociewska sztuka ludowa 2000. - Fotoreportaż. - 2000, 

nr 4 (31), s. 24-25 

Hardt Ryszard 
Przy żelaznym szlaku. - 1987, nr 2, s. 21-26 
Przy żelaznym szlaku (ciąg dalszy). - 1987, nr 4, 

s. 10-13 
...Z żelaza uplecione... - 1989, nr 7, s. 40-44 

Hellwig Katarzyna, Krefft Barbara, Rolbiecka Joanna 
Generał wielkiej nadziei. - 1987, nr 3, s. 56 

Hillar Małgorzata 
[Wiersze]: My z drugiej połowy XX wieku. Zapach siana. 

- 1999, nr 1 (21), s. 16 
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Hinz Edward 
Tabulatura pelpliriska. - 1987, nr 3, s. 44-45 

Hoppe Jerzy 
O Sokołach i Ortach. Z tradycji starogardzkiego sportu. 

- 1989, nr 7, s. 71 

Ickiewicz Kazimierz 
Antoni Garnuszewski, komendant wilków morskich. - Kon

terfekty. - 1987, nr 3, s. 60-64 
Badacz twórczości Norwida. - 1997, nr 1 (16), s. 8 
Druga wojna światowa na Kociewiu. - 1999, nr 2 (25), s. 17-18 
Franciszek Schornak. Nauczyciel i etnograf. - Konterfekty. 

- 1989, nr 6, s. 44-45 
Jakub Fankidejski. Historyk regionalny. - Konterfekty. - 1990, 

nr 8, s. 56-57 
Kasztel joannitów. - Szlakiem starych warowni. - 1991, nr 9, 

s. 31-37 
Kaszubi w USA. - 1997, nr 4 (19), s. 9-10 
Klasztor na skarpie. O tczewskim zakonie dominikanów. 

- 2000, nr 1 (28), s. 26-27 
Maria Wespowa. - Sylwetki twórców ludowych. - 1988, nr 5, 

s. 80-81 
Na ziemi Maorysów. - 1989, nr 6, s. 23-24 
Oświata i szkolnictwo polskie w Ontario. - 1997, nr 2 (17), 

s. 16-18 
Pelplińska filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie. 

- 1998, nr 1 (20), s. 33 
Pierwsi osadnicy z Kaszub w Kanadzie. - 1995, nr 3-4 

(13-14), s. 57-59 
Pierwsza rocznica I Kongresu Kociewskiego. - 1996, nr ca

łoroczny (15), s. 60 
Pięćdziesiąt lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie. 

- 1997, nr 4 (19), s. 30-32 
Plon konkursu kociewskiego. - 1990, nr 8, s. 35 
Pomorzanie na emigracji. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 33-39 
Potomkowie pionierów kaszubskich w Kanadzie. - 1996, 

nr całoroczny (15), s. 20-21 
Stanisław Rekowski. - Sylwetki twórców ludowych. - 1987, 

nr 3, s. 77 
Sto lat tradycji Banku Spółdzielczego w Starogardzie 

(1897-1997). - 1998, nr 2 (21), s. 16-18 
Sto lat tradycji Banku Spółdzielczego w Starogardzie 

(1897-1997): dokończenie. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 12-15 
Stosunki kościelne na ontaryjskich Kaszubach. - 1997, nr 1 

(16), s. 17-21 
Szlakiem starych warowni. - 1987, nr 3, s. 69-70 
Szlakiem starych warowni. Borzechowo, Osiek, Sobowidz. 

- 1987, nr 4, s. 72-74 
Szlakiem starych warowni. Zamek Kiszewski. -1988, nr 5, 

s. 70 
Współczesna sztuka ludowa Kociewia. - 1991, nr 9, 

s. 72-73 
Zbrodnia w lesie Mestwinowo. - 1987, nr 4, s. 51 

J.M. (Józef Milewski) 
140 rocznica powstania starogardzkiego. - 1986, nr 1, 

s. 90 

Jabłoński Hiacynt 
Batalia pod Tczewem [wiersz]. - 1987, nr 3, s. 55 

Jakubik Jan 
[Wiersze]: *** Przeciąga się.... *** Słońca brzegiem.... 

- 1988, nr 5, s. 48 

Janiszewska Sabina 
Kultura regionalna w powiecie świeckim w latach 1995-2000. 

-2000, nr 3 (30), s. 13-14 

Jankowiak Maria, Babińska Zofia, Wygocka Maria 
Przekaz dziedzictwa. Z doświadczeń nauki regionu w Warlu

biu. - 1997, nr 2 (17), s. 42-43 

Janowicz Bernard 
O „Głosie Starogardzkim". - Z torby listowego. - 1989, 

nr 6, s. 89 
Wszystko bez ta koza. - Gadka po naszamu. - 1987, nr 2, 

s. 68-69 

Jesionowski Bernard, Haftka Mieczysław 
Miniaturowy widok średniowiecznego Tczewa z około 1485 

roku. - 1996, nr całoroczny (15), s. 47-49 

K.P. (Katarzyna Peplińska) 
Kim byli mennonici. - 1989, nr 7, s. 47 
„Stwory" Andrzeja Grzyba. - Recenzje. - 1990, nr 8, s. 98 
Zob. też Lamek Katarzyna 

KR (Konrad Romanowski) (Roman Landowski) 
Biesiada z baśnią, podaniem i legendą kociewską. - 1996, 

nr całoroczny (15), s. 62 
Zob. też er-el, erel, Pomorski Konrad, Pomorski Michał, r-el, 

(roi), R.L., Redaktor, Roland, Romanowski Michał 

Kaiser Bernard 
O nazwie Świecie. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 61 
Tropa. - 1998, nr 2, s. 46-47 
W sprawie zapisu kociewszczyzny. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 53 

Kamecki Franciszek 
[Wiersze]: Boże Narodzenie. Incarnatus. Kolęda. Wycieczka 

z młodzieżą. - 1987, nr 2, s. 45 
Wiersze z cyklu „Borowiackie językowanie": O koleżance. Por

tret matki. Monolog z Cekcyna. - 1987, nr 4, s. 36 
Z ciepła i miłości. O poezji Janusza St. Pasierba. - 1998, 

nr 3-4 (22-23), s. 42-44 

Kamień Elwira 
Początek istnienia. - 1991, nr 9, s. 67-70 

Kamień Wojciech 
Ołtarze staromiejskiej fary w Tczewie. - 2000, nr 2 (29), s. 30-31 

Kamińska-Walkiewicz Katarzyna 
Folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzymie" 1869-1914: 

pomorskie Ateny. - 1991, nr 9, s. 58-66 
Folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzymie" 1869-1914: od 

legend do przysłów. - 1992, nr 10, s. 58-64 
Folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzymie" 1869-1914: od 

zagadek do pieśni. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 29-31 i 34-35 
Folklor literacki w pelplińskim „Pielgrzymie" 1869-1914: twór

czość pisarzy ludowych. - 1996, nr całoroczny (15), s. 34-37 

Kamiński Jan 
Wojna i tczewskie mosty. - 1998, nr 2 (21), s. 51-52 

Kamiński Jan A. 
Cukrownia Świecie. - 1991, nr 9, s. 91-94 
Klasztorek. - 1989, nr 7, s. 66-67 
Konopaccy. - Konterfekty. - 1988, nr 5, s. 45-46 
Ks. Górnowicz z Kociewia. - Konterfekty. - 1991, nr 9, s. 50-51. 
Nim do Świecia przyszła Polska. O wydarzeniach w 1919 

roku. - 1986, nr 1, s. 30 
Śladami Marii Dąbrowskiej. - 1990, nr 8, s. 6 
Świecie. Prawda i legenda w herbach. - 1987, nr 3, s. 91-92 
W Kozłowie Chopin grał mazurki. - 1986, nr 1, s. 85-86 
Ważniejsze wydarzenia z dziejów miasta Świecia. -1991, nr 9, 

s. 102-103 
Z Sartowic na Kopiec Piłsudskiego. - 1992, nr 10, s. 57 
Zamek w widłach rzek. Szlakiem starych warowni. - 1990, 

nr 8, s. 67-72 

Kancelista Paweł 
[Wiersze]: Oto wstaje nowy dzień. Oto wstaje nowy dzień II. 

Te słowa. - 1988, nr 5, s. 49 

Kasprowicz Bożena 
„Łukasz" dla Tczewa. I Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Re

gionalnych w Staszowie. - 1998, nr 2 (21), s. 55 
Uroczystość 800-lecia w Tczewie. - 1998, nr 2 (21), s. 11 

Kiedrowski Jerzy 
Jest w orkiestrach taka siła. - 1989, nr 6, s. 92-93 
Po konkursie sztuki ludowej. - 1987, nr 4, s. 78 
Prezentacje węgierskie. - 1989, nr 7, s. 103 
Sześćdziesiąt lat blasku trąb. - 1987, nr 3, s. 41 i 45-46 
Szopka i obrzędy Bożego Narodzenia w plastyce ludowej. 

- 1989, nr 7, s. 88 
Wielewskie Turnieje Gawędziarzy Ludowych. - 1988, nr 5, s. 79 
Włodzimierz Ostoja-Lniski. - Sylwetki twórców ludowych. 

-1987, nr 4, s. 83 

24 



Wszystko za uśmiech dziecka. - 1986, nr 1, s. 87-89 

Klepa (Maria Pająkowska ) 
Kej straszi. - Gadki po naszamu. - 1989, nr 7, s. 99 

Klepuła (Dorota Kiedrowska) 
Niestraszny Straszek. - Gadka po naszamu. - 2000, nr 4 

(31), s. 33 

Klim Roman 
A dopóki płacze. Związki Tczewa z Wisłą i morzem. - 1987, 

nr 4, s. 62-67 
Dar tego miejsca. O Krzyżu Promieniującym w Zimnych Zdro

jach. - 2000, nr 2 (29), s. 26-27 
O nadwiślańskiej gminie Tczew. Sesja Krajoznawcza w Gni-

szewie - 1999, nr 2 (25), s. 50 
Pierwszy w historii Tczewa. Przewodnicy na turystyczne szla

ki. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 60-61 
Portrety kapitańskie. - 1987, nr 3, s. 90-91 
Rokicka pętla. - 1997, nr 1 (16), s. 42-43 
Święty Wojciech w malarstwie na szkle Wojciecha Lesińskie-

go. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 47 
Tam gdzie biją zimne zdroje. - 2000, nr 4 (31), s. 46-47 
W Tczewie powstało Koło Przewodników. - 1999, nr 1 (24), 

s. 35 
Wędrówka subkowską pętlą. - 1997, nr 2 (17), s. 28-32 
Wisła i jej muzeum. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 37-41 
Z Niderlandów na Kociewie. - 1989, nr 7, s. 45-47 
Z Nowego do Twardej Góry. - 1997, nr 4 (19), s. 19-20 
Z Pieczysk do Kasparusa przez Suchobrzeźnicę. - 1998, 

nr 2 (21), s. 42-45 
Zabytki Kociewia. - 1997, nr 1 (20), s. 4-5 
Znaki wysokiej wody. - 2000, nr 3 (30), s. 38-39 

Klinowska Marlena 
Lekarstwo na samotność. - 1991, nr 9, s. 70-71 
Świat tuż obok. - 1992, nr 10, s. 85-87 
[Wiersze]: Smutek. *** Szkoda... Zieleń i błękit. - Nasze 

promocje. - 1992, nr 10, s. 108 

Kliński Jacek 
[Wiersze]: Do przyjaciół moich, ***jesteś tak blisko. Powita

nie syna. - 1987, nr 4, s. 43 

Kluczyńska Grażyna 
Dziecko maluje tak, jak ptak śpiewa. - 2000, nr 1 (28), 

s. 20-21 

Kłosiawicz Ewelina 
Różnorodność form promocyjnych. - 2000, nr 2 (29), 

s. 24 

Knopp Czesław 
O 30 stycznia i generale Hallerze. - 1999, nr 2 (25), s. 53-54 
O pielgrzymce generała raz jeszcze. - 1998, nr 3-4 (22-23), 

s. 64-66 
Miasto mojej młodości. - 2000, nr 3 (30), s. 32-35 
Miasto mojej młodości (ciąg dalszy). - 2000, nr 4 (31), 

s. 34-36 

Kobzianka Halina 
Wypadki na Pomorzu po zajęciu Gdańska i Tczewa przez 

Krzyżaków. - Lektury naszych przodków. - 1997, nr 1 (16), 
s. 9-13 

Wypadki na Pomorzu po zajęciu Gdańska i Tczewa przez 
Krzyżaków (dokończenie). - Lektury naszych przodków. - 1997, 
nr 2 (17), s. 9-12 

Kołucka Angelina 
Notatki znad Dunaju. - 1992, nr 10, s. 87-90 

Kołucka Wanda 
Warzywa kapustne. - W kuchni i przy stole. - 1992, nr 10, 

s. 113-117 

Komorowski Stanisław 
Wspomnienia o Tczewie (fragment). - 1990, nr 8, s. 20-21 

Kopytkowski Henryk i Stanisław 
Żyliśmy nadzieją. - 2000, nr 1 (28), s. 33-35 

Kosiarz Edmund 
Początek operacji pomorskiej. Wyzwolenie Kociewia. - 1986, 

nr 1, s. 14-19 

Kosmowska Irena W. 
Pomorze (fragmenty). - Lektury naszych przodków. - 1997, 

nr 4 (19), s. 11 

Kostrowicki Olgierd 
Borzechowo. - Widokówki. - 1987, nr 3, s. 67-68 
Od Nyguta przez Modrowo do Bolesławowa. - 1988, nr 5, 

s. 66-68 
W Lubiszewie. - Widokówki. - 1987, nr 2, s. 32-33 
Zblewo. - Widokówki. - 1987, nr 4, s. 56-57 

Kowalewska Beata Maria 
Między dwoma ogniami. Ordynariusze diecezji chełmińskiej 

a sprawa polska. - 1999, nr 1 (24), s. 10-14 
W kręgu kuźni polskości. O pelplińskim Collegium Maria-

num. - 1997, nr 4 (19), s. 26-30 
W kręgu kuźni polskości. O pelplińskim Collegium Marianum 

(część 2). - 1998, nr 1 (20), s. 29-32 
W kręgu kuźni polskości. O pelplińskim Collegium Ma

rianum (część 3): W bibliotece i na egzaminie. - 1998, nr 2 
(21), s. 14-16 

W kręgu kuźni polskości. O pelplińskim Collegium Marianum 
(część 4): Echa powstania styczniowego. - 1998, nr 3-4 (22-23), 
s. 9-11 

Kowalkowski Krzysztof 
750 lat wsi i parafii Miłobądz. - 2000, nr 2 (29), s. 16-19 
750 lat wsi i parafii Miłobądz: dokończenie. - 2000, nr 3 

(30), s. 35-37 

Kozłowska Aneta 
*** Z moich snów wyśniony [wiersz]. - Nasze promocje. 

- 1 9 9 1 , nr 9, s. 74 

Kozłowski Edwin F. 
Zeszyty Kociewskie. - 1987, nr 2, s. 47-48 

Kozłowski Narcyz 
Gdy w Bielawkach był uniwersytet. - 1997, nr 2 (17), s. 33-35 

Krakowski Wacław 
Las Szpęgawski [wiersz]. - 2000, nr 4 (31), s. 11 
[Wiersze]: Mlecze znad Wisły. Rodzina. - 1999, nr 3-4 

(26-27), s. 3 
Wigilia bez wigilii. - 2000, nr 4 (31), s. 48 

Krefft Barbara, Hellwig Katarzyna, Rolbiecka Joanna 
Generał wielkiej nadziei. - 1987, nr 3, s. 56 

Kropidłowski Mirosław 
Demony i widma. Etos mieszkańców Kociewia w świetle lite

ratury etnograficznej. - 1988, nr 5, s. 13-17 
\, Między magią a zabobonem. Etos mieszkańców Kociewia 

w świetle literatury etnograficznej. - 1989, nr 6, s. 14-18 
Mimo wszystko jestem szczęśliwy. - 1996, nr całoroczny 

(15) s. 45-47 
Na ślubnym kobiercu. Etos mieszkańców Kociewia w świetle 

literatury etnograficznej. - 1990, nr 8, s. 73-79 
Stosunek do świata. Etos mieszkańców Kociewia w świetle 

literatury etnograficznej. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 17-25 
Świat nadprzyrodzony. Etos mieszkańców Kociewia w świetle 

literatury etnograficznej. - 1987, nr 4, s. 14-20 
W społecznościach pozarodzinnych. Etos mieszkańców 

Kociewia w świetle literatury etnograficznej. - 1992, nr 10, 
s. 72-77 

Życie indywidualne. Etos mieszkańców Kociewia w świetle 
literatury etnograficznej. - 1989, nr 7, s. 50-53 

Życie rodzinne. Etos mieszkańców Kociewia w świetle litera
tury etnograficznej. - 1991, nr 9, s. 82-85 

Krużycka-Giełdon Grażyna 
Broszka Babci Heleny. - 1997, nr 3 (18), s. 43-44 
Drugi zbiór baśni Romana Landowskiego. - Recenzje. 

- 1990, nr 8, s. 99-100 
Dzieje pomorskiego patrioty. - 1997, nr 1 (16), s. 47 
Stara wieś kociewska. - Recenzje. - 1990, nr 8, s. 99-100 
Walc z Madonną [wiersz], - 2000, nr 1 (28), s. 44 
[Wiersze]: Duch i jawa, Dwa światy, Oczy Słowianki roziskrzo

ne. Widokówka z lata - 1999, nr 2 (25), s. 44-45 
Zdziwienie [wiersz]. - 2000, nr 1 (28), s. 42 
Zob. też Giełdon Grażyna 
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Krzemiński Walenty, Omernik Kazimierz 
Gehenna: z martyrologii mieszkańców Niziny Walichnowskiej. 

- 1989, nr 7, s. 12-14 

Krzyś Jerzy 
Enklawa Borzechowska. - 1991, nr 9, s. 46-49 

Krzyżyńska Teresa 
Oblicze wsi Zblewo. - 2000, nr 4 (31), s. 12-14 

Kuba z Psińczyna (Konstanty Bączkowski) 
Jak mnie tuczyli prawda mówić. - Gadka po naszamu. 

- 1987, nr 4, s. 82 

Kuca Krzysztof 
Uroda kociewskiej ziemi. - Fotoreportaż. - 2000, nr 3 (30), 

s. 24-24 

Kuchta Henryk 
Między niebem a ziemią. - 1998, nr 1 (20), s. 48 

Kuczkowski Krzysztof 
Autentycznie ludowe. O bajkach Bernarda Janowicza. - 1987, 

nr 3, s. 34 
Autentysta z Czarnej Wody. - Książki poetyckie. -1996, nr ca

łoroczny (15), s. 54 
Dedykacje zza oceanu. Pawła Wyczyńskiego spotkania z po

ezją. - Regał regionalny. - 1986, nr 1, s. 46-47 
Na tyłach świata czyli w centrum. - 1986, nr 1, s. 50 
Na tyłach świata czyli w centrum. O współczesnej poezji Ko

ciewia. - 1997, nr 3 (18), s. 40-42 
„Okazanie się" aniołów. - 1997, nr 3 (18), s. 23 
Ożywienie pamięci: Słowo o książce „Pan pejzażu" Jana Ma

jewskiego. - 2000, nr 2 (29), s. 35-36 

Kuffel Stanisława 
Edukacja regionalna na południowym Kociewiu - 2000, nr 3 

(30), s. 9-12 

Kukier Ryszard 
Geograficzne i kulturowe czynniki w kształtowaniu grup re

gionalnych i etnonimicznych Kociewia. - 1988, nr 5, s. 3-5 
Geograficzne i kulturowe czynniki w kształtowaniu grup re

gionalnych i etnonimicznych Kociewia (dokończenie). - 1989, 
nr 6, s. 2-5 

Kulas Jan, Śmiech Romuald 
Maturzyści o sobie i swoim pokoleniu. - 1998, nr 1 (20), 

s. 42-43 
Tczew w opinii maturzystów. - 1997, nr 2 (17), s. 39-41 

Kunert Robert 
Uzupełnienie wspomnień o wrześniu 1939. - 1998, nr 3-4 

(22-23), s. 66 

Lamek Katarzyna 
Bulwy bulewki. - W kuchni i przy stole. - 1987, nr 4, s. 75-76 
Korzec osobliwości. - 1987, nr 4, s. 90-95 
Korzec osobliwości. - 1988, nr 5, s. 93-95 
Korzec osobliwości. - 1989, nr 6, s. 96-99 
Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych. - 1987, nr 2, s. 83 
Korzec osobliwości dawnych i dzisiejszych. - 1987, nr 3, 

s. 97-98 
Na innych łamach 1987. - 1989, nr 6, s. 74 
Na innych łamach 1987. - 1988, nr 5, s. 42-43 
Na jubileusz Świecia. - Recenzje. - 1989, nr 6, s. 77-78 
O drobiu prawie wszystko. - W kuchni i przy stole. - 1989, 

nr 6, s. 84-85 
Prawie wszystko o chlebie. - W kuchni i przy stole. - 1987, 

nr 3, s. 84 
Prawie wszystko o kuchach. - W kuchni i przy stole. - 1988, 

nr 5, s. 71-72 
Zob. też K.P., Peplińska Katarzyna 

Lamek Katarzyna, Landowski Roman 
Na innych łamach 1986. - 1987, nr 4, s. 44 

Landowski Janusz 
Kapliczka w Lubikach. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 38-39 
Modlitwa do Krzyża. - Fotoreportaż. - 2000, nr 2 (29), s. 28 
Tczew na targach książki. - Fotoreportaż. - 2000, nr 2 (29), 

s. 24-25 
Tczewskie parki. - 2000, nr 1 (28), s. 23 i 26 

Zaduszkowe refleksje. - Fotoreportaż. - 1999, nr 3-4 
(26-27), s. 34-35 

Zieleń miejskiego parku w Tczewie. - Fotoreportaż. - 2000, 
nr 1 (28), s. 24-25 

Landowski Roman 
23 lutego 1807 roku w literaturze. - 1987, nr 3, s. 52-55 
Bel canto pod ramię z muzą w podwiązkach. - Tczewski 

parnasik lat dwudziestych. - 1987, nr 2, s. 49 -52 
Biegnąc po krawędziach światła. Plon juweniliów IV Pomor

skiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pel
plinie. - 1999, nr 1 (24), s. 49 

Debiut i co dalej? - 2000, nr 4 (31), s. 37-41 
Dla zdrowia i delektacji. W kuchni i przy stole. - 1999, 

nr 3-4 (26-27), s. 51-52 
Dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie. - 1997, 

nr 4 (19), s. 44-46 
Dzień Tczewa. Jak nigdy dotąd. - 1997, nr 1 (16), s. 23 i 26-28 
Ekspozycja tożsamości. - 1998, nr 1 (20), s. 22 
Elity znad Szorycy. Wokół spotkań u Wszystkich Świętych. 

- 1997, nr 2 (17), s. 18-22 
Fizjonomia miast. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 3-8 
Idący po tropie wspomnień. - 1997, nr 2 (17), s. 49 
Jak powietrze i jak woda: Ziemio, ty najbliższa (fragment 

kantaty). - 2000, nr 2 (29), s. 45 
Jakby miejsce urodzenia [wiersz] - 2000, nr 3 (30), s. 18 
Kraina mennonitów. Nad Wisłą w Dragaczu. - 2000, nr 2 

(29), s. 33-34 
Krajobrazy prawem chronione. - 1997, nr 1 (16), s. 40-41 
Łatwiej przebaczyć, zapomnieć trudno. - 1999, nr 2 (25), s. 8 
Miasto dawniej nad Wisłą. Z jarmarkiem w tle. - 1997, nr 3 

(18), s. 32-34 
Miasto w lesie. - 1997, nr 2 (17), s. 36-38 
Miłości świetlnych igrzysk. - Tczewski parnasik lat dwudzie

stych. - 1987, nr 3, s. 80 
Młodzi dokumentują zabytki. - 2000, nr 2 (29), s. 29 
Mowa nad Struchawą. - 1989, nr 7, s. 83-84 
Niech będzie najciszej. O niedopełnionym poezjowaniu Jacka 

Klińskiego. - 1987, nr 4, s. 40-42 
O muzie głęboko zamyślonej. - Tczewski parnasik lat dwu

dziestych. - 1988, nr 5, s. 59-62 
O przyjemności obcowania z człowiekiem. - Rozmowa z Jó

zefem M. Ziółkowskim. - 1997, nr 1 (16), s. 21-23 
O wdzięczności bliźniego. - 1989, nr 6, s. 48-49 
Odwiedziny Melpomeny. - Tczewski parnasik lat dwudzie

stych. - 1986, nr 1, s. 57-62 

Pobyt prezydenta. - 1990, nr 8, s. 19 
Powstańczy zaciąg. Gdy „Boże coś Polskę" burzyło umysły 

Polaków. - 1997, nr 4 (19), s. 33-35 
Powstańczy zaciąg. Poszli w boje chłopcy nasze... - 1998, 

nr 1 (20), s. 37-39 
Przedzimowe sny [wiersz do cyklu „Pieśni przychodzących" 

Benedykta Konowalskiego]. - 1987, nr 3, s. 43 
Przestrzenne oblicza miast. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 11-14 
Publikacje Andrzeja Bukowskiego. - Recenzje. - 1990, nr 8, 

s. 98 
Słodkie dary lasów. W kuchni i przy stole. - 1999, nr 2 (25), 

s. 48-49 
Słowa najbardziej służebne. O nowym tomiku poezji Zyg

munta Bukowskiego. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 41-43 
Służył ludziom - 1996, nr całoroczny (15), s. 58-59 
Spacer po starym Nowem. - 1989, nr 7, s. 54-55 
Tęsknota za latawcami. - Miniatura literacka. - 1999, nr 2 

(25), s. 56 
Towarzystwo wielkiej nadziei. - 2000, nr 1 (28), s. 29-31 
Towarzystwo wielkiej nadziei (dokończenie). - 2000, nr 2 

(29), s. 34-35 
Verbum znaczy słowo. - 1991, nr 9, s. 56-57 
W matni dwóch terrorów. Cierpki smak wyzwolenia. - 2000, 

nr 4 (31), s. 7-8 
W matni dwóch terrorów. Napiętnowani przez volkslistę. 

- 2000, nr 3 (30), s. 26-27 
Wokół rozumienia kultury. - 2000, nr 1 (28), s. 12-14 
Wzniecać zamiłowanie pracy. - Recenzje. - 1989, nr 6, 

s. 75-76 
Z serca i umysłu. - 1988, nr 5, s. 41-42 
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Z Tczewa na wielkie wody. 0 Janie Forsterze. - 1998, nr 3-4 
(22-23), s. 5-8 

Zakochani ze Świętego Jeziora. - 1987, nr 4, s. 67-69 
Zapalenie znicza. Szkice prozą: Cmentarze z gwiazdą. Harcer

skie Zaduszki. Pamięci Michała Różanowskiego. Przed obeliskiem 
radzieckich jeńców zamordowanych w Nicponi. Rozstrzelanym 
obywatelom Tczewa - 1986, nr 1, s. 29 

Żeby zachować naturę. - 1998, nr 1 (20), s. 25 
Zob. też er-el, erel, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi

cha), R.L., r-el, (rol), Redaktor, Roland, Romanowski Michał 

Landowski Roman, Lamek Katarzyna 
Ma innych lamach: 1986. - 1987, nr 4, s. 44 

Landowski Roman, Ziółkowski Józef 
Tu, na Kociewiu... Rozmowa z Kazimierzem Kurlapskim, sze

fem tczewskiej firmy „Badex". - 1992, nr 10, s. 81-85 

Latopolska Helena 
Dla ciebie Wisło ten wiersz [wiersz]. - 1987, nr 3, s. 79 
O tobie Wisło piszę. - 1987, nr 3, s. 78 
Senne wspomnienia. - 1987, nr 3, s. 79 
Wisła [wiersz]. - 1987, nr 3, s. 79 

Lemka Henryk 
Saga rodzinna. Część 1. - 1990, nr 8, s. 38-43 
Saga rodzinna. Część 2: Już dorosły. - 1991, nr 9, s. 76-81 
Saga rodzinna. Część 3: Wojna. - 1992, nr 10, s. 94-98 
Saga rodzinna. Część 4: Wojny ciąg dalszy. - 1995, nr 3-4 

(13-14), s. 52-56 
Saga rodzinna. Część ostatnia: Po wojnie. - 1996, nr cało

roczny (15), s. 41-43 

Leszczyńska Anita 
*** Mario Magdaleno... [wiersz], - 1999, nr 1 (24), s. 49 

Leśny Roman (Edmund Raduński?) 
Regionalizm w służbie narodu i państwa (przedruk). - Lek

tury naszych przodków. - 1986, nr 1, s. 2 i 8 

Libiszewski Leon 
Drożyzna w Tczewie w 1933 roku, - 1991, nr 9, s. 66 
Jak przyszła niepodległość. - 1990, nr 8, s. 2-3 

Linkner Tadeusz 
Morze huczy i las... Wiersz o Janie III Sobieskim w Rzucewie. 

- 1998, nr 2 (21), s. 19-22 
Poetyckie ścieżki Małgorzaty Hillar: 

I. Codzienność i swojskość „Glinianego dzbanka". -1999, 
nr 1 (24), s. 17-23 

II. Od poezji miłosnej i erotyków do poezji macierzyń
skiej. - 1999, nr 2 (25), s. 27-44 

III. Jej osobny świat. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 53-59 
W głąb myśli poetyckiej ks. Janusza Stanisława Pasierba. 

- 1998, nr 3-4 (22-23), s. 27-32 
Z księdzem Konstantym Damrotem po chojnicko-bruskich 

okolicach. - 1997, nr 3 (18), s. 4-7 

Lorch Mirosław 
Sanktuarium Maryjne w Świeciu nad Wisłą. - 1991, nr 9, s. 51-55 

Lorys Przemysław 
Tczew między murami. - 2000, nr 4 (31), s. 42-45 

Lubecki Leon 
Trzecia grupa - walenrodyzm - koń trojański. - 2000, 

nr 4 (31), s. 9 

Lubiński Bronisław 
Moja służba w Batalionie Obrony Narodowej Starogard we 

wrześniu 1939 roku. - 1997, nr 3 (18), s. 35-37 

Łajming Anna 
Bal w „Esplanadzie". - Przedruk z książki „Mój dom". - 1991, 

nr 9, s. 97-98 

Łącki Mariusz 
Kazimierz Chmielecki. Pomorski archeolog. - 1989, nr 6, 

s. 44-46 
[Wiersze]: Bór. Osiecki gród. - Nasze promocje. - 1989, 

nr 7, s. 93 

Łobocka-Narloch Alina 
Po prostu życie, stąd potrzeba serca. - 1998, nr 3-4 (22-23), 

s. 45-46 

Maciejewski Tadeusz, Elszkowska-Maciejewska Aleksandra 
Wilkierz królewskiego miasta Tczewa z 1599 roku. - 1991, 

nr 9, s. 13-30 

Madaliński Krzysztof 
[Wiersze]: Wieczorna refleksja. Zadedykowane Kateczce. 

- Nasze promocje. - 1987, nr 2, s. 34 

Magdziarz Tadeusz 
Piesza wędrówka wokół Czarnej Wody. Jastrzębie - Zimne 

Zdroje. - 1998, nr 1 (20), s. 23-24 

Majewski Jan 
Pieśń drozda [wiersz], - 2000, nr 3 (30), s. 19 
Zmierzch [wiersz]. - 2000, nr 2 (29), s. 36 

Makowska Małgorzata 
Znaczenie Kociewia jako regionu we współtworzeniu kultury. 

- 1997, nr 1 (16), s. 4-7 
Znaczenie Kociewia jako regionu we współtworzeniu kultury 

(dokończenie). - 1997, nr 2 (17), s. 4-8 

Makowski Jerzy Jan 
Gród zwany Gordyn. - 1992, nr 10, s. 36-37 

Malczewska Krystyna E. 
Odpust w Sulęczynie [wiersz] - 1992, nr 10, s. 35 
Pejzaż wiejski z Kociewia [wiersz] - 1992, nr 10, s. 34 

Matracka Magda 
[Wiersze]: Dokąd pójdziesz. Piosenka niechcianej dziewczy

ny. - Nasze promocje. - 1986, nr 1, s. 38 

Mering Wiesław 
Mała ojczyzna Janusza Stanisława Pasierba. - 1998, nr 2 

(21), s. 24-26 

Męclewski Alojzy 
Pelplińska jesień (fragment książki). - 1999, nr 2 (25), 

s. 8-12 

Michałkiewicz Maria 
„Dziennik Świecki", „Gregorianum" i inne pisma. - 1990, 

nr 8, s. 84-87 
„Głos Świecki". - 1989, nr 7, s. 68-70 
Mistrzowie czarnej sztuki. - 1988, nr 5, s. 27-29 
Prasa w Świeciu w latach zaboru. - 1989, nr 6, s. 52-54 

Miernikiewicz Piotr 
Żuławy śpią [wiersz]. - Nasze promocje. - 1999, nr 2 (25), s. 55 

Miesała Marek 
Po naszamu. Kociewski słowniczek gwarowy. - 1998, nr 1 

(20), s. 16 

Milewska Bogumiła 
O regionalizmie w naszej szkole. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 23 

Milewska Monika , 
Prefacja [wiersz]. - 2000, nr 2 (29), s. 41 

Milewski Józef 
Bernarda Sychty skarbiec słów. - Konterfekty. - 1987, nr 4, 

s. 32-36 
Dokument o filomatach pomorskich 1830-1920. - 1995, 

nr 3-4 (13-14), s. 43 
Gdy przeszedł front. Wspomina ppor. Cielenkiewicz. - 1989, 

nr 7, s. 38-40 
Gdy przyszli podpalić dom. - 1986, nr 1, s. 9-13 i 27 
Gdy przyszli podpalić dom (uzupełnienie). - 1987, nr 2, 

s. 52-53 
Jan Pillar. Budowniczy i architekt, działacz społeczny i nie

podległościowy. - Konterfekty. - 1989, nr 6, s. 44-45 
Józef Bogdan Jacobson. Tytan ducha i pracy. - Konterfekty. 

- 1990, nr 8, s. 54-57 
Kociewiacy wśród Polonii. Przyczynki do ruchów migracyj

nych. - 1989, nr 6, s. 18-22 
Kociewiacy wśród Polonii. Przyczynki do ruchów migracyj

nych (część 2). - 1989, nr 7, s. 76-79 
Loże farmazonów. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 29-32 
Plon kraziewiczowskiej myśli. Z działalności kółek rolniczych 

i niektórych innych organizacji chłopskich na Pomorzu Gdań
skim w latach 1862-1987. - 1988, nr 5, s. 18-23 
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Podróż misyjna św. Wojciecha przez Kociewie. - 1997, nr 1 
(16), s. 43-44 

Polska spółka parcelacyjna w Pinczynie. - 1989, nr 7, 
s. 72-73 

Szlakiem wyzwolenia. - 1987, nr 2, s. 24-28 
„Świerki" w akcji. - 1989, nr 7, s. 20-21 
W 55-lecie miasta Pelplina. - 1986, nr 1, s. 83-85 
W Wąwozie Maternów. - 1987, nr 4, s. 23-25 
Walentego Stefańskiego droga przez ciernie i głogi. - Kon

terfekty. - 1987, nr 3, s. 60-64 
Wilkierz Starogardu z 1634 roku. - 1992, nr 10, s. 8-18 
Wśród leśnych ścieżek. - 1998, nr 3-4 (13-14), s. 26-28 
Wysiłek pierwszych lat. - 1986, nr 1, s. 24-27 

Misiorny Michał 
Miała wrócić Polska. Wspomnienia z okresu powojennego. 

- 1998, nr 2 (21), s. 48-51 
Miała wrócić Polska. Wspomnień z okresu powojennego ciąg 

dalszy. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 19-23 
Miała wrócić Polska. Wspomnień z okresu powojennego ciąg 

dalszy. - 1999, nr 1 (24), s. 41-45 

Modzelewski Ireneusz 
Dzieje Tczewa: 

1. Warunki geograficzne i początki osadnictwa. - 1987, 
nr 4, s. 37-40 

2. Kształtowanie ośrodka miejskiego i jego dzieje do 1309 
roku. - 1988, nr 5, s. 30-36 

3. Lokacja miasta. - 1989, nr 6, s. 8-13 
4. Układ przestrzenny średniowiecznego miasta. - 1989, 

nr 7, s. 60-65 
5. Miasto w okresie panowania krzyżackiego. - 1990, 

nr 8, s. 61-66 
Wojna zaczęła się w Tczewie. - 1989, nr 7, s. 3-9 

Mojzykiewicz Bogdan 
Zaczęło się od cechu szewców i cholewkarzy. Z dziejów rze

miosła Świecia i okolic. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 38-40 

Mrozek Jan 
Moja młodość [wspomnienia]. - 1987, nr 3, s. 6-11 

Mrozek Zdzisław 
Dorobek literacki Ignacego Zielińskiego. - Konterfekty. -1992, 

nr 10, s. 65-68 
Monarchowie w Pelplinie. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 14-15 
Pelplińska Biblia Gutenberga. - 2000, nr 3 (30), s. 46-47 
Profesor Andrzej Bukowski badacz kultury kociewskiej. 

- 1999, nr 1 (24), s. 26-27 
Z drukarskiej oficyny do czytelników. Z życia kulturalnego 

Pelplina w latach 1850-1900. - 2000, nr 2 (29), s. 22-23 
Została nostalgia. Wspomnienie o Bolesławie Eckercie. 

- 1 9 9 7 , nr 2 (17), s. 48 
Życie codzienne pelplińskich cystersów. - 1996, nr cało

roczny (15), s. 16-17 

Murawski Adam 
Rodzinne tradycje strażackie. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 26-30 

Nadolna Grażyna 
Ciotko, pojedzieta do Lubjichowa... - Gadka po naszamu. 

- 2000, nr 2 (29), s. 48 
U lulków wew Płaczewie. - Gadka po naszamu. - 2000, nr 1 

(28), s. 46 

Nadolny Anastazy 
Collegium Marianum. Zasłużone gimnazjum pomorskie. 

- 1987, nr 2, s. 54-57 
(Wiersze): Człowiek. Listopad. ***nie wierzę. - Nasze pro

mocje. - 1987, nr 4, s. 45 

Nowak Tadeusz 
Gniewscy Żydzi. - 2000, nr 2 (29), s. 14-15 
Przewrotna łaska. Przyczynek do dziejów drugiej wojny świa

towej na Pomorzu. - 1997, nr 3 (18), s. 30-31 

Odyniec Wacław 
Tradycje historyczne Kociewia. - 2000, nr 1 (28), s. 3-4 

Olszewska Beata 
[Wiersze]: Kiedy przyjdziesz do mnie. Łzy. Ptaki. Umarło. 

- Nasze promocje. - 1996, nr całoroczny (15), s. 55 

Omelaniuk Anatol J. 
Świat w którym żyjemy. - 2000, nr 1 (28), s. 46 

Omernik Kazimierz, Krzemiński Walenty 
Gehenna: z martyrologii mieszkańców Niziny Walichnowskiej. 

- 1989, nr 7, s. 12-14 

Orłowicz Mieczysław 
Wycieczka po borach. - Lektury naszych przodków. - 1998, 

nr 1 (20), s. 28 

Orzeszek Monika 
[Wiersze]: Odejście. Jeszcze raz. - Nasze promocje. - 1991, 

nr 9, s. 75 

Osęka Piotr 
Sprawa honorowa. - 2000, nr 2 (29), s. 42 

Pająkowska Maria 
Co z nowym słownikiem kociewskim? - 1999, nr 3-4 

(26-27), s. 47 
Dzieło Bernarda Sychty. - Aneks do Sychty. - 1986, nr 1, 

s. 54-54 
Formy eskpresywne w gwarze kociewskiej. - 1992, nr 10, 

s. 106-107 
Gwara jako odmiana języka. - Aneks do Sychty. - 1987, 

nr 3, s. 74-75 
Gwara Jana Wespy. - Aneks do Sychty. - 1989, nr 7, s. 97 
Język a kultura. - 2000, nr 4 (31), s. 3 
Maszki. Widowisko w trzech odsłonach. - Aneks do Sychty. 

- 1990, nr 8, s. 107-111 
Słownictwo kociewskie. - Aneks do Sychty. - 1987, nr 2, 

s. 64-65 
Słownictwo kociewskie. Odzież, obuwie. - Aneks do Sychty. 

- 1987, nr 4, s. 80-81 
Słownictwo kociewskie jako przedmiot badań. - Aneks do 

Sychty. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 60-61 
Słownictwo kociewskie w piśmiennictwie. - Aneks do Sychty. 

- 1995, nr 1-2 (11-12), s. 45-47 
Spotkanie z Bernardem Janowiczem. - Aneks do Sychty. 

- 1989, nr 6, s. 82-83 
Świecie nad Wisłą to jeszcze Kociewie. - 1987, nr 4, s. 72-74 
Uwagi o etymologii nazwy Świecie. - 1989, nr 6, s. 46 
W sprawie zapisu kociewszczyzny głos kolejny i pewnie nie 

ostatni. - 1999, nr 2 (25), s. 54-55 

Pająkowska-Kensik Maria 
Zob. Pająkowska Maria 

Partyka Jerzy 
Kociewie w muzyce. - 1987, nr 3, s. 38-41 

Paw-ela (Ryszard Szwoch) 
30 lat starogardzkiego pomnika. - 1987, nr 2, s. 76-77 
Dni Kociewia 1986. - 1986, nr 1, s. 92-93 
Zob. też E.S.. R.S., R.Sz., Wasz Kociewiak 

Pawlina Andrzej 
Skąd idą po gwizdówce. - 1987, nr 2, s. 38-41 

Peplińska Katarzyna 
Brat Józef Jan Czubek SVD. Najstarszy polski misjonarz. 

- Konterfekty. - 1990, nr 8, s. 54-55 
Fasola. - W kuchni i przy stole. - 1998, nr 3-4 (22-23), 

s. 67-68 
Jeszcze o Świeciu. - Recenzje. - 1989, nr 7, s. 86 
Korzec osobliwości. - 1989, nr 7, s. 104-106 
Korzec osobliwości - 1990, nr 8, s. 114-116 
Na innych łamach. 1988. - 1989, nr 7, s. 87-88 
Na innych łamach. 1989. - 1990, nr 8, s. 101-102 
Świńskie jadło. - W kuchni i przy stole. - 1989, nr 7, s. 100-101 
Życie płynące mlekiem. - W kuchni i przy stole. - 1990, nr 8, 

s. 105-106 
Zob. też K.P., Lamek Katarzyna 

Pepliński Wiktor 
Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na 

kształtowanie świadomości regionalnej. - 1995, nr 3-4 (13-14), 
s. 9-10 

Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na 
kształtowanie świadomości regionalnej (dokończenie). - 1996, 
nr całoroczny (15), s. 5-8 
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Petelski Mieczysław 
Pomorski Korczak. - Konterfekty. - 1989, nr 7, s. 22-23 

Piechowska Małgorzata 
Klucz lignowski do końca XVIII wieku. - 1999, nr 2 (25), 

s. 33-34 
Najstarsze dokumenty o Gręblinie. - 1999, nr 1 (24), 

s. 36-38 
Przemiany społeczne i życie kościelne w kluczu lignowskim. 

- 2000, nr 3-4- (26-27), s. 15-19 
Ustrój wsi. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 16-19 

Piernicka Lidia 
„Modraki" z Pelplina. - 2000, nr 3 (30), s. 20-21 

Pieróg Ireneusz 
Powiat świecki w XIX wieku. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 31-33 

Pietrowski Stanisław 
Dawny most pod Opaleniem. - 1988, nr 5, s. 47 

Pobłocki Hubert 
Gwazdka [wiersz], - 2000, nr 4 (31), s. 48 
Kociewiak, wejta tyż tamuj je. - 1999, nr 2 (25), s. 51 
Kociewski śpsis do jadła. - W kuchni i przy stole. - 1997, 

nr3 (18), s. 39 
Kociewskie kuchy i kuszki. - W kuchni i przy stole. - 1999, 

nr 1 (24), s. 52-53 
Limeryki kongresowe [wiersze]. - 2000, nr 3 (30), s. 16 
Limeryki pokóngresowe [wiersze]. - 2000, nr 4 (31), s. 23 
Mazurek Dąbrowskiego na Kociewiu w czasach wojny. 

- 1999, nr 3-4 (26-27), s. 20 
Refleksje ze spotkania po latach. - 1999, nr 1 (24), s. 33-35 
Szafa po szewskim cechu. - Retroskarby. - 2000, nr 2 (29), 

s. 48 
To były piękne dni. - 1998, nr 2 (21), s. 12 
Wielganoc bezrobotnych [wiersz]. - 2000, nr 1 (28), 

s. 20 
Z regionalnego regału. - 2000, nr 3 (30), s. 48 
Złote gody Heleny i Bernarda Janowiczów. - 1997, nr 3 

(18), s. 42 

Podlewski Stanisław 
Biskup hitlerowiec? - 1999, nr 2 (25), s. 13-16 

Pol Wincenty 
Nocleg w Czersku [wiersz]. - 1997, nr 3 (18), s. 7 

Pollak Monika 
[Wiersze]: *** Dom mój. *** Jest takie miejsce. *** Pędzel. 

""* Zamykam oczy. - Nasze promocje. - 1992, nr 10, s. 91 

Pomorski Konrad (Roman Landowski) 
Druga publikacja o Kociewiu w serii GTN. - Recenzje. - 1989, 

nr 6, s. 77 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Michał, R.L., r-el, (roi), 

Roland, Redaktor, Romanowski Michał 

Pomorski Michał (Roman Landowski) 
Coraz odważniej. Plon X Ogólnopolskiego Konkursu Po

etyckiego o Nagrodę Zygmunta Bukowskiego. - 2000, nr 2 
(29), s. 41 

Sejmik Kociewski Uczniów Szkół Podstawowych Rejonu Tcze
wa i Starogardu. - 1996, nr całoroczny (15), s. 62 

Z burczybasem w nazwie. - 2000, nr 1 (28), s. 27-29 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, R.L., r-el, (rol), 

Roland, Redaktor, Romanowski Michał 

Ponicki Walenty 
Wojenny pamiętnik. - 1989, nr 7, s. 26-31 

Popielińska Kamila 
[Wiersze]: Mój Chrystus. Optymizm. Rumianek. Zaufać mi

łości. - Nasze promocje. - 1997, nr 3 (18), s. 47 

Powalska Franciszka 
Wiosna [wiersz]. - 1997, nr 1 (16), s. 3 

Prabucki Ryszard 
[Wiersze]: *** Jakże mali. *** Kiedy odejdziesz. *** Skąd 

czerpać ciepło. - Nasze promocje- 1992, nr 10, s. 78 

Quella Bolesław 
Spółdzielnia jubilatka. - 1988, nr 5, s. 43-45 

r-el (Roman Landowski) 
Miasto jak kwiat w klapie. - 1999, nr 2 (25), s. 55 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi

chał, R.L., (roi), Roland, Redaktor, Romanowski Michał 

R.L. (Roman Landowski) 
Gniew ma monografię. - 1999, nr 2 (25), s. 52 
Liryka czasu i przestrzeni. Nowości Kociewskiego Kantoru 

Edytorskiego. - 1997, nr 2 (17), s. 48 
Najnowszy humor Polaków. - 1992, nr 10, s. 120 
Skra Ormuzdowa dla Kociewiaków. - 1998, nr 3-4 (22-23), 

s. 53 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi

chał, r-el, (roi), Roland, Redaktor, Romanowski Michał 

(rol) (Roman Landowski) 
Drogi do sukcesu. - 1996, nr całoroczny (15), s. 53 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi

chał, R.L., r-el, Roland, Redaktor, Romanowski Michał 

R.S. (Ryszard Szwoch) 
Partyzantom „Dana" i 
Zob. też E.S., Paw-ela, 

.Graba". - 1990, nr 8, s. 19 
R. Sz., Wasz Kociewiak 

R. Sz. (Ryszard Szwoch) 
Uroczystości w Klonówce. - 1986, nr 1, s. 91 
Zasłużona Starogardzianka. - 1989, nr 6, s, 83 
Zob. też E.S., Paw-ela, R.S., Wasz Kociewiak 

Rachwał Mieczysław 
[Wiersze]: Czekanie, 

promocje. - 1989, nr 7, 

Radzewicz Anna 
Znów za rok matura. 

Drzewa. Lenistwo. Niepokój, 
s. 92-93 

.. - 1992, nr 10, s. 79-80 

Nasze 

Redaktor, Redakcja (Roman Landowski) 
Z redakcyjnego biurka: 

A jednak są powody żeby się lękać! - 1999, nr (25), s. 2 
Białe plamy czarnych dni. - 1989, nr 7, s. 1 
Być a nie mieć. - 1987, nr 4, s. 1 
Być dumnym z regionalnej odmienności. - 1997, nr 3 

(18), s. 2 

Chcemy wychodzić nadal. - 1990, nr 8, s. 1 
Co nam przyniosą nowe wybory? - 1998, nr 2 (21), s. 2 
Czas po kongresie. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 2 
Czy przestaniemy się lękać? - 1999, nr 1 (24), s. 2 
Dlaczego lubimy historię. - 1987, nr 2, s. 1 
Do Czytelników. - 1986, nr 1, s. 1 
Drodzy Czytelnicy. - 1991, nr 9, s. 2-3 
I znowu coś zawiodło? - 1996, nr całoroczny (15), s. 2 
Idziemy na Zachód. - 2000, nr 2 (29), s. 2 
Lepiej późno niż wcale. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 2 
Między rozsądkiem a politycznym młynem. - 1998, 

nr 3-4 (22-23), s. 2-3 

Mimo wszystko róbmy swoje. - 1998, nr 1 (20), s. 2 
Na następne pięć lat. - 2000, nr 3 (30), s. 2 
O manewrowych. - 1989, nr 6, s. 1 
O porządki wokół siebie. - 1997, nr 2 (17), s. 2 
Obrót dziejowego koła. - 2000, nr 4 (31), s. 2 
Oby się udało. - 1988, nr 5, s. 2 
Odległa perspektywa. - 2000, nr 1 (28), s. 2 
Próbujemy jeszcze raz. - 1992, nr 10, s. 2-3 
Warto przeglądać stare albumy. - 1997, nr 4 (19), s. 2 
Wspólnie znaczy razem. - 1987, nr 3, s. 1 
Wyjście na prostą. - 1997, nr 1 (16), s. 2 
Z czym wchodzimy w 2000 rok? - 1999, nr 3-4 

(26-27), s. 2 

Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi
chał, R.L., r-el, roi, Roland, Romanowski Michał 

Rogowski Grzegorz 
Wiedźmy na stos: 

Część 1 
Część 2 
Część 3 
Część 4 
Część 5 • 
Część 6 -
Część 7 

1996, 
1997, 
1997, 
1997, 
1997, 

nr całoroczny (15), s. 18-20 
nr 1 (16), 
nr 2 (17), 
nr 3 (18), 
nr 4 (19), 

1998, nr 1 (20), 

13-16 
13-16 
15-16 
17-19 
17-19 

1998, nr 3-4 (22-23), s. 57-59 
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Roland, rolan, ro-land (Roman Landowski) 
(rolan) Błąkający się w cieniu historii. Nowy zbiór poezji Wa

cława Krakowskiego. - 2000, nr 4 (31), s. 11 
Na innych łamach. Pomerania 1992. - 1995, nr 3-4 

(13-14), s. 43 
Nazwy miesięcy. - Korzec osobliwości. - 1992, nr 10, 

s. 118-119 
Stowarzyszeni przyjaciele Czarnej Wody - 1998, nr 1 

(20), s. 50 
Wigilijna wieczerza. - W kuchni i przy stole. - 1991, nr 9, 

s. 95-96 
Z dziejów Pomorza. - Regał regionalny. - 1992, nr 10, 

s. 111-112 
Z innych łamów. Jantarowe szlaki 1990-1991. - 1992, nr 10, 

s. 110 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi

chał, R.L., r-el, (roi), Redaktor, Romanowski Michał 

Rolbiecka Joanna, Hellwig Katarzyna, Krefft Barbara 
Generał wielkiej nadziei. - 1987, nr 3, s. 56 

Romanowski Michał (Roman Landowski) 
Migdałowy kwiat pielęgnowany w sądzie - 1986, nr 1, 

s. 75-78 
O przemyśle w Świeciu. - Recenzje. - 1990, nr 8, s. 100 
Po lekturze „Japana". - Recenzje. - 1989, nr 6, s. 75 
Zob. też erel, er-el, K.R., Pomorski Konrad, Pomorski Mi

chał, R.L., r-el, roi, Roland, Redaktor 

Roszak Maria 
Pory roku [wiersze]. - 2000, nr 1 (28), s. 48 

Rutkowski Franciszek 
Kociewska chałupa [wiersz]. - 1987, nr 4, s. 87 

Rybandt Aleksandra 
*** Zamykam oczy [wiersz]. - 1999, nr 1 (24), s. 49 

Sajewicz Jan, ks. OMI 
Głos mają sieroty. Życie i działalność wielkiego opiekuna sie

rot, ks. prałata Henryka Antoniego Szumana, proboszcza staro
gardzkiego zamordowanego w Fordonie w 1939 r. - Przedruki 
fragmentów książki. - 1991, nr 9, s. 38-45 

Głos mają sieroty... - (c.d.). - 1992, nr 10, s. 50-56 
Głos mają sieroty... - (c.d.). - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 44-50 
Głos mają sieroty... - cz. 4 (ostatnia). - 1996, nr całoroczny 

(15), s. 38-40 

Samulewicz Adam 
Tczew u schyłku rządów pruskich. - 2000, nr 4 (31), s. 17-20 

Sarnowski Stanisław 
Gospodarka Tczewa lat międzywojennych. - 1989, nr 7, 

s. 73-76 
Z dziejów tczewskiego komunalnictwa. - 1990, nr 8, s. 22-26 

Senski Roman 
Cierpkie tworzywo wierszy. - 1997, nr 2 (17), s. 50-51 
List II [wiersz]. - 1999, nr 2 (25), s. 3 
[Wiersze]: Kapliczka w Sartowicach. Nowe. Szkic regionalny. 

Ulicą.- 1986, nr 1, s. 28 
[Wiersze]: *** lato odchodzi.... Listopad. *** na jakim to 

bruku. - 1988, nr 5, s. 48 
Wiersze z borów: Epitafium. Kamienne kręgi. Leśna chwila. 

- 1996, nr całoroczny (15), s. 64 

Sędzicki Franciszek 
Wiatr zawiał od pomorskich stron (poemat): 

Prolog. - 1997, nr 1 (16), s. 48 
Znajomy świat. - 1997, nr 2 (17), s. 52 
Znajomy świat (ciąg dalszy). - 1997, nr 3 (18), s. 48 
Znajomy świat (dokończenie). - 1997, nr 4 (19), s. 48 
Morze. - 1998, nr 1 (20), s. 52 
Las pomorski. - 1998, nr 2 (21), s. 56 
Pieśni pomorskie. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 72 
Wieś pomorska. - 1999, nr 1 (24), s. 56 

Sierko Stanisław 
Wiersze. Chtoś niestónd. Gniewscy garbarze. Kamieniczka 

Rynek 15. - 1989, nr 6, s. 55 
[Wiersze]: Dobry brzeg. Orzeł znad młyna. Wierzba. - 1997, 

nr 2 (17), s. 49 

Skeczowski Roman, Staniszewska Jadwiga 
Hebry miast, wsi i osad kociewskich. - 1986, nr 1, s. 39-44 

Skerka Anna 
[Wiersze]: * * * co myślisz. Coś już było. Samotność. 

*** Zapomniałam. - 1989, nr 3-4 (22-23), s. 70 

Skonka Czesław 
Marsz, marsz Dąbrowski. - 1987, nr 2, s. 12-16 
Powrót do Macierzy. - 1990, nr 8, s. 7-14 
Śladami zaślubin Polski z morzem. - 1992, nr 10, s. 22-33 

Skotnicka Gertruda 
O kociewskich bajkach, baśniach, legendach i podaniach 

- 1996, nr całoroczny (15), s. 12-15 

Skwirowska Małgorzata 
[Wiersze]: Autobiografia. Jesień. Jestem. Życie. - Nasze pro

mocje. - 1999, nr 1 (24), s. 50 

Słyszewska Alicja 
Dziedzictwo kulturowe w regionie. Edukacja regionalna w re

formowanej szkole. - 1999, nr 1 (24), s. 24-25 
O jedność Pomorza. Problemy i perspektywy w nowych 

warunkach ustrojowych. - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 6-7 
O powrót do domu... Z doświadczeń nauczyciela regionali

sty w przedszkolu. - 1999, nr 2 (25), s. 26-27 
Warsztaty regionalne dla nauczycieli Kociewia. Okiem i ser

cem uczestnika. - 1997, nr 2 (17), s. 23-25 

Sobecki Alfons 
Knibauerlager. Fragment wspomnień z lat wojennych. - 1989, 

nr 6, s. 56-58 

Solecki Andrzej 
Hotel „Centralny" w Gniewie. - 1996, nr całoroczny (15), 

s. 29-30 
Zamek na skarpie. Część 1. - Szlakiem starych warowni. 

- 1992, nr 10, s. 38-49 
Zamek na skarpie. Część 2. - Szlakiem starych warowni. 

- 1995, nr 1-2 (11-12), s. 17-24 

Solska Ewa 
Żeby o swojej ziemi wiedzieć jak najwięcej. I Olimpiada Wiedzy 

o Kociewiu. - 1997, nr 1 (16), s. 38-39 

Soszyńska Janina 
Tajemnica jeziora Czartówko. - Baśnie, legendy, podania. 

- 1987, nr 2, s. 71-73 

Spankowski Michał 
Rozbieranie domu [wiersz], - 2000, nr 4 (31), s. 41 

Stachurski Jerzy 
Garść wspomnień [wiersz do cyklu „Pieśni przychodzących" 

Benedykta Konowalskiego]. - 1987, nr 3, s. 43 
Pieśni: Muzykanty grajta, Oj, tup-tup po podłodze [wiersze]. 

- 1986, nr 1, s. 62 

Staniszewska Jadwiga, Skeczowski Roman 
Hebry miast, wsi i osad kociewskich. - 1986, nr 1, s. 39-44 

Stańczykowski Ludwik 
Most na Wiśle. - 1999, nr 1 (24), s. 54-55 

Stawicki Adam 
[Wiersze]: Dedykowane J., Wiara. - 1997, nr 4 (19), s. 47 

Stelmach Danuta 
Ze szkolnej ławki sprzed lat. - Korzec osobliwości. - 1991, 

nr 9, s. 99-102 

Stoppa Ireneusz 
Collegium Marianum w Pelplinie. - 2000, nr 3 (30), s. 40-42 

Szałaśna Krystyna 
W drewnie i na płótnie. Wokół IV Konkursu „Współczesna 

Sztuka Ludowa Kociewia". - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 54-56 

Szwedzińska Barbara 
Radość poczętego istnienia. Twórczość Zygmunta Bukow

skiego z Mierzeszyna. - 1989, nr 6, s. 68-72 

Szwoch Ryszard 
Cyryl Jakubus. (Wspomnienie pośmiertne). - 1992, nr 10, 

s. 71 
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Dorobek wydawniczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew-
skiej. - 1986, nr 1, s. 51-54 

Franciszek Rutkowski. (Nota pośmiertna). - 1987, nr 4, s. 86 
Grzegorz Zwara. - Nasza galeria. - 1987, nr 4, s. 46-47 
Józef Waliński. (Mota pośmiertna) - 1987, nr 4, s. 87 
Kociewski rekord humoru. - Rozmowa z Januszem Ciarą. 

- 1987, nr 4, s. 94-95 
Kolberg ziemi kociewskiej. - Konterfekty. - 1987, nr 2, s. 60-62 
Łobiwatel kociewski republiki. - Konterfekty. - 1998, nr 3-4 

(22-23), s. 16 
Major „Hubal". Symbol i legenda. - 1990, nr 8, s. 88-91 
Ostatni dowódca. - 1989, nr 7, s. 38-40 
Patronuje im Mickiewicz. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 36 
Poezja jest zdziwieniem. - 2000, nr 1 (28), s. 42-44 
Starogard w starym albumie - 1987, nr 2, s. 36-37 
Swat dawno zahaczony. O Małgorzacie Garnyszowej. - 1987, 

nr 3, s. 26-29 

Uchwycić świat. - Rozmowa z fotografikiem Henrykiem Spy
chalskim. - 1989, nr 6, s. 65-67 

W 65-lecie harcerstwa starogardzkiego. - 1987, nr 2, s. 78-79 
Wojciech ze Starogardu czyli Jacobsonów potomek nieodrod

ny. - Konterfekty. - 1986, nr 1, s. 65-70 
Z generałem Hallerem w Ziemi Świętej. - 1996, nr całorocz

ny (15), s. 56-58 
Z tradycją w przyszłość. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 42-43 
Zob. też E.S., Paw-ela, R.S. R. Sz., Wasz Kociewiak 

Śliwa Jolanta 
[Wiersze]: Dla ciebie. *** Szczebiocze jeszcze. '"Zamknię

ci w klatkach. - Nasze promocje. - 1987, nr 3, s. 37 

Śliwa Marek 
Kompleks klasztorny w Nowem. Ludzie i budowle. - 1997, 

nr 3 (18), s. 17-22 
Kompleks klasztorny w Nowem. Ludzie i budowle (dokoń

czenie). - 1997, nr 4 (19), s. 12-16 
Mennonici w Mątawach. - 1999, nr 2 (25), s. 31-32 
Novo Castro. - Szlakiem starych warowni. - 1989, nr 7, s. 57-60 
Piotr z Nowego. - 1995, nr 1-2 (11-12), s. 25-28 
Refleksje nad historią Nowego. W rocznicę ostatniego wy

zwolenia. - 1998, nr 2 (21), s. 37-41 

Śliwa Marta 
Średniowieczne fałszerstwo. Wokół Grzymisławowego aktu. 

- 1998, nr 2 (21), s. 9-10 

Śmiech Romuald, Kulas Jan 
Maturzyści o sobie i swoim pokoleniu. - 1998, nr 1 (20), 

s. 42-43 
Tczew w opinii maturzystów. - 1997, nr 2 (17), s. 39-41 

T.K. (Tadeusz Kubiszewski) 
Generalski bal. - Gadka po naszamu. - 1989, nr 6, s. 63 

Tobolski Kazimierz 
Torfowiska Kociewia. - 2000, nr 3 (30), s. 8 

Treder Jerzy 
Jak amen w pacjyrzu. Kociewska i kaszubska frazeologia a chrze

ścijańskie wierzenia i praktyki (cz. 2). - 1990, nr 8, s. 44-46 
Żiwcam do nieba póńść. Kociewska i kaszubska frazeologia 

a chrześcijańskie wierzenia i praktyki (cz. 1) - 1989, nr 7, s. 48-49 

Trzcińska Helena 
Podchorąży Szarych Szeregów, Hubert Jan Stangenberg. 

- Konterfekty. - 1997, nr 1 (16), s. 30-33 

Urbanowska Magdalena 
[Wiersze]: Niczym deszcz w upalny dzień. Ostrzeżenie. - Na

sze promocje - 1992, nr 10, s. 109 

Urbańska Magdalena 
Trochę wspomnień. - 1999, nr 1 (24), s. 47-48 

Wałaszewska Helena, Wałaszewski Jan 
Murzynek. - Legendy, podania, baśnie. - 1988, nr 5, s. 74-75 

Wałaszewski Jan, Wałaszewska Helena 
Murzynek. - Legendy, podania, baśnie. - 1988, nr 5, s. 74-75 

Warneńska Monika 
Żeromski przejazdem w Tczewie. Fragment opowieści „Róża 

na wietrze". - 1990, nr 8, s. 5-6 

Wasz Kociewiak (Ryszard Szwoch) 
Ignoranci i fałszerze. - Felieton. - 1987, nr 2, s. 82 
Moim zdaniem. - Felieton. - 1986, nr 1, s. 34 
Niejedno imię korupcji. - Felieton. - 1989, nr 6, s. 64 
Różne strony medalu. - Felieton. - 1988, nr 5, s. 92 
Wspierać czy uśmiercać. - Felieton. - 1987, nr 3, s. 35 
Zob. też E.S., Paw-ela, R.S., R. Sz. 

Waśkiewicz Andrzej K. 
Kociewski Kantor Edytorski jako wydawca regionalny. - 1996, 

nr całoroczny (15), s. 3-4 
Kociewski świat baśni. - 1996, nr całoroczny (15), s. 50-51 

Wdziękońska Barbara 
Rzeźba ludowa Kociewia. - 1988, nr 5, s. 82-87 

Weichert-Figurska Danuta 
W Dragaczu uczą się regionu. - 2000, nr 3 (30), s. 43-44 
Z doświadczeń nauczyciela polonisty. Dragacz to jeszcze Ko-

ciewie. - 1997, nr 1 (16), s. 37 

Weiss Zenon 
Obóz przejściowy w zamku w Gniewie. - 2000, nr 1 (28), s. 32 

Weltrowski Józef 
Dlaczego ks. płk Józef Wrycza zerwał współpracę z Tajną 

Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski". - 1995, nr 1-2 (11-12), 
s. 13-14 

„Głos Serca Polskiego" (cz. 1). - 1989, nr 7, s. 35-37 
„Głos Serca Polskiego" (cz. 2). - 1990, nr 8, s. 80-82 
„Głos Serca Polskiego" (cz. 3). - 1991, nr 9, s. 86-90 
„Głos Serca Polskiego" (cz. 4). - 1992, nr 10, s. 98-105 
Niezapomniany orędownik wielkiej sprawy. Ks. ppłk Józef 

Wrycza „Rawicz". - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 62 
Orędownik wielkiej sprawy. O Kmicicu Borów Tucholskich. 

- Konterfekty. - 1992, nr 10, s. 68-70 

Wentowski Romuald 
Z lilijką na pięciolinii. - 1988, nr 5, s. 52-58 

Wespa Jan 
Cztery pory roku na Kociewiu. - 1989, nr 7, s. 98-99 
Franek ji Franka. - Ballady Jana Wespy. - 1988, nr 5, 

s. 78-79 
Koźli zaprzang. - Ballady Jana Wespy. - 1987, nr 3, s. 75-76 
O jelaniu zes Jelania. - Ballady Jana Wespy. - 1987, nr 2, 

s. 67-68 
Srylowske przigody. - Ballady Jana Wespy. - 1987, nr 4, 

s. 79-80 

Westphal Marcin 
Inwentarz zespołu akt TOW „Gryf Pomorski" 1941-1942. 

- 2000, nr 2 (29), s. 3-7 
Inwentarz zespołu akt TOW „Gryf Pomorski" 1941-1942. 

(dokończenie). - 2000, nr 3 (30), s. 29-31 

Weyssenhoff Jan 
Pamiętnik generała (przedruk). - Lektury naszych przod

ków. - 1987, nr 2, s. 17-18 

Wieczorek Kazimierz 
Gimnazjalny mundurek. - 1989, nr 7, s. 14-17 
List z Lodzi. - Z torby listowego. - 1989, nr 7, s. 107-108 
Wizyta Wieniawy czyli o starogardzkim skandalu politycznym 

pierwszego ułana Rzeczpospolitej. - 1989, nr 6, s. 59-63 
Wspomnienia o kociewskim nauczycielu. Lata 1921-1939. 

- 1990, nr 8, s. 47-52 

Wirkus Artur 
Niedomówienie [wiersz]. - Na nowym pegazie. - 1999, 

nr 3-4 (26-27), s. 69 
[Wiersze]: Człowiekiem.... Pamięci matki. Strach. - Nasze 

promocje. - 1995, nr 3-4 (13-14), s. 51 

Wjyrcigamba Tony (Antoni Górski) 
Na Wielganoc. - Gadka po naszamu. - 1988, nr 5, s. 9 
Srodze sia cieszym. - Gadki po naszamu. - 1986, nr 1, 

s. 53 
Ufy. - Gadki po naszamu. - 1989, nr 7, s. 99 

Władyczanka Maria 
Siew polskiego słowa. Wspomnienia o moim ojcu. - 1986, 

nr 1, s. 31-34 
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Wykaz rozwiązanych pseudonimów i kryptonimów 

A.G. 
Anka z Boru 
er-el 
ercl 
E.S. 
Fleming Andrzej S. 
Fleming Stefan A. 
J.M. 
J.Z. 
józ 

K.P. 
K.R. (Konrad Romanowski) 
Klepa 
Kuba z Psińczyna 

- Grzyb Andrzej 
- Grzyb Andrzej 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Szwoch Ryszard 
- Grzyb Andrzej 
- Grzyb Andrzej 
- Milewski Józef 
- Ziółkowski Józef M. 
- Ziółkowski Józef 
- Peplińska Katarzyna 
- Landowski Roman 
- Pająkowska-Kensik Maria 
- Bączkowski Konstanty 

Paw-ela 
Pomorski Konrad 
Pomorski Michał 
R.L. 
R.S. 
R.Sz. 
Redaktor 
r-el 
Roland 
(roi) 
Romanowski Michał 
T.K. 
Tony Wjyrcigamba 
Wasz Kociewiak 

- Szwoch Ryszard 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Szwoch Ryszard 
- Szwoch Ryszard 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Landowski Roman 
- Kubiszewski Tadeusz 
- Górski Antoni 
- Szwoch Ryszard 
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Wojciechowski Wacław 
Świecie pomorskie niegdyś a dzisiaj. - Lektury naszych przod

ków. - 1997, nr 3 (18), s. 10-14 

Wyczyński-Wrzos Paweł 
Chciałbym byś przyszła [wiersz]. - 2000, nr 3 (30), s. 19 
Mowa korzeni: Kochanka. W Drewniaczkach ciągle stra

szy [wiersze]. - Literackie lamy. - 1995, nr 3-4 (13-14), 
s. 63 

[Wiersze]: Kościół nad Wierzycą. Orka. Wóz Drzymały. Żni
wo. - 1986, nr 1, s. 48-49 

Wygocka Maria 
Jesienne impresje. - 2000, nr 3 (30), s. 45 
Klub Miłośników Kociewia. - 1999, nr 2 (25), s. 25 
Poznawanie regionu po warlubsku. - 2000, nr 2 (29), 

s. 47 
Ta ziemia od innych droższa... - 1999, nr 3-4 (26-27), 

s. 24-25 
Tak piękne jest Kociewie... Z doświadczeń regionalizacji w War

lubiu. - 1998, nr 2 (21), s. 22-23 
Wzdłuż Wisły na spotkanie „W kręgu twórców". - 1997, nr 4 

(19), s. 36 

Wygocka Maria, Babińska Zofia, Jankowiak Maria 
Przekaz dziedzictwa. Z doświadczeń nauki regionu w Warlu

biu. - 1997, nr 2 (17), s. 42-43 

Wysmułek Iwona 
[Wiersze]: * ** już prawie zapomniałam. *** pojawiłeś się 

w moim życiu. - Nasze promocje. - 1997, nr 2 (17), s. 51 

Zaczyński Stanisław 
Coś z Kongresu. - Fotoreportaż. - 2000, nr 3 (30), s. 28 
Jan Paweł II w Pelplinie 6 czerwca '99. - Fotoreportaż. 

- 1999, nr 2 (25), s. 28-29 
Uroczystość dziesięciolecia Kociewskiego Kantoru Edy

torsk iego. - Fotoreportaż. - 1996, nr całoroczny (15), 
s. 32-33 

Zagdan Justyna 
[Wiersze]: Sen. *** Wieczorem. - Nasze promocje. - 2000, 

nr 2 (29), s. 45 

Zieliński Edmund 
To już tyle lat... Mieszkając w Gdańsku nigdy nie opuściłem 

Kociewia. - 1998, nr 3-4 (22-23), s. 48-51 

Ziółkowski Józef M. 
I Kongres Kociewski. - Fotoreportaż. - 1995, nr 3-4 

(13-14), s. 32-33 
Badex mistrzem Agroligi. 0 uprawie bez orki. - 1997, nr 1 

(16), s. 40 
Chcę w tym mieście żyć. Rozmowa z Pawłem Głuchem, pre

zydentem Starogardu Gdańskiego. - 1992, nr 10, s. 4-7 

Ciebierowo. - 1989, nr 6, s. 37-43 
Człowiek musi być wierny podstawowym wartościom. Roz

mowa z Janem Kulasem, posłem ziemi kociewskiej do Sejmu RP. 
- 1991, nr 9, s. 4-7 

Harcerze pod batutą. - 1997, nr 4 (19), s. 39-40 
Jak Nowe zamienić w nowe by ocalić stare. Rozmowa z na

czelnikiem miasta i gminy Nowe, Henrykiem Fafińskim. - 1987, 
nr 3, s. 65-66 

Kociewskie przystanki modlitwy. - 1997, nr 4 (19), s. 21-25 
Miasto nie straconych szans. Rozmowa z Prezydentem Tcze

wa, Czesławem Glinkowskim. - 1987, nr 2, s. 30-31 
Między sesjami. - 1987, nr 3, s. 88-89 
Na rubieży. Rozmowa z Tomaszem Sosnowskim, naczelni

kiem miasta i gminy Skarszewy. - 1987, nr 4, s. 52-54 
Na straży prawa. Rozmowa z prokuratorem rejonowym w Tcze

wie, Aleksandrem Przytulą. - 1988, nr 5, s. 50-52 
Potrzeba służenia innym. Rozmowa z Henrykiem Lemką. 

- 1990, nr 8, s. 36-38 
Powrót białych żurawi. - 1986, nr 1, s. 19-23 
Sto razy dookoła globu. - 1987, nr 3, s. 49-51 
Ślad po przeszłości. Nr obozowy 48169 wspomina. - 1989, 

nr 7, s. 18-19 

Ziółkowski Józef, Grzyb Andrzej 
Miasto jak inne. - 1986, nr 1, s. 35-37 

Ziółkowski Józef, Landowski Roman 
Tu, na Kociewiu... Rozmowa z Kazimierzem Kurlapskim, sze

fem tczewskiej firmy „Badex". - 1992, nr 10, s. 81-85 
W zadumie nad tymi co odeszli. - 1987, nr 2, s. 21-23 
Z Zimnych Zdrojów na Czarny Ląd. Rozmowa z misjonarzem 

werbistą. - 1996, nr całoroczny (15), s. 43-45 
Zjazd rodu Czyżewskich. - 1997, nr 3 (18), s. 29-30 
Znamienici tczewianie. - Fotoreportaż. - 1997, nr 1 (16), 

s. 24-25 
Żywiczny zapach drewna. - 1987, nr 4, s. 20-22 

Żeromski Stefan 
Snobizm i postęp. - Lektury naszych przodków. - 1998, 

nr 2 (21), s. 30-31 

Żywiecka Ewa 
„Gazeta Gdańska" a karykatura polityczna. - 1999, nr 1 

(24), s. 4-9 
Norwid poeta czasu. - 2000, nr 1 (28), s. 40-41 
Obraz życia politycznego. II Rzeczpospolita w oczach karyka

turzystów „Gazety Gdańskiej". - 1999, nr 3-4 (26-27), s. 8-13 
Sąsiedzi Polski w karykaturze „Gazety Gdańskiej". - 2000, 

nr 1 (28), s. 5-11 
Sylwetki karykaturzystów „Gazety Gdańskiej". - 1999, nr 2 

(25), s. 4-7 
Sytuacja międzynarodowa (1926-1938) w zwierciadle sa

tyrycznym „Gazety Gdańskiej". - 2000, nr 2 (29), s. 8-13 





W numerze 4 (35) 2001 „Kociewskiego Magazynu Re
gionalnego" ukazał się materiał Czesława Knoppa pt. „Al
bumy tczewskie", który w zamyśle redaktora naczelnego 
KMR miał być polemiką z zawartością merytoryczną opubli
kowanych przeze mnie czterech części „Albumu tczewskie
go", obejmującego lata 1900-1945. Czy jest nią w istocie? 

Pod koniec 2001 roku otrzymałem za pośrednictwem 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, wydawcy KMR, 
obszerny list od Czesława Knoppa, szczegółowo wytyka
jący rzekome moje błędy i nieścisłości zawarte w „Albu
mach tczewskich". Jednak forma wypowiedzi, jej napastli
wość i niewybredne ataki pod moim adresem wykluczyły 
jakąkolwiek reakcję z mojej strony. Stwierdziłem, że pry
watna polemika z Panem Knoppem z powodu jego agre
sywności i złej woli jest bezcelowa i sprawę uznałem za 
zamkniętą. 

Ale oto wiosną 2002 roku temat powrócił i stał się spra
wą publiczną. Redaktor naczelny „Kociewskiego Magazy
nu Regionalnego", Roman Landowski, podzielając widocz
nie część zarzutów Czesława Knoppa zamieścił skrót nie
szczęsnego listu, tonując jego emocjonalne zabarwienie. 
Szkoda tylko, że nie spróbował poinformować czytelników 
również o tym, co autor ma do powiedzenia w tej materii, 
tak aby od razu i na gorąco mogli poznać rację obydwu 
stron. Wiem, że zgodnie z prawem prasowym, redakcja nie 
ma obowiązku drukować jednocześnie tego typu polemik. 
Jestem jednak przekonany, że odrobina dobrej woli redak
tora naczelnego umożliwiłaby prezentację tych poglądów 
na łamach jednego numeru KMR, co byłoby z pewnością 
korzystne dla czytelników. Ubolewam nad tym, że z dużym 
opóźnieniem (także z powodu mojej ponad miesięcznej 
choroby) mogę zabrać glos w interesującej mnie sprawie 
i że tematem zainteresowały mnie osoby trzecie zbulwer
sowane jego formą. 

Pomijając błędy korektorskie, które są nieuniknione 
i pojawiają się w każdej publikacji, przejdźmy do zarzutów 
merytorycznych. 

Pan Knopp zarzuca „Albumom tczewskim" brak opar
cia w źródłach historycznych i korzystanie z wiadomości 
otrzymanych od osób, które same nie znały tematu, wska
zując jednocześnie, że „popularnym a prawdziwym źródłem 
są artykuły w KMR..." (cytat z listu) i wątpi czy „...aby ta 
praca („Albumy tczewskie") mogła być przyczynkiem do 
jakiejkolwiek historii Tczewa". 

Każda publikacja historyczna musi korzystać z mate
riału źródłowego, to jest z dokumentów dostępnych w ar
chiwach, z literatury przedmiotowej i z relacji świadków. 
Tak jest również w wypadku „Albumów tczewskich". Cha
rakter tego wydawnictwa, w którym przyjęto zasadę pierw-
szoplanowości fotografii i gdzie na dalszy plan odsunięto 
komentarz opisowy, słowny, przez co jest on lapidarny, 
spowodował przeniesienie opisu źródeł historycznych do 
słowa wstępnego. Uważny czytelnik z pewnością go za
uważył w drugiej, trzeciej i czwartej części „Albumu tczew
skiego". Mimo, że jestem, jak pisze, Pan Knopp, z „... poko
lenia już daleko powojennego" (cytat z listu), to jednak 

dołożyłem starań, aby dotrzeć do prawdy historycznej. 
Oczywiście zdarzały się rozbieżności i nieścisłości co do 
niektórych faktów, dat i nazwisk. W takich wypadkach 
dawałem pierwszeństwo dokumentom oryginalnym przed 
omówieniami, publikacjom późniejszym przed wcześniej
szymi i opracowaniom profesjonalnych historyków przed 
tekstami dziennikarskimi. Opisy zdjęć przygotowywałem 
na podstawie relacji i informacji od osób udostępniają
cych fotografie. Nie zawsze jednak (z oczywistych 
względów) można było dane w nich zawarte zweryfikować 
w oparciu o inne źródła, dlatego też, jak piszę we wstępie 
w drugiej części „Albumu tczewskiego", „... mogą pojawić 
się błędy w nazwach i pisowni nazwisk". 

Pan Knopp wszystko, co nie jest zgodne z jego do
świadczeniem, traktuje jako sprzeniewierzenie się prawdzie 
historycznej, nie dostrzegając, że jego własna pamięć może 
być ułomna, a jego jednostkowe przeżycia mogą mieć cha
rakter subiektywny. 

Mój adwersarz niezbyt uważnie czyta nie tylko „Albu
my tczewskie", ale również Kociewski Magazyn Regional
ny, na który się tak chętnie powołuje. W nr 2 (33) 2001 
KMR, Adam Samulewicz w artykule „Życie społeczno-po
lityczne" (cykl „Tczew w latach międzywojennych") oma
wia na stronie 13 działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej 
w Tczewie, podając wcześniejsze nazwy tej organizacji (do 
1924 roku Liga Żeglugi Polskiej, od 1924 do 1930 roku Liga 
Morska i Rzeczna). Natomiast Pan Knopp twierdzi, że or
ganizacji o nazwie Liga Morska i Rzeczna nie było. 

Podobnym przekształceniom podlegała nazwa innej 
organizacji, Związku Powstańców i Wojaków, powstałej 
w Tczewie 27 września 1921 roku jako Towarzystwo Woja
ków i Powstańców (zobacz: dodatek do „Dziennika 
Tczewskiego" z 2 grudnia 1925 roku, jak również „Histo
ria Tczewa", str. 353). Później to ugrupowanie określano jako 
Towarzystwo Powstańców i Wojaków (zobacz: program 
obchodów 10-lecia niepodległości Pomorza z „Gońca Po
morskiego" z 13 lutego 1930 roku, czy też „Odwiedziny Mel
pomeny" Romana Landowskiego z KMR nr 1, str. 61 i „O mu
zie głęboko zamyślonej" tegoż autora z KMR nr 2, str. 61). 
Jednak Pan Knopp, zarzucając mi błędy, uważa, że istniała 
tylko jedna nazwa - Związek Powstańców i Wojaków. 

Wiele miejsca mój interlokutor poświęcił w swojej po
lemice sprawom szkolnictwa gimnazjalnego, często nie 
korespondując bezpośrednio z zawartością „Albumów 
tczewskich". Najważniejsze uwagi Pana Knoppa dotyczą 
nazewnictwa szkół, numeracji drużyn harcerskich oraz od
płatności za naukę. 

Nazwa szkoły, Państwowe Męskie Gimnazjum i Li
ceum Humanistyczne, pojawia się w moim tekście dwa 
razy, natomiast, Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Li
ceum Humanistyczne, tylko raz, a nie jak podaje Pan 
Knopp „... we wszystkich miejscach...". Nazwa ta doty
czyła tylko szkoły średniej powstałej w połowie lat trzy
dziestych w miejsce gimnazjum (męskiego i żeńskiego) 
i została zaczerpnięta z „Dziejów Tczewa" profesora 
Edwina Rozenkranza (str. 225). 
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Harcerstwo w Tczewie powstało w 1921 roku. Na po
czątku istniała jedna drużyna - ogólnomiejska. Później, 
w miarę rozwoju organizacji, pojawiły się w ramach tczew
skiego hufca drużyny szkolne i pozaszkolne. W 1936 roku 
ZHP liczył w Tczewie już dziewięć drużyn. Numerację dru
żyn przyjąłem zgodnie z opracowaniem Starszoharcerskiego 
Kręgu Instruktorskiego „Jaszczurkowcy", poświęconym 
sylwetkom przedwojennych tczewskich harcerzy zamordo
wanych i poległych w działaniach wojennych w latach 1939-
1945. Jak sądzę, dotyczy ona całej pomorskiej chorągwi. 

Mieczysław Polewicz w swojej niepublikowanej mo
nografii pt. „Dzieje profesorów i maturzystów Państwowe
go Gimnazjum Humanistycznego Męskiego w Tczewie, rok 
1938, do chwili obecnej lub śmierci tych, którzy odeszli" 
twierdzi, że odpłatność za rok nauki w gimnazjum męskim 
wynosiła 440 zł, czyli dwukrotnie więcej niż podaje Pan 
Knopp. Nieważne jest jednak to, jaka była wysokość cze
snego, 220 czy 440 zł rocznie i jaki w jego ramach stosowa
no zakres ulg i zwolnień. Istota rzeczy leży w braku dostęp
ności do nauki i możliwości kształcenia się w gimnazjum 
dużej liczby dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, bez
robotnych, których nie było stać na jakiekolwiek opłaty. 
Warto przypomnieć, że przeciętne wynagrodzenie miesięcz
ne w latach trzydziestych w Tczewie wynosiło około 50 zł, 
a o pracę nie było łatwo. Dlatego też z pewnością uzasad
nione było moje twierdzenie, z którym nie zgadza się Pan 
Knopp, że gimnazjum, z powodu wysokich opłat za naukę, 
było szkołą elitarną. 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła czwarta część albu
mu pt. „Tczew i jego mieszkańcy w czasie I i II wojny świa
towej", a w szczególności sprawa niemieckiej listy narodo
wej. „Na str. 96 podaje podział na grupy narodowościowe, 
które sam chyba wymyślił" - pisze Pan Knopp. Czy tak 
jest w rzeczywistości? Już wcześniej udowodniłem, że 
w pracach historycznych nie ma miejsca na dowolność, 
zmyślanie, tworzenie fabuły i że ich treść, zawartość winna 
mieć oparcie w materiale źródłowym. Różnie można tylko 
interpretować fakty. 

Spośród wielu prac dotyczących problematyki drugiej 
wojny światowej na Pomorzu, moim zdaniem, najważniej
sza jest monografia dwóch naukowców - Włodzimierza 
Jastrzębskiego i Jana Szilinga pt. „Okupacja hitlerowska 
na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945". Jest to obszer
ne opracowanie oparte na bogatych źródłach archiwalnych 
i drukowanych polskich i niemieckich, które szczegółowo 
analizuje, odwołując się do dokumentów, różne aspekty 
polityki ludnościowej, gospodarczej itp. Trzeciej Rzeszy, 
prowadzonej na terenie Pomorza Gdańskiego. Zapropono
wany przeze mnie podział na grupy niemieckiej listy naro
dowej zaczerpnąłem z wyżej wymienionej publikacji, doko
nując syntezy materiału zawartego na 40 stronach piątego 
rozdziału. Taki sam podział przytacza również Konrad Cie
chanowski w szkicu pt. „Pomorze pod okupacją hitlerow
ską" (zobacz: str. 32-34). 

Do pierwszej grupy nie mogli należeć, jak chce Pan 
Knopp, Niemcy z Rzeszy, bowiem, w myśl art. 1 rozporzą
dzenia o niemieckiej liście narodowej i niemieckiej przyna
leżności państwowej na wcielonych ziemiach wschodnich, 
wpisowi na listę podlegali, pomijając bezpaństwowców, 
tylko dawni obywatele państwa polskiego, którzy w dniu 
26 października 1939 roku posiadali polską przynależność 
państwową i dawni obywatele Wolnego Miasta Gdańska, 
którzy w dniu 1 września 1939 roku byli w posiadaniu gdań
skiej przynależności państwowej. Natomiast Niemcy, któ
rzy przybyli w czasie wojny z Rzeszy, nie zamieszkiwali, co 
oczywiste, przed jej wybuchem terenów wcielonych do 
Rzeszy a obywatelstwo niemieckie posiadali od dawien 
dawna, nie musieli zatem o nie zabiegać. 

„Volksdeutschów", czyli przedwojenną mniejszość nie
miecką w Polsce, zaliczono do I i II grupy niemieckiej listy 
narodowej, a nie jak twierdzi Pan Knopp tylko do I, różni
cując ich według stopnia zaangażowania w sprawy nie
mieckie. Aktywni w różnego typu niemieckich organiza
cjach mniejszościowych weszli w skład I grupy, natomiast 
społecznie i politycznie biernych zakwalifikowano do II gru
py. Na ten temat pisał również K. Ciechanowski we wspo
mnianej już wcześniej pracy. Tam, na stronie 33, znajdziemy 
takie oto zdanie: „Osoby wpisane do I i II grupy niemiec
kiej listy narodowościowej były określane jako „Volks-
deutsch"...". W związku z tym, że przepisy wykonawcze 
zalecały, aby na zewnątrz nie czynić różnicy między obie
ma grupami i jedni, i drudzy otrzymali dowody tożsamości 
koloru białego. 

Trzecia grupa niemieckiej listy narodowej obejmowała, 
najogólniej rzecz ujmując, trzy kategorie: osoby niemiec
kiego pochodzenia, które z biegiem lat uległy polonizacji; 
osoby innego niż niemieckie pochodzenia, które żyły 
w związkach małżeńskich z Niemcami, o ile w małżeństwie 
przewagę miała strona niemiecka, i osoby o nie wyjaśnio
nej przynależności narodowej, skłaniające się jednak ku 
niemczyźnie na zasadzie związków krwi i kultury. Kryteria 
i zasady kwalifikowania, w szczególności do III grupy, ule
gały zmianom. W pierwszym okresie, obejmującym blisko 
rok (marzec 1941 - luty 1942), wytyczne władz dosyć szcze
gółowo precyzowały sposób ustalenia pochodzenia, a sa
mo postępowanie w sprawie wpisu było długotrwałe i sfor
malizowane. Później, potrzeby gospodarcze i militarne 
Rzeszy, zgodnie z rozporządzeniem z 10 lutego 1942 roku 
H.Himmlera-Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemczy
zny, wymusiły zmianę stanowiska w tym zakresie. Przede 
wszystkim uproszczono i przyspieszono procedurę i wpro
wadzono obowiązek wpisu na niemiecką listę narodową. 
Jeszcze dalej w swych wytycznych poszedł A. Forster, któ
ry zaproponował, by rozstrzygać o wpisywaniu na listę na 
podstawie ogólnego wrażenia z pominięciem badań o przy
datności rasowej kandydata. W publikacji „Tczew i jego 
mieszkańcy w czasie I i II wojny światowej" wyraźnie roz
różniam obydwa etapy. Pierwszy, kiedy w praktyce do III 
grupy zaliczano osoby urodzone na ziemiach polskich by
łego zaboru pruskiego, dobrze władające językiem niemiec
kim i posiadające niemiecko brzmiące imię lub nazwisko 
i drugi późniejszy, kiedy wprowadzono daleko idące od
stępstwa od wcześniej ustalonych zasad. Nie można zatem, 
jak to czyni Pan Knopp, manipulować tekstem, przenosząc 
mój wywód dotyczący pierwszego etapu jako wiążący rów
nież dla drugiego. 

Do czwartej grupy niemieckiej listy narodowej zaliczo
no osoby pochodzenia niemieckiego całkowicie spoloni
zowane lub, jak pisze Konrad Ciechanowski, „..., które prze
szły na stronę polską" i „..., które jawnie wyrażały swoją 
wrogość do narodowego socjalizmu" (zobacz: „Pomorze pod 
okupacją hitlerowską", str. 34). Pan Knopp natomiast twier
dzi, że „Czwarta lista składała się z tych, którzy nie posiadali 
żadnych kwalifikacji do niemieckości, ale byli na czas wojny 
potrzebni jako siła robocza. Byli to rolnicy, robotnice, rze
mieślnicy potrzebni na roli i w przemyśle...". Warto zazna
czyć, że w okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie do tej 
grupy zaliczono tylko 2000 osób (zobacz: K. Ciechanowski, 
op. cit, str. 34 i W. Jastrzębski, J. Sziling, op. cit, str. 194). 

W podobny sposób można odeprzeć inne zarzuty Pana 
Knoppa, które nie znalazły miejsca w polemice zamieszczo
nej w Kociewskim Magazynie Regionalnym, a które, jak 
sądzę, wynikają z przeświadczenia o własnej nieomylności 
i podnoszenia jako niezaprzeczalne fakty własnych, jed
nostkowych doświadczeń i przemyśleń. A przecież histo
ria jest zbiorową pamięcią narodu. 
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W bogatej i ciągle rozwijającej się naturze czło
wieka zawsze istniała potrzeba kontaktowania 
się z drugim człowiekiem. Potrzebę tą w stosun

ku do rodziny i znajomych przebywających w innym mie
ście, kraju zaspokajała i zaspokaja korespondencja. Formy 
listów i sposoby ich dostarczania od zarania ludzkości, 
przez wieki nie ulegały wielkim zmianom. 

Dopiero wiek XIX, rozwój techniki, a w szczególności 
powstanie kolejnictwa, spowodował, że listy zaczęły do
cierać szybciej do adresata, powstała też potrzeba zmiany 
formy korespondencji na szybszą i bardziej dostępną, po
wszechną. 

Wówczas to w 1865 roku Heinrich von Stephan po
chodzący ze Słupska generalny poczmistrz Berlina (póź
niejszy minister w rządzie Rzeszy) stworzył kartę pocztową 
„Postblatt". Projekt otwartej korespondencji był jednak zbyt 
szokujący i nie został od razu zrealizowany. 

Pomysł karty pocztowej zrealizowano cztery lata póź
niej - 1 października 1869 roku w Austrii dzięki intensyw
nym zabiegom profesora ekonomii Emanuela Hemnanna 
wprowadzono do obiegu „Correspondenz-Kart" - kartę 
korespondencyjną. 

Już od następnego roku ta forma przesyłania wiado
mości rozpowszechniła się w innych krajach Europy 
i w USA. 

O popularności tej formy przesyłania informacji może 
świadczyć fakt, iż w ciągu 5 miesięcy 1870 roku żołnierze 
wojny francusko-pruskiej wysłali 10 milionów kart. 

Rok 1875 przyniósł nowe przepisy zezwalające na mię
dzynarodowy obieg kart pocztowych. 

Karty pocztowe mógł wydawać każdy. Jedynym pań
stwem, które wprowadziło monopol na wydawanie kart była 
Grecja. Ta powszechność miała też małe minusy. Nikt, 
żadna instytucja wydawanych kart nie rejestrowała, nie 
katalogowała. 

Szukano jednak cały czas nowych form uatrakcyjnie
nia prostokątnego kartonika do korespondencji. Takim ele
mentem było dodanie ilustracji. 

Pierwsza widokówka (czyli karta pocztowa zawierającą 
ilustrację) wygrawerowana przez Franza Roricha z Norym-
bergi została wydana w Zurychu w 1872 roku przez J. H. Lo-
chera. Przedstawiała sześć małych obrazków z Zurychu. 
Po niej ukazały się jeszcze dwie, z których każda zawierała 
trzy widoki miasta. Jeszcze w tym samym roku Rorich 
i Locher wyprodukowali widokówki ze wszystkich miast 
Szwajcarii oraz z Lindau i Norymbergi w Niemczech. 
Technologia produkcji polegała na ręcznym opracowaniu 
kliszy graficznej, np. miedziorytu, stalorytu, później lito
grafii, chromolitografii. Kilka lat później ilustrację zastą
piono fotografią. 

Pierwsza znana widokówka fotograficzna pochodzi 
również z Niemiec. Była to kartka z serii Gruss aus (Po
zdrowienia z), a wydrukowana na niej półtonalnie foto

grafia o wymiarach 3 x 2 cale przedstawiała widok jeziora 
w Schwarzwaldzie. Została wysłana 6 lipca 1889 roku. 

Pierwsze kolorowe widokówki fotograficzne poja
wiły się także w Niemczech. Wykonane były przez firmę 
Rotophot Co. Najwcześniejsza z zachowanych przedsta
wia niezidentyfikowane miasteczko i została ostemplowa
na w Hamburgu 16 października 1904 roku. 

Pierwsze karty pocztowe charakteryzowały się podzia
łem na stronę z adresem, na której znajdował się też 
znaczek pocztowy i na stronę do korespondencji z elemen
tami dekoracyjnymi takimi jak: rysunek czy fotografia. Miej
sca na przekazywanie informacji nie było dużo, dlatego też 
spotyka się kartki, na których cała ilustracja czy fotografia 
jest przysłonięta przez zapis nadawcy. Układ ten znosiła 
decyzja Światowego Związku Pocztowego z 1904 roku ze
zwalająca na umieszczanie treści na stronie adresowej. 

Na początku XX wieku wydawanie widokówek stało 
się bardzo popularne. Oprócz firm powołanych do działal
ności wydawniczej również kupcy, właściciele gospód i ho
teli, proboszczowie i organizacje wyznaniowe, a także or
ganizacje społeczne i dobroczynne własnym sumptem 
wydawali pocztówki z widokami. 

Powstał w ten sposób nowy obiekt zainteresowań dla 
zbieraczy. Z informacji o otwarciu wystawy kart poczto
wych w Paryżu w 1900 roku dowiadujemy się, że jej organi
zator dr Hombo wystawił 150.000 kart z różnych stron świa
ta. Innym kolekcjonerem z przełomu XIX i XX wieku był 
H. King z Londynu, który zgromadził ponad pół miliona 
kart. Zbieraczem kart (dziś filokartystą) był również, przed 
tym zanim zasiadł na tronie Piotrowym Pius X. Jego kolek
cja w 1903 roku wynosiła 10.000 egzemplarzy. 

Najstarsząwidokówką(datowaną23.07.1873 rok), zwią
zaną z obecnymi terenami Polski, jest widok Śnieżki. 

Kolekcjonerzy z ziem polskich bardzo wcześnie się zor
ganizowali, bo już 4 września 1899 roku w Krakowie Zwią
zek Polskich Zbieraczy Znaczków Pocztowych utworzył 
Sekcję Ilustrowanych Kart Pocztowych. W tym roku też 
odbyła się w Krakowie pierwsza na ziemiach polskich wy
stawa kart pocztowych. W czasie następnej wystawy, 
w 1900 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na polską 
nazwę „karty korespondencyjnej". Konkurs ten wygrał 
Henryk Sienkiewicz, a zaproponowana przez niego nazwa 
„pocztówka" przyjęła się w języku polskim i funkcjonuje 
do dzisiaj. 

Pierwsze widokówki pokazujące Pomorze i Kociewie 
ukazały się jeszcze w XIX wieku. Najstarsza pocztówka 
w tym Albumie datowana jest 8 lipca 1892 rok. 

Mirosław Kalkowski, Pozdrowienia z Powiatu Starogardz

kiego. Album starych pocztówek i archiwaliów, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański 2002, s. 71, 
form. 34,5 x 31,5 cm, op. tw. 
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Chociaż od „leśnej epopei" kociewskich partyzantów, walczących z hitlerowskim okupantem, 
minęło już sześćdziesiąt lat, wydarzenia z tamtych czasów nadal stanowią ciekawą lekturę pogłę
biającą wiedzę o najnowszej historii kraju i regionu. Taką właśnie wartość przedstawiają również 
wspomnienia pochodzącego ze Starogardu prof. Stefana Raszeji, byłego rektora Akademii Me
dycznej w Gdańsku, znanego lekarza specjalisty z zakresu medycyny sądowej. 

Jako jeden z nielicznych Kociewiaków żyjących jeszcze partyzantów „Gryfa Pomorskiego" (w Sta
rogardzie chyba już ostatni) - pisze autor - pozwalam sobie przekazać swoją relację z działalności 
czysto kociewskiego oddziału partyzanckiego, dowodzonego przez kolegę Alfonsa Kwiczora. Jest to 
relacja zwięzła, bez „mitologii", oparta wyłącznie na przechowywanych zapiskach i autopsji. Chęt
nie przychylamy się do propozycji Profesora, byłego partyzanta kociewskiego, udostępniając tekst 
wspomnień naszym czytelnikom. Materiał jest przedrukiem z łamów „Gdańskiego Przekazu" (nr 1, 
1995) i „Gazety AMG" (nr 8-9, 2001). Tytuł i podtytuły pochodzą od naszej redakcji. 

ZAlfonsem Kwiczorem (pseudonim „Czarny" lub „Je
remi"), jednym z organizatorów Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski" (TOW GP) na terenie 

Starogardu Gdańskiego, utrzymywałem kontakt od 1942 
roku. Dzięki niemu mogłem dołączyć do oddziałów leśnych 
„Gryfa" w Borach Tucholskich. Formalnie członkiem tej 
organizacji zostałem 8 czerwca 1943 roku, przystępując do 
oddziału partyzanckiego „Gryfa Pomorskiego" działające
go na terenie powiatu starogardzkiego. Przysięgę odbierał 
ode mnie we wsi Kasparus w swoim mieszkaniu tamtejszy 
nauczyciel por. rez. Józef Szmulta. Oficjalnie przybrałem 
pseudonim „Jaguar", ale w rzeczywistości koledzy w par
tyzantce nazywali mnie „Major", być może z powodu mego 
wysokiego wzrostu. Wespół z dwoma ukrywającymi się 
w lesie pod Kasparusem partyzantami (Józef Andrearczyk 
i drugi o pseudonimie „Bębenek") stanowiliśmy zaczątek 
nowego oddziału, do którego wkrótce dołączyli dwaj inni 
(Tadeusz Prabucki ps. „Krystek" i Michał Czapiewski 
ps. „Lis"). Przeszedłem okres adaptacyjny (zajęcia z bronią 
przeprowadzał por. Szmulta), budowałem schrony - bun
kry. Otrzymałem polski karabin przechowywany od czasu 
kampanii wrześniowej (dobrze zakonserwowany). Zosta
łem poinstruowany, że zadaniem oddziału jest przede 
wszystkim samoobrona oraz przygotowanie się do przy
szłej wspólnej akcji wyzwoleńczej w odpowiednim czasie. 
Nie wykluczano jednak ograniczonych akcji zaczepnych 
i odwetowo-rekwizycyjnych. 

W związku z trudną sytuacją powstałą w następ
stwie częściowej dekonspiracji „Gryfa Pomorskiego" (lato 
1943 r.) Alfons Kwiczor (absolwent starogardzkiego gim
nazjum, a później student politechniki w Wolnym Mieście 
Gdańsku) jako „spalony" w Starogardzie przybył 14 sierp
nia 1943 roku do Kasparusa i przejął dowództwo nad na
szą, wówczas jeszcze 5-osobową, grupą partyzancką. Jed
nocześnie utrzymywał kontakt z trzema innymi grupami pod
ległymi „Gryfowi Pomorskiemu" na terenie powiatu staro
gardzkiego i częściowo świeckiego. Nasza grupa podsta
wowa szybko wzrastała liczbowo. W listopadzie 1943 roku 
liczyła 14 partyzantów, wśród nich - poza wymienioną piąt
ką i dowódcą Kwiczorem ps. „Czarny" lub „Jeremi" - Sta

nisław Łepek z Leśnej Jani, Józef Redzimski (ps. „Król") 
z Suchobrzeźnicy, jego syn Jan oraz wnuk Franciszek, par
tyzant z Kasparusa o pseudonimie „Marian", „Frontala" 
lub „Kurzawa" z Ocypla, Wacław Mazur z Osieka, Stefan 
Dryjski ps. „Wiktor" z Tczewa. W marcu i kwietniu 1944 
roku wskutek dołączenia kilku innych grup, m.in. 9-osobo-
wej grupy Feliksa Warczaka ps. „Ignac" lub „Bech", od
dział „Czarnego" wzrósł do 29 partyzantów (doszedł m.in. 
Tomasz Reszka i jego brat, prawdopodobnie z Zimnych 
Zdrojów). Prócz tego wiedziałem o kilku mniejszych od
działach stacjonujących w pobliskich lasach, które począt
kowo uznawały zwierzchność „Czarnego" (np. 6-osobowy 
oddział Józefa Kurowskiego). Z oddziałem „Jacka" (ppor. 
rez. Józef Deyna, ps. „Jacek", ur. w Zelgoszczy, po wojnie 
zamieszkały w Tczewie) kilkakrotnie przeprowadzaliśmy 
wspólne akcje. Poza mną i A. Kwiczorem pozostali party
zanci byli w większości mieszkańcami okolicznych wsi, 
ukrywającymi się z różnych powodów przed terrorem 
okupanta. Wielu członków oddziału doskonale władało 
bronią, służyło bowiem uprzednio w wojsku polskim lub 
niemieckim (jako przymusowo wcieleni do Wehrmachtu). 
Kilku członków przyznawało się do kłusownictwa w Bo
rach Tucholskich przed 1939 rokiem (np. Józef Redzimski 
ps. „Król"). Posiadali doskonałą znajomość terenu, co bar
dzo ułatwiało przemieszczanie się oddziału. 

Schrony zwane „bunkrami" oddział nasz budował po
czątkowo jako swoiste połączenie ziemianki (wkopanej na 
głębokość od 1 do 1,5 m) z elementami szałasu (skośny 
dach z gałęzi i gęsto nałożonego mchu oraz darni). W po
rze zimowej kopano ziemianki na głębokość 2 metrów, z da
chem zasypanym ziemią i ściółką leśną i wyposażano je 
w kocioł do gotowania (tzw. parownik) oraz pompę do wody. 
Teren był wówczas całkowicie zamaskowany, m.in. jałow
cami. Pierwszy taki bunkier powstał w sierpniu 1943 roku 
nad Brzeziankiem, a drugi we wrześniu w lasach koło Wdec-
kiego Młyna. Z tego ostatniego „bunkra" - w razie ko
nieczności nagłego opuszczenia ziemianki (np. w przypad
ku obławy) - można było wyjść dodatkowym podziemnym 
gankiem, który kończył się w innym gęstym zagajniku, 
tzw. młodniaku. Opuszczając ziemiankę spaliśmy nieraz kil-
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ka dni na ziemi, zawinięci w koce. Niektórym służyły do 
tego celu kozie skóry. 

Począwszy od lutego 1944 roku oddział dysponował 
pięcioma rowerami, co sprzyjało szybkim zmianom postoju 
i ułatwiało transport, zwłaszcza żywności, nawet na duże 
odległości, np. do 60 km w ciągu nocy. Oddział „Czarnego" 
był z tego powodu żartobliwie nazywany „zmotoryzowa
nym". Niewielki oddział mógł poruszać się szybko i bez
szelestnie, co pozwoliło na niespodziewane pojawianie się 
w miejscu docelowym. Zresztą walki leśnej nie prowadzili
śmy dłużej niż 1-2 godziny, a akcje rekwizycyjne trwały 
niespełna godzinę. Nie stosowano nigdy gwałtu czy ra
bunku. Rekwizycja ograniczała się do zabrania broni uzbro
jonym niemieckim osadnikom lub ubitej trzody (świń) prze
znaczonej na wyżywienie grup partyzanckich. Za żywność 
otrzymaną od Polaków płacono. „Czarny" dysponował 
przeznaczoną na ten cel kwotą. 

W jednej z pierwszych akcji (październik 1943), która 
miała na celu odebranie broni osadnikom niemieckim, 
w Osowie Leśnym zginął partyzant ps. „Marian". Rozbro
jono wówczas kilku osadników SA-manów. Partyzanci po
siadali pod dostatkiem broni myśliwskiej (dubeltówki). 
Amunicję do broni tej dostarczała nam łączniczka Małgo
rzata Masiakowa z d. Raszeja (moja siostra) ze Starogardu. 
Jedno z takich spotkań z łączniczką miało miejsce 20 listo
pada 1943 roku. Wspólnie z „Czarnym" odebraliśmy wów
czas zarówno amunicję, jak i leki oraz opatrunki. W drodze 
powrotnej natknęliśmy się w okolicy Wdy na patrol żan
darmerii. Doszło do obustronnej wymiany strzałów, zginął 
jeden Niemiec, ja zostałem ranny w kolano. Szczęśliwie nie 
doszło do uszkodzeń kostnych, co - po upływie trzech 
tygodni leczenia w bunkrze - pozwoliło mi na dalszy udział 
w działalności oddziału. 

W drugiej połowie grudnia zostaliśmy ostrzeżeni przez 
łącznika (leśniczego) o mającej nastąpić obławie w naszym 
rejonie, w związku z czym wycofaliśmy się w sposób zor
ganizowany z zagrożonego terenu, przechodząc do la
sów sarniogórskich. Niemcy po „zdobyciu" pustej ziemian
ki - doskonale wyposażonej i ubezpieczonej - uznali, że 
mieścił się w niej sztab większej jednostki. Pod koniec stycz
nia 1944 roku dokonaliśmy rekwizycji radioodbiornika 
u niemieckiego leśniczego w Laskach. Odtąd wskutek pod
słuchu Londynu mogliśmy poszczególne grupy naszego 
zgrupowania informować o aktualnej sytuacji wojennej i po
litycznej. W marcu 1944 roku dokonano kilku wypadów po 
broń wojskową, rekwirowaną żołnierzom przybywającym 
na urlop do rodzinnych wsi (Śliwiczki, Linówek). Zdobyto 
cztery karabiny. 

Bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych (kwiecień 
1944 r.), po powrocie z akcji w odległych o 20 km Zimnych 
Zdrojach, oddział - zmęczony po wyprawie - został nie
spodziewanie otoczony w miejscu swego pobytu pod Sar
nią Górą pierścieniem tyralier złożonych z żołnierzy dywizji 
jadącej na front wschodni. W czasie przebijania się z okrą
żenia od kuli wroga zginął Redzimski „Franek", wnuk Józe
fa Redzimskiego (ps. „Król"). Kilku lekko rannych wypro
wadzono z okrążenia. Z uzyskanych później informacji od 
mieszkańców Śliwiczek wynikało, że trzech żołnierzy nie
mieckich zginęło, a pięciu było rannych. Po tej bitwie odłą
czyła się od nas grupa „Becha" (Warczaka). Główny od
dział „Czarnego" przeniósł się na wschód przez rzekę Wdę 
w okolicę Dębiej Góry (ok. 6 km od Radogoszczy). 

KmR 

Na początku maja 1944 roku doszło do pierwszego spo
tkania z por. Alojzym Bruskim (ps. „Grab"), dowodzącym 
kilkudziesięcioosobowym oddziałem partyzanckim AK 
operującym w lasach pomiędzy Osiekiem a Osiem. W cza
sie wspólnego przemarszu mającego na celu atak na osad
ników niemieckich z majątków w Miedznie (na wschód od 
Osia), doszło do starcia ze zorganizowaną obławą niemiec
ką około 10 km na południe od Dębiej Góry. Trasa przemar
szu „Graba" wypadła na środek tyraliery, nasz oddział 
(„Czarnego") natomiast natknął się na sztab oczekujący 
rezultatu obławy. Sytuacja ta została natychmiast wyko
rzystana przez nas. Ostrzelaliśmy członków dowództwa 
obławy z dość bliskiej odległości z gęstych zarośli. Zasko
czeni Niemcy zostali rozproszeni i wycofali swe oddziały, 
co uchroniło oddział „Graba" od poważniejszych strat. Kil
ka dni później doszło do następnego spotkania z „Gra
bem", który doniósł nam o kolejnym starciu jego 
ugrupowania („Świerki") z oddziałami własowców w oko
licy Lipinek Świeckich. Po stronie partyzantów odnotowa
no straty. Byli zabici i ranni. W tej sytuacji oddział nasz 
przekazał „Grabowi" i jego ludziom pomoc dla rannych w po
staci licznych materiałów opatrunkowych i leków, które 
kilka dni przedtem otrzymaliśmy od łączników ze Starogar
du (Małgorzata Masiakowa i Ita Pawłowska). W czasie 
pobytu „Graba" u nas doszło do rozmowy między „Czar
nym" a „Grabem" (przy której uczestniczyłem) na temat 
ewentualnego przyszłego współdziałania w razie wybuchu 
ogólnonarodowego powstania. Według tych ustaleń od
dział nasz obok „Świerków" (oddział „Graba") i „Szyszek" 
(oddział Szalewskiego) miał wejść do zgrupowania, które 
stać się miało zalążkiem powstańczej dywizji piechoty. 

Pod koniec maja 1944 roku oddział nasz dokonał trzech 
dalekich wypadów na osadników niemieckich: w Miedź
nie, w Pruskich (na wschód od Tlenia) i w Łążku (koło 
Iwiczna). W czerwcu oddział przeniósł się w okolicę Ka-
sparusa i stąd dokonał kilku wypadów na północ (Twar
dy Dół, Mały Bukowiec) i na zachód (Zimne Zdroje). 
W tym też miesiącu (30.06.) w rejonie Linówka w star
ciu z policją niemiecką zginął łącznik wysłany przez 
„Czarnego" do innej grupy partyzanckiej z meldunkiem. 
Był to Wacław Mazur ps. „Wacek", mój serdeczny przyja
ciel i rówieśnik, pochodzący z Osieka. W lipcu zaata
kowaliśmy posterunek policji niemieckiej w Osówku (koło 
Skórcza). Zginęło dwóch żandarmów. 

W sierpniu miało miejsce kilka wielkich obław niemiec
kich na zauważone przez nich desanty polsko-radzieckie, 
w związku z czym oddział nasz był zmuszony kilkakrotnie 
zmieniać miejsce postoju. Pod koniec września od oddzia
łu odłączył się „Czarny", pozostawiając mi dowództwo gru
py. Sam udał się w okolicę Czerska i Wojtala na spotkania 
kontaktowe, z których wrócił w pierwszej połowie paździer
nika wraz z Janem Szalewskim (ps. „Soból") komendantem 
Chojnicko-Tczewskiego Inspektoratu AK. Kilkudniowe 
narady ze mną we trójkę polegały na wyjaśnianiu sobie spraw 
organizacyjnych. Ustalono m.in., że oddział nasz - mimo że 
formalnie jest oddziałem „Gryfa" - w rzeczywistości podle
gać będzie rozkazom Inspektoratu AK i wspólnie weźmie 
udział w zaplanowanej wyzwoleńczej akcji zbrojnej. 

Na początku listopada 1944 roku oddział „Czarne
go" przeniósł się w rejon kanału Wdy, na północ od 
Czarnej Wody, budując nad jeziorkiem swój ostatni zi
mowy bunkier. 
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W grudniu 1944 roku nastąpiło spotkanie z polsko-ra
dziecką grupą desantową dowodzoną przez lejtn. Wiktora 
Aleksiejewa (ps. „Wiktor") oraz ppor. Jana Miętkiego 
(ps. „Wirski"). Po ustaleniu wzajemnego stanowiska 
przekazaliśmy tej grupie (w skład której wchodziło naj
pierw siedmiu, a później dziewięciu Polaków i dwóch 
Rosjan) posiadane przez nas informacje, m.in. dotyczące 
rozlokowania oddziałów Jagdkomando. Odtąd kontakty 
z grupą desantową „Wirskiego" były dość częste, aczkol
wiek nie przeprowadzono wspólnych akcji. 

W połowie stycznia 1945 roku zaatakowaliśmy osadni
ków niemieckich we wsi Gotelp, dokonując rekwizycji bro
ni i środków aprowizacji. Na początku lutego w rejonie 
Leśnej Huty doszło do przypadkowego starcia z oddzia
łem wojska niemieckiego. Po raz pierwszy użyliśmy posia
danej broni automatycznej. Zginął jeden żołnierz niemiec
ki, a kilku zraniono; nie doznaliśmy żadnych strat. 

Na podstawie dokonanych uzgodnień z wymienionym 
desantem powinniśmy wkrótce wspólnie przejść zbliżają
cy się front wojenny. Dowódca naszego oddziału, Alfons 
Kwiczor (ps. „Czarny") uważał, że takie rozwiązanie stwa
rza warunki dla w miarę bezpiecznego przejścia frontu, ale 
wyjaśnił członkom oddziału, że w powstałej sytuacji pozo
stawia każdemu z nas decyzję przejścia frontu: albo wspólnie 
z grupą desantową, albo na drodze samodzielnego oddale
nia się z oddziału. Również dla „Czarnego" była to trudna 
decyzja. Ostatecznie sam wybrał drugą ewentualność, po
zostawiając mi dowództwo nad większością partyzantów, 
którzy zdecydowali się na wyjście z „desantowcami". 

Po dołączeniu do nich udaliśmy się z okolic Studzienic 
na południe poprzez Lubiki w kierunku Szlachty i front 
przeszliśmy 21 lutego niedaleko Lipowej Tucholskiej. Od
dział nasz w liczbie 33 uzbrojonych żołnierzy (partyzanci 
i desantowcy) został nieufnie przyjęty przez czerwonoar
mistów, którzy próbowali nas rozbroić, ale stanowcza in
terwencja towarzyszących nam dowódców desantu uda
remniła te zamiary. Na stacji kolejowej Lipowa Tucholska 
przedstawiono nas generałowi P. Batowowi, dowódcy 
65 Armii. Wydarzenie to miało charakter uroczysty, gene
rał odebrał raport, dziękował nam za działalność na tyłach 
wroga i polecił nas zakwaterować w pobliskiej wsi Roso-
chatka. Wieczór upłynął w przyjemnej atmosferze, adiutant 
generała zorganizował wszystkim żołnierski posiłek zakro
piony alkoholem i poczęstunek tytoniem. Broni nam nie 
zabrano. Niestety, nazajutrz w Śliwicach odłączono od nas 
grupę desantową i odesłano do Bydgoszczy, nas zaś wkrót
ce po tym - wbrew zapowiedziom generała - rozbrojono 
i „internowano" w tzw. punkcie zbornym, przekazując do
wódcy oddziału NKWD. Punkt zborny mieścił się w piwni
cach szkoły w Śliwicach. Byliśmy traktowani na równi 
z uciekinierami z różnych niemieckich jednostek paramili
tarnych, a także niemieckimi jeńcami. Tu nastąpiły wielo
krotne przesłuchania. Wyrażane przez nas sprzeciwy i tłu
maczenia długi czas nie odnosiły najmniejszego skutku. 
Ostatecznie jednak interwencje dowódcy desantu, prze
bywającego już wówczas przy sztabie w Bydgoszczy, 
wpłynęły na decyzję o zwolnieniu nas z internowania. 
Dopiero 1 marca 1945 roku zostaliśmy zwolnieni i wów
czas rozproszyliśmy się do swoich domów rodzinnych. 
Bogatsi o doświadczenie, drogę naszą odbywaliśmy, 
omijając miejscowości, w których mogły stacjonować 
oddziały NKWD. Tak odbyło się nasze „pożegnanie 

z bronią". Udałem się do mego miasta rodzinnego, tj. Sta
rogardu, zatrzymując się po drodze m.in. w Lubocieniu u ro
dziny jednego z partyzantów. 

Po wielu latach dowiedziałem się, że oficjalne przejścia 
frontu, dokonywane przez inne oddziały partyzanckie na 
Pomorzu, miały niemal identyczny przebieg, ale bardziej 
dramatyczne zakończenie. Tak np. 26-osobowy oddział 
partyzancki AK por. Jana Sznajdera (ps. „Jaś", „Dąb"), który 
również w pewnym momencie miał kontakt z polsko-so
wiecką grupą desantową, postąpił podobnie jak nasz od
dział. Również oni zostali uroczyście przyjęci przez sowiec
kiego generała, a następnego dnia - po oddaleniu od nich 
grupy desantowej - rozbrojeni i internowani w piwnicach 
we wsi Zalesie. Nie mieli jednak takiego szczęścia jak my, 
bo następnego dnia przewieziono ich pod strażą do wię
zienia w Chełmnie nad Wisłą, a stamtąd do obozu w Dział
dowie. Z węzła kolejowego w Iławie przetransportowano 
ich do Związku Radzieckiego, za Ural. Podobny los spo
tkał inne oddziały partyzanckie, m.in. oddział „Gryfa Po
morskiego" operujący w powiecie chojnickim pod dowódz
twem Emila Cysewskiego (ps. „Sokół"). Zawsze odbywał 
się ten sam rytuał: najpierw uroczyste powitanie, podzię
kowanie, posiłek, poczęstunek, a później rozbrojenie i prze
kazanie oddziałom NKWD. Ciąg dalszy z reguły polegał na 
aresztowaniu i wywiezieniu do obozów NKWD w ZSRR. 
Część z nich wróciła do kraju w latach 1946-1947, ale wielu 
z nich spoczywa w „nieludzkiej ziemi". 

W marcu 1945 roku aresztowania członków organizacji 
konspiracyjnych objęły już cale Pomorze, również północ
ne, a złe warunki bytowe panujące we wszystkich punk
tach zbornych i więzieniach NKWD powodowały, że część 
osób umierała jeszcze przed deportacją, albo w transporcie 
do ZSRR. Część z nich zdołała zbiec z aresztu. Wobec sta
łego dalszego zagrożenia represjami, prezes Rady Naczel
nej TOW „Gryf Pomorski" por. Augustyn Westphal podjął 
decyzję o jej rozwiązaniu, nakazując m.in. przekazanie wszel
kiej broni władzom polskim oraz wstępowanie do MO*. 
Być może ta decyzja uchroniła członków konspiracji 
(zwłaszcza „Gryfa Pomorskiego") przed bardziej masowy
mi deportacjami niż miały miejsce. 

Nie ma dotąd dokładnej liczby członków pomorskich 
organizacji konspiracyjnych, przede wszystkim AK i TOW 
„Gryf Pomorski", aresztowanych i wywiezionych już po 
zakończeniu działań wojennych na Pomorzu. Analizujący 
to zagadnienie historyk, Konrad Ciechanowski, uważa że 
„liczba około tysiąca nie jest zawyżona". Z kolei o „co naj
mniej kilkuset członkach konspiracji pomorskiej zatrzyma
nych przez władze radzieckie" pisze Mirosław Golan w arty
kule „Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski" wobec 
Armii Czerwonej a powojenne losy gryfowców" (wydaw
ca Instytut Kaszubski, Gdańsk 2000). Tenże autor w innym 
miejscu podaje, że co najmniej 300 osób (z AK i „Gryfa") 
deportowano z Pomorza do ZSRR. 

Liczby te oczywiście nie obejmują aresztowanych i wy
wiezionych spośród ludności cywilnej. Ogólną liczbę upro
wadzonych z Pomorza na wschód szacuje się na około 
20 tysięcy osób. 

* Jak podaje cytowany M. Golan „obejmowanie przez człon
ków konspiracji różnych funkcji w milicji w 1945 roku było zjawi
skiem częstym na terenie całego kraju, w tym i na Pomorzu, ale 
większość z nich po kilku lub kilkunastu miesiącach odeszła lub 
zmuszono ich do opuszczenia tej służby". 
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O historii kolejnictwa w Tczewie i mostach wiślanych pisaliśmy już na łamach „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego". Interesujące teksty Ryszarda Hardta ukazały się 
piętnaście lat temu (w KMR nr 1/36 z 2002 r. też był jego tekst pt. „150 lat tczewskiego 
węzła kolejowego (1852-2002), więc warto chyba dzieje dróg żelaznych powtórzyć, a to 
głównie w związku z jubileuszem 150-lecia kolei w Tczewie. Jest to doskonała okazja, 
by przypomnieć o tym, co uczyniło z Tczewa „miasto kolejarzy", datowane od 6 sierp
nia 1852 roku, kiedy nastąpiło tu oficjalne otwarcie linii Bydgoszcz - Tczew - Gdańsk. 

Po uchwaleniu 7 grudnia 1849 roku w Berlinie przez 
parlament pruski ustawy o budowie Kolei Wschod
niej mającej połączyć stolicę z Królewcem otworzy

ła się wielka szansa dla Tczewa. Rozpatrywano pięć propo
zycji przeprowadzenia linii kolejowej i w każdym z tych 
projektów kolej miała być doprowadzona do Tczewa. Jako 
najbardziej racjonalny uznano drugi wariant tj. Berlin - Star
gard Szczeciński - Krzyż - Piła - Bydgoszcz - Tczew - Mal
bork - Elbląg - Braniewo - Królewiec. W celu usprawnie
nia budowy kolei została utworzona 5 listopada 1849 roku 
Królewska Dyrekcja Kolei Wschodniej w Bydgoszczy, która 
podlegała bezpośrednio Ministerstwu Przemysłu i Robót 
Publicznych. Była to pierwsza Dyrekcja Kolejowa nie tyl
ko w Prusach ale i na świecie. Już 13 lipca 1851 roku do 
Bydgoszczy dotarł pierwszy pociąg, który przybył z Krzy
ża. Oficjalne otwarcie tego odcinka linii odbyło się w obec
ności króla pruskiego dwa tygodnie później. Pierwszy po
ciąg wg oficjalnego rozkładu jazdy wyjechał z Berlina 25 lip
ca 1851 roku o godz. 2300, w drogę powrotną wyruszył 
z Bydgoszczy 27 lipca 1851 roku o godz. 230. Szybkość tego 
pociągu wynosiła 35 km/godz. Kolejnym etapem prac była 
linia Bydgoszcz - Tczew - Gdańsk licząca 161 km. Zbudo
wano ją w iście ekspresowym tempie. Już 6 sierpnia 1852 
roku pierwszy pociąg przybył do Gdańska, będąc w Tcze
wie już 19 lipca wniósł w życie, sennego jak do tej pory, 
miasta olbrzymie ożywienie, które spowodowało jego nie
bywały rozwój przestrzenny i demograficzny. Początkowo 
projekt linii kolejowej Bydgoszcz-Tczew zakładał jej umiej
scowienie niemal wzdłuż Wisły, obejmując leżące na tej 
trasie miasta: Nowe, Świecie, Gniew. Zamiar ten jednak 
spalił na panewce, gdyż naturalne ukształtowanie terenu 
nadwiślańskiego nie pozwoliło na jego realizację. Przeszko
dę stanowił tu brzeg Wisły - wysoki i stromy, często pod
mywany przez rzekę oraz kłopotliwe ujścia największych 
dopływów Wisły - Wdy i Wierzycy. Linię więc odsunięto 
od rzeki decydując się na Tczew jako miejsce budowy mo
stu przez Wisłę i przyszły węzeł kolejowy. Takie miejsco
wości jak Nowe, Świecie czy Gniew otrzymały połączenia 
kolejowe z magistralą w późniejszym czasie. I tak - 1 wrze
śnia 1888 roku oddano do eksploatacji odcinek z Terespo

la Pomorskiego do Świecia długości 6 km, 19 listopada 
1904 roku oddano odcinek Twarda Góra - Nowe długo
ści 6 km i 5 stycznia 1905 roku oddano odcinek Morzesz
czyn - Gniew długości 12 km. Równolegle z budową linii 
kolejowej Bydgoszcz - Gdańsk odbywały się prace na linii 
Malbork - Elbląg - Braniewo. Odcinek ten długości 84 km 
przekazano do eksploatacji 19 października 1852 roku, a rok 
później doprowadzono kolej do Królewca otwierając ruch 
na tym szlaku 2 sierpnia 1853 roku. 

Oddanie całego traktu berlińsko-królewieckiego opóź
niała budowa mostów przez Wisłę w Tczewie i Nogat w Mal
borku. Do czasu zakończenia robót przy mostach trans
port podróżnych na odcinku Tczew - Malbork odbywał 
się konno i promem. Zimą, w okresie korzystnych warun
ków (silny mróz, zamarznięte rzeki), podróżnych przez Wi
słę i Nogat przeprawiano po lodzie na specjalnie ułożonej 
drewnianej jezdni dla wozów. Transport towarów, nawet 
przy korzystnych warunkach, w okresie lata trwał na tym 
odcinku nawet do trzech dni. 

Prace przy budowie mostu rozpoczęto na lewym brze
gu Wisły, tzn. od brzegu tczewskiego. Dnia 27 lipca 1851 
roku pod budowę pierwszego filaru położono i poświęco
no kamień węgielny (lapis angularis). Aktu poświęcenia 
dokonał biskup chełmiński Anastazy Sedlag w obecności 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV i jego przybocznej 
świty ministra: von Heydta i radcy rządowego Lentzego. 
Kamień węgielny wraz z dokumentami i pieniędzmi włożo
no do specjalnie wydrążonego otworu, który zamurował 
sam król. Podczas wykonywania dziękczynnej pieśni „Num 
Danket alle Gott" król pruski stał bez nakrycia głowy, mimo 
iż padał rzęsisty deszcz. Na potrzeby budowy mostu uru
chomiono w Tczewie szereg inwestycji. W Knybawie zbu
dowano cegielnię, która produkowała specjalną cegłę klin
kierową w żółtym kolorze, z minerału sprowadzanego spod 
Gniewa. Z tej cegły wzniesiono bramy i wieże mostu oraz 
budynek dworcowy wraz z towarzyszącymi obiektami, zu
żywając na to około 15 milionów sztuk cegieł. Materiały 
metalowe zabezpieczała specjalnie w tym celu zbudowana 
odlewnia żelaza, późniejsza „Muscate" oraz fabryka wyro
bów metalowych Kelcha, późniejsza „Arkona". W 1848 
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roku w obiektach cukrowni, mieszczących się na terenach 
obecnej Pomorskiej Fabryki Drożdży, urządzono cemen
townię a mechanizm mieszczącego się tam młyna wykorzy
stano do przesiewania żwiru i transportu kamieni budow
lanych. Po sześciu latach budowy na moście ukazał się 
pierwszy pociąg. Tłumy tczewian zgromadzone na brzegu 
rzeki znowu wiwatowały. Było się z czego cieszyć i wtedy 
12 października 1857 roku most nie miał sobie równego 
w Europie. Jego długość razem z przyczółkami wynosiła 
837,30 metrów - rzeczywista długość konstrukcji bez przy
czółków wynosiła 785,28 metrów. Ten najdłuższy wówczas 
most na kontynencie, na pięciu filarach - podporach (dwa 
stały w nurcie rzeki) i na krawędziach obu przyczółków 
zdobiło siedem par wież (dwie pary zachowały się do dzi
siaj) i dwie bramy wjazdowe w stylu neogotyckim upięk
szone portalami. Zachodni portal od strony Tczewa - zało
żony w 1860 roku obrazował otwarcie mostu przez króla 
pruskiego (zdarzenie takie nie ma odpowiednika w rzeczy
wistości). Wschodni portal od strony Lisewa - umiesz
czony w 1859 roku obrazował historyczny wątek związany 
z Zakonem Krzyżackim - nawracanie Litwinów przez Mi
strza Krzyżackiego Winricha von Kniprode. Po przyłącze
niu tych terenów do Polski w 1920 roku oba portale zostały 
usunięte w 1929 roku. Po ukończeniu i oddaniu do eksplo
atacji obu mostów - na Wiśle i Nogacie, dnia 27 paź
dziernika 1857 roku nastąpiło uroczyste oddanie całej linii 
kolejowej Berlin - Królewiec. Tczew znalazł się w centrum 

zainteresowania całej Europy. Pierwszy most przez Wi
słę - wspaniały zabytek niemieckiej sztuki inżynierskiej 
- sprawiał wrażenie kratownicowego pudła. W środku tego 
ażurowego tunelu metalowego biegł pojedynczy tor kole
jowy, a po jego bokach znajdowały się jezdnie, niczym nie 
oddzielone. Na zewnątrz mostu biegły dwa chodniki dla 
pieszych o szerokości 1 metra. Warto dodać, że odpowie
dzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu 
był Carl Lentze, zaś odpowiedzialnym za wszystkie obli
czenia i szczegóły konstrukcyjne był Rudolf Eduard Schinz. 
Projektantem portali bram i wież neogotyckich był Friedrich 
August Stiiler. Po roku od wybudowania mostu, oddano 
do użytku wspaniały dworzec kolejowy, jeden z najwspa
nialszych w ówczesnej Europie. Wnętrze dworca wyłożone 
było specjalnymi lustrami na wszystkich ścianach, które 
współgrając z jedną półkolistą ścianą całkowicie ulaną ze 
szkła sprawiało wrażenie takie, że podróżni z każdego miej
sca gdziekolwiek by nie patrzyli, zawsze widzieli cały most. 
Razem z dworcem wzniesiono również budynek poczty 
dworcowej, w którym zainstalowano urząd pocztowo-tele-
graficzny wyposażony w aparaturę typu Siemensa - wów
czas najnowocześniejszy i najszybciej działający środek 
łączności. W roku 1867 tczewski urząd pocztowo-telegra-
ficzny wysłał i przyjął 6400 depesz. 

Tczew, wiodący jeszcze do roku 1850 małomiasteczko
wy tryb życia, stał się jednym z najważniejszych węzłów 
kolejowych w Polsce. Dnia 15 sierpnia 1873 roku dotarła 
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do Tczewa druga magistrala Berlin - Królewiec prowadzo
na przez Piłę - Chojnice - Czersk - Starogard. Odcinek 
Tczew - Starogard oddano do eksploatacji już 16 stycznia 
1871 roku. Linia ta była początkowo jednotorowa, drugi 
tor oddano do użytku w roku 1876. Podobnie było z linią 
Bydgoszcz - Tczew dalej do Gdańska i Malborka, która 
również była początkowo jednotorowa. Drugi tor w kie
runku Bydgoszczy zbudowano dopiero w roku 1911. Kiedy 
wprowadzono do ruchu nowe, wielkie parowozy prowadzą
ce dłuższe i cięższe pociągi, jazda stała się wygodniejsza 
i szybsza. Wzmożony ruch na kolejowych szlakach nie po
zostawał bez wpływu na stan torowisk, które należało sukce
sywnie umacniać. Postanowiono również o budowie drugie
go mostu przez Wisłę, przeznaczonego już tylko do ruchu 
kolejowego. Nowy, znacznie potężniejszy, całkowicie me
talowy most kolei dwutorowej wybudowany został w la
tach 1888-1891. Konstrukcyjnie był podobny do swego 
starszego brata. Miał taką samą ilość filarów i taką samą 
rozpiętość, biegł 40 metrów równolegle do sławnego mostu 
kratowniczego, który został przeznaczony wyłącznie do ru
chu kołowego i pieszego. Odpowiedzialnym za projekt dru
giego mostu był Johann Wilhelm Schwedler, zaś szcze
gółami konstrukcyjnymi, kontrolą obliczeń i wykonawcą kon
strukcji był Georg Christoph Mehrtens. Projektantem bram 
wjazdowych i portali drugiego mostu był Johann Eduard 
Jacobsthal. Szybka budowa tego nowego mostu kolejowe
go wiązała się z uruchomieniem najbardziej luksusowego 
pociągu o nazwie „Balt-Orient Ekspres", który kursował 
od 1896 roku trzy razy w tygodniu na trasie Paryż - Berlin 

- Poznań - Tczew - Królewiec - Tallin - Sankt Petersburg. 
Ekspres ten był ciągniony przez 10-metrowy, 40-tonowy 
parowóz francuski „Nord", specjalnie skonstruowany do 
tego pociągu. 

Został on później wyparty przez dłuższe i dwa razy 
cięższe niemieckie „Schwartzkopffy" o kształcie rakie
ty. W składzie „Balt-Orient Ekspres" był jeden wagon 
pocztowo-bagażowy, dwa lub trzy wagony sypialne - póź
niej jeszcze dołączano wagon restauracyjny. Ten mię
dzynarodowy kurier przejeżdżał przez Tczew do wybu
chu pierwszej wojny światowej. Powrócił na żelazny 
szlak po 1926 roku lecz kursował tylko do Tallina, bo 
międzynarodowe pociągi nie przekraczały wówczas gra
nic ZSRR. Zabór pruski charakteryzował się najgęstszą 
siecią kolejową, jej linie miały najlepsze parametry tech
niczne, tak w planie jak i w profilu. Sprzyjało to osiąga
niu dużych, jak na koniec XIX i początek XX wieku, 
prędkości. Najszybsze pociągi kursowały na liniach 
Berlin - Wrocław - Katowice i Berlin - Królewiec („Ost-
bahn"). Za najszybszy pociąg do roku 1914 uznać należy 
pociąg D8 relacji Eydkuhnen (granica z Rosją) - Berlin, 
z postojami w Królewcu, Elblągu i Tczewie (gdzie wyłą
czano wagony do Sopotu, a włączano grupę wagonów 
Gdańsk - Berlin, cała ta operacja trwała tylko 8 minut). 
Przeciętna prędkość na trasie Królewiec - Berlin długości 
590,1 km wynosiła 79,4 km/h, a na poszczególnych odcin
kach zaś odpowiednio: 

- Królewiec - Elbląg (dł. 116, 7 km w 1 godz. 21 min.) 

- 86,4 km/h 
Elbląg - Tczew (dł. 46,5 km w 35 min.) - 79, 7 km/h 
Tczew-Piła (dł. 180,4 km w 2 godz. 17 min.)-79,0 km/h 
Piła- Berlin (dł. 246,5 km w 2 godz. 57 min.) - 83,5 km/h. I 

Warto dodać, że pociąg D8 bił na głowę nawet słynny 
„Balt-Orient Ekspres" relacji Sankt Petersburg - Paryż. 
Inny szybki pociąg to Dl8 relacji Konstantynopol - Ber
lin, który odcinek z Wrocławia Głównego do Frankfurtu 
(dł. 248,3 km) pokonywał w czasie 2 godz. 59 min., co dawa
ło przeciętną 83, 7 km/h. Te znaczące, j a k na rok 1914, osią
gnięcia kolei pruskich wynikały niewątpliwie z dogodnego 
ukształtowania linii kolejowych (linie Berlin - Śląsk i Berlin 
- Prusy Wschodnie prowadziły po terenach nizinnych) 
jak i z doskonale zaprojektowanych parowozów pośpiesz
nych S3 i pochodnych a później S1O. 

19 lipca 1852 roku dla mieszkańców 5-tysięcznego wów
czas Tczewa był dniem szczególnym. Tego bowiem dnia 
po raz pierwszy ujrzeli parowóz „DRACHE" prowadzący 
za sobą cały pociąg. W ten letni poniedziałek nieomal wszy
scy mieszkańcy Tczewa wyszli na jego spotkanie. Każdy 
z nich chciał zobaczyć ten „diabelski" pojazd na szynach, 
ziejący ogniem i dymem. Jak to bywa z rzeczami nowy
mi - tczewianie z ogromną rezerwą podchodzili do tego 
wynalazku. Część zgromadzonych przywitała pierwszy 
pociąg w Tczewie brawami i owacjami widząc w tym przy
szłość dla swego miasta. Większość jednak złorzeczyła 
na ten, jak mówiono - „szatański" wynalazek. Przewi
dywali najgorsze: że krowy przestaną dawać mleko, kury 
nie zechcą znosić jajek, a ptaki wytruje dym z parowozu. 
„DRACHE" - znaczyło „smok". Jednak te smocze wyziewy 
nie zaszkodziły mieszkańcom. Mijał dzień za dniem i 6 sierp
nia 1852 roku nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie linii 
kolejowej Bydgoszcz - Tczew - Gdańsk z udziałem króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Pociąg z królewską świtą 
przyjechał do Tczewa w godzinach przedpołudniowych. 

Trzygodzinną przerwę w podróży przeznaczono na wi
zytację budowy mostów przez Wisłę w Tczewie i przez 
Nogat w Malborku. Potem pociąg ruszył w kierunku Gdań
ska - dokąd przybył o godz. 1630. Rytmiczny stukot kół 
i dźwięk wydmuchiwanych kłębów dymu były od tej chwi
li dla Tczewa symbolem nowego, szybciej biegnącego cza
su, w którym pokonywanie odległości przestało być pro
blemem. Wśród maszyn wynalezionych przez człowieka 
parowóz zajmuje dość wyjątkowe miejsce. Chyba żaden 
wcześniejszy ani późniejszy wynalazek nie wywarł tak 
wyraźnego wpływu na rozwój techniczny, a przede wszyst
kim społeczny cywilizacji. To właśnie parowóz zaprzęgnię
ty do wagonów pełnych węgla, ziemiopłodów, wyrobów 
przemysłowych, a także ciągnący pociągi z mieszkańcami 
miast i wsi stał się symbolem tzw. „wielkiej rewolucji prze
mysłowej" w XIX wieku. Trwające ponad sto trzydzieści 
lat, niczym nie ograniczone, panowanie parowozu na stalo
wych szlakach było złotym wiekiem kolei i przemysłowego 
rozwoju świata. Nadszedł jednak czas, kiedy parowózjuż nie 
wystarczał. Osiągnął bowiem kres swoich możliwości i nie 
potrafił pracować taniej. Zaczął być wypierany przez loko
motywy spalinowe i elektryczne, szybsze i tańsze w eksplo
atacji. Jednak wraz z parowozem znikał również monopol 
transportu kolejowego. Niekontrolowany rozwój droższego 
transportu drogowego spowodował zmniejszenie przewo
zów na liniach lokalnych co powoduje zamykanie tych linii. 
Społeczeństwo drugiej połowy XX wieku i początku XXI 
wieku odwraca się od transportu kolejowego, ale kolej nie 
skapitulowała. Wprost przeciwnie, z nową technologią i no-

I wymi środkami walczy nadal o swoje prawa społeczne. 
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III Kościerskie Targi Książki 

Literatura Kociewia, jej twórcy i wydawcy zdomino
wali tegoroczne, III Kościerskie Targi Książki Kaszub
skiej i Pomorskiej „Costerina 2002", które odbyły się 
27 lipca w Kościerzynie. 

Jury konkursowe w składzie: Zbigniew Żakiewicz, 
Jerzy Samp oraz Tadeusz Linkner, po zapoznaniu się 
z wcześniej nadesłanymi publikacjami, stwierdziło, iż 

wśród książek biorących udział w tegorocznej edycji tar
gów dominowała zdecydowanie tematyka kociewska. 

- Zwraca przy tym uwagę wzrastająca z roku na rok 
aktywność pelplińskiego wydawnictwa „ Bernardinum ", 
które nie tylko w sensie ilościowym, lecz również jako
ściowym dominuje wśród pozostałych wydawców - stwier
dziło w swym protokole jury konkursowe - zwraca uwagę 
bardzo staranna szata graficzna oraz poziom edytorski. 

W kategorii literackiej nagrodzono dwie prace (poetyc
ką i prozatorską) Andrzeja Grzyba: „Prozy małe i mniejsze" 
(Wydawca PHU „Promocja" Jerzy Cherek, Starogard Gdań
ski 2002) oraz „Baśnie z Kociewia" (Wydawnictwo „Ber
nardinum", Pelplin 2001). 

W dziale tekstów pozaliterackich, dwie równorzędne 
pierwsze nagrody otrzymali: 

• Krzysztof Nierzwicki za opracowanie „Biblioteki Kar-
tuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie 
Kartuskiej i Gidlach" („Bernardinum", Pelplin 2001), pierw
sze, tak obszerne, gruntowne, a zarazem monumentalne 
dzieło o wybitnych walorach naukowych, dające pojęcie 
o bogactwie zasobów bibliotecznych i archiwalnych tzw. 
Kartuzji Kaszubskiej; 

• Mariusz Kordas za pierwszą pełną biografię „Stefan 
Franciszek Sokół. Komisarz Rządu Gdyni" („Bernardinum", 
Pelplin 2002), obszerną, niezwykle bogato udokumento
waną i wyczerpującą monografię poświęconą tej mało dziś 
znanej postaci. 

Drugą nagrodę w tej kategorii przyznano Romanowi 
Landowskiemu za „Nowy Bedeker Kociewski" (Polnord 
Oskar, Gdańsk 2002). 

- Jest to najobszerniejsze dotąd- stwierdzili członkowie 
jury - i zarazem najbardziej przystępne „kompendium" uj
mujące w sposób kompleksowy szeroko rozumianą proble
matykę kociewska (historia regionu, zasłużone postacie, 
folklor, osobliwości, ważne miejsca itp.). 

W kategorii albumów komisja konkursowa postanowi
ła nagrodzić pracę ks. Jerzego Więckowiaka pt. „Piety go
tyckie w sztuce religijnej Pomorza" („Bernardinum", Pelplin 
2002). Wzięto przy tym pod uwagę nie tylko szatę graficzną 
tego dzieła, lecz także walory naukowe i poznawcze. 

Podsumowując swoją pracę jury wyraziło wysokie 
uznanie dla autorów i wydawców, którzy zgłosili na kon
kurs swoje publikacje. 

- Znajduje się wśród nich wiele prac oryginalnych, 
często nowatorskich, o niepoślednich walorach meryto
rycznych, wydanych ze szczególną dbałością o stronę 
poligraficzną - stwierdzili członkowie komisji konkurso
wej. - Niestety ścisły limit, jaki został nałożony przez 
organizatorów uniemożliwia nagrodzenie, bądź wyróż
nienie wszystkich tych prac - dodali na zakończenie. 

Promocja Bedekera Kociewskiego 

Minionego lata, w Tczewie i Starogardzie Gdańskim 
odbyły się promocje długo oczekiwanego Nowego Bede
kera Kociewskiego, którego autorem jest literat Roman 
Landowski. Wzięli w nich udział liczni przedstawiciele 
samorządów lokalnych oraz wielu znanych regionalistów 
kociewskich. 

Swoją najnowszą książkę o regionie Roman Landow
ski prezentował i podpisywał 12 lipca 2002 roku 
w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, na spo

tkaniu zorganizowanym przez Wydział Promocji Starostwa 
Powiatowego w Tczewie. W przedstawieniu publikacji wzięli 
udział liczni pracownicy tegoż wydziału przebrani w ko-
ciewskie stroje ludowe. W ich wykonaniu zebrani goście 
usłyszeli wybrane fragmenty bedekera, informujące o wy
bitnych postaciach historycznych i współczesnych twór
cach kultury Kociewia; najciekawszych miejscach i wyda
rzeniach regionu. 

- Cieszy nas fakt, iż ukazała się kolejna publikacja 
Romana Landowskiego - stwierdził w słowach powitania, 
podczas promocji Nowego Bedekera Kociewskiego, sta
rosta tczewski Marek Modrzejewski - która z pewnością 
dobrze posłuży nie tylko mieszkańcom Kociewia, ale 
wszystkim, którzy zechcą poznać nasz piękny region. 

Sam autor książki, wydanej przez gdańskie Wydawnic
two Polnord Oskar, twierdzi, że praca nad nią przyniosła 
mu wiele satysfakcji. 

- Z pewnością dobór treści jest bardzo subiektywny, 
ale też nie wszystkie ważne informacje o Kociewiu udało 
się tu zamieścić ~ mówi Roman Landowski. - Trzeba było, 
niestety, liczyć się z ograniczoną objętością publikacji. 

Promocja Nowego Bedekera Kociewskiego w stolicy 
Kociewia, Starogardzie Gdańskim, miała miejsce 18 lipca 
w księgarni Atena. Tu zaproszonych gości powitał gospo
darz powiatu starogardzkiego Andrzej Grzyb, który przy
pomniał drogę, jaką musiał przebrnąć Roman Landowski 
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Brałem udział w ekshumacji 
Relacja bezpośredniego uczestnika Jana Z. 

w opracowaniu JANA KAMIŃSKIEGO 

1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia woj
ny zaatakowały Polskę. W tajnym porozumieniu z Sowie
tami zawartym w 111 dekadzie sierpnia 1939 roku dokonano 
podziału ziem polskich między agresorów (Niemcy i So
wieci). Polska została wykreślona z mapy Europy. 

W bieżącym roku minęła 63. rocznica tych wydarzeń. 
Przypominają o nich co roku organizowane akademie i inne 
uroczystości, związane ze składaniem wieńców na mogi
łach oraz pod pamiątkowymi tablicami. 

Sam fakt utraty niepodległości pociągnął za sobą eks
terminację ludności polskiej, szczególnie zaangażowanej 
w działalność polityczną. Działanie agresorów zmierzało 
w kierunku likwidacji „Tego bękarta wersalskiego", jak to 
dosadnie określił w 1939 roku sowiecki minister spraw za
granicznych Mołotow. 

Negatywny stosunek władz okupacyjnych do Polaków 
potwierdził fakt zwołania, w miesiącu listopadzie 1939 roku, 
uczniów polskich szkół średnich do szkoły niemieckiej 
(ul. Parkowa) i wręczenia im zwolnienia z polskiego gimna
zjum. W następstwie tego kierowano ich na przymusowe 
roboty do „bauerów" lub fabryk przemysłowych na tere
nie 111 Rzeszy. Równolegle wysiedlano polskie rodziny 
z mieszkań, zsyłano do obozów przejściowych, koncentra
cyjnych oraz mordowano. Wydarzenia z tym związane zo
stały szczegółowo opracowane i opisane w wydawnictwach 
i artykułach okolicznościowych publikowanych przez za
interesowanych m.in. również w Kociewskim Magazynie 
Regionalnym. 

Zakończenie wojny umożliwiło kontynuację nauki prze
rwanej 1 września 1939 roku. 

Oto jak wspomina ten okres mój kolega Jan Z. 
W reaktywowanym przedwojennym gimnazjum, jed

nym z wykładowców był również ksiądz prefekt Alfons 
Żurek, wikariusz tczewskiej parafii pod wezw. Podwyższe
nia Krzyża Świętego. Poza religią prowadził także lekcje 
języka polskiego. Wspaniały człowiek, nauczyciel i przyja
ciel młodzieży. 

W 1945 roku lato było równie piękne jak w 1939. Ludzie 
zauroczeni odzyskaną wolnością, w pierwszym okresie nie 
analizowali głębiej skutków wojny. Jednak szybko nade
szły refleksje. „Wyzwolenie" miało okazać się niebawem 
zmianą barwy z brunatnej na czerwoną. Zaczęto także głę
biej zastanawiać się nad ofiarami wojny, których w Tcze
wie było też niemało. Na którejś z kolejnych lekcji prowa
dzonych przez ks. prefekta A. Żurka dowiedzieliśmy się, że 
powstał w naszym mieście zespół inicjujący ekshumacje 
pomordowanych w 1939 roku. Inspiratorem tej akcji był 
ksiądz A. Żurek. Przedsięwzięcie to napotykało na różne 
trudności m.in. ze skompletowaniem ekipy ekshumacyj
nej. W tej sytuacji ksiądz prefekt zwrócił się z apelem do 

uczniów naszego gimnazjum o zgłaszanie się do tych prac. 
Chodziło oczywiście o mężczyzn znających realia wojny. 
Przypominam sobie, że z naszej szkoły brało udział w eks
humacji około 12 uczniów. W wyznaczonym dniu pod ko
niec października 1945 roku zorganizowany zespół ludzi 
został skierowany na byłe tereny wojskowe za koszarami, 
w pobliżu byłej prochowni. Okazało się, że wśród zebra
nych osób znajdował się człowiek, którego Niemcy zmusili 
do kopania dołów, wykorzystanych później jako groby 
masowe. Na wskazanym przez niego miejscu, po kilku pró
bach, na stosunkowo niedużej głębokości (ok. 60-70 cm) 
natrafiliśmy na dwa duże groby pomordowanych. 

Aczkolwiek uczestnicy ekshumacji zdawali sobie spra
wę z obrazu, jaki mogą zobaczyć... Widok okazał się wstrzą
sający. Zarówno ilość jak i pozycje pomordowanych wy
woływały mrożące krew w żyłach wrażenie. Każda postać 
leżała twarzą do ziemi z charakterystycznym śladem „Ge-
nickschuss" (strzał w potylicę). Kości czaszki w tym miej
scu strzaskane. Na miejsce kaźni przybyło szereg osób 
należących do rodzin pomordowanych oraz emocjonalnie 
z nimi związanych. Rozpoznawano bliskich i znajomych po 
resztkach garderoby i uzębieniu. O ile sobie przypominam, 
najtrafniej rozpoznawano tych, którzy nosili charaktery
styczną odzież np. kolejarzy i księży. W obydwu maso
wych grobach doliczono się około 112 osób. 

Ekshumowane szczątki przeniesiono do przygotowa
nych wcześniej surowych trumien. W tym miejscu wypa
da zaznaczyć, że tego rodzaju akcje odbywały się wówczas 
w bardzo prymitywnych warunkach, bez żadnych osobi
stych zabezpieczeń, typu np. odzieży ochronnej, specjali
stycznego sprzętu, czy służb powołanych do tego ro
dzaju czynności. Służyły do tego tylko łopaty i gołe 
ręce. Zaangażowani w tym wydarzeniu, nie brali pod 
uwagę warunków, w jakich odbywała się ekshumacja, 
a kierowali się wyłącznie poczuciem patriotycznego obo
wiązku wobec ofiar. 

Dnia 1 listopada 1945 roku odbyła się w Tczewie uro
czystość - manifestacja z okazji Ich pogrzebu. Rozpoczęła 
się ona o godz. 1000 żałobną Mszą Św., którą odprawił ksiądz, 
radca Władysław Młyński, ówczesny proboszcz parafii 
pod wezw. św. Józefa, na polu znajdującym się wów
czas na rogu ulicy Skarszewskiej (obecnie Wojska Pol
skiego) i ulicy Sobieskiego (teraz rejon Domu Handlo
wego „Retman"). 

Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz biskup Wron
ka z Gdańska. Na polu zebrały się: organizacje społeczne, 
partie polityczne, młodzież szkolna, przedstawiciele władz, 
oddział Milicji Obywatelskiej, oddział kolejarzy i społe
czeństwo miasta Tczewa. Nieco na uboczu stały na wo-
zach-platformach trumny z prochami pomordowanych. Po 
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Mszy św. sformowano olbrzymi kondukt żałobny, który 
wyruszył przez tzw. Nowe Miasto ulicami Sobieskiego, Mo
stową, Kolejową, Stalina (obecna Obr. Westerplatte), 
30 Stycznia na stary cmentarz. Na cmentarz miały wstęp 
tylko delegacje organizacji ze sztandarami i wieńcami oraz 
rodziny tych, których rozpoznano. Po opuszczeniu trumien 
do grobów przemawiali: przedstawiciele partii politycznych 
i władz, ksiądz biskup Wronka, ksiądz prefekt A. Żurek i ofi
cer Armii Czerwonej w randze majora. Na zakończenie 
wmurowano w przygotowany uprzednio obelisk, dokument 
pamiątkowy, na którym złożyli swoje podpisy znaczniejsi 
obywatele miasta. Po oddaniu salwy honorowej i odegra
niu hymnu narodowego przez orkiestrę kolejową, uczest
nicy uroczystości rozeszli się. 

Na terenie miasta Tczewa są tylko dwa miejsca, w któ
rych na początku II wojny światowej niemiecki okupant 
dokonał egzekucji miejscowej i okolicznej ludności. Pierw
sza z nich, którą wyżej opisano, odbyła się w rejonie 
koszar, w pobliżu byłej prochowni. Obecnie blisko tego 
miejsca, niedaleko wiaduktu nad torami, przebiega droga 

krajowa nr 1, która wówczas nie istniała. Dokładna lokali
zacja po upływie tylu lat jest prawie niemożliwa, gdyż 
znajdujący się tam teren jest zupełnie zniekształcony. Ów
czesne zarośla i krzaki przekształciły się w duże drzewa, 
a łagodny stok został przekopany przez nielegalnych eks
ploatatorów piasku. Całość przedstawia nader przykry 
i smutny widok, ponieważ na domiar złego, znajdują się 
tam hałdy śmieci i zbędnego różnorodnego, zdewasto
wanego sprzętu. Do tej pory, nikt miejscem tym się nie 
zainteresował. Bezpośrednio po ekshumacji nie było 
ani warunków, ani środków finansowych, aby miejsce to 
upamiętnić, a w następnych latach o nim zapomniano. 

Druga egzekucja miała miejsce pod ścianą budynków 
gospodarczych na terenie obecnego placu Niezłomnych, 
należącym do Straży Pożarnej. 

To zdarzenie zostało upamiętnione tablicą umieszczo
ną przed wjazdem na teren Straży Pożarnej. 

* Rejon wydarzeń za koszarami obrazuje załączony plan 
sytuacyjny. 
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D
orzecze dolnej Wierzycy i Wdy stanowi region hi-
storyczno-geograficzny, zwany Kociewiem. Stoli
cą Kociewia, obejmującego swym obszarem trzy 

pomorskie powiaty: starogardzki, świecki i tczewski, jest 
miasto Starogard Gdański - siedziba władz powiatu staro
gardzkiego. 

Region charakteryzuje się wyraźną odrębnością języ
kową i kulturową przejawiającą się w stroju, architekturze, 
obrzędowości oraz gwarze. Znaczącym elementem zróżni
cowanego krajobrazu są lasy. W sporej części są to Bory 
Tucholskie, których walory należą bezsprzecznie do naj
wyższej klasy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bory 
Tucholskie, nazywane też „zielonym morzem", stanowią 
jeden z największych w Polsce kompleksów leśnych obej
mujących 1170 km2 powierzchni, z czego 30% mieści się 
w granicach Kociewia. 

Rzeźba terenu Kociewia Starogardzkiego, utożsamia
nego z obszarem powiatu starogardzkiego, jest urozmaico
na. W północno-zachodniej części powiatu, w okolicach 
Skarszew, położone jest najwyższe wzniesienie - Panina 
Góra, nazwana tak w XIII wieku przez cystersów na cześć 
Maryi Panny. Na wschodnim krańcu, w okolicach Smęto
wa Granicznego i Skórcza, pośród pagórków występują 
najżyźniejsze ziemie. Południowa część powiatu to kociew-
skie Bory Tucholskie. Tereny północno-wschodnie, 
z ponad dwiema setkami bogatych w ryby i raki jezior, 
tworzą Pojezierze Starogardzkie. Do największych je
zior należą: Kałębie zwane „Morzem Kociewskim", Wiel
kie Borzechowskie, Radodzierz, Czarne Północne i Czar
ne Południowe, Godziszewo, Udzierz, Słone, Niedackie 
i Wielkie Ocypelskie. Całe Pojezierze usiane jest głaza
mi narzutowymi przyniesionymi tu przed tysiącami lat 
przez lądolód ze Skandynawii. Najciekawsze z nich ob
jęte zostały ochroną, jako pomniki przyrody. Najwięk
szym głazem jest szeroki na 3,5 m Diabelski Kamień 
w Pinczynie. Jego obwód wynosi aż 14 m. Jednym z naj
bardziej znanych na Kociewiu jest Zaklęta Owczarka 
w Zblewie o obwodzie 3,5 m. (...). 

Kociewie Starogardzkie posiada trzy obszary chronio
nego krajobrazu, pięć rezerwatów, liczne pomniki przyrody 
i duże kompleksy leśne - głównie sosnowe. 

Powiat starogardzki położony jest w południowej czę
ści województwa pomorskiego i łączy na swoim te
renie miasta: Czarną Wodę, Skarszewy (miasto i gmi

na), Skórcz i Starogard Gdański oraz gminy wiejskie: Bobo
wo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo 
Graniczne, Starogard Gdański i Zblewo. 

Powiat leży na przecięciu ważnych szlaków kumunika-
cyjnych. Krzyżuje się tu droga krajowa nr 22 (tzw. berlinka) 
biegnąca w kierunku wschód-zachód, z drogą wojewódz
ką nr 222 łączącą Kościerzynę z Grudziądzem. W pobliżu 
wschodniej granicy przebiega droga międzynarodowa nr 1 
(E 75). Przez powiat wieść będzie także autostrada A 1 z wę
złem komunikacyjnym i Miejscem Obsługi Pasażerów w Ko-
pytkowie oraz zjazdem w pobliskim Swarożynie. Najbliższe 
lotnisko znajduje się w odległości 60 km od Starogardu 
w Gdańsku-Rębiechowie. Według regionalizacji fizyczno-
geograficznej obszar powiatu położony jest w obrębie 
dwąch mezoregionów: Pojezierza Starogardzkiego (makro
region Pojezierza Wschodniopomorskiego), do którego 
należy północna i wschodnia część powiatu oraz Borów 
Tucholskich (makroregion Pojezierza Południowopomor-
skiego), w obrębie których rozpościera się część południo
wa i zachodnia. Granica między Pojezierzem Starogardzkim 
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a Borami Tucholskimi ma charakter strefowy, przez co jest 
trudna do wyznaczenia na mapie. Ze względu na przenika
nie się wysoczyzn morenowych z obszarami sandrowymi, 
niełatwo ją powiązać z wyraźnymi elementami krajobrazu, 
choć różnice przyrodnicze między obydwoma obszarami 
są widoczne. (...). 

Obszar powiatu starogardzkiego odznacza się znacz
nym bogactwem flory i fauny. Znajdują się tu sta
nowiska wielu chronionych, rzadkich, zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Część z nich wpi
sana została do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Zwie
rząt, część zagrożonych jest wyginięciem w skali europej
skiej, niektóre wymienione zostały w globalnej Czerwonej 
Księdze (bocian czarny, orzeł bielik i derkacz). (...). 

Arboretum w Wirtach położone jest nad Jeziorem Bo-
rzechowskim, na terenie nadleśnictwa Kaliska 
W leśnictwie Borzechowo w gminie Zblewo. Ogród 

dendrologiczny i gospodarstwo szkółkarskie zajmują po
wierzchnię 33,61 ha, na której zgromadzono 455 gatunków 
drzew i krzewów. Początki Arboretum sięgają roku 1875, 
kiedy to rozpoczęto badania nad aklimatyzacją obcych ga
tunków drzew leśnych. Nadleśniczy Adam Putrich wpro
wadził na teren szkółki drzew owocowych szpalerowe na
sadzenia drzew i krzewów. W latach 1890-1897 założono 
w okalającym szkółkę drzewostanie powierzchnie doświad
czalne. Celem była neutralizacja i aklimatyzacja drzew ob
cego pochodzenia oraz badanie przydatności gospodar
czej tych gatunków w naszych warunkach klimatycznych. 
W latach 50. kolejni nadleśniczowie: Kazimierz Szulisław-
ski i Józef Pozorski stworzyli alpinarium i nową aleję drzew 
egzotycznych. W ostatnich 20 latach dokonano szeregu 
nowych nasadzeń, dzięki czemu kolekcja drzew powięk
szyła się o wiele nowych gatunków - głównie daleko
wschodnich. 

Arboretum w Wirtach stanowi jeden z najstarszych, 
najciekawszych i największych tego typu obiektów w Pol
sce. Ogród podzielony jest na kwatery zajęte przez różne 
gatunki drzew - cyprysiki, choiny, żywotniki, jałowce, so
sny, jodły, świerki oraz nie występujące u nas odmiany 
dębów, lip, jesionów i brzóz. Najstarszą spośród 29 kwater 
zajmują posadzone w 1882 roku daglezje zielone, wprowa
dzone już w początku XX wieku do uprawy na terenie Po
morza. W Wirtach rośnie 145 odmian roślin iglastych i 310 
odmian roślin liściastych, z których szczególnie warto 
wymienić kilka najciekawszych: 

• cyprysik groszkowy - odmiana szpilkowa, 
•jodła szlachetna - odmiana błękitna, 
• żywotnikowiec japoński, 
• buk pospolity - odmiana strzępolistna, 
• dąb szypułkowy - odmiana purpurowa, 
• olsza szara - odmiana strzępolistna, 
• styrakowiec japoński, 
•tulipanowiec amerykański - odmiana złotobrzega. 

Ogród udostępniony jest turystom indywidualnym, 
a fachowa informacja przekazywana przez pracowników za
chęca do zwiedzania. Świadczy o tym coraz większy ruch 
turystyczny. 

Tekst i zdjęcia pochodzą z książki Przyroda Kociewia 

Starogardzkiego, wydanej przez Firmę Wydawniczo-Poligraficzną 
MYYK, 2002 Starogard Gdański, s. 96, form. 12,5 x 24 cm. 
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Prezentujemy czytelnikom pracę Bogdana Bielińskiego (godło „Kociewiak) wyróżnioną w konkursie 
otwartym na tekst publicystyczny „Moi przodkowie z Kociewia" rozstrzygniętego w połowie czerwca br. 

BOGDAN BIELIŃSKI 

Pięć pokoleń Bielińskich na roli 
Od pierwszego rozbioru do III Rzeczypospolitej 

Pochodzenie i legendy 

Opochodzeniu familii Bielińskich dowiedziałem się 
od kuzyna, Henryka Grunda z Tczewa, którego 
matka Anna, z domu Bielińska, interesowała się 

rodziną w szerokim znaczeniu już od wczesnych lat swego 
życia. 

Otóż miało być trzech braci Bielińskich, niewykluczo
ne, że w rodzeństwie tym były i siostry. Osiedleni byli na 
gospodarstwie rolnym w okolicach między Chojnicami i Tu
cholą. Czas ten sięga okresu tuż po utracie niepodległości 
przez Polskę w 1772 roku. Za udział w walce z zaborcą Pru
sacy pozbawili ich majątku i nakazali całej rodzinie opuścić 
te strony. 

Dwóch braci miało osiedlić się w Zelgoszczy, a trzeci 
wyemigrował do Bułgarii. Potomstwo tego ostatniego było 
płci żeńskiej, stąd nazwisko Bielińskich tam zanikło. Jedy
na wieść o emigrancie, jaka dotąd się zachowała w rodzi
nie, to spotkanie Jana Bielińskiego z Wąbrzeźna (V poko
lenie) w czasie I wojny światowej (1914-1918), który jadąc 
pociągiem przez Bułgarię jako żołnierz armii pruskiej spo
tkał się z matką chrzestną wnuka owego emigranta Bieliń
skiego. 

Przetrwały też legendy o związkach królewskich naszej 
familii. Opowiedziała mi je, nieżyjącajuż dziś, Halina Pawe
lec z Gdyni, z którą spotkałem się w 1987 roku. Według niej 
jeden z królów polskich (Zygmunt III lub jego syn Jan 
Kazimierz) miał kochankę Turczynkę. Z tego związku 
urodziło się dwoje nieślubnych dzieci: chłopiec i dziew
czynka. Synowi król nadał szlachectwo i przybrane na
zwisko Bieliński. Według innego podania, któryś z przod
ków Bielińskich został za czasów króla Jana Kazimierza 
(1648-1668) osadzony na ordynactwie na Powiślu w ra
mach polonizacji tych ziem. Te domniemane nobilitacje, 
choć wywodzące się jedynie z legend, znajdują rów
nież odbicie w wielu herbarzach przyozdabiając nazwi
sko Bielińskich w szereg ciekawych herbów, np. Szeliga 
czy Junosza. 

Najstarszy przodek 

Wracając do rzeczywistości, przymierzając dwóch 
bezimiennych braci Bielińskich, osiadłych 
w Zelgoszczy, wytrzymują oni konfrontację 

z faktycznym przodkiem Bartłomiejem (1772-1821), choć 
znanym dla potomnych jedynie z ksiąg metrykalnych. O dru
giej rodzinie Bielińskich w Zelgoszczy, z tych odległych 

czasów, wspomina Józef Milewski w „Dziejach wsi powia
tu starogardzkiego" wydanych w 1968 roku. 

Bartłomieja póki co uznajemy za antenata swojej rodziny. 
Pierwszy metrykalny zapis o nim odnaleziony został w liber 
copulatorum z roku 1798. Jego pierwsze małżeństwo pod 
datą 10 lipca tego roku z Marianną Rezmer primo voto Kli-
nowskąz Bukowca pozwala nam określić lata urodzenia oboj
ga małżonków z tejże metryki ślubu. Wpisano w niej, że pan 
młody ma lat 26, panna młoda lat 36, co oznacza, że Bartłomiej 
tu zwany Bartolomeuszem urodził się w 1772 roku, a Ma
rianna w 1762 roku. Trudno nie skojarzyć daty urodzenia 
Bartłomieja z początkiem I rozbioru Polski. 

W 1809 roku zmarła Marianna, a Bartłomiej, jeszcze w tym 
samym roku, poślubił Mariannę Szczygielską. 

Drugie pokolenie 

pierwszego małżeństwa Bartłomiej miał pięcioro 
dzieci, z których dwoje zmarło wcześnie, a przod
kiem naszym był Kazimierz, urodzony 5 marca 1802 

roku w Zelgoszczy. Z czasem Bartłomiej wraz z rodzinąprze-
niósł się z Zelgoszczy do Pączewa. Tu Kazimierz poślubił 
w 1828 roku Mariannę Kłossowszczankę, córkę Szymona 
Kłossa i Agnieszki z d. Gracz. Wcześniej, bo już w 1821 
roku zmarł jego ojciec Bartłomiej. 

Mimo, że Kłossów spotykamy jeszcze dziś wśród miesz
kańców samego Pączewa, że nazwisko to możemy odczy
tać na kilku grobach miejscowego cmentarza, znany jest 
też autorowi cały ród Kłossów z Rywałdu w parafii Klo-
nówka, to jednak nikt z nich nie jest związany węzłem po
krewieństwa z żoną Kazimierza. 

Kazimierz miał łącznie siedmioro dzieci, z których troje 
zmarło wcześnie. Przy życiu pozostało czterech chłopców: 
Józef, Jan nasz przodek, Marcin i Michał. Wszyscy oni 
w swoim czasie się pożenili i prowadzili samodzielne go
spodarstwa rolne. Mieli też potomstwo męskie przy
czyniając się do tego, że żadna z linii pokoleniowych nie 
wygasła. 

Koligacje z Czemskimi 

Tak się złożyło, że dwóch braci Bielińskich, synów 
Kazimierza: Józef i Jan ożenili się z siostrami - Józe-
fmą(1833-1921) i Anną(1834-1878) Czemskimi, 

córkami Józefa i Józefiny z d. Nadolskiej. Dzięki temu mamy 
już pewne informacje o rodzinie Czemskich, choć nie się
gają one samej Anny Czemskiej, żony Jana. 
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Zanim będzie o rodzinie, jedna uwaga o pisowni tego 
nazwiska. Otóż, stwierdzono na podstawie posiadanych 
metryk, że nazwisko to, poza podstawowym brzmieniem, 
pisane było też Ciemski, np. u Teofila i to jest najbliższe 
podobieństwo, ale spotykamy również Czempski, np. 
u Marcina, która to różnica jest już znaczna. 

O rodzicach obu sióstr wiemy tyle, że gospodarstwo 
w Pączewie mieli duże, bo około 600 mórg. Jego siedlisko 
znajdowało się w klinie przy zbiegu szosy z Bobowa do 
Skórcza z drogą polną z Grabowa do Pączewa. Ojciec ich, 
Józef, został utopiony przez parobka sąsiadującego go
spodarza, jak któregoś wieczoru szedł do wsi po żonę. Go
spodarstwo rodzinne Czemskich odziedziczyła Józefina, za
mężna Bielińska. Mąż jej, również Józef, za często zaglądał 
do kieliszka. Dopiero po jednej z misji kapłańskich nastąpił 
u niego nawrót do normalności. Z wdzięczności wystawił 
przed domem figurę św. Józefa z dzieciątkiem. Jeszcze w 
roku 1880 doszło do incydentu, o którym doniósł „Piel
grzym" w nr 29 z 9 marca tego roku. Otóż pewien niecny 
człowiek kamieniami odtrącił głowę tejże figury. 

Pradziad w Bobowie? 

Rodzina Jana i Anny z d. Czemskiej zamieszkiwała 
w Bobowie i byli tu co najmniej w latach 1855-
1867, bo tu według metryk urodziło się co naj

mniej pierwszych siedmioro dzieci, poczem przenieśli się 
do Zelgoszczy. 

O samym Janie (1834-1878) i jego żonie Annie (1836-
1910) dalej nie wierny nic. Tyle, że mieli dziewięcioro dzieci, 
z których dwoje, Konstanty i Antoni, zmarło w dzieciń
stwie. Pozostała siódemka to: Franciszka (1855-1928), któ
ra wyszła za mąż za Jana Karwatowskiego i zamieszkali 
w Wielkim Bukowcu, Jan (1858-1929) i żona Marianna z Wi
śniewskich (to nasi przodkowie), mieli czternaścioro dzie-

Jan Bieliński z żoną Marianną z d. Wiśniewska 

ci, z których tylko jedna Julianna zmarła w dzieciństwie. Da
lej Marianna (1860-1890) wyszła za mąż za Izydora Kurow
skiego z Czarnegolasu. Marcin (1862-1942) ożeniony z Anną 
Witka z Dąbrówki został kolejarzem i zamieszkali w Tczewie. 
Tu też osiedliła się Weronika (1864-1938), która wyszła za 
Jana Sobisza. Teofil (1869-1952) ożenił się z Zuzanną Gra
bowską z Wdy. Ostatni, Franciszek (1873-1947) miał za żonę 
Juliannę Węsierską, a mieszkali w Białachowie koło Zblewa. 

Obecność Jana i Anny Bielińskich w Bobowie dotąd 
pozostaje zagadką dla rodziny, lecz potwierdzają to metry
ki urodzeń części ich dzieci. 

W Zelgoszczy Bielińscy mieli gospodarstwo z 600 mor
gowym areałem. Mieściło się przy drodze wiejskiej po stro
nie północnej przed przejazdem kolejowym w kierunku na 
Czarnylas. Jan Bieliński i Marianna z Czemskich, a po nich 
Jan i Marianna z Wiśniewskich, jako ostatni zamieszkiwali 
w Zelgoszczy do czasu wyjazdu do Rzeżęcina. Wcześniej 
Teofil, syn Jana i Anny, jeszcze jako kawaler nabył inne 
gospodarstwo w Zelgoszczy położone za torami. Tu też 
gospodaruje, w trzecim już pokoleniu, do chwili obecnej 
Zygfryd Bieliński. 

Wspomina okoliczności nabycia tego gospodarstwa: 
Teofil będąc w sądzie w Starogardzie w innej sprawie, 
zauważył ogłoszoną na tablicy licytację. Zaraz znalazł 
się obok niego Żyd. który zaproponował mu sprzedaż 
gospodarstwa i namówił do kupna. Tak więc dzięki Teo
filowi Bielińscy dalej pozostają w Zelgoszczy. 

Gospodarstwo zapisane jest w księdze wieczystej pro
wadzonej w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim 
pod nr KW 3854 i ma ono 17 ha. 

Dziadek w Rzeżęcinie 

asz dziadek, Jan partnerkę życia znalazł sobie 
w Nowej Cerkwi, gdzie Marianna mieszkała wraz 
z rodzicami. Ojciec jej, Józef Wiśniewski (1840-

1904), miał tu piekarnię i prowadził też sprzedaż obwoźną 
pieczywa. Matka Anna z d. Żurawska (1840-1907) pocho
dziła z Borzechowa i była córką Jana i Franciszki Hel-
wich. Ich ślub odbył się 25 lutego 1868 roku w Nowej 
Cerkwi. Anna miała córkę Martę urodzoną 7 listopada 
1866 roku w Gniewie, która nosiła nazwisko panieńskie 
swej matki - Żurawska. 

Wiśniewscy mieli poza córką Marianną (1868-1947), 
żoną dziadka Jana Bielińskiego, także syna Jana (1876-1896), 
który miał być klerykiem, jednak wystąpił z seminarium i za
mierzał się ożenić. W końcu zachorował na suchoty. Na 
łożu śmierci wyznał wskazując na kościół: Tam żem 
zgrzeszył. Pochowany został przy kościele na cmenta
rzu w Nowej Cerkwi. Staraniem ks. proboszcza postu
ment z inskrypcjami, wcześniej przewrócony i pozba
wiony swej pierwotnej lokalizacji, postawiony został 
na nowym miejscu. 

W zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku jest 
też ślad potwierdzający zgon, 21 stycznia 1875 roku, syna 
Władysława urodzonego w 1873 roku już w Nowej Cerkwi. 
Tak więc Anna Żurawska, później zamężna Wiśniewska 
miała razem czworo dzieci. 

Dziadek Jan poślubił w Nowej Cerkwi Mariannę Wi
śniewską w 1889 roku i przez pierwszych pięć lat wspólne
go pożycia mieszkali jeszcze w Zelgoszczy. Gdy w 1894 
roku przenieśli się do Rzeżęcina mieli już trójkę dzieci: Jan
ka, Marynię i Józka. Gospodarstwo kupił tu, bo mogła też 
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na to wpłynąć jego żona Marianna, która chciała być bli
sko swoich rodziców Wiśniewskich zamieszkałych w No
wej Cerkwi. 

Nowe siedlisko położone było poza wsią przy drodze 
polnej, prowadzącej do Królówlasu i taką pozostało do 
dzisiaj. 

W księdze wieczystej, założonej w Sądzie Powiato
wym w Tczewie pod nr KW 11959, Jan Bieliński, jako 
nowy właściciel, wpisany został z datą 17 czerwca 1895 
roku. Poprzednim właścicielem był Schwarcer Grun
wald, a wcześniej w 1868 roku figurował tu jeszcze Mi
kołaj Kamrowski. Wawrzyniec Bieliński, jako następca 
Jana, poświadczony został w księdze wieczystej dnia 
13 grudnia 1932 roku. 

Według Księgi Adresowej gospodarstw rolnych wo
jewództwa pomorskiego, wydanej w Toruniu w 1923 roku, 
gospodarstwo Bielińskich w Rzeżęcinie liczyło 56 ha, w tym 
roli było 53 ha, 2 ha łąki i 1 ha nieużytku. W nieco okrojonej 
wielkości pozostało do dzisiaj. Czysty dochód gruntowy 
rocznie oszacowano wówczas na 890 marek. 

W tym samym czasie (1923 r.) gospodarstwa ponad 
50 ha w Rzeżęcinie mieli jeszcze Benjamin Nagórski 
- 102 ha, Arkadiusz Ziółkowski - 89 ha, sąsiadował grun
tami z dziadkiem i Michał Wygocki - 62 ha. 

Sama wieś Rzeżęcin nazwę ma izolowaną, co oznacza, 
że nigdzie w Polsce się nie powtarza. Nie ma hasła tej wsi w 
„Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich z przełomu XIX i XX wieku", co zuba
ża monografię Rzeżęcina. 

Według Księgi Adresowej Polski wraz z Wolnym Mia
stem Gdańskiem z 1929 roku znani są rzemieślnicy tego 
okresu z tej wsi. Ograniczę się do podania dwóch gospód, 
które równocześnie tam egzystowały. Jedną prowadził Bara 
i w niej gromadzili się biedniejsi mieszkańcy, w drugiej, 
u Gajewskiego, bywali gospodarze. Obiektów obu lokali 
dziś już nie ma. 

Podwórze gospodarstwa Bielińskiego, w swej pierwot
nej postaci, w stosunku do przynależnego areału było sto
sunkowo wielkie. Pokazuje je załączony plan. Po wojnie 
następcy Jana dokonali całkowitej przebudowy tak, że 
podwórze zmniejszyło się do 1/3 poprzedniej wielkości, 
a wszystkie budynki są nowe. 

Pierwszym dzieckiem Jana i Marianny Bielińskich uro
dzonym w Rzeżęcinie, a czwartym w kolejności była Andzia, 
a potem jeszcze dziesięcioro. Przy tak licznym potomstwie 
(14 dzieci) babcia Marianna korzystała przy wychowywa
niu z pomocy swej siostry Marty, choć miewała do niej 
zastrzeżenia. Drażniło ją, że Marta zamiast sama wykony
wać niektóre zlecone jej prace wyręczała się dziećmi. 

Dziadek zmarł w 1929 roku. W nekrologu, który ukazał 
się w „Pielgrzymie" nazwano Jana obywatelem ziemskim. 
Babcia przeżyła wojnę, ale na starość ostatnie lata była 
ociemniała. Zmarła w 1947 roku. Jej siostra Marta na stałe 
mieszkała w Nowej Cerkwi, miała tam wynajęty pokój. Przed 
śmiercią mocno się wystraszyła wkroczeniem wojsk nie
mieckich do Nowej Cerkwi. Jak żołnierze weszli do jej po
koju, skutkiem czego została częściowo sparaliżowana. 
Wkrótce potem zmarła. 

Plan zabudowy gospodarstwa rolnego Bielińskich w Rzeżęcinie. Stan przed 1939 rokiem. 
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Zjazd rodzinny Bielińskich w Rzeżęcinie. Gwiazdka 1922 roku. 
Od góry stoją od lewej: Leon, Kazimierz, Anna i Wincenty Grund, Wiktoria i Jan, Marta, 

Alojzy, Józef, Wawrzyniec, Weronika. Poniżej siedzą: Gertruda, Maria i Władysław Kuliński, 
Marianna i Jan Bieliński, Marta Żurawska - siostra Marianny. 
Najniżej: Bernard, Edyta Wiatrowska - córka Marii, Wacław. 

Następcy w Rzeżęcinie 

Do śmierci dziadka gospodarkę odziedziczył Waw-
rzyniec (1904-1977), wtedy kawaler. Drugim ewen-
tualnym pretendentem był Wacław, urodzony 

w 1913 roku, ale wówczas małoletni. Wawrzyniec ożenił się 
z Wandą Murawską z Gogolewa. Ślub odbył się w Dzier
zążnie w 1937 roku. Z chwilą wybuchu wojny cała rodzina 
została rugowana, a gospodarkę przejął trahander. Wawrzy
niec i Wacław zostali wywiezieni na roboty do Niemiec i pra
cowali u bauera. 

Jako trzeci w kolejności gospodarkę w Rzeżęcinie przejął 
w 1977 roku Edmund, urodzony w 1948 roku, najmłodszy 
syn Wawrzyńca, wnuk Jana. Poślubił Józefę Kurowską uro
dzoną w 1954 roku w Kierwałdzie. Ślub odbył się w 1974 roku 
w Barłożnie, w parafii panny młodej. Starsi bracia, następcy, 
Kazimierz i Stefan ukończyli kierunki techniczne na Politech
nice Gdańskiej. Edmund ma dwóch synów, spośród których 
może wyznaczyć kolejnego (czwartego) gospodarza. 

Gospodarstwo w Rzeżęcinie nadal stanowi główną osto
ję rodziny Bielińskich. 

Zstępni J a n a Bielińskiego i Mar ianny 

Wrócę jeszcze do krótkiej charakterystyki całe
go rodzeństwa po dziadkach, które ze wzglę
du na swą liczebność i wybrane zawody daje 

się usystematyzować w kilka zwartych grup. Poza Waw
rzyńcem na roli pozostał także Wacław, który ożeniony 

z Władysławą Karpińską objął gospodarkę w Wielkim Ko
morsku, poczta Warlubie, po rodzicach żony. 

Najliczniejszą grupę zawodową wśród rodzeństwa sta
nowili kupcy: 

- Alojzy (1903-1967), żona Józefina Chmara. Jako ka
waler miał skład żelaza w Koronowie, później skład żelaza 
i sprzętu kuchennego w Bydgoszczy; 

- Bernard (1911-1964), żona Kazimiera Kowalska. 
Też zaczął od handlu (sklep pasmanteryjno-galanteryj-
ny) w Bydgoszczy i po wojnie przeszedł na rzemiosło 
ślusarskie; 

- mąż Gertrudy (1899-1965), Tadeusz Nowak miał sklep 
zwany dawniej z artykułami krótkimi w Bydgoszczy; 

- Józef (1893-1939) i żona Barbara Szynalewska. Po
czątkowo wspólnie z bratem Leonem, później samodziel
nie miał sklep z artykułami żelaznymi i porcelaną w Pel
plinie; 

- Leon (1901 -1972), żona Kazimiera Klein. Najpierw z bra
tem Józefem, a później samodzielnie w Tczewie prowadził 
sklep branży metalowej; 

- Weronika (1909-1944), mąż Ewald Wiśniewski. Pro
wadzili wspólnie drogerię najpierw w Tczewie, a potem 
w Szubinie; 

- Maria (1891-1970) pr. voto Wiatrowska, sec. voto 
Kulińska. Mieli najpierw warsztat i sklep w Gniewie, potem 
warsztat stolarski w Gdyni; 

- Wacław (ur. 1913) j ako kawaler do 193 6 roku termino
wał w sklepie Siudzińskich w Nowym nad Wisłą, ale osta
tecznie osiadł na roli. 
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Kazimierz i Halina z d. Tollik 

Urzędnikami zatrudnionymi w administracji lokalnej byli: 
- najstarszy syn Jan (1890-1945), żona Wiktoria Fen-

ska. Był pracownikiem samorządowym w Wąbrzeźnie; 
-mąż Marty (1907-1974), Leon Dąbrowski, był pracow

nikiem administracji terenowej w Wąbrzeźnie, później za
stępował starostę w Gniewie. 

Ostatnią grupę zawodową inżynieryjno-techniczną sta
nowili: 

- Kazimierz (1897-1939), żona Halina Tollik. Prowadził 
w latach 20. ubiegłego wieku pracownię projektową bran
ży elektrycznej w Tczewie, następnie dyrektor Miejskich 
Zakładów Elektrycznych w Gdyni do wybuchu wojny 
w 1939 roku; 

- Anna (1895-1972), mąż Wincenty Grund był mierni
czym przysięgłym w Starostwie Powiatowym w Tczewie. 

Uczestnicy strajku szkolnego w Rzeżęcinie 

Najniższe oddziały szkoły powszechnej wszystkie 
dzieci kończyły na miejscu w Rzeżęcinie. Jak pru
skie władze w 1906 roku bezwzględnie zakazały 

nauki języka polskiego, a w szczególności wprowadziły ger
manizację religii, wywołały tym zdecydowany opór rodzi
ców i dzieci doprowadzając do strajków szkolnych. O strajku 
w Rzeżęcinie donosiła „Gazeta Toruńska" z 31 października 
1906 roku. Czynny udział wzięły w nim także dzieci Jana Bie
lińskiego: Kazimierz, wówczas 9-letni uczeń i 11-letnia Anna. 
Oboje pełnili kierownicze funkcje w strajku. 
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Po stłumieniu strajku nakładano, poza innymi karami 
i dolegliwościami, również grzywny na rodziców. Babcia 
przypominała swym dorosłym dzieciom jak komornik wie
lokrotnie przychodził do domu w celach egzekucyjnych. 
Spodziewając się tego, babcia przygotowywała sobie za
wsze banknoty o wysokich nominałach, znacznie przekra
czających wysokość nałożonej grzywny. Komornik nigdy 
nie był przygotowany do wydania reszty, bo babcia za 
każdym kolejnym razem wyciągała wyższe nominały, czym 
doprowadzała komornika do furii, aż w końcu zaprzestał 
egzekucji. 

Zachowały się tylko dowody uczestnictwa Anny 
w strajku, jak choćby dyplom pamiątkowy i brązowy krzyż 
zasługi za działalność patriotyczną w latach 1906-1907. 

Ograniczenia ramowe konkursu zmusiły mnie do za
kończenia opracowania w tym miejscu. 

Jako post scriptum dodam tylko, że dość liczne kuzy
nostwo (VI pokolenie) liczy równo piędziesiąt osób, z któ
rych trzydziestu pozostało przy życiu. 

Zachowany dyplom za udział Anny 
w strajku szkolnym 



Efektem trwających animozji niektórych działaczy kaszubskich do Kociewian jest m.in. artykuł 
zamieszczony w 39 numerze „Przekroju" z 2002 roku, którego obszerne fragmenty przedrukowujemy 
poniżej. 

Byliśmy przeciwni zamianie nazwy województwa na kaszubsko-pomorskie, pisaliśmy też 
o krzywdzącym region kociewski podziale na okręgi wyborcze do Sejmiku Pomorskiego i w zamian 
doczekaliśmy się brzydkiej riposty. Trzeba mieć dużo złej woli, a przy tym posiadać wielką niewiedzę, 
by napisać, że Kociewiacy to napływowa ludność z Polski centralnej. Autorowi tych słów gratulujemy 
i dotąd szanowanej redakcji „Przekroju" również. 

Do wywodów historycznych i przedziwnych wyprowadzonych z nich interpretacji powrócimy w jednym 
z następnych numerów. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wystą
piło do Sejmu o nadanie Kaszubom statusu 
mniejszości etnicznej. Zdaniem Kociewiaków, 
czyli napływowej ludności z Polski centralnej, 
może to doprowadzić do rozbicia wewnętrz
nego kraju. 

To, czy wybuchnie wojna między Kaszubami a Kociewia-
kami, okaże się pod koniec października. We wszystkich 
gminach i powiatach odbędą się wybory samorządowe. Już 

wiadomo, że w województwie pomorskim cala kampania wyborcza 
może się toczyć w szczególnie nerwowej sytuacji. Powodem emocji 
jest wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego złożony w Sej
mie. Zrzeszenie liczące osiem tysięcy członków wystąpiło o nada
nie Kaszubom prawnego statusu mniejszości etnicznej. Artur Ja
błoński, wiceprezes Zrzeszenia i zarazem burmistrz Pucka, twierdzi, 
że za wnioskiem kryją się dobre intencje. Kaszubi chcą tylko ofi
cjalnego zagwarantowania praw, z których już od wielu lat ko
rzystają. Jednak starosta starogardzki Andrzej Grzyb, który 
reprezentuje Kociewiaków, uważa, że działania Zrzeszenia mogą 
mieć nieobliczalne skutki. Może bowiem powstać wrażenie, że Ka
szubi chcą zostać uznani za odrębną nację, a po wnioskach o przy
znanie im praw mniejszościowych pojawią się dalsze żądania przy
znania im autonomii jako grupie etnicznej. A to może oznaczać 
jedno. Konflikt kociewsko-kaszubski, który z czasem może się zmie
nić w wojnę polsko-kaszubską. 

Po co być mnie jszością? 

Gdyby w gabinecie starosty Pucka, Artura Jabłońskiego, 
wisiał portret króla polskiego Władysława IV, można 
by odnieść wrażenie, że starosta jest jego potomkiem. Peł

na twarz, krótka rudawa bródka i przycięty na modlę hiszpańską 
wąsik. Właśnie tu, niedaleko Pucka, Władysław IV próbował wybu
dować dwa wojenne porty na Półwyspie Helskim. Nie udało się. 
Starosta, który interesuje się historią, woli innego narodowego bo
hatera. W wojnie trzynastoletniej między Krzyżakami a Polakami 
armią tych ostatnich dowodził Piotr Dunin. Niedaleko Pucka, pod 
Świecinem, Dunin pokonał armię zakonną, a potem przesądził o osta
tecznym zwycięstwie nad Zakonem w całej wojnie. - Dziś to może 
dziwnie zabrzmi, ale my, Kaszubi z okolic Pucka, walczyliśmy wtedy 
po stronie krzyżackiej - mówi Jabłoński, nie kryjąc uśmiechu. 

Ostatnia wojna - jak również z uśmiechem nazywa działania 
swojego Zrzeszenia - zaczęła się przez przypadek. Po prostu przy 
okazji spisu powszechnego, kiedy Jabłoński i Łukasz Grzędzicki 
z klubu młodych Pomorania, który działa przy Zrzeszeniu, przeglą
dali rządowe strony w Internecie, zauważyli nieobecność Kaszubów 
w spisach mniejszości etnicznych istniejących w Polsce. Na listach 
MSWiA rzeczywiście nie ma Kaszubów, a są Karaimi, Łemkowie, 
Romowie i Tatarzy. 

W lipcu w liście do szefowej sejmowej komisji mniejszości naro
dowych i etnicznych Zrzeszenie wystąpiło o uznanie Kaszubów za 
mniejszość etniczną i wpisanie ich na wszystkie oficjalne listy mniej
szości w Polsce. Zdaniem Artura Jabłońskiego uznanie Kaszubów za 
mniejszość zmieniłoby ich pozycję w kraju. Przede wszystkim cho
dzi o ochronę prawną ze strony państwa. To z kolei oznacza, że 
państwo będzie musiało wspierać rozwój ich kultury i tożsamości. 
Będzie to konkretna pomoc. Strumień pieniędzy na naukę języka 
kaszubskiego w szkołach, pojawienie się audycji o Kaszubach i ich 

kulturze w publicznych mediach. Obecnie takie audycje istnieją, ale 
Kaszubi nie mają gwarancji, że z dnia na dzień ktoś z kierownictwa 
telewizji po prostu nie zdejmie ich z anteny. Poza tym to państwo 
będzie musiało chronić dziedzictwo kulturalne Kaszubów, co dotąd 
robią wyłącznie lokalne samorządy. Dochodzą do tego i inne przy
wileje. W urzędach Kaszubi mogliby mówić po swojemu, a pieniądze 
na malowanie nazw ulic i placów szłyby z budżetu państwa, a nie 
z kasy samorządu. 

Jednak sami Kaszubi mają wątpliwości co do określenia 
„mniejszość etniczna". Artur Jabłoński uważa, że Kaszubi żadną 
mniejszością nie są. Są grupą etniczną, a to duża różnica. - Niestety 
- twierdzi Jabłoński - innego wyjścia nie mamy. Trzeba wpisać 
Kaszubów na listę mniejszości, bo „grupa etniczna" w polskim pra
wodawstwie nie istnieje. Nie ma innej możliwości upominania się 
o swoje prawa. 

- Gdy tylko pojawiło się słowo „mniejszość", zrobiło się jakoś 
dziwnie - mówi. - Kaszubi są tu, w województwie, u siebie, i to od 
ponad tysiąca lat. O wiele dłużej, niż istnieje państwo polskie. Poza 
tym jest nas pół miliona, mamy swój język i kulturę. Dokładnie tak 
samo jak Ślązacy. 

Właśnie z tego powodu starosta pucki spodziewał się różnych 
reakcji na inicjatywę Zrzeszenia ze strony autochtonów. Tymcza
sem wrogo na inicjatywę zareagowali nie Kaszubi, ale Kociewiacy. Ci, 
których historia zetknęła z Kaszubami przed kilkudziesięciu laty. 

Kociewiacy nie Kaszubi 

Kaszubi są oprócz Mazurów i Ślązaków grupą etniczną 
o statusie autochtonicznym. Zdaniem historyków poja
wili się nad Bałtykiem już w drugim wieku naszej ery. 

Próżno jednak szukać ich pod nazwą własną. We wszystkich 
podręcznikach historii występują jako Pomorzanie. Tymcza
sem zarówno ta nazwa, jak i Pomorcy, mieszkańcy Armoryki, 
Slawii czy Pomoranii to nazwy narzucone im z zewnątrz. 

Znany historyk profesor Gerard Łabuda uważa, że w średnio
wieczu ludność zamieszkująca Pomorze od Odry po Wisłę sama na 
siebie mówiła „Kaszuby". Książę Pomorza Zachodniego w roku 
1249 przyjął nawet tytuł dux Slavorum et Cassubie. Potem książęta 
z rodu Gryfitów tytułowali się jako władcy „Kaszubów i Wenedów". 

Dlaczego ta nazwa zniknęła? Z powodu germanizowania się 
książąt pomorskich. Proces ten w XVI i XVII wieku spowodował, że 
za Kaszubów uznawano już tylko mieszkańców obecnego wojewódz
twa pomorskiego. Ludność ta nadal używała języka kaszubskiego, 
ale głównym wyróżnikiem była wiara. O ile ludność obecnego woje
wództwa zachodniopomorskiego mówiła po niemiecku i była wy
znania ewangelickiego, o tyle Kaszubi zawsze byli katolikami. 

W XIV wieku na Pomorzu Gdańskim pojawiają się Krzyżacy. 
W Pucku zostaje wybudowany nawet zamek brodatych zakonni
ków. Potem o Kaszubach robi się głośno za sprawą Zygmunta Augu
sta w XVI wieku. Król ten postanowił nająć do służby kaszubskich 
piratów. Zdarzało się bowiem wcześniej, że kapitanowie statków 
rybackich z Pucka równolegle z prowadzeniem połowów mor
skich zajmowali się połowem wojennym. Rabowali statki han
dlowe płynące do Gdańska i z niego. Król, nie posiadając prze
cież własnej floty, postanowił nie wypowiadać im wojny, ale 
uzbroić ich we flagę Korony Polskiej i uznać za strażników 
swojego Morza Bałtyckiego. Aż do zajęcia Pucka przez Szwe
dów kaprowie puccy robili porządek na morzu w imieniu Rze
czypospolitej. Później Władysław IV chciał wybudować na Helu 
dwa porty wojenne, ale mu się to nie udało. A potem Rzeczpo
spolita znowu została odcięta od morza. 
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Nawiązanie stosunków między Polską a Kaszubami nastąpi
ło w dwudziestoleciu międzywojennym. Rząd polski postano
wił, że powstanie port w Gdyni. I tak najdalej wysunięta na 
północ część Polski stalą się ziemią obiecaną dla dziesiątków 
tysięcy mieszkańców Polski centralnej. Ludzie jechali za pracą 
i chlebem. Gdy w Gdyni pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy Pola
ków, ruch, który dążył do samostanowienia Kaszub, miał już 
prawie 70-letnią tradycję. 

W międzywojniu liderzy Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów ro
bili wszystko, aby zachować kaszubską odrębność i tożsamość. Za to, 
że robili to w porozumieniu z władzami Polski, zostali okrutnie po
traktowani przez Niemców. Około 12 tysięcy przedstawicieli inteli
gencji kaszubsko-polskiej rozstrzelali Niemcy w Piaśnicy w roku 1939. 

Kto jednak myśli, że w PRL-u Kaszubi poczuli się jak u siebie, 
jest w błędzie. Poczucie odrębności Kaszubów traktowane było przez 
czynniki partyjne jako burżuazyjne odchylenie. Pojawiały się za
rzuty o nielojalność wobec Polski w czasie wojny i przyjmowanie 
przez Kaszubów voikslisty oraz używanie języka, który partyjnym 
notablom kojarzył się z niemieckim. Zmiana we wzajemnych sto
sunkach miała nastąpić w wolnej Polsce. Teraz okazuje się - j a k 
twierdzą Kociewiacy - że te ustępstwa są zbyt duże, a liderom ka
szubskim przewróciło się w głowach. 

(* * *) 

Nie prowokować Polaków 

Starosta Starogardu Gdańskiego Andrzej Grzyb nie chce 
prowokować konfliktów, dzieląc mieszkańców wojewódz
twa na Polaków i Kaszubów. Wyraża się precyzyjnie i z. namy-
obiera słowa. Nie podobają mu się ostatnie działania Zrzesze

nia. Po pierwsze - jego zdaniem - impuls do budzenia świadomości 
swojej odrębności daje góra, czyli działacze. - To nie jest ruch 
oddolny - mówi i dodaje, że moment wnioskowania o przyznanie 
Kaszubom statusu mniejszości etnicznej nie jest przypadkowy. - To 
jest trend, który zaczął się w momencie reformy administracji. 

Kilka lat temu paru działaczy i polityków wnioskowało, aby 
województwo zostało nazwane „kaszubsko-pomorskie". Upadł 
pomysł, ale nie ambicja działaczy. Doszło nawet do tego, że 
jeden z prominentnych polityków w regionie, mówiąc o Kaszubach, 
wyraził się publicznie o nich jako o „nacji". A mówienie o Kaszubach 
w ten sposób - uważa Grzyb - może bardzo skonfliktować Kaszubów 
z resztą kraju. 

Poza tym Polska stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej. 
Zrzeszenie chce wywalczyć dla Kaszubów prawa, a dla siebie środki 
na dopilnowanie poszanowania tych praw. W związku z tym mało 
kto protestuje, gdy sformułowania „mniejszość narodowa" używa 
się wymiennie ze sformułowaniem „mniejszość etniczna". Tym
czasem to zasadnicza sprawa. Samo Zrzeszenie mówi jedynie o mniej
szości etnicznej, a nie o narodowej. Wiadomo jednak, że większe 
prawa przysługują mniejszościom narodowym. Mniejszość niemiecka 
na przykład ma swoich posłów. Kto wie, może kaszubska też kiedyś 
zechce mieć swoich przedstawicieli w parlamencie i teraz nie wy
prowadza nikogo z błędu. 

- To wszystko bzdury - twierdzi poseł Platformy Obywatel
skiej Kazimierz Plocke. Sam uważa się za Kaszuba i sympatyzuje z 
wnioskiem złożonym w komisji mniejszości narodowych. Jego zda
niem wniosek Zrzeszenia potraktowany został przez Kociewiaków 
zbyt nieufnie i podejrzliwie. Kaszubi domagają się bowiem uznania 
swojej kulturowej odrębności, ale nie chcą odłączać Kaszub od Pol
ski. - Po prostu w konstytucji nie ma mowy o grupie czy mniejszo
ści etnicznej. Jest za to mowa o mniejszości narodowej. Właśnie ta 
luka prawna tak psuje krew oponentom. 

Zupełnie nie zgadza się z tym Irena Brucka, inspektor do 
spraw edukacji regionalnej przy Starostwie Powiatowym w Tcze
wie. Pani Brucka jest typowym Kociewiakiem, pochodzi 
z Kielecczyzny. „Przestrogą dla Polaków winno być to, co się stało 
w Jugosławii" - powiedziała „Dziennikowi Bałtyckiemu" na drugi 
dzień po złożeniu wniosku przez Zrzeszenie. Dziś jej obawy są jesz
cze większe. Zdaniem pani inspektor niektórzy działacze kaszubscy 
świadomie dążą do konfrontacji i podziału. 

- Już kilka razy słyszałam, jak na Polaków z centralnych regio
nów, którzy przeprowadzili się na Pomorze, mówi się „bose antki". 
Zadziwiające jest jednak to, że o bosych antkach mówią najczęściej 
kaszubscy neofici. Działacze, którzy dopiero od niedawna poczuli 
się Kaszubami i na gwałt uczą się kaszubskiego języka. - To, jak oni 
się zachowują na różnych spotkaniach i zjazdach w naszym regio
nie, ma zwykły odcień faszyzowania - uważa. Gdy kilka lat temu na 
spotkaniu środowisk kulturalnych w Słupsku ktoś zaproponował, 
aby nie upierać się przy nazwie województwa „kaszubsko-pomor-
skiego", o mało nie został zlinczowany. - A poza tym idą wybory 
samorządowe i dla rozgarniętego obserwatora wypadków wszystko 
jest jasne - dodaje Irena Brucka. 

Kociewiacy sugerują w ten sposób, że działacze kaszubscy nie 
mieliby nic przeciwko temu, by pojawiło się hasło: „Polska dla 
Polaków, a Kaszuby dla Kaszubów". Oczywiście najlepiej, gdyby 
zostało sformułowane po kaszubsku. 

Lawina ruszyła 

Kaszubi, i Kociewiacy są pewni swego. Teraz zacznie się 
walka o rząd dusz. Wiadomo, że chodzi również o pienią
dze. Unia Europejska bardzo dba o wszelkie mniejszości i wła

śnie ten argument zdecydował o wniosku Zrzeszenia. Polski parla
ment prawdopodobnie przychyli się do argumentacji Kaszubów. 
Artur Jabłoński już przekonywał komisję do spraw mniejszości, że 
samoświadomość Kaszubów przeżywa prawdziwe odrodzenie. 

- W niektórych kościołach na Kaszubach odprawiane są msze 
święte z kaszubską liturgią słowa. Powstały też w ostatnich 10 la
tach dwa tłumaczenia Nowego Testamentu w tym języku oraz wy
dany został modlitewnik i przekład Księgi Psalmów - mówił. Należy 
raczej wątpić, żeby mogło to doprowadzić do jakiegokolwiek kon
fliktu w wyniku odrodzenia świadomości etnicznej, a potem narodo
wej - czego obawiają się Kociewiacy. 

W muzeum w Pucku jest zazwyczaj pusto. Kasjer był szczerze 
zdziwiony, gdy wyraziłem ochotę, aby obejrzeć garnki, grabie i roż
ki z tabaką. Gdy spytałem, czy słyszał o wniosku złożonym również 
w jego imieniu w Sejmie, stwierdził: - Oczywiście, że tak. 

A co o nim sądzi? - Jak najlepiej. 

W nawiązaniu do artykułu zatytułowanego „RZECZPOSPOLITA KASZUBSKA" autorstwa Pana Michała Wójcika, który 
ukazał się w nr 39/2002 „Przekroju" z dnia 29 września 2002 roku przedstawiam swoje uwagi: 

1. Ponad wszelką wątpliwość wojny kociewsko-kaszubskiej nie będzie. 
2. Powiedziałem, że jeśli Kaszubi, lub raczej część działaczy Zrzeszenia chce uznania za grupę etniczną czy też 

mniejszość etniczną uważając, że mają do tego prawo - to ich sprawa. Nic Kociewiakom do tego. Oczywiście nie 
pochwalam tego pomysłu. 

3. Pan Starosta Artur Jabłoński i Pan redaktor Michał Wójcik mijają się z prawdą pisząc, ze Kociewiacy są sąsiadami 
Kaszubów od kilkudziesięciu lat i że Kociewiacy to napływowa ludność z Polski na dawne tereny Kaszubskie. To właśnie 
dobitnie świadczy o ich wspólnej przecież nie niewiedzy lecz niechęci do Kociewiaków. Podparcie się w tej sprawie 
autorytetem Pana profesora Labudy wywoła pewno reakcję Pana profesora. 

4. Całą sprawę można by potraktować jak burzę w szklance wody, gdyby nie umyślne podgrzewanie wydumanej 
niechęci Kociewiaków do Kaszubów i odwrotnie. 

My Kociewiacy szanujemy sąsiadów Kaszubów i uważamy ich za braci. Na Pomorzu współżyjemy od dawna, nie od 
kilkudziesięciu lat, mamy wspólną historię, podobne obyczaje, lecz wyraźnie też różnimy się. 

Na Kociewiu i na Kaszubach żyje sporo ludności napływowej. To prawda, że na Kociewiu ludności napływowej jest 
więcej i szybciej ona czuje się przynajmniej u siebie. 

Dziękując Ci Arturze za zrobienie mnie i Kociewiakom „gęby", pozdrawiam Cię uśmiechniętego z czapką w rękach 
rozpostartych w szerokim geście, być może mówiącym o Kaszubach od morza do morza, albo jak to mawiał znany 
Pomorzanin od Berlina do Moskwy. , . . 

Z poważaniem 
Starosta Starogardzki 

Andrzej Grzyb 

52 



Przykładem rosnącego zainteresowania działalnością Kociewskiego Kantoru Edytorskiego 
(Sekcji Wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej) jest kilka prac dyplomowych napisanych na 
wyższych uczelniach, m.in. prace Aleksandry Libery i Katarzyny Waldecker, bibliotekarek 
tczewskiej książnicy miejskiej. Praca magisterska Aleksandry Libery zatytułowana Kociewski 
Kantor Edytorski w latach 1985-1998. Analiza oferty wydawniczej, powstała w Instytucie Filologii 
Polskiej (Zakład Nauki o Książce) Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr Elżbiety 
Piotrowskiej. Natomiast Katarzyna Waldecker tytuł magistra obroniła na Uniwersytecie 
Warszawskim (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) pracą Bibliografia 
zawartości „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" napisaną pod kierunkiem prof. Pauliny 
Buchwald-Pelcowej. Efektem tego jest dołączona do niniejszego numeru wkładka bibliograficzna. 

ALEKSANDRA LIBERA 

Promocja i reklama 
wydawnictw KKE 

W chwili powstania w 1985 roku Kociewski Kan
tor Edytorski był jedynym na Kociewiu wy
dawcą czasopisma, w całości poświęconego 

tematyce regionu. Również pozycje książkowe, choć nie
liczne, uzupełniały istniejącą na rynku wydawniczym lukę 
w zakresie tego typu literatury. 

Dopiero rok 1989 zmienił sytuację na polskim rynku 
książki, także tym lokalnym. Zniesienie cenzury i regla
mentacji papieru spowodowało, że zaczęły powstawać 
liczne oficyny wydawnicze. Również na terenie Tczewa 
powołano Wydawnictwo Pomorskie i prywatne wydaw
nictwo „Gazetę Reklamową". Starogard Gdański po 
wycofaniu się z finansowania „Kociewskiego Magazy
nu Regionalnego", redagował własne pismo „Zapiski 
Kociewskie". W tej sytuacji KKE musiał rozwinąć sze
roką działalność marketingową. Jest to sprawa bardzo 
istotna, gdyż bez promocji i reklamy nie można myśleć 
o utrzymaniu się na rynku wydawniczym. 

Przypomnijmy, że marketing, to podporządkowanie 
wszystkich działań przedsiębiorstwa w sferze produk
cji i obrotu towarowego podstawowemu celowi, któ
rym jest zaspokajanie potrzeb nabywcy". Jednym z in
strumentów marketingu jest promocja, której istotą jest 
komunikowanie się nabywcy z otoczeniem rynkowym 
w celu wykreowania potrzeb, poinformowania rynku 
o ofercie, nakłonienia do zakupu, stworzenia i utrwale
nia pozytywnego obrazu, marki towaru lub firmy2. Także 
reklama stanowi podstawowy instrument komunikowa
nia się przedsiębiorstwa z rynkiem, który stanowi 
masową, odpłatną i bezosobową formę prezentowa
nia oferty sprzedaży produktu przez określonego 
nadawcę'. Budowaniem dobrego imienia firmy i zdoby
waniem dla niej przychylności poprzez działania mają
ce na celu ustanowienie i utrzymanie jak najlepszych 
stosunków firmy z otoczeniem, zajmuje się public rela-
tions4. Promuje on nie towar czy usługę, ale przede 
wszystkim nadawcę. 

Korzystając z wymienionych elementów marketingu 
tczewska oficyna usiłuje tak kierować swoją polityką wy

dawniczą, aby spełnić oczekiwania czytelników, mieszkań
ców Kociewia. W związku z pojawieniem się w lokalnym 
środowisku konkurencyjnych instytucji, KKE zmuszony 
jest do prowadzenia bardziej agresywnych form promocji 
i reklamy swojej oferty wydawniczej. 

Strategia marketingowa winna obejmować także spon
sorów. W zamian za dobrowolne świadczenia finansowe i rze
czowe, omawiany edytor, oferuje informacje o sponsorowa
niu w swoich wydawnictwach oraz udział w spotkaniach 
okolicznościowych. 

W ramach swoich możliwości KKE dba o informowa
nie odbiorców o możliwościach wydawniczych. Orga
nizuje spotkania autorskie, nawiązuje współpracę z księgar
niami, zamieszcza recenzje w prasie lokalnej. Stoisko 
z publikacjami tczewskiego edytora można też zobaczyć na 
imprezach kulturalnych, społeczno-gospodarczych oraz fe
stynach w Tczewie i okolicach. 

Spotkania autorskie 

K ociewski Kantor Edytorski od lutego 1994 roku zo
stał Sekcją Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Tczewie. Biblioteka, jako instytucja kultural

na, popularyzację książek zalicza do swoich podstawowych 
zadań. Organizowane spotkania autorskie zaczęto łączyć 
z promocją książek własnej sekcji wydawniczej. Miały one 
na celu zaprezentowanie każdej nowo wydanej publikacji, 
a także przybliżenie osoby twórcy. Było to szczególnie 
ważne, gdy autor debiutował w środowisku. Na promocję 
książek zapraszani byli przedstawiciele władz miasta Tcze
wa, środowisk kulturalnych, sponsorzy, a także osoby za
praszane przez autorów. Osobę pisarza, jego twórczość 
przedstawiał redaktor naczelny KKE - Roman Landowski, 
bądź wybrany wcześniej prelegent lub też autoprezen
tacji dokonywał sam autor. Często odczytywano wy
brane fragmenty promowanej książki. Zebrani goście 
mogli także zadawać pytania dotyczące twórczości, czy 
okoliczności powstania danego dzieła. Po części oficjalnej 
była okazja do rozmów indywidualnych z autorem, a także 
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do otrzymania autografu na zakupionym egzemplarzu pro
mowanej książki. 

Pierwsze tego rodzaju spotkanie zorganizował KKE 
z okazji wydania tomiku wierszy Wacława Krakowskiego 
pt. „Chłopak z Królowej Jadwigi". Miało ono miejsce 
21 kwietnia 1995 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w Tczewie. Inne zorganizowane przez bibliotekę 
spotkania promowały twórczość takich pisarzy, jak: Józef 
Weltrowski, Józef M. Ziółkowski, Ilona Brzozowska, Witold 
Bielecki. 

Szczególną oprawę miała promocja książki pt. „Kultura 
ludowa Kociewia". Była ona połączona z uroczystością 
z okazji 10-lecia KKE, która odbyła się 17 maja 1996 roku 
w Tczewie. 

Także długo oczekiwana monografia Tczewa, która uka
zała się pod koniec czerwca zgromadziła dnia 2 lipca 1998 
roku liczne grono gości. Przybyli na spotkanie autorzy: 
Wiesław Długokęcki i Barbara Okoniewska, pracownicy na
ukowi Uniwersytetu Gdańskiego, którzy promowali książkę. 

Nie wszystkie jednak spotkania związane z wydawnic
twami KKE odbywały się w MBP w Tczewie. Album „Tczew 
w starej fotografii" został po raz pierwszy zaprezentowany 
na wystawie pokonkursowej „Tczewianie w fotografii", któ
ra miała miejsce w Muzeum Wisły w grudniu 1997 roku. 

Forma promocji, jaką były spotkania autorskie pozwa
lała na poznanie autora, jego twórczości, z drugiej zaś stro
ny wzbudzała zainteresowanie innymi publikacjami twór
ców regionu wydawanymi przez KKE. 

„Regał regionalny" w księgarniach 

Do roku 1989, kiedy istniała dobrze rozwinięta sieć 
kiosków i placówek RSW „Prasa-Książka-Ruch" 
na terenie Tczewa, Starogardu Gd. i okolic, tam wła

śnie można było znaleźć kolejne numery „KMR" i książki 
KKE. Z chwilą przejęcia kiosków z prasą i księgarń przez 
osoby i instytucje prywatne, nie wszystkie placówki były 
zainteresowane rozprowadzaniem literatury regionalnej 
tczewskiej oficyny. Wśród tczewskich księgarń publi
kacje KKE można kupić w księgarni „Poemat" miesz
czącej się na placu gen. Hallera oraz w sieci księgarń 
„Vademecum". Wydzieliły one oddzielne miejsca, na
zwane „Regałem Regionalnym", na książki o regionie Po
morza, w tym Kociewia. 

Sprzedażą „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 
i publikacji KKE zajmowały się przez pewien czas także filie 
biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 
W roku 1997 dyrekcje biblioteki i KKE podjęły decyzję 
o utworzeniu punktu sprzedaży wydawnictw regionalnych 
w budynku biblioteki przy ulicy J. Dąbrowskiego 6. Plano
wano wówczas, że znajdą się w nim także prace miejsco
wych twórców ludowych. Jednak do tej pory artyści nie 
wykazali zainteresowania tą formą sprzedaży. 

Stoisko zaczęło działać w sierpniu 1997 roku i cieszyło 
się dużym powodzeniem. Oprócz stałych klientów poszu
kujących nowości i wznowień wydawnictwa, sklepik od
wiedzają turyści, także zagraniczni. Dużym zaintereso
waniem cieszył się wśród kupujących „Tczew w starej 
fotografii" wydany w językach: polskim, angielskim i niemiec
kim oraz „Historia Tczewa". Punkt sprzedaży umiejscowiony 
na parterze, blisko głównego wejścia do budynku, charak
teryzuje się łatwym dostępem. Wyeksponowane książki 
i czasopisma pozwalają zapoznać się z ofertą 

Reklama i promocja KKE i jego wydawnictw 
na imprezach lokalnych i pozalokalnych 

Pragnąc zaznaczyć swoją obecność w środowisku, KKE 
prezentuje publikacje regionalne na uroczystościach 
i festynach z okazji świąt, rocznic, a także na targach 

i wystawach handlowych. 
Imprezy rocznicowe, organizowane przez Zespół 

Szkół Ekonomicznych w Tczewie, z okazji 50-lecia ist
nienia w maju 1995 roku zgromadziły wielu gości, by
łych absolwentów, uczniów i nauczycieli. KKE na zle
cenie szkoły wydał książkę opisującą jej dzieje 
pt. „Wspólny fragment biografii". Na uroczystości 
w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie można było 
kupić tę publikację. Przy okazji wydawnictwo zaprezen
towało inne swoje książki oraz czasopismo. 

Również pół wieku istnienia MBP w Tczewie, które 
obchodzono 12 marca 1996 roku, stworzyło możliwość 
promocji jej sekcji wydawniczej, czyli omawianego Kociew
skiego Kantoru Edytorskiego. 

Do kalendarza imprez odbywających się w Tczewie 
wpisały się na stałe Dni Ziemi Tczewskiej. W ciągu ich 
trwania odbywa się wiele imprez kulturalnych i rozrywko
wych. Jedną z nich był „Festyn nad Wisłą" odbywający 
się na wolnym powietrzu. Wśród różnych stoisk można 
było zobaczyć stoisko z książkami tczewskiej oficyny. 

Było ono także widoczne na imprezie „Tczewskie So
bótki", na cyklicznie odbywającym się Festiwalu Twórczo
ści Sakralnej czy na zakończeniu Pierwszego Kongresu 
Kociewskiego w październiku 1995 roku w Tczewie. 

KKE zaznaczył także swoją obecność na targach i wy
stawach promujących działalność gospodarczą. Co roku 
w maju odbywa się Pomorskie Forum Gospodarcze. Pro
mocja osiągnięć różnych firm jest okazją do zaprezentowa
nia także walorów turystycznych i osiągnięć kulturalnych 
regionu. Stąd obecność tam przedstawicieli poszczegól
nych gmin kociewskich ukazujących swoje mikroregiony. 
Nie zabrakło stoiska KKE wydającego książki o szeroko 
pojętej tematyce kociewskiej. 

Publikacje tej oficyny zaprezentowano także na Mię
dzynarodowych Targach Poznańskich, które w roku 
1998 odbywały się w dniach 24-27 listopada. Na ich 
terenie zorganizowano Targi Inwestycyjne Miast Pol
skich „1NVESTCITY", gdzie Tczew eksponował walory 
gospodarcze oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„Tczew-Żarnowiec". 

Przegląd imprez, w których KKE uczestniczył pozwala 
sądzić, iż wydawnictwo stara się zaistnieć w środowisku. 
Eksponując swój dorobek wydawniczy na festynach, wy
stawach, targach pragnie zainteresować potencjalnych 
czytelników swoją ofertą książkową i czasopism. 

Recenzje prasowe 
o Kociewskim Kantorze Edytorskim 

Wydawnictwo od początku utrzymuje kontakty 
z prasą lokalną, starając się na jej łamach re
klamować swoją działalność wydawniczą. 

Artykuły dotyczące tej instytucji zamieszczały: „Głos Wy
brzeża", „Dziennik Bałtycki" czy „Gazeta Tczewska", a więc 
gazety opisujące sprawy regionu oraz kolportowane na 

| jego terenie. 
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Wśród tekstów poświęconych KKE można wyróżnić 
trzy grupy, a mianowicie te poświęcone samej oficynie i jej 
planom, przybliżające wydane książki oraz zawiadamiające 
o kolejnych numerach pisma, „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego". 

O rozpoczęciu działalności wydawniczej przez KKE po
informowało m.in. „Pomorze" z 1986 roku w rubryce „Kro
nika Kulturalna Kociewia"5. O planach na przyszłość, po 
roku działania instytucji, rozmawiał z redaktorem naczel
nym, Romanem Landowskim, przedstawiciel „Dziennika Bał
tyckiego" Józef M Ziółkowski6. 

Również w „Dzienniku Bałtyckim" z dnia 8 lutego 1988 
roku ukazał się artykuł Anny Jęsiak pt. „Kociewski „rene
sans"7. Wówczas KKE miał już na swoim koncie wydawni
czym trzy numery „KMR" oraz siedem publikacji książko
wych i następne w planach. W tym samym roku Kazimierz 
Ickiewicz pisząc o wydawcach i książkach na Pomorzu Gd. 
wymienił tczewską oficynę pośród Wydawnictwa Morskie
go, Krajowej Agencji Wydawniczej czy Regionalnej Pra
cowni Krajoznawczej PTTK w Gdańsku8. 

Kolejne podsumowania osiągnięć regionalnego wy
dawnictwa ukazały się w prasie lokalnej z okazji 10-lecia 
jego działalności, w artykułach: „Jubileusz Kociewskiego 
Kantoru"9, „Spotkanie z książką"10, „Dojrzały dziesięciola
tek"", „Na prostej"12, „Zaczął drugie dziesięciolecie"13. 

Stałych czytelników „KMR" i publikacji Kantoru ucie
szyła zapewne informacja o ukoronowaniu go na I Ogól
nopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych w Sta
szowie, o czym donosiła prasa pod koniec maja 1998 
roku14. Nagroda „Łukasza" świadczyła o dużym profe
sjonalizmie zespołu redakcyjnego, widocznym w jego 
wydawnictwach. 

Obok zapowiedzi oraz informacji o nowościach książ
kowych KKE, ważne miejsce przypadło relacjom ze spo
tkań autorskich i promocyjnych. „Pomiędzy niebem a zie
mią"15 oraz „Wiersze z pokory i wrażliwości"16, to teksty 
Józefa M. Ziółkowskiego dotyczące debiutu młodej poetki 
tczewskiej, Ilony Brzozowskiej. Zarówno „Głos Wybrze

ża", „Dziennik Bałtycki" jak i „Gazeta Tczewska" pisały 
o książce Witolda Bieleckiego pt. „Przemijają lata, pozosta
ją ślady", a także o dwóch wydaniach „Słownika krzyżów-
kowicza". Znany tczewski dziennikarz, Józef M. Ziółkow
ski w dniu 29 stycznia 1997 roku promował swoją książkę 
„Drogi do sukcesu". Faktu tego nie pominęli jego redak
cyjni koledzy z „Dziennika Bałtyckiego" zamieszczając re
lację z promocji w MBP1 7. 

Najwięcej jednak miejsca w prasie poświęcano mono
grafii o Tczewie. O postępach prac nad dziełem pisał 
12 kwietnia 1996 roku „Dziennik Bałtycki"18. W dwa lata 
później prasa donosiła o ukazaniu się tej oczekiwanej książki. 
„Dzieje miasta"19, „Promocja w bibliotece"20, „Tczew ma 
swoją monografię"21, „Materiałów na drugi tom"2 2 - oto 
tytuły jakie pojawiały się na przełomie czerwca i lipca 1998 
w prasie lokalnej. 

Również wydrukowanie kolejnych numerów „KMR" 
reklamowano na łamach gazet codziennych. Nagłówki 
anonsów często się powtarzały: „Powstaje magazyn wie
dzy o Kociewiu"23, „Pierwszy numer „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego"2 4; „Nowy numer „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego"2 5, „Kolejny numer magazynu 
kociewskiego"2 6. Podawano zawartość danego numeru, 
zwracano uwagę na co ciekawsze teksty, kontynuację 
stałych działów. Informowano też, gdzie można naby
wać pismo. 

Recenzje prasowe często były wykorzystywane 
jako środek reklamy i promocji KKE, ze względu na po
wszechność prasy i łatwość dotarcia do niej. Stanowi
ły jedno ze źródeł informacji dla czytelników o nowo
ściach wydawniczych KKE, a także o działalności samej 
instytucji. 

Wszystkie z wymienionych i omówionych form pro
mocji i reklamy wydawnictw KKE stosowane były w rów
nym stopniu. Starano się wykorzystać każdą możliwość 
do zaprezentowania w jak najszerszy sposób i wśród naj
większej liczby potencjalnych odbiorców dorobku ponad 
dziesięciu lat oficyny z Tczewa. 
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Nasze promocje 

LUCYNA KOŚNI 

Jak długo 

dzisiaj jeszcze jestem 
kroczę pośród drzew 
potykam się o konary 
ale tylko ciałem 
myśli moje nieznane 

Cichutko przemykam alejkami 
czasami wyciągam rękę 
nie o to prosiłam 
chciałabym nawałnicy 

puste krzesło przy stole 
zajmie ktoś inny 
nie pomyślą 
może zauważą 
chociaż przez chwilę 

Gdy cię nie widzę 

Gdy cię nie widzę 
przyrzekam 
obiecuję 
że usta otworzę 
szczerością zaskoczę 

Gdy cię oglądam 
milknę 
aurę tajemną tworzę 
zapominam 
o sobie 

Gdy wracam 
myślę 
za dni kilka 
znów zobaczę 
dojrzeję 

Gdy cię nie widzę... 
7 września 2002 

Niespełniona 

W zawiłości swojej natury 
tajemnością otulona 
zamknięta za stalowymi drzwiami 
w pozornie nieistotnej egzystencji drzemię 

Nikomu nieznane marzenia 
spragnione spełnienia 
żałośnie domagają się światła 

Głodna normalności 
znudzona grą pozorów 
pukam 

uderzam 
Nikt nie słyszy 

Delikatnie otwieram 
wychylam niespokojnie głowę 
rozglądam się dookoła 
Zbyt późna godzina 
Idę spać 

Przed siebie 

Jestem falą wzburzonego oceanu 
marząc o chwili wytchnienia 
rozpędzona płynę przed siebie 
powoli tracąc siły 
znikam 
20 czerwca 2002 
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