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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Od redaktora
W poprzednim numerze Kociewskiego
Magazynu Regionalnego poinformowaäam
Czytelników o tym, Ĕe do grona wspóäfinansujacych wydawanie tego pisma doäñczyä tylko samorzñd miasta Skarszewy.
Dzisiaj mogö powiedzieè, Ĕe nie tylko,
bo z pomocñ przyszedä Burmistrz Miasta
i Gminy Pelplin, Andrzej Stanuch, który
zobowiñzaä siö zakupiè rocznie 200 egz.
kwartalnika i przekazaè go do jednostek
organizacyjnych gminy. Pismo bödzie
dostöpne w Miejskim OĈrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz
w szkoäach.
Czytelnicy bödñ mogli poznaè historiö
Pelplina oraz dowiedzieè siö o wielu wydarzeniach kulturalnych, dziejñcych siö wäaĈnie w tym mieĈcie i gminie.
Mam nadziejö, Ĕe wspóäpraca bödzie
däugotrwaäa i owocna.
Aktualny nr KMR zawiera wiele ciekawych artykuäów, ale ja chciaäabym zwróciè
uwagö Czytelników na zamieszczony na
str. 46-47 Regulamin I Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego i zachöciè do wspóäpracy nauczycieli wszystkich szkóä i przedszkoli.
Z okazji ogäoszonego roku 2008 Rokiem
ēuäaw proponujö obszerny materiaä Tadeusza Wryczy, poĈwiöcony zagroĔeniom powodziowym ze strony Wisäy.
Szczególnie polecam do przeczytania
doĈè kontrowersyjny materiaä Patryka Gabriela, który zadaje nam pytania: czym jest
Kociewie i czy istnieje. Autor uĈwiadamia
nam, jak ludziom mäodym (nie wszystkim)
maäo znana jest ta kraina lub teĔ nie znajñ
jej w ogóle.
Aby to zmieniè, musimy jeszcze bardziej
propagowaè nasz region, do czego zachöcam równieĔ inne gminy.
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KAZIMIERZ DENEK

Dobra szkoáa
i jej nauczyciel
dokoĔczenie

Ewaluacja jakoĞci pracy nauczyciela

O

jakoĞci systemu edukacji moĪemy mówiü tylko wtedy, gdy jej korelaty przyczyniają siĊ w optymalnym
stopniu do realizacji wartoĞci i celów36. Oznacza
to doskonalenie funkcjonowania szkoáy, zwiĊkszenie efektywnoĞci jej pracy. Reforma systemu edukacji przywiązuje
wielką wagĊ do jakoĞci pracy szkoáy, a w jej obrĊbie aktywnoĞci nauczyciela. Nakáada obowiązek jej okreĞlania drodze
ewaluacji37.
Punktem wyjĞcia dla ewaluacji edukacji szkolnej jest
ocenianie osiągniĊü ucznia, czyli tego, co on potrafi spoĞród
czynnoĞci przewidzianych do opanowania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ewaluacja osiągniĊü uczniów
w sensie poznawania, kontroli, analizy i oceny ich wiedzy
i umiejĊtnoĞci zalicza siĊ do podstawowych ogniw procesu dydaktyczno-wychowawczego wspóáczesnej edukacji
szkolnej. Nie jest ona celem samym w sobie tego procesu,
lecz jego etapem, a zarazem Ğrodkiem prowadzącym do
samokontroli i samooceny wiedzy i umiejĊtnoĞci uczniów.
Pomimo wielu poszukiwaĔ zagadnienie kontroli i oceny
wiedzy i umiejĊtnoĞci uczniów nie zostaáo naleĪycie rozwiązane. Ciągle siĊ o nim jeszcze mówi jako o „nieĞmiertelnym, otwartym” problemie weryfikacji wyników ksztaácenia, wzglĊdnie ewaluacji rezultatów edukacji szkolnej, nad
którym nie ustają spory i dyskusje.
RozpoczĊta w naszym kraju reforma systemu edukacji stawia na porządku dziennym ocenianie postĊpów
ucznia w nauce i nadaje mu inny, nowy wymiar. Polega on na odejĞciu od oceniania wiadomoĞci, umiejĊtnoĞci i nawyków uczniów na rzecz ewaluacji ich
kompetencji. Powoduje to, Īe ocenianie teoretycznych
i praktycznych umiejĊtnoĞci ucznia staje siĊ procesem
i urasta do waĪnego elementu ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i efektywnoĞci pracy szkoáy.
Ocenianie przede wszystkim ma: dostarczyü uczniowi
informacji o jego kompetencjach (które z umiejĊtnoĞci
i na jakim poziomie ma juĪ opanowane), ukazaü autentyczne z tego zakresu sukcesy, niedociągniĊcia, usterki,
braki i poraĪki. Uzupeánienie tych informacji stanowi
konstruktywny komentarz nauczyciela co zrobiü Īeby
uporaü siĊ z niepowodzeniami, a nastĊpnie ponownie
zaprezentowaü osiągniĊcia i poddaü je ocenie. UczeĔ
zostaje wáączony do wspóáodpowiedzialnoĞci za efekty edukacji w szkole. Z czasem uczeĔ traktowany podmiotowo i po partnersku sam moĪe i potrafi zadecydowaü, które z umiejĊtnoĞci i na jakim poziomie moĪe
osiągnąü. Pojmowane w ten sposób ocenianie osiągniĊü
szkolnych ucznia sprzyja umiejĊtnoĞci samokontroli
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i samooceny jego wáasnych moĪliwoĞci edukacyjnych
oraz motywuje go do coraz lepszych efektów ksztaácenia.
Wbrew obiegowym opiniom obiektywne ocenianie osiągniĊü szkolnych uczniów naleĪy do pracocháonnych i czasocháonnych czynnoĞci zawodu okreĞlanego „trudnym siewem”.
Poprzedzają je takie záoĪone dziaáania, jak: analiza wymagaĔ
podstaw programowych nauczania; operacjonalizacja celów
ksztaácenia, zgodnie ze wskazaniami kategorii taksonomicznych i poziomów wymagaĔ poszczególnych ocen szkolnych;
sformuáowanie jednoznacznie rozumianych przez ucznia
wymagaĔ stawianych mu w procesie edukacji szkolnej; zaplanowanie badaĔ wyników ksztaácenia o charakterze diagnostycznym ksztaátującym i sumującym oraz przygotowanie
korespondujących z nimi narzĊdzi pomiaru dydaktycznego;
przeprowadzenie zaplanowanych badaĔ osiągniĊü szkolnych
ucznia i caáej klasy; analiza otrzymanych rezultatów i ich interpretacja oraz poinformowanie o tym bezpoĞrednio zainteresowanych efektami edukacji szkolnej38.
W rezultacie tej procedury postĊpowania formuáuje
siĊ wnioski odnoszące siĊ do ucznia (jakie podejmie siĊ
przedsiĊwziĊcia, Īeby mu pomóc w osiągniĊciu sukcesu), nauczyciela, procesu ksztaácenia (decyzje o zmianach
w treĞciach, metodach, formach i Ğrodkach dydaktycznych).
Trzeba dąĪyü, Īeby ocenianie to stosowali w szkole wszyscy nauczyciele. Dopiero wtenczas bĊdzie moĪna mówiü
o tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągniĊü szkolnych39.
W artykule tym, zgodnie z jego tematem ewaluacjĊ odniesiemy tylko do jakoĞci pracy nauczyciela. Termin „ewaluacja” pojawia siĊ coraz czĊĞciej w edukacji i naukach
o niej. Los modnych sáów jest bardzo zbliĪony: im wiĊcej
sáów zyskuje dziĊki nim przejrzyste wyjaĞnienie, tym bardziej stają siĊ mĊtne i niejasne.
Jak wszystko, co ludzkie, pojĊcia ulegają deprecjacji
przez ząb czasu, najbardziej bezlitosny dla tych, które są
najwaĪniejsze. Z czasem stają siĊ wytartą monetą. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe rodząc siĊ, pozwoliáy dostrzec najbardziej Ĩródáowe oprawy. Z czasem stają siĊ juĪ tylko
hasáem, które odciĊte od korzeni Ĩródáowego rozumienia,
mówi wszystko i nic. Z tego powodu niezbĊdny jest namysá
nad prawdziwym ich Ĩródáem, czyli nawrót do sensu. Tylko
w ten sposób moĪna doĞwiadczyü przez nie wglądu w edukacjĊ i nauki o niej.
Ewaluacja jakoĞci pracy nauczyciela obejmuje wydawanie opinii o wartoĞci jego aktywnoĞci, poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie informacji o niej, w kontekĞcie
znanych celów, kryteriów i wartoĞci.
Do celów ewaluacji jakoĞci pracy naleĪy: dostarczenie
uĪytecznych wskaĨników okreĞlających to, co jest dobre
i winno byü ulepszane. WaĪna jest znajomoĞü pozytywnych elementów pracy nauczyciela, by móc analizowaü
i rozumieü istotĊ sukcesu; promowanie wáasnych moĪliwoĞci
i odpowiedzialnoĞci za efektywnoĞü swojej pracy; wprowadzenie takich form efektywnoĞci pracy nauczyciela, które
bĊdą pomocne i wykorzystane (zakáada siĊ Īe nauczyciele
powinni wiedzieü jak posáuĪyü siĊ danymi o swojej pracy
dla celów jej udoskonalenia); okreĞlenie ponadczasowych
trendów doskonalenia i efektywnoĞci pracy; gwarantowanie
równych moĪliwoĞci rozwoju uczniom; dąĪenie do wáasnego mistrzostwa pedagogicznego.
OsiągniĊcie celów uznawanych za waĪne wymaga wyboru kryteriów oceny zalet i wartoĞci jakoĞci pracy nauczyciela. Wybór kryteriów stanowi jedno z najtrudniejszych
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zadaĔ w ewaluacji edukacyjnej. WiĊkszoĞü ekspertów ewaluacyjnych podziela opiniĊ, Īe przy okreĞlaniu kryteriów
szacowania kaĪdego obiektu, trzeba wychodziü ze specyfiki
jego kontekstu i funkcji jaką ma peániü jego ewaluacja.
Przyjmuje siĊ, Īe przy ocenie zalet i wartoĞci ewaluacji
jakoĞci pracy nauczyciela punktem wyjĞcia są nastĊpujące
kryteria: zdolnoĞü wychodzenia naprzeciw rozpoznawanym
potrzebom aktualnych i potencjalnych uczniów; realizowanie narodowych celów, ideaáów lub wartoĞci spoáecznych;
zgodnoĞü z przyjĊtymi standardami i normami; realizowanie wáasnych uprzednio okreĞlonych celów; przewyĪszanie
jakoĞcią obiektów alternatywnych; rzetelnoĞü w realizacji
zadaĔ związanych ze stanowiskiem lub peánionymi funkcjami; peána realizacja zadaĔ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuĔczych szkoáy; realizowanie innych czynnoĞci
wynikających z zadaĔ statutowych szkoáy; kierowanie siĊ
w codziennych dziaáaniach edukacyjnych dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, postawĊ moralną i obywatelską z poszanowaniem osobistej godnoĞci.
Ewaluując jakoĞü pracy nauczyciela, naleĪy siĊ zdecydowaü, które jej aspekty i wymiary mają byü poddane temu
procesowi. Pozwoli to stwierdziü, jaki rodzaj informacji naleĪy zgromadziü i w jaki sposób ją analizowaü. Z literatury
przedmiotu dotyczącej ewaluacji wynika, Īe naleĪy gromadziü jak najwiĊcej informacji. Nie powinny siĊ one ograniczaü do wąsko pojĊtej ewaluacji wyników. Nie oznacza to,
Īe naleĪy zbieraü wszystkie moĪliwe dane, moĪna koncentrowaü siĊ na niektórych z nich, w zaleĪnoĞci od priorytetów
ewaluacyjnych. Zaleca siĊ gromadzenie informacji wokóá
takich zmiennych kaĪdego obiektu, jak: cele obiektu; ich
strategia i plany dziaáania; proces wcielania ich w Īycie; rezultaty oddziaáywania.
Ewaluując jakoĞü pracy nauczyciela naleĪy okreĞliü rodzaj funkcji, jaką ma ona peániü. W literaturze przedmiotu
wymienia siĊ nastĊpujące funkcje ewaluacji edukacyjnej:
formatywną – zapewniającą postĊp, wykorzystuje siĊ ją do
usprawniania i rozwijania dziaáaĔ oraz wspomagania osób
lub programów; konkluzywną – sáuĪy ona do sprawozdawczoĞci, nadawaniu certyfikatów lub selekcjonowaniu; spoáeczno-polityczną – wykorzystywana jest do ksztaátowania
motywacji i promowania okreĞlonych stosunków spoáecznych; administracyjną – dla sprawowania wáadzy.
Funkcje te wymagają róĪnych metod ewaluacyjnych.
Ewaluacja jakoĞci pracy nauczyciela wymaga posáuĪenia
siĊ wieloma metodami áącznie, by niedoskonaáoĞci jednej
metody rekompensowaáy zalety pozostaáych. Wybór metod
oraz narzĊdzi zaleĪy od typu problemu, na który chcemy odpowiedzieü. KompetentnoĞü stosowanych metod wiąĪe siĊ
z potrzebami informacyjnymi uĪytkowników ewaluacji.
Skuteczna ewaluacja wymaga równieĪ analizy Ğrodowiska
w jakim dziaáa nauczyciel, aby zrozumieü: jak?, kiedy?,
gdzie? i czy w ogóle ewaluator moĪe pomóc?
Za podstawĊ oceny przebiegu ewaluacji przyjmuje siĊ
standardy. Zapewnią one optymalną równowagĊ miĊdzy:
przydatnoĞcią – moĪliwoĞü wykorzystania ewaluacji i jej
praktycznoĞü; rzetelnoĞcią – ewaluacja winna ujawniaü
i przekazywaü informacje technicznie adekwatne; wykonalnoĞcią – realizm i rozwaĪnoĞü ewaluacji; przyzwoitoĞcią
– ewaluacja powinna byü przeprowadzona w sposób zgodny
z prawem i etyczny.
Do przeprowadzenia ewaluacji uprawnieni są kompetentni i godni zaufania ewaluatorzy. Wchodzą oni w skáad
zespoáów, które posiadają: techniczne kompetencje w dzie-
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dzinie dokonywania pomiarów, metodologii badawczej oraz
technik analizy danych; umiejĊtnoĞü rozumienia spoáecznego kontekstu ewaluacji; zdolnoĞü organizacyjną; cechy
obiektywizmu i odpowiedzialnoĞü; umiejĊtnoĞü nawiązywania dobrych stosunków z ludĨmi oraz porozumienia siĊ
z osobami i grupami wáączonymi w ewaluacjĊ; integralnoĞü
osobowoĞciową.
Nauczyciel, Īeby uzyskaü awans, musi przede wszystkim
speániü wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne niezbĊdne
do zdobycia ustalonego szczebla hierarchii zawodowej. Jest to
zrozumiaáe skoro pamiĊta siĊ, Īe zadania, którymi ma wykazaü
siĊ nauczyciel wymagają innych niĪ dotychczas kompetencji interpersonalnych, autokreacyjnych i realizacyjnych. Wynikają one
z zaáoĪeĔ o ekspresyjnym, twórczym, nowatorskim i stale rozwijającym siĊ nauczycielu. Odnoszą siĊ do: wartoĞci i postaw, dyspozycji, umiejĊtnoĞci oraz wiedzy. Wymagają autonomii zawodowej nauczyciela, przeksztaácenia siĊ z wykonawcy odgórnych
decyzji w samodzielnego profesjonalistĊ, dobrze znającego swoją pracĊ i odpowiadającego za jej rezultaty. InnowacyjnoĞü, dziaáania na rzecz szkoáy, podwyĪszanie jakoĞci pracy, wspóápraca
z samorządem terytorialnym i organizacjami dziaáającymi na
rzecz edukacji staáy siĊ niemalĪe zasadniczym obowiązkiem
nauczyciela.
Wraz z rozwojem i postĊpem cywilizacji informacyjnych
zmienia siĊ misja nauczyciela. Przeksztaáceniu ulegáa teĪ
podstawowa rola nauczyciela. Z przekaĨnika wiedzy przeksztaáca siĊ w przewodnika i doradcĊ swoich wychowanków.
Nowa rola wymusza od nauczyciela poznawania technologii
informacyjnej oraz doskonalenia swego warsztatu pracy. To
z kolei wymaga ustawicznego samoksztaácenia, doskonalenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji.
W ewaluacji stawiamy pytania kto? i co? Kto jest ewaluatorem i co ewaluujemy? W procedurze awansu zawodowego nauczyciela ewaluatorami mogą byü: dyrektor szkoáy
lub placówki, przedstawiciele organu sprawującego nadzór
pedagogiczny oraz prowadzącego szkoáĊ, komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne oraz rodzice, których opinii
zasiĊga dyrektor oceniając dorobek zawodowy nauczyciela
za okres staĪu. Formalne usytuowanie rodziców i uczniów
w systemie ewaluacji pracy nauczyciela i szkoáy rodzi pytanie o ich kompetencje, a takĪe stwarza potrzebĊ wprowadzenia programu edukacji wiedzy o kontrolowaniu
i ocenianiu zawodowego funkcjonowania czáowieka,
w tym nauczyciela40.

Konkluzje

Z

miany, które zachodzą w Ğwiecie, Europie, Polsce
stawiają przed edukacją nowe wyzwania. Sprostaü
im moĪe jedynie szkoáa jutra. MoĪna o niej powiedzieü jako o szkole: mądrej, cywilizacyjnie rozwiniĊtej,
o przyjaznym obliczu, skutecznie przeciwdziaáającej
niepowodzeniom szkolnym, traktującej je jako „pedagogiczne wyzwanie dla wspóáczesnoĞci”41, wzbudzającej na
lekcjach, zajĊciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych nie
tylko zaciekawienie, zainteresowanie i zamiáowanie do
poszczególnych przedmiotów szkolnych, lecz takĪe do
sztuki, techniki, kultury sportu, krajoznawstwa i turystyki42. Chodzi o mądroĞü w sensie: pragmatycznej wiedzy
eksperckiej; równowagi miĊdzy wiedzą a zwątpieniem;
zdolnoĞci dostrzegania problemów i zadawania wáaĞciwych pytaĔ; holistycznego procesu poznawczego; postawy metapoznawczej; wysokiej kultury poznawczej43. In-
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teresująca nas tu szkoáa nie moĪe pominąü takich kwestii
wspóáczesnoĞci, jak nihilizm, przemoc, agresja, narkotyki, alkoholizm, nikotynizm, reakcja na záo, szacunek i tolerancja dla innych44.
Szkoáa ta zadba o to, Īeby uczniowie ambitni, zdolni,
pracowici mieli szansĊ szybkiego rozwoju, niehamowanego
przez rówieĞników przeciĊtnych, którym siĊ nic nie chce.
Najbardziej zdolnym i mądrym stworzy warunki powstawania uczniowskich elit intelektualnych. BĊdą one w przyszáoĞci tworzyü wzorce postĊpowania spoáeczeĔstwa. JakĪe
trafne i aktualne są sáowa Sokrata Janowicza ...naród bez
elity (jest) jak ciaáo bez gáowy. Zamiast obywateli ma zbiorowisko przewodów pokarmowych ze swymi odruchowymi potrzebami. To inteligencja jest zbiorowym kustoszem pamiĊci
narodowej i ogólnoludzkiej45.
Szkoáa jutra opiera siĊ na kompetentnym nauczycielu. Obejmuje ono: ksztaácenie wstĊpne, praktyki,
wprowadzenie do zawodu, doksztaácanie i doskonalenie w toku pracy oraz podwyĪszanie kwalifikacji w rezultacie zdobywanie stopni specjalizacji zawodowej.
Etapy te stanowią logiczny proces stawania siĊ nauczycielami – coraz uĪyteczniejszymi profesjonalistami,
Ğwiadomymi niezbĊdnoĞci staáych poszukiwaĔ nowych
rozwiązaĔ w swej pracy i koniecznoĞci doksztaácania
siĊ oraz doskonalenia zawodowego. Oznacza to, Īe stawanie siĊ nauczycielem kompetentnym odbywa siĊ
w czasie jego caáoĞciowego rozwoju zawodowego46. Trzeba je uczyniü przedmiotem funkcjonalnego, holistycznego, wielostopniowego ksztaácenia i doskonalenia nauczycieli.
Nie moĪe ono mieü charakteru statystycznego, podlegaü
ustawicznym zmianom. Są one jej nieodáączną cechą zawodu nauczycielskiego. JednoczeĞnie są jednak dziedziną ponadkadencyjną. Nie moĪna nią manipulowaü po kolejnych
zmianach na scenie politycznej Polski, które przypomina
„odbijanie siĊ od Ğciany do Ğciany co cztery lata”47. Oznacza to, Īe nie ma tu „miejsca na gwaátowne zmiany”. Trzeba
w niej kierowaü siĊ zasadą T. Hausena „toczącej siĊ reformy”.
Dokonujące siĊ zmiany w systemie oĞwiaty i wychowania szkolnictwa wyĪszego oraz ksztaácenia, doksztaácania
i doskonalenia nauczyciela trzeba widzieü nie tylko w kontekĞcie „toczącej siĊ reformy”, lecz takĪe w dáuĪszej perspektywie czasu z pozycji nauk o edukacji, ponad opcjami
politycznymi w aspekcie wielopáaszczyznowych uwarunkowaĔ spoáeczno-ekonomicznych (zwáaszcza kapitaáu ludzkiego) oraz wymagaĔ spoáeczeĔstwa wiedzy48.
Rozwiązywaniu w interesujący i przystĊpny sposób tych
problemów sprzyja dialog, którego uczestnikami poza Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa WyĪszego, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu, bĊdą pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice,
samorządy lokalne, związki zawodowe dziaáające w resorcie
oĞwiaty.
Jakkolwiek zawodem nauczyciela interesują siĊ filozofowie, pedagodzy, psycholodzy, socjologowie od wielu lat,
to jednak problematyka jego roli, funkcji, czynnoĞci i zadaĔ
w edukacji pozostaje nadal otwarta, aktualna i waĪna. Nie
posiadamy dotąd wiarygodnego obrazu nauczyciela edukacji jutra49, rejestru jego cech psychodydaktycznych, stanowiących podstawĊ ksztaátowania osobowoĞci profesjonalnej
kandydatów na studia pedagogiczne i gwarantujących wysoką jakoĞü ksztaácenia i wychowania.
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Przedstawiamy Czytelnikom tekst homilii wygáoszonej przez ks. Marcina BaskĊ podczas uroczystej mszy Ğw. 30 stycznia br. w koĞciele farnym w Tczewie z okazji 88. rocznicy wyzwolenia
Tczewa w 1920 roku.

KS. MARCIN BASKA

Cennego daru
nie utraciü

G

romadzimy siĊ dzisiaj w wielce czcigodnej tczewskiej farze, najstarszym koĞciele naszej maáej
Ojczyzny, w 88. rocznicĊ odzyskania lokalnej
niepodlegáoĞci. Wspominamy dzisiaj Īoánierzy „BáĊkitnej
Armii”, którzy 30 stycznia Roku PaĔskiego 1920 wkroczyli do Tczewa. Wspominamy generaáa Józefa Hallera, który
4 lutego 1920 roku odwiedziá nasze miasto. DziĊkujemy
wiĊc dzisiaj Bogu, Panu historii Ğwiata i historii czáowieka za Ğwiadectwo umiáowania Ojczyzny przez pokolenia
naszych przodków, którzy na oátarzu Ojczyzny z niezáomną
wiarą w Boga potrafili záoĪyü dar najcenniejszy i najpiĊkniejszy – swoje Īycie.
Dzisiejsza Eucharystia to wielkie dziĊkczynienie, a jednoczeĞnie wielkie woáanie do Boga, abyĞmy tego cennego
daru nie utracili. Chcemy dzisiaj modliü siĊ sáowami modlitwy wielkiego kaznodziei sejmowego Piotra Skargi: BoĪe
Rządco i Panie narodów, z rĊki i karnoĞci twojej racz nas nie
wypuszczaü, a za przyczyną NajĞwiĊtszej Panny i Królowej
naszej, báogosáaw OjczyĨnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwaáĊ przynosiáa Imieniowi Twemu, a syny swe wiodáa ku
szczĊĞliwoĞci. Wszechmogący wieczny BoĪe, spuĞü nam szeroką i gáĊboką miáoĞü ku braciom naszym i najmilszej Matce
OjczyĨnie naszej, byĞmy jej i ludowi twemu, swoich poĪytków zapomniawszy sáuĪyü mogli uczciwie...
Drodzy Bracia i Siostry!
„Nisi Dominus aedificaverit domum In vanum laboraverunt qui aedificant eam”. JeĪeli domu Pan nie zbuduje, na próĪno siĊ trudzą, którzy go wznoszą.
Dzisiejsza liturgia czytaĔ przypomina nam sáowo skierowane do Dawida: Pan skierowaá do Natana nastĊpujące
sáowa: IdĨ i powiedz mojemu sáudze, Dawidowi: To mówi
Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?
Dawid, król Izraela, nie dostąpi zaszczytu wzniesienia
domu PaĔskiego. Kiedy wypeánią siĊ twoje dni i spoczniesz
obok swych przodków, wtedy wzbudzĊ po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnĊtrznoĞci, i utwierdzĊ jego
królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzĊ
tron jego królestwa na wieki.
WyjaĞnienie tego faktu znajdujemy w l ksiĊdze Kronik
(22,7-8): Tak przemówiá Dawid do Salomona: «Synu
mój, ja sam zamierzaáem zbudowaü ĞwiątyniĊ dla imienia
Pana, Boga mego. Ale Pan skierowaá do mnie takie sáowa:
„PrzelaáeĞ wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie
zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi
wylaáeĞ na ziemiĊ wobec Mnie.
„JeĪeli domu Pan nie zbuduje, na próĪno siĊ trudzą,
którzy go wznoszą” .
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W ROCZNICõ WYZWOLENIA TCZEWA
JakĪe aktualne i dla nas są sáowa psalmisty. Spoglądamy
z wielkim szacunkiem w przeszáoĞü naszego narodu,
w której miáoĞü Boga i Ojczyzny stanowią nierozerwalną
jednoĞü. Wystarczy siĊgnąü do naszej literatury, aby zobaczyü jakie ideaáy przyĞwiecaáy naszym ojcom. Niezwykáym
ich zapisem jest utwór naszego narodowego wieszcza
Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” .
Nam strzelaü nie kazano. – Wstąpiáem na dziaáo
I spójrzaáem na pole; dwieĞcie armat grzmiaáo.
Artyleryi ruskiej ciągną siĊ szeregi,
Prosto, dáugo, daleko, jako morza brzegi;
Utwór koĔczy siĊ sáowami:
Bóg wyrzeká sáowo staĔ siĊ, Bóg i zgiĔ wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolnoĞü uciecze,
Kiedy ziemiĊ despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutĊ Ordona –
Karząc plemiĊ zwyciĊĪców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tĊ ziemiĊ, jak on swą redutĊ
Z wielkim niepokojem spoglądamy wiĊc w stronĊ tych,
na szczĊĞcie nielicznych ale i bardzo gáoĞnych, którzy pragną budowaü nowy porządek europejskiego i polskiego domu
na fundamencie bardzo chwiejnym i niestabilnym.
Budowniczy Ğwiata, w którym coraz mniej miejsca ma
byü dla Boga i wiary, gdzie sáowo honor traci swoje znaczenie. Pragną odciąü siĊ od swoich korzeni, a wiĊc i historii.
Tylko czy taki Ğwiat jest w stanie przetrwaü? Nie.
Jezus odpowiedziaá: «JeĞli chcesz osiągnąü Īycie, zachowaj przykazania»
(Mt 19,17). To Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistoĞci, w której wielu ludzi Īyje
tak, jakby Boga nie byáo. Pokusa urządzenia Ğwiata i swego
Īycia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykazaĔ i bez
Ewangelii, istnieje i zagraĪa równieĪ nam. A Īycie ludzkie
i Ğwiat zbudowany bez Boga, w koĔcu obróci siĊ przeciw
czáowiekowi.
(MieliĞmy na to liczne dowody w tym koĔczącym siĊ stuleciu, dwudziestym wieku.)
Trzeba wiĊc Bracia i Siostry dzisiaj szczególnego wysiáku, aby jeszcze raz zaszczepiü w máodym pokoleniu naszych
rodaków umiáowanie do rodzinnego domu oparte na wierze
w Boga i zdrowym patriotyzmie. Ukazaü wielkoĞü naszej historii, której nie musimy siĊ wstydziü, chociaĪ dzisiaj prag-

nie siĊ nam przypisaü wszelkiego rodzaju, niekiedy bardzo
niesprawiedliwe i krzywdzące, epitety. Trzeba przypomnieü,
Īe ta ziemia jest ĞwiĊta obecnoĞcią grobów naszych przodków. Tylko tutaj odnajdujemy naszą toĪsamoĞü. Ojczyzna
nasza to polonez As – dur Chopina, to Wawel z grobami królów, to polscy uczeni i artyĞci, to wielcy kapáani – Prymas
Tysiąclecia i Jan Paweá II.
Ojczyzna nasza to CzĊstochowa i Westerplatte, zwyciĊstwo Grunwaldu, Wiednia, Warszawy, Monte Cassino, ale
takĪe rozliczne klĊski, rozbiory, okupacje, obozy koncentracyjne. Ojczyzna nasza to krew tych, którzy w wojnie I
i 17 wrzeĞnia 1939 roku – na nieludzkiej ziemi ostatnią kroplĊ krwi przelali w imiĊ najĞwiĊtszych wartoĞci. Ojczyzna
to wigilijny opáatek, matczyna koáysanka, pierwsze sáowa
modlitwy i chleb, który ma swój niepowtarzalny smak.
Wreszcie Ojczyzna to máody czáowiek IV klasy technikum, który powiedziaá mi: proszĊ ksiĊdza, jeĪeli dzisiaj ktoĞ
zdjąáby krzyĪ z naszej Ğciany, to dla mnie byáoby to równoznaczne ze zdjĊciem naszego polskiego godáa. Dlatego
wiem, Īe nie wolno nam pozostaü obojĊtnymi w sprawach
naszego polskiego domu. Potrzeba, aby kaĪdy codziennie
i niestrudzenie uczyá i dawaá Ğwiadectwo, Īe hasáo Bóg,
Honor, Ojczyzna to nie tylko drogowskaz naszych ojców
ale i naszych nastĊpców. I niech przestrogą dla nas samych,
a przede wszystkim dla tych, którzy chcieliby wykreĞliü
z naszej historii i jĊzyka te wartoĞci, które są fundamentem naszej polskiej toĪsamoĞci, bĊdą cytowane juĪ sáowa
A. Mickiewicza:
Bóg wyrzeká sáowo staĔ siĊ, Bóg i zgiĔ wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolnoĞü uciecze,
Kiedy ziemiĊ despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutĊ Ordona –
Karząc plemiĊ zwyciĊĪców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tĊ ziemiĊ, jak on swą redutĊ.

Chcemy wiĊc razem z najwiĊkszym spoĞród narodu Polaków prosiü Boga: «Panie, zostaĔ z nami» (por. àk
24,29) – tak mówili uczniowie, którzy spotkali Chrystusa
zmartwychwstaáego na drodze do Emaus, a «serce
w nich paáaáo, gdy rozmawiaá z nimi i Pisma im wyjaĞniaá»
(por. àk 24,32).
My dzisiaj pragniemy powtórzyü ich sáowa: «Panie zostaĔ z nami!» SpotkaliĞmy CiĊ na dáugiej drodze naszych
dziejów. Spotykali CiĊ przodkowie nasi
z pokolenia na pokolenie. UmacniaáeĞ
ich Twoim sáowem przez Īycie i posáugĊ
KoĞcioáa. Panie zostaĔ z tymi, którzy po
nas przyjdą! Pragniemy tego, abyĞ byá
z nimi, tak jak z nami byáeĞ. Pragniemy
tego i o to CiĊ prosimy. ZostaĔ z nami,
kiedy dzieĔ siĊ nachyliá! ZostaĔ, kiedy
czas naszych dziejów dobiega kresu
drugiego tysiąclecia. ZostaĔ i pomagaj
nam stale kroczyü tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. ZostaĔ z nami
w Twoim sáowie – w tym sáowie, które staje siĊ sakramentem: Eucharystią
Twojej obecnoĞci. Pragniemy sáuchaü Twojego sáowa i wypeániaü je.
Pragniemy mieü udziaá w báogosáawieĔstwie. Pragniemy byü wĞród tych báoUroczystoĞü 30 stycznia 1920 roku przed starostwem w Tczewie.
gosáawionych, którzy «sáuchają sáowa
BoĪego i zachowują je». Amen.
Reprodukcja: Stanisáaw ZaczyĔski, ze zbiorów wydawcy
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JAN KULAS

Z dziaáalnoĞci
Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego
Posáowie i senatorowie Īyją nie tylko stanowieniem prawa. Uczestniczą takĪe w realizacji waĪnych programów i zadaĔ. W obecnym parlamencie „druĪyna” z Pomorza zalicza siĊ do najbardziej aktywnych. Jednym
z waĪkich przejawów tej aktywnoĞci staáo siĊ powoáanie Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego. Przede
wszystkim posáuĪy on wielorakiej promocji Kociewia w kontekĞcie szerokiego Pomorza.

W

obecnym parlamencie przedstawiciele województwa pomorskiego stanowią zwartą i sprawną „druĪynĊ”. àącznie skáada siĊ ona z 26 posáów oraz
6 senatorów. Poniekąd liderem, nie tylko Pomorza, jest premier, Donald Tusk. Z kolei pomorski senator, Bogdan Borusewicz, sprawuje funkcjĊ marszaáka Senatu. Katarzyna Hall,
znany dziaáacz edukacyjny i do niedawna wiceprezydent
GdaĔska, zajmuje stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Jarosáaw Pawáowski, byáy dyrektor UrzĊdu Marszaákowskiego, objąá stanowisko Wiceministra Rozwoju Regionalnego. Znany dziennikarz pomorski, Tomasz Arabski,
Īyczliwy sprawom regionalizmu, stoi na czele Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. To zapewne nie koniec pomorskich
awansów we wáadzach centralnych. Z aktu wyborczego wynika naturalnie, Īe ton pomorskiej druĪynie parlamentarnej
nadają politycy Platformy Obywatelskiej.
ParlamentarzyĞci, obok wykonywania zasadniczych
funkcji stanowienia prawa i sprawowania funkcji kontrolnych wobec rządu i jego agend, zwyczajowo znajdują czas
na realizacje waĪnych spoáecznie zainteresowaĔ. WĞród
takich waĪkich zainteresowaĔ znajdują siĊ powoáywane
zespoáy regionalne. NajczĊĞciej posáowie i senatorowie powoáują wspólne zespoáy zainteresowaĔ. àatwiej bowiem
i skuteczniej dziaáaü razem, wspólnie. Tak wáaĞnie staáo siĊ
przy powoáaniu Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego.
Parlamentarny Zespóá Kociewski zostaá powoáany przez
senatorów VII kadencji, licząc od wolnych wyborów do Senatu w 1989 roku, i posáów VI kadencji, licząc od wolnych
wyborów do Sejmu w 1991 roku. Zgodnie z obowiązującymi
procedurami i zwyczajami Zespóá uchwaliá swój regulamin.
W regulaminie okreĞlono podstawĊ prawną jego funkcjonowania, podstawowe zadania, powoáywanie wáadz Zespoáu
oraz formy pracy Zespoáu. Podstawa prawna odwoáuje siĊ
gáównie do ustawy o wykonywaniu mandatu posáa i senatora
oraz do regulaminów Sejmu i Senatu. WĞród dwóch gáównych zadaĔ Zespoáu naleĪy wymieniü: inicjowanie aktów
prawnych na rzecz wzbogacania problematyki regionalnej,
a w szczególnoĞci Kociewia i caáego Pomorza oraz promowanie wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i spoáecznego Kociewia, regionów oĞciennych i caáego
Pomorza. Regulamin okreĞla, Īe pracami Zespoáu kieruje
przewodniczący i zastĊpca przewodniczącego. Zespóá obraduje na posiedzeniach, które odbywają siĊ nie rzadziej niĪ
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raz na kwartaá. Naturalnie w posiedzeniach Zespoáu mogą
uczestniczyü inni parlamentarzyĞci, jak równieĪ zaproszeni
goĞcie. Obsáugą administracyjną Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego zajmuje siĊ administracja z Biura Spraw
Senatorskich Kancelarii Senatu. Taka uczynnoĞü wynika
miĊdzy innymi z ĪyczliwoĞci Marszaáka Senatu i z faktu, Īe
osobiĞcie wchodzi on w skáad naszego Zespoáu.

Skáad Zespoáu

T

o oczywiste, ale teĪ godne podkreĞlenia, Īe o jakoĞci
i aktywnoĞci Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego
stanowią konkretne osoby. Z reguáy są to parlamentarzyĞci o znaczącym dorobku i duĪym staĪu parlamentarnym.
Wielu z nich legitymuje siĊ znaczącym doĞwiadczeniem
politycznym w Platformie Obywatelskiej, a kilku w NSZZ
„SolidarnoĞü”. WaĪnymi postaciami w Zespole są niewątpliwie dwaj marszaákowie naszego parlamentu. NaleĪy podkreĞliü, Īe poseá Maciej PáaĪyĔski byá Marszaákiem Sejmu
III kadencji, a senator Bogdan Borusewicz, po raz drugi
z rzĊdu, sprawuje funkcjĊ Marszaáka Senatu. Zespoáowi
przewodniczy, jego inicjator, senator Andrzej Grzyb, a funkcjĊ wiceprzewodniczącej peáni posáanka Teresa Piotrowska.
Warto jednak zapoznaü siĊ z caáym 12-osobowym skáadem
Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego:
1. Bogdan Borusewicz – mieszkaniec GdaĔska, legenda
„SolidarnoĞci”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa,
wieloletni parlamentarzysta, Marszaáek Senatu VI i VII
kadencji;
2. Janusz DziĊcioá – mieszkaniec Grudziądza, daá siĊ poznaü z dobrej strony w doĞü kontrowersyjnym programie
TVN, poseá I kadencji;
3. Andrzej Grzyb – mieszkaniec Czarnej Wody, pierwszy
starosta starogardzki, byáy wiceprzewodniczący Sejmiku, senator, przewodniczący Zespoáu;
4. Jarosáaw Katulski – mieszkaniec i dziaáacz spoáeczny
z Tucholi, lekarz medycyny, znany poseá PO;
5. Jan Kulas – mieszkaniec Tczewa, wspóátwórca samorządu tczewskiego i pomorskiego, byáy dziaáacz NSZZ
„SolidarnoĞü”, poseá I, III i VI kadencji;
6. Sáawomir Neumann – mieszkaniec Starogardu GdaĔskiego, byáy starosta starogardzki, dziaáacz wáadz regionalnych PO w GdaĔsku, poseá VI kadencji;
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Poseá Jan Kulas podczas otwarcia biura poselskiego.

7. Teresa Piotrowska – urodzona i wychowana w Tczewie,
mieszkanka i dziaáaczka PO w Bydgoszczy, poseá IV, V
i VI kadencji, zastĊpca przewodniczącego;
8. Maciej PáaĪyĔski – mieszkaniec GdaĔska, Marszaáek
Sejmu III kadencji, wspóázaáoĪyciel PO, obecnie poseá
niezaleĪny;
9. Janusz RachoĔ – mieszkaniec GdaĔska, znany naukowiec pomorski, rektor Politechniki GdaĔskiej, juĪ drugiej kadencji, senator RP;
10. Sáawomir Rybicki – mieszkaniec GdaĔska, jeden z liderów PO w parlamencie, poseá IV, V i VI kadencji;
11. Michaá Wojtczak – mieszkaniec Torunia, byáy dziaáacz
NSZZ „SolidarnoĞü”, poseá III kadencji, senator VII kadencji;
12. Eugeniusz Káopotek – mieszkaniec Bydgoszczy, znany
dziaáacz PSL w regionie kujawsko-pomorskim, poseá III,
IV i VI kadencji.
Trzeba doceniü fakt, Īe czáonkowie Parlamentarnego
Zespoáu Kociewskiego wywodzą siĊ ze znanych miast pomorskich, czĊsto o bogatej i piĊknej historii, a mianowicie
z: Bydgoszczy, Czarnej Wody, GdaĔska, Grudziądza, Starogardu GdaĔskiego, Tczewa, Torunia i Tucholi. WĞród nich
Tczew, „Gród Sambora”, juĪ za 2 lata bĊdzie ĞwiĊtowaá udokumentowane 750-lecie nadania praw miejskich!

Program dziaáalnoĞci Zespoáu

P

arlamentarny Zespóá Kociewski na dwóch pierwszych
swoich posiedzeniach w dniach 7 lutego i 10 kwietnia
2008 roku nakreĞliá i doprecyzowaá plan swojej dziaáalnoĞci. NadrzĊdnym celem Zespoáu pozostaje promocja
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Kociewia i Pomorza w wymiarze kulturowym, spoáecznym
i gospodarczym w ujĊciu krajowym, a nawet miĊdzynarodowym. Na niwie dziedzictwa kultury kociewskiej wyróĪniono pielĊgnowanie tradycji i obyczajów. Istotnym zamierzeniem Zespoáu pozostaje integracja róĪnorakich Ğrodowisk
na Kociewiu. Z myĞlą o wspieraniu rozwoju gospodarczego
wyspecyfikowano jako istotne zadanie wspieranie kociewskich przedsiĊbiorców. Dla pogáĊbiania wiedzy i badaĔ za
niezwykle doniosáe zadanie uznano „zainicjowanie powstania Encyklopedii Kociewia”.
Parlamentarny Zespóá Kociewski okreĞliá terminarz realizacji swoich pierwszych zadaĔ. Przedstawia siĊ on nastĊpująco:
1. Maj 2008 – przyjazd na Kociewie i Pomorze 45-osobowej grupy máodzieĪy ukraiĔskiej z Domu Zakonnego
Karmelitów Bosych z Charkowa;
2. SierpieĔ 2008 – aktywny i twórczy udziaá Zespoáu w Jarmarku DominikaĔskim;
3. SierpieĔ 2008 – konferencja regionalna w stolicy Kociewia, poáączona z prezentacją produktów i potraw regionalnych;
4. WrzesieĔ 2008 – spotkanie Kociewiaków w Parlamencie;
5. Przeáom wrzeĞnia i paĨdziernika 2008 – spotkanie Zespoáu z przedsiĊbiorcami (gáównie maáe lokalne tartaki)
Kociewia w leĞniczówce Czarne k. Skórcza;
6. Listopad 2008 – przygotowanie Kalendarza Kociewskiego na 2009 rok;
7. Do koĔca 2008 – wystawa fotograficzna w Senacie
pt. „Kociewie maáo znane”;
8. GrudzieĔ 2008 – zorganizowanie koncertu pieĞni i kolĊd
patriotyczno-boĪonarodzeniowych.
Warto mieü na uwadze fakt, Īe generalnie program
dziaáania Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego dotyczy caáej kadencji parlamentu, a wiĊc lat 2008-2011.
W znacznym stopniu program ma charakter ramowy
i zapewne wiele waĪnych i cennych inicjatyw zostanie
w nim jeszcze ujĊtych. Dlatego Zespóá oczekuje odzewu,
reakcji i wspóápracy obywateli oraz podmiotów z caáego
Kociewia!

Podsumowanie

P

arlamentarny Zespóá Kociewski zainicjowaá dziaáalnoĞü w obecnym Sejmie i w Senacie jako drugi zespóá
regionalny. W pewnym stopniu rolĊ patrona Zespoáu
speánia jego rzeczywisty czáonek Marszaáek Senatu Bogdan
Borusewicz. Niewątpliwie Parlamentarny Zespóá Kociewski wyróĪnia siĊ pod wzglĊdem programowym i sprawnoĞcią organizacyjną w obecnym parlamencie. Zapewne warto
przeszczepiü jego idee i cenne przedsiĊwziĊcia na caáe Kociewie i Pomorze.
Po raz pierwszy, podkreĞlmy wyraĨnie, w polskim parlamencie podjąá dziaáalnoĞü Parlamentarny Zespóá Kociewski.
To szczególna i wyjątkowa okazja do promocji Kociewia.
Równie waĪne jest to, aĪeby sami Kociewiacy, dziaáacze
samorządowi i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe
czynnie wpisaáy siĊ w zagospodarowanie tej wyjątkowej
szansy.
Patrz strona internetowa Zespoáu: www.pezetka.pl
www.senat.gov.pl
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Z HISTORII WSPÓãCZESNEJ

DAMIAN KULLAS

O nieznanych Kociewiakach sáów kilka...
Do kalendarza imprez Oddziaáu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
juĪ na staáe wpisaáy siĊ sesje popularnonaukowe pt. „Nieznane postacie z Kociewia”. Organizowane
są one cyklicznie, zaĞ ich pokáosie stanowią interesujące publikacje. Na ostatniej sesji, która odbyáa
siĊ 4 kwietnia 2008 roku, zostaáy przedstawione trzy nieznane, czy – dosadniej to ujmując – zapomniane postacie z Kociewia.

P

ierwszą z nich przedstawiá Kazimierz Ickiewicz. Historyk omówiá sylwetkĊ Juliusza Kraziewicza, zaáoĪyciela Towarzystwa Rolniczego w Piasecznie. Postaü ta zapisaáa siĊ znacząco na kartach historii, zarówno
Pomorza jak i caáego kraju, poniewaĪ jego pomysáy byáy
bardzo nowatorskie. Nie zapominajmy, Īe oprócz powoáania w 1862 roku Towarzystwa Rolniczego – pierwszej tego
typu organizacji na ziemiach polskich zaáoĪonej przez wáoĞcian – zainicjowaá powstanie Spóáki PoĪyczkowej. Do jego
sukcesów moĪna zaliczyü równieĪ pracĊ przy wydawaniu
czasopisma ukazującego siĊ pod pod znamiennym tytuáem
„Piast”. Po dwóch latach dziaáalnoĞci Kóáek Rolniczych
Kraziewicz zainicjowaá powstanie Towarzystwa Kredytowego – pierwszej na ziemiach polskich organizacji przeznaczonej wyáącznie dla cháopstwa. Ponadto w 1866 roku
powoáaá do Īycia SzkóákĊ Rolniczą, ale w tym momencie
pojawiáy siĊ problemy. OtóĪ wáadze pruskie pod pretekstem
rzekomego braku kwalifikacji nauczycielskich zakazaáy mu
prowadzenia dziaáalnoĞci, uznając go za dziaáacza szkodzącego ich interesom.

Za sukces Juliusza Kraziewicza moĪna uznaü to, Īe jego
inicjatywa zostaáa rozpropagowana poza Pomorzem i tam
doprowadzona do rozkwitu. Niestety, na naszym terenie nie
znalazáa ona zrozumienia.
Drugą omawianą postacią byá ksiądz Alojzy Franciszek
Kowalkowski – historyk, polonista, bibliofil i wielki patriota. TĊ postaü przedstawiá jego bratanek Krzysztof Kowalkowski, historyk amator nazywany „najlepszym historykiem wĞród inĪynierów, jak i najlepszym inĪynierem wĞród
historyków”. Zaznaczyü naleĪy, iĪ ksiądz Kowalkowski Īyá
na przeáomie jakby „dwóch kultur”: koĔca zaboru pruskiego
i początków odzyskania niepodlegáoĞci. WpáynĊáo to na jego
dalszą drogĊ Īyciową i uksztaátowanie poglądów politycznych. Prelegent przedstawiając postaü ksiĊdza Kowalkowskiego zaznaczyá, iĪ byá on czáowiekiem mającym poglądy
zdecydowanie narodowodemokratyczne, które w znacznej
mierze przyczyniáy siĊ do jego Īyciowych problemów m.in.
usuniĊcia z Collegium Marianum. Ksiądz Alojzy od początku swej pracy duszpasterskiej zajmowaá siĊ równieĪ publicystyką, zwáaszcza gdy peániá funkcjĊ kuratusa w Kieápinie

Prowadzący spotkanie Michaá Kargul, sekretarz ZK-P w Tczewie (w Ğrodku)
oraz prelegenci (z prawej) Jakub Borkowicz i (z lewej) Krzysztof Kowalkowski
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SYLWETKI KOCIEWIAKÓW
Sesje popularnonaukowe
o postaciach z Kociewia
cieszą siĊ duĪym
zainteresowaniem

koáo Dziaádowa. Od czerwca 1939 roku ksiądz Kowalkowski czyniá starania o powierzenie mu stanowiska redaktora
naczelnego „ Pielgrzyma”, lecz z uwagi na zastrzeĪenia ówczesnych wáadz nie otrzymaá tej nominacji, w zamian zaĞ
powierzono mu funkcjĊ kapelana na statku pasaĪerskim m/s
„Piásudski”. Nominacja ta miaáa znamienny wpáyw na jego
dalsze dzieje, gdyĪ nie podzieliá on losów wiĊkszoĞci duchowieĔstwa zamordowanego na początku II wojny Ğwiatowej
w Lesie SzpĊgawskim. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii
ks. Alojzy zostaá kapelanem Polskich Siá Powietrznych. Na
obczyĨnie, oprócz pracy duszpasterskiej, prowadziá równieĪ
badania naukowe. W maju 1947 roku powróciwszy do kraju od razu otrzymaá skierowanie na administratora parafii
w Lini, a juĪ po kilku miesiącach podjąá pracĊ w Prywatnym
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym Stolicy Biskupiej
w Pelplinie („Collegium Marianum”). RównoczeĞnie
ks. Alojzy w latach 1947-1948 prowadziá lekcje jĊzyka polskiego w gniewskim Liceum Ogólnoksztaácącym. Warto
zaznaczyü Īe ks. Alojzy od 1 wrzeĞnia 1948 roku do swojej Ğmierci w 1959 roku peániá równieĪ funkcjĊ kustosza
Biblioteki Seminaryjnej. W tym miejscu naleĪy podkreĞliü
jego udziaá w sprowadzeniu Biblii Gutenberga do Pelplina w
1959 roku. W dorobku ks. Kowalkowskiego posáugującego
siĊ wieloma pseudonimami moĪna znaleĨü ponad dwieĞcie
pozycji bibliograficznych, które zebraá ks. Henryk Mross.
Autorem trzeciego i zarazem ostatniego biogramu byá
Jakub Borkowicz. Przedstawiá on niezwykle ciekawą postaü
redaktora, polityka i wiĊĨnia obozu odosobnienia w Berezie
Kartuskiej. Mowa oczywiĞcie o Alfonsie WyczyĔskim. Osoba
to szczególna, niezwykle kontrowersyjna, której kariera rosáa
w tym samym tempie co notowania wĞród wrogów ówczesnego rządu – jak zaznaczyá prelegent w swoim referacie. Ataki
na wáadzĊ podczas wystąpieĔ narodowców pozwalaáy mu na
szybki awans i zyskanie sympatii Ğrodowiska dziennikarskiego. PopularnoĞü WyczyĔskiego osiągnĊáa apogeum zwáaszcza
po wypuszczeniu go z obozu w Berezie Kartuskiej. Po prostu
gdziekolwiek siĊ tylko pojawiá, od razu zyskiwaá aplauz publicznoĞci. UmoĪliwiáo mu to szybką karierĊ w Stronnictwie
Narodowym. W 1938 roku A. WyczyĔski awansowaá na prezesa partii w powiecie tczewskim, dziĊki czemu Stronnictwo
Narodowe w wyborach do Rady Miejskiej zdobyáo 15 na
24 miejsc. Báyskotliwa kariera WyczyĔskiego skoĔczyáa siĊ
wraz z wybuchem II wojny Ğwiatowej. Po wkroczeniu wojsk
okupacyjnych zostaá on aresztowany, lecz nie podzieliá losów
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wiĊkszoĞci inteligencji polskiej, tylko zostaá wypuszczony
z aresztu i przebywaá pod dozorem policyjnym w domu rodzinnym w Czarnymlesie aĪ do 1942 roku. W 1943 roku
aresztowano go ponownie i osadzono w obozie w Sztutowie,
gdzie nadszedá kres jego máodego i energicznego Īycia.
Co ciekawe, dwie z prezentowanych na sesji postaci áączy wspólny mianownik. OtóĪ Alfons WyczyĔski i ks. Alojzy Kowalkowski byli przeciwnikami sanacji. Poza tym obaj
związani byli z „Collegium Marianum”. Po zakoĔczeniu
referatów nawiązaáa siĊ dáuga i ciekawa dyskusja, podczas
której zrodziáy siĊ nowe pomysáy na przybliĪenie szerszemu
gronu kolejnych nieznanych postaci z Kociewia.

Krzysztof Kowalkowski przedstawia postaü
ks. Alojzego Franciszka Kowalkowskiego

Wszystkie fot. autora
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA
ĩuáawy poáoĪone w Delcie Wisáy w okoáo 1/3 powierzchni zajmuje depresja. Widok kanaáów odwadniających czy waáów przeciwpowodziowych jest nieodáącznym elementem krajobrazu Īuáawskiego od ponad 700 lat,
gdy powstawaáy tu pierwsze systemy melioracyjne. ĩuáawy to równieĪ region znany z niezwykáego bogactwa
zabytków: koĞcioáy, kapliczki przydroĪne, cmentarze, domy podcieniowe i zagrody holenderskie to Ğwiadectwa
ciekawej przeszáoĞci tych terenów. Tak wielu cennych budowli nie znajdziemy w Īadnej innej czĊĞci Pomorza.
Z inicjatywą ustanowienia roku 2008 Rokiem ĩuáaw wystąpiáo Stowarzyszenie ĩuáawy skupiające gminy i powiaty Īuáawskie z obu województw. WczeĞniej swój rok miaáy: Kociewie (2005), Kaszuby (2006) i PowiĞle (2007).
Z tej okazji przedstawiamy Czytelnikom artykuá zwracający uwagĊ na zagroĪenia powodziowe w naszym rejonie.

TADEUSZ WRYCZA

Lodoáamacze w ochronie
GdaĔska i ĩuáaw
przed powodziami zatorowymi
Sprzyjającą okolicznoĞü wystĊpowania powodzi zatorowych ze strony Wisáy stanowią uwarunkowania geomorfologiczne i klimatyczne, wynikające z poáoĪenia geograficznego naszego kraju. Zapobieganie tym groĨnym naturalnym zjawiskom jest procesem dáugotrwaáym i staáym, o czym Ğwiadczą od wieków budowane waáy i modernizowane
ogromnym kosztem obwaáowania rzek. Ta podstawowa ochrona przed powodziami nie zawsze jest skuteczna w czasie
spáywu wielkich wód i pochodu lodów. Lodoáamacze, jako specjalistyczny sprzĊt, mają na celu przygotowanie Wisáy
dla bezzatorowego spáywu wielkich wód i pochodu lodów.
Autor przedstawia znaczenie lodoáamania na Īuáawskim odcinku Dolnej Wisáy, koniecznoĞü istnienia mobilnego
systemu lodoáamania do likwidacji zagroĪeĔ oraz omawia aktualną sytuacjĊ w ochronie ĩuáaw i GdaĔska przed powodziami zatorowymi.

WstĊp

C

zy ĩuáawom i GdaĔskowi grozi powódĨ zatorowa
ze strony Dolnej Wisáy? Na tak postawione pytanie
trudno jednoznacznie odpowiedzieü, tym bardziej,
Īe nigdy nie ma 100% gwarancji bezpieczeĔstwa. Wziąwszy
pod uwagĊ ogromne zaniedbania w naleĪytym utrzymaniu
Dolnej Wisáy, a w szczególnoĞci u ujĞcia moĪliwoĞü jednoczesnego wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych oraz likwidacjĊ w roku 2006 systemu lodoáamania
do zwalczania zatorów lodowych, zaistniaáo obecnie realne
zagroĪenie przerwania waáów ochronnych w czasie spáywu
wielkich wód roztopowych i pochodu lodów.
Wisáa byáa i jest nadal najbardziej niebezpieczną w czasie pochodu lodów rzeką w Europie!
W przeszáoĞci wystĊpowaáy bardzo liczne powodzie,
gáównie zatorowe, przynosząc ogromne straty gospodarcze,
materialne i moralne. W XIX wieku, pomimo róĪnych dziaáaĔ ochronnych, Wisáa na odcinku Īuáawskim wylewaáa czĊsto pustosząc duĪe obszary Īyznej ziemi.
Na wielką skalĊ – jak na ówczesne czasy – wykonane
w latach 1889-1916 roboty regulacyjne w Delcie Wisáy
z wybudowaniem sztucznego ujĞcia rzeki, zwanego Przekopem UjĞcia Wisáy, miaáy na celu maksymalnie zminimalizowaü zagroĪenia od zatorów lodowych. Przede wszystkim dla
ĩuáaw i GdaĔska pod warunkiem jednoczesnego utrzymania
droĪnoĞci nurtu Wisáy w okresie zimy na odcinku od ujĞcia
do morza do Tczewa.
DziĊki istnieniu od 1895 roku Przekopu UjĞcia Wisáy
i systematycznie przeprowadzanym udraĪniającym akcjom

KMR

lodoáamania za pomocą lodoáamaczy wiĞlanych, ĩuáawy
i GdaĔsk od ponad 113 lat uniknĊáy klĊski powodzi! Czy tak
bĊdzie dalej?
Aby uzasadniü powyĪsze stwierdzenia zachodzi potrzeba omówienia tragicznych powodzi oraz istotnych wydarzeĔ, jakie miaáy miejsce w XIX wieku, które legáy u podstaw sztucznego wykopania ujĞcia Wisáy prosto do Zatoki
GdaĔskiej i wprowadzenia lodoáamaczy do likwidacji zatorów lodowych.

Powodzie zatorowe
w Delcie Wisáy w XIX wieku

S

áusznie przypisuje siĊ Prusakom obecne hydrograficzne uksztaátowanie Delty Wisáy (zaá. nr 1), ale
zanim do tego doszáo miaáy miejsce trzy – wyjątkowo tragiczne w skutkach – powodzie zatorowe ze strony
Wisáy, które wymusiáy, Īe parlament pruski 20 czerwca 1888
roku podjąá decyzjĊ ustawodawczą o uruchomieniu kompleksowego planu regulacji Wisáy na wysoką wodĊ wedáug
projektu Alsena i Fahla z 1877 roku. Warto w tym miejscu
wspomnieü, Īe juĪ w roku 1768 major wojsk polskich, Jerzy
Woyten, zaproponowaá ówczesnym wáadzom sztuczny przekop ujĞcia Wisáy prosto do morza wraz z odciĊciem Nogatu
od Wisáy. Zostaáo to jednak zlekcewaĪone.
PowódĨ w roku 1829
Byáa to najwiĊksza w dziejach GdaĔska i ĩuáaw GdaĔskich
powódĨ zatorowa, która nastąpiáa wskutek przerwania lewego
waáu ochronnego, okoáo 8 km poniĪej Tczewa (zaá. nr 2).
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zaá. nr 1
Mapa orientacyjna Delty Wisáy (opr. autora)

< – Ğluza + wrota przeciwpowodziowe
zaá. nr 2
Rozdziaá przepáywów Wisáy
w dniu 9 kwietnia 1829 roku na wszystkich
ramionach ujĞciowych Wisáy

Ļródđo:
1.

2.

Jerzy Makowski, NajwiĊksza katastrofalna powódĨ w dziejach
GdaĔska i prawdopodobieĔstwo jej powtórzenia w obecnych warunkach, IBW PAN o/GdaĔsk, 1994.
Tadeusz Wrycza, uzupeánienie, marzec 2007.
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Zator lodowy, który utworzyá siĊ do kilometra (km)
922,0 staá siĊ powodem przerwania waáu dnia 4 kwietnia
1829 roku o godz. 4.00 w dwóch miejscach (Q1 i Q2) w km
920,0 – Giemlice oraz w km 915,3 – Ptaszniki. Woda wraz
z lodem zalewaü zaczĊáa ĩuáawy GdaĔskie i GdaĔsk. Samo
miasto liczyáo w owym czasie okoáo 66.000 mieszkaĔców.
Poza ogromnymi stratami gospodarczymi oraz materialnymi
ludnoĞci, byáo 30 ofiar Ğmiertelnych.
Kolejnym wydarzeniem byáo – wskutek zatoru, który
utworzyá siĊ w ówczesnym ujĞciu Wisáy (obecnie Westerplatte) – przerwanie w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1840
roku mierzei w miejscowoĞci Górki i podziaá wsi na Górki Wschodnie na Wyspie Sobieszewskiej i Górki Zachodnie (obecnie w granicach miasta GdaĔsk). Wisáa w sposób
naturalny utworzyáa sobie nowe ujĞcie do morza. Jej bieg
skrócony zostaá o okoáo 10 km. GdaĔszczanie juĪ w roku
1841 w miejscowoĞci Pleniewo (zaá. nr 1) odciĊli siĊ Ğluzą
i wrotami przeciwpowodziowymi od nurtu rzeki i tak powstaá pierwszy odcinek Martwej Wisáy. Wodniacy to zdarzenie potocznie nazywają Przeáomem Wisáy, a Wincenty Pol
w 1851 roku odcinek ten nazwaá Wisáą ĝmiaáą.
PowódĨ w roku 1855
NaleĪy przypomnieü, Īe w roku 1851 rozpoczĊto budowĊ staáego mostu kolejowo-drogowego przez WisáĊ w Tczewie. Wielki zator, który utworzyá siĊ w marcu 1855 roku,
pomimo kruszenia pokrywy lodowej za pomocą materiaáów
wybuchowych, powaĪnie zagraĪaá budowanemu mostowi.
W dniu 29 marca 1855 roku o godz. 5.00 doszáo do
przerwania prawego waáu w km 898 i 899 w miejscowoĞci
Mątowy Wielkie i Maáe (zaá. nr 2 ), a nastĊpnie w km 894
w miejscowoĞci Káosowo na áącznej dáugoĞci okoáo 2 kilometrów. Woda wraz z lodem zalaáa caáy obszar Wielkich
ĩuáaw Malborskich poáoĪonych miĊdzy Wisáą a Nogatem.
Most w budowie zostaá uratowany, ale straty spowodowane
tą powodzią byáy ogromne, w tym 102 ofiary Ğmiertelne.
Kronikarz oglądając z wieĪy w Malborku zalany obszar
tak opisywaá: byá to przeraĪający widok, jedno wielkie morze wody, z którego gdzie niegdzie wystawaáy tylko dachy
domów i gospodarstw rolnych.
Poziom wody Wisáy w miejscu przerwania waáu siĊgaá
okoáo 7 m ponad poziom terenu. Zalany zostaá obszar 600
km kw., w tym 186 km kw. terenów depresyjnych.
W tym czasie w parlamencie pruskim trwaáy spory
i káótnie związane z wykonaniem przekopu ujĞcia Wisáy,
a gáówny opór stawiali elbląĪanie, nie wyraĪając zgody
na jakiekolwiek roboty związane z odciĊciem Nogatu od
Wisáy.
Od roku 1860 trwaáy intensywne dziaáania na rzecz
wybudowania maszyny-statku do áamania lodów na WiĞle,
a szczególnie do likwidacji zatorów. Niemcy – na àabie – juĪ w 1871 roku wprowadzili lodoáamacze dla portu
w Hamburgu, lecz z uwagi na ich duĪe zanurzenie nie mogáy
byü uĪywane na WiĞle. Podstawowym bowiem warunkiem
stawianym konstruktorom lodoáamacza wiĞlanego byáo, aby
jego zanurzenie nie przekraczaáo okoáo 1,6-1,7 m.
W 1880 roku stocznia F. Devrient GdaĔsk wybudowaáa
pierwszy lodoáamacz wiĞlany z napĊdem parowym o mocy
120 KM i zanurzeniu 1,7 m. Nazwano go „Weichsel” (Wisáa). Zimą roku 1880/1881 rozpocząá on pracĊ lodoáamania
w Przeáomie Wisáy (Wisáa ĝmiaáa – zaá. 1 i 2 ), a sukces który osiągnąá, spowodowaá, Īe w roku 1881 zapadáa decyzja
o budowie kolejnych lodoáamaczy. Tak wiĊc za początek
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O lewej: „Pantera”, „ĩubr”, „Tur” i „Tygrys” podczas lodoáamania ¯

tworzenia i organizowania siĊ systemu lodoáamania na Dolnej WiĞle przyjąü naleĪy rok 1881.

za wieloletnie lekcewaĪenie ostrzeĪeĔ tej rzeki, jakimi byáy
wielokrotne tragiczne powodzie. TĊ gorzką lekcjĊ pogáĊbiaá
jeszcze fakt staáego oporu, jaki wáadze Elbląga wyraĪaáy
w stosunku do Dworu Królewskiego Polski, a póĨniej Parlamentu Pruskiego przeciwko wszelkim próbom odciĊcia
Nogatu od Wisáy.

PowódĨ w roku 1888
Wielki zator, który utworzyá siĊ od Palczewa do powyĪej początku Nogatu (km 886,2) zagraĪaá kolejną tragedią. Pomimo czynionych wysiáków w wyáamywaniu
rynny w nurcie rzeki lodoáamacze dotaráy do km 900
– Mątowy tj. okoáo 14 km poniĪej początku Nogatu.
W wyniku zbyt póĨnego i raptownego ocieplenia
na poáudniu kraju rozpocząá siĊ niebezpieczny pochód lodów na WiĞle. Spáywająca kra i woda nie
znajdując spáywu droĪnym nurtem Wisáy masowo
zaczĊáa wpáywaü do Nogatu, nawarstwiaü siĊ niebezpiecznie, aby w dniu 28 marca 1888 roku o godz.
16.00 przerwaü prawy waá ochronny poniĪej Malborka
w km 29,5 w miejscowoĞci Janówka. Zalany zostaá obszar
400 km kw. ĩuáaw Elbląskich, w tym 190 km obszaru depresyjnego z Elblągiem i jeziorem DruĪno wáącznie.
W tym miejscu przytaczam waĪny fragment z ksiąĪki
Ğp. Jerzego Makowskiego z roku 1995 pt. „Setna rocznica
wykonania Przekopu Wisáy 1895-1996”, s. 41.
Dla wáadz lokalnych Elbląga byáa to zapewne gorzka
nauczka wyraĪona rachunkiem wystawionym przez WisáĊ

memoriaáu prof. H. Bertrama z 1936 roku
pt. „ZagroĪenie miasta GdaĔsk, Portu GdaĔskiego i ĩuáaw WiĞlanych na skutek przerwania
Waáu WiĞlanego miĊdzy Tczewem a Báotnikiem wynika,
Īe: Losy doliny Wisáy i miasta GdaĔsk, poáoĪonych na lewym brzegu obecnego koryta miĊdzy Tczewem a ĝwibnem
(po wybudowaniu Przekopu – dop. autora) są od stuleci
w przewaĪającym stanie uzaleĪnione od nurtu Wisáy i wynikáych stąd przerwaĔ waáów.
Z ww. memoriaáu wynika równieĪ, Īe zachodzi potrzeba
ich wzmocnienia, ale jak sam prof. podkreĞliá pociągnie to
oczywiĞcie za sobą niemaáe koszty. I dalej pisze: PomiĊdzy
sposobami, jakimi rozporządzamy w celu zwalczania niebezpieczeĔstwa przerwania waáu, tak zwana obrona waáu,
zajmuje ostatnie miejsce.

Lodoáamacz „Tygrys” - III generacji

Lodoáamacz „Kangur” - II generacji

KMR

Waáy ochronne czy lodoáamacze?

Z

13

ROK ēUãAW
Rada Portu i Dróg Wodnych w GdaĔsku pod koniec
lat 20-tych ub. wieku podjĊáa decyzjĊ o dobudowie lodoáamaczy wiĞlanych, uznając Īe lodoáamanie za pomocą
tych jednostek jest najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem likwidacji zatorów lodowych na Dolnej
WiĞle.
Prof. M. RybczyĔski w „Drogach Wodnych na Pomorzu” w 1936 roku tak oto pisaá:
Zamiast kosztownej przebudowy waáów, wprowadziá niemiecki Zarząd Wisáy áamanie lodów aĪeby nie dopuĞciü do
utworzenia siĊ zatorów, które zwáaszcza na ĩuáawach GdaĔskich mogáyby spowodowaü nieobliczalne straty. àamanie
to odbywa siĊ przy pomocy 12 silnych statków, które wjeĪdĪając na pokrywĊ lodową dziobem, ciĊĪarem swoim áamią
ją i uáatwiają odpáyw wód i utworzonej sztucznie kry. Baza
dla lodoáamaczy zaopatrzona w warsztaty wybudowane
w Plendorf (Pleniewo; zaá. nr 1) pod miejscowoĞcią GdaĔskKrakau (Górki Zachodnie – dop. autora) w pobliĪu UjĞcia
Neufär (nowe ujĞcie – dop. autora). W niektórych latach lodoáamacze doszáy aĪ do Torunia.
W wykonaniu ww. decyzji Rady Portu i Dróg Wodnych
wybudowano w Stoczni GdaĔskiej:
• dla strony niemieckiej – lodoáamacz „Bug” (Tygrys)
w 1930 roku, dwuĞrubowy z napĊdem parowym o áącznej
mocy 440 KM i zanurzeniu 1,70 m;
• dla strony polskiej – lodoáamacz „Gabriel Narutowicz”
(Jaguar) w 1930 roku jednoĞrubowy z napĊdem parowym
o mocy 260 KM i zanurzeniu 1,70 m oraz w 1933 roku lodoáamacz pomocniczy, dla strony polskiej, w firmie Loyd
– Bydgoszcz, jednoĞrubowy motorowy lodoáamacz „Rekin”
(ĩbik) o mocy 150 KM i zanurzeniu 1,10 m.
W roku 1939 dysponowano w ujĞciu Wisáy áącznie 14 lodoáamaczami wiĞlanymi róĪnej wielkoĞci i przeznaczenia.

Skutki wybudowania Przekopu UjĞcia Wisáy
i warunki dalszego zachowania bezpieczeĔstwa
dla ĩuáaw i GdaĔska

O

dcinek Dolnej Wisáy od ujĞcia do morza do Tczewa
o dáugoĞci 33 km byá i jest nadal najbardziej newralgicznym i zatorogennym odcinkiem rzeki, mającym zasadniczy wpáyw na przebieg tworzących siĊ zatorów lodowych po stopieĔ wodny we Wáocáawku wáącznie.
Jest to konsekwencja oddania w 1895 roku do eksploatacji Przekopu UjĞcia Wisáy, co z jednej strony staáo siĊ dobrodziejstwem dla mieszkaĔców ĩuáaw i GdaĔska, bowiem
zapobiegáo dalszym katastrofalnym powodziom, z drugiej
jednak strony, spotĊgowaáo ostroĞü wystĊpujących zagroĪeĔ,
szczególnie lodowych oraz natychmiast zwiĊkszyáo rozmiar
strat na wypadek przerwania waáów!
Lodoáamanie za pomocą lodoáamaczy staáo siĊ koniecznoĞcią! O ile bowiem nurt ww. 33 km odcinka Wisáy bĊdzie
utrzymywany przez lodoáamacze w staáej droĪnoĞci i to od
momentu pojawienia siĊ na rzece pierwszych zjawisk lodowych oraz zostanie zapewniony bezzatorowy spáyw samotworzącej lub sztucznie wytworzonej kry lodowej, ĩuáawom
i GdaĔskowi nie grozi katastrofa powodzi!
Jest to kwintesencja i konieczny wymóg dla zapewnienia
dalszej ochrony przed zatorami lodowymi – nie tylko dla obszaru poáoĪonego w Delcie Wisáy – ale równieĪ dla znacznej
powierzchni obszaru dorzecza Dolnej Wisáy!
Czy moĪliwe jest techniczno-organizacyjne speánienie warunku dalszego zabezpieczenia przed za-
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torami lodowymi? TAK! Pod warunkiem istnienia
i funkcjonowania w ujĞciu Wisáy mobilnego i dobrze zorganizowanego zintegrowanego systemu lodoáamania do likwidacji zatorów lodowych, prawnie umocowanego w sferze
budĪetowej.

System lodoáamania

S

ystem lodoáamania to nie tylko lodoáamacze – jak
to siĊ wydaje obecnym wáadzom odpowiedzialnym
za bezpieczeĔstwo publiczne – ale niezbĊdna do ich
utrzymania infrastruktura techniczno-eksploatacyjna, w tym
w szczególnoĞci: porty i zimowiska, warsztaty naprawcze
z wyciągami, magazyny, budynki itp. oraz wysoko wykwalifikowana zaáoga lodoáamaczy i warsztatów, kadra techniczno-inĪynieryjna z wieloletnim doĞwiadczeniem w akcjach
lodoáamania.
System powinien byü zintegrowany z paĔstwową administracją dróg wodnych Ğródlądowych, odpowiedzialną za stan techniczny dróg wodnych, flotyllĊ lodoáamaczy
i akcje lodoáamania. Stanowiü musi caáoĞü dla skutecznego
i bezpiecznego przeprowadzania likwidacji wystĊpujących
zagroĪeĔ oraz osiągania zamierzonego celu, jakim jest zabezpieczenie przed powodziami zatorowymi. Zintegrowany
system lodoáamania na Dolnej WiĞle prawnie dziaáaá przy
OkrĊgowym Zarządzie Wodnym w Tczewie do 29 marca
1972 roku w sferze budĪetowej!
Od tego czasu ww. system zostaá zdezintegrowany, ale,
niestety, panujący od wielu lat dualizm zacząá przynosiü systematycznie wyáącznie jego osáabienie. Dokonana w 1998
roku komercjalizacja armatora lodoáamaczy, tj. PrzedsiĊbiorstwa Budownictwa Wodnego w Tczewie (dawny OZW)
firmĊ doprowadziáa na skraj bankructwa. A istniejący jedyny
w ujĞciu Wisáy od 1881 roku prewencyjno-mobilny system
lodoáamania do likwidacji zatorów lodowych przestaá istnieü w 2006 roku, po sprzedaniu Bazy Flotylli Lodoáamaczy
i Warsztatów Remontowych w GdaĔsku-Przegalinie.

Znaczenie lodoáamania na Īuáawskim
odcinku Dolnej Wisáy
Znaczenie lodoáamania
Jak wielkie znaczenie ma lodoáamanie niech Ğwiadczy
fakt, Īe dziĊki systematycznie przeprowadzanym akcjom lodoáamania za pomocą lodoáamaczy – o czym juĪ byáa mowa
– ĩuáawy i GdaĔsk od ponad 113 lat nie doznaáy klĊski powodzi zatorowej! Zachodzi tu bowiem Ğcisáy związek przyczynowo-skutkowy, polegający na wspóápracy Przekopu
UjĞcia Wisáy i udraĪniającej pracy lodoáamaczy dla zagwarantowania bezzatorowego oraz kontrolowanego spáywu naturalnie lub sztucznie tworzonej kry.
Cel lodoáamania
Podstawowym celem lodoáamania jest przeciwdziaáanie
(prewencja – zapobieganie) ujemnym zjawiskom towarzyszącym w czasie trwania procesu zlodzenia rzeki i stwarzania bezpiecznych warunków dla spáywu wielkich wód roztopowych i pochodu lodów i niedopuszczenia do tworzenia
siĊ groĨnych zatorów lodowych.
Wedáug prof. Marka Grzesia z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, lodoáamanie moĪna sprecyzowaü krótko:
systematyczne áamanie lodu za pomocą lodoáamaczy ma rzekĊ przygotowaü do wiosennego bezzatorowego zejĞcia lodu.
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Grupa lodoáamaczy pod mostem w Kiezmarku

Lodoáamacze wiĞlane i ich zadania
Jedynym i najbardziej skutecznym sposobem likwidacji
wystĊpujących zagroĪeĔ jest metoda kruszenia pokrywy za
pomocą lodoáamaczy tj. statków rzecznych o specjalnej konstrukcji.
Podstawowymi zadaniami stawianymi lodoáamaczom są:
– kruszenie pokrywy lodowej w ujĞciu i na wyznaczonym
odcinku rzeki,
– uáatwienie spáywu wyáamanej kry lodowej do morza,
– zapobieganie tworzeniu siĊ zatorów lodowych w ujĞciu
i na rzece, towarzyszących zwykle w czasie samoczynnego lub wymuszonego spáywu lodów,
– likwidacja zatorów,
– ochrona budowli wodnych przed skutkami pochodu lodów,
– tworzenie sprzyjających warunków dla minimalizowania
zagroĪenia obiektom hydrotechnicznym i inĪynieryjnym
oraz ochrona terenów poáoĪonych wzdáuĪ biegu rzeki,
– inne zadania (ratownictwo w czasie powodzi oraz zadania w zakresie obronnoĞci kraju).

Liczba i typy lodoáamaczy wiĞlanych

O

pisane dotąd zagroĪenia, z uwagi na tytuá opracowania i jego cel ograniczono gáównie do przedstawienia zagroĪeĔ w Delcie Wisáy. Skutecznej ochro-

ny od zatorów lodowych wymagają równieĪ obszary wzdáuĪ
biegu Dolnej Wisáy. ZasiĊg lodoáamania, jaki powierza siĊ
lodoáamaczom z ujĞcia Wisáy, siĊga od ujĞcia do morza po
istniejący od 1970 roku stopieĔ wodny we Wáocáawku. Odcinek ten ma dáugoĞü 266 km. W roku 1966 w dniu 25 lutego
lodoáamacze z OkrĊgowego Zarządu Wodnego w Tczewie
w skáadzie: „Jaguar”, „ĩubr”, „Lampart” i „ĩbik” dotaráy do
mostu w Wyszogrodzie, tj. na odlegáoĞü od ujĞcia 350 km.
W związku z powyĪszym posiadanie w ujĞciu Wisáy
stosownej liczby lodoáamaczy, róĪnej wielkoĞci i przeznaczenia ma dla bezpieczeĔstwa ww. obszarów równie istotne
znaczenie.
Optymalna liczba potrzebnych lodoáamaczy dla przeciĊtnych warunków zimowych wynosi 10 sztuk, w tym cztery czoáowe, cztery liniowe i dwa pomocnicze. Typy lodoáamaczy:
– lodoáamacz czoáowy, moc 500-800 [kW], zanurzenie
– 1,60 m;
– lodoáamacz liniowy, moc 250-350 [kW], zanurzenie
– 1,40 m;
– lodoáamacz pomocniczy, moc 110-150 [kW], zanurzenie
– 1,00 m.
Warto w tym miejscu przytoczyü stwierdzenie zawarte
w referacie o technice kruszenia lodów mgr inĪ. J. Rozwadowskiego, który tak pisze o pracy lodoáamacza pomocniczego na Dolnej WiĞle:

Tczewskie lodoáamacze pod Wáocáawkiem
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Wypada zwróciü uwagĊ na jeden lekki lodoáamacz liniowy
starego typu, o maáej mocy maszyn, maáej wypornoĞci, ale i maáym zanurzeniu. Jednostka ta okazuje siĊ wyjątkowo przydatna
w czasie akcji na 43 km nieuregulowanym odcinku Wisáy poáoĪonym bezpoĞrednio poniĪej stopnia wodnego we Wáocáawku.
Mowa tu o wybudowanym w 1933 roku lodoáamaczu
ex Rekin o mocy 150 KM i zanurzeniu 1,10 m.

ZakoĔczenie

P

rzekonanie i twierdzenie, Īe powodzie to zdarzenia
nadzwyczajne jest báĊdem. Są to zjawiska naturalne,
wystĊpujące w nieokreĞlonym czasie i o róĪnym natĊĪeniu, stwarzające zagroĪenia dla czáowieka i jego mienia.
Natura ma swoje prawa. Wisáa to Īywioá wodny, a woda
rządzi siĊ wáasnymi, naturalnymi prawami. Nie obchodzą ją
ustawy, przepisy, strategie i przeksztaácenia oraz polityczne deliberacje, nawet na najwyĪszym szczeblu. Jedynie czáowiek rozumiejący prawa, którymi od zarania dziejów rządzi siĊ woda,
potrafi ograniczyü jej negatywne skutki dziaáania oraz wykorzystaü jej znaczenie i walory dla rozwoju i dobra czáowieka.
Zjawisk naturalnych, w tym zagroĪeĔ powodziami zatorowymi w szczególnoĞci, nie da siĊ zaprogramowaü ani
zaplanowaü, jak chciaáby tego czáowiek. Dlatego dziaáania
prewencyjne do likwidacji wystĊpujących na Dolnej WiĞle
zagroĪeĔ w okresie zimowym muszą byü obowiązkowo
nadal kontynuowane. Zaniechanie bądĨ lekcewaĪenie tych
dziaáaĔ okazaü siĊ moĪe tragiczne w skutkach.
Wobec powyĪszego trudno zrozumieü, jak mogáo dojĞü
w ostatnich latach do likwidacji jedynego w ujĞciu Wisáy
systemu lodoáamania. Tym samym powaĪnego zwiĊkszenia
stanu zagroĪenia dla ĩuáaw i GdaĔska.
Lekkie zimy i brak zagroĪenia zatorami lodowymi, nie
moĪe uĞpiü ludzi odpowiedzialnych za ochronĊ przeciwpowodziową w delcie wiĞlanej. Rozkazy i polecenia wydawane

kapitanom lodoáamaczy, nie mogą byü przeliczane na pieniądze, a muszą wynikaü z potrzeby zapobiegania skutkom,
jakie mogą powstaü w czasie pochodu lodów.
Podstawą takich decyzji musi byü znajomoĞü rzeki, aktualnie trwających i przewidywanych zjawisk hydrometeorologicznych w zlewni rzeki, a przede wszystkim zrozumienie
tego, co siĊ na rzece dzieje i co siĊ staü moĪe.
ĩycie dowiodáo, Īe w rĊku myĞlącego zespoáu ludzi
flotylla lodoáamaczy jest najbardziej skutecznym, jeĞli nie
jedynym Ğrodkiem wymuszenia kontrolowanego pochodu
lodów na rzekach... (Edward Czaja, II Sympozjum WiĞlane
1994).
Nie moĪna polegaü na pomyĞlnym zbiegu okolicznoĞci,
wzglĊdnie na tym, Īe siĊ z wielkim trudem udaáo uniknąü
groĨnego niebezpieczeĔstwa w tych wypadkach, gdy w grĊ
wchodzą dobrobyt i nĊdza setek tysiĊcy ludzi i olbrzymie
wartoĞci materialne. (H. Bertram 1936 r.).
PragnĊ na zakoĔczenie podkreĞliü, Īe nie jest moją intencją kogokolwiek straszyü tragediami z XIX wieku. Jest
natomiast moim obowiązkiem merytoryczne – po raz kolejny – zwrócenie uwagi odpowiednim wáadzom, na powstaáe
w ostatnim czasie zagroĪenia czyhające ze strony Wisáy, wynikáe wskutek bezmyĞlnego zlikwidowania systemu lodoáamania w Delcie Wisáy.
Na przedstawionym graficznie wykresie (zaá. nr 3)
pragnĊ uzmysáowiü odpowiedzialnym za bezpieczeĔstwo
wáadzom, szczególnie woj. pomorskiego o rozmiarze strat
w przypadku przerwania lewego waáu pomiĊdzy Tczewem
a Báotnikiem.
Na przedstawionym wykresie dwie krzywe są prawdziwe: liczba mieszkaĔców GdaĔska na koniec roku 2007,
liczba lodoáamaczy sprawnych do akcji. Pozostaáe krzywe
są empirycznie przedstawione, ale i odzwierciedlające powstaáy stan zagroĪenia. Wziąwszy tylko pod uwagĊ obecną
zabudowĊ przemysáową na lewym brzegu Wisáy, gáównie

zaá. nr 3
Empiryczny wykres stanu zagroĪenia w delcie Wisáy
na tle liczby mieszkaĔców m. GdaĔsk i zabudowy przestrzennej (opr. autora)
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o charakterze chemicznym (Rafineria, Siarkopol, Fosfory)
rozmiar strat i szkód wynikáych wskutek przerwania waáu
byáby niewyobraĪalny!

WyjaĞnienia uzupeániające
1. DáugoĞü Wisáy Īeglownej licząc od ujĞcia Przemszy
(km 0,000) do ujĞcia do morza wynosi 941,3 km. Tczew leĪy
na lewym brzegu Wisáy Īeglownej w km 908. Informują
o tym ustawiane na brzegu tablice.
2. Ta wyjątkowo waĪna – z punktu widzenia bezpieczeĔstwa – oraz specyficzna dziaáalnoĞü jak dotąd nigdy nie byáa
naleĪycie doceniana po roku 1945 przez prawie wszystkie

rządy. Do budowy lodoáamaczy dochodziáo po tragedii powodzi zatorowych. Tak byáo po roku 1956 i po powodzi pod
Páockiem w 1982 roku.
3. Od roku 1945 na odcinku Wisáy Pomorskiej odnotowano áącznie ponad 42 groĨne zatory (a liczba ich wystĊpowania stale roĞnie) z trudem likwidowane przez lodoáamacze
wiĞlane. W zaá. nr 4 przedstawiono wykaz niebezpiecznych
wezbraĔ od roku 1924 do 1998, z którego jednoznacznie
wynika, jak waĪna jest droĪnoĞü ujĞcia Wisáy do morza
w czasie pochodu lodów.
4. Za Dolną WisáĊ uznaje siĊ odcinek Wisáy Īeglownej
od ujĞcia Narwi do Wisáy w km 551,00 do ujĞcia do morza
w km 941,30 o dáugoĞci 390,30 km.

zaá. 4

Wykaz niebezpiecznych spiĊtrzeĔ i zatorów
na WiĞle Pomorskiej od 1924 do 1998 roku
1924
1929

1947

1952
1955
1956

1960

1971

1973

1974

1986
1994
1998
1998

Wielkie spiĊtrzenie wiosenne wód Wisáy Pomorskiej. Stan
wody w profilu Tczew 10,96 m n.p.m.
Niezwykle surowa zima 1928/1929, zablokowanie przez pola
lodowe ujĞcia Wisáy na wiele tygodni i tylko Ğlepy przypadek
sprawiá, Īe w chwili ruszenia lodów na WiĞle wiatr od strony
lądu odblokowaá ujĞcie.
Wielka powódĨ wiosenna na nadwiĞlaĔskich nizinach. Od
Wáocáawka do ĝwibna Wisáą spáynĊáo wówczas 47 mln m3
lodu. Taka masa lodu moĪe caákowicie zatarasowaü áoĪysko Wisáy na odcinku od ujĞcia do Tczewa.
W czasie zimy 1951/1952 roku zator lodowy w ujĞciu Wisáy.
Wielkie spiĊtrzenie sztormowe wód w ujĞciu Wisáy.
12-17 marca przy silnym wietrze póánocnym na Zatoce
pokrytej zwartą pokrywą lodową w ujĞciu Wisáy pod ĝwibnem powstaá zator lodowy powodujący spiĊtrzenie w strefie przybrzeĪnej o 'H = 2,72 m, przerwanie mola zachodniego i utworzenie siĊ epizodycznego ramienia ujĞciowego
po stronie zachodniej Przekopu.
Po ulewnych opadach 26-27 lipca wystąpiáo trwające 10
dni wezbranie stwarzające zagroĪenie powodziowe. Przy
przepáywie 4 sierpnia WQ = 6640 m3/s w 10 regionach ĩuáaw WiĞlanych wystĊpują intensywne przecieki przez waáy,
zagraĪające ich statecznoĞci.
7-8 stycznia – rozlegle zagĊszczenie kry lodowej w ujĞciu Wisáy, przy niskim stanie wody w Zatoce GdaĔskiej
i znacznym spáyceniu rynien spáywowych, powoduje powstanie siĊgającego 2 km dáugoĞci zatoru lodowego w odcinku ujĞciowym rzeki.
15 stycznia zator lodowy w ujĞciu Wisáy przy wysokim stanie wody w Zatoce i zmniejszeniu siĊ spadku zwierciadáa
wody w odcinku ujĞciowym, co spowodowaáo zagĊszczenie kry lodowej.
13/14 stycznia wystąpiáo zagroĪenie zatorem lodowym na
ujĞciu Wisáy – zlikwidowanie przez wyjątkowo sprawną akcjĊ lodoáamaczy, spiĊtrzenie osiągnĊáo tylko 'H = 0,9 m.
7 marca powtórny nawrót zimy i utworzenie siĊ groĨnego
zatoru w ujĞciu Wisáy.
23-27 1utego powstaá zator lodowy w ujĞciu Wisáy powodując spiĊtrzenie o 'H = 2,38 m.
24-26.02 – zator lodowy; spiĊtrzenie wody o 2,2 m nad
Ğredni poziom morza.
5-6 grudnia groĨny zator w ujĞciu Wisáy zlikwidowany przy
uĪyciu 3 lodoáamaczy czoáowych typu L 1000.

Uwaga: od roku 1945 do 1999 na odcinku od UjĞcia do Tczewa zanotowano áącznie 42 zatory o czasie trwania 4-10 dni
ħródáo:
Jerzy Makowski (1995)
Uzupeánienie: Tadeusz Wrycza (03.2007)

KMR

Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Arkuszewski A. i in., Eksploatacja dróg wodnych, 1971.
Bertram H., Memoriaá dotyczący zagroĪenia miasta GdaĔska, portu
GdaĔskiego i ĩuáaw GdaĔskich na skutek przerwania waáu wiĞlanego miĊdzy Tczewem a Báotnikiem. [táum. I. Iwanowicz], 1936.
Czaja E., Znaczenie lodoáamania w ochronie przeciwpowodziowej
Delty Wisáy, II Sympozjum WiĞlane, Tczew 1994.
Cebulak K., Wpáyw Przekopu UjĞcia Wisáy do Morza Baátyckiego na rozwój systemu ochrony przeciwpowodziowej i melioracji
w Delcie Wisáy, 1995.
CUGW, Informator Dróg Wodnych ĝródlądowych ĩeglownych,
1961.
Dziadziuszko Z., Zatory lodowe i powodzie przed i po dokonaniu
Przekopu UjĞcia Wisáy do Morza Baátyckiego w okolicy ĝwibna.
Dziadziuszko Z., Malicki J., Zatorowe spiĊtrzenie poziomu ujĞciowego odcinka Dolnej Wisáy w lutym 1994 r., 1994.
Görz M., Buchheister M., Das Eisbrechwesen im Deutschen Reich
GrzeĞ M., Problemy zatorów i powodzi zatorowych na Dolnej WiĞle, 1985.
GrzeĞ M., Zatory i powodzie zatorowe na Dolnej WiĞle – mechanizmy i warunki, 1991.
Majewski A., Powodzie Dolnej Wisáy i zagroĪenie powodziowe
Delty, 1989.
Majewski W. i in., PowódĨ zatorowa na WiĞle w rejonie Zbiornika
Wáocáawek w zimie 1982 r., 1982.
Makowski J., Waáy przeciwpowodziowe Dolnej Wisáy, wyd. 2,
1997.
Makowski J., Dolna Wisáa i jej obwaáowania, cz. 2, 1998.
Makowski J., Setna rocznica wykonania Przekopu Wisáy 18951995, 1995.
Makowski J., NajwiĊksza katastrofalna powódĨ w dziejach GdaĔska i prawdopodobieĔstwo jej powtórzenia w obecnych warunkach,
1994.
Rozwadowski J., Technika kruszenia lodów na WiĞle, 1974.
RybczyĔski M., Drogi wodne na Pomorzu, 1935.
Sáomianko P., Opracowanie BPWM GdaĔsk, generalny projektant
Cebulak K., pt.: „Aktualizacja koncepcji kompleksowej ochrony
przeciwpowodziowej ĩuáaw WiĞlanych”, 1984.
Tillinger T., Drogi wodne – T. I., 1948.
Wrycza T., Powodzie i lodoáamanie na Dolnej WiĞle, II Sympozjum
WiĞlane, 1994 r., 1994.
Wrycza T., Lodoáamanie, 1998.
Wrycza T., Lodoáamanie na Dolnej WiĞle a bezpieczeĔstwo przeciwpowodziowe miasta GdaĔska, 1997.
Wrycza T., Lodoáamanie – wczoraj, dziĞ, jutro, 2004.
Praca zbiorowa, Ochrona przed powodzią, 1992.
Praca zbiorowa, Zarys monografii powodzi w Polsce w 40-lecie
GKP, 1988.
Praca zbiorowa, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów Dolnej Wisáy ze szczególnym uwzglĊdnieniem terenów depresyjnych
ĩuáaw, 1989.
Praca zbiorowa, Zbiór referatów w setną rocznicĊ Przekopu UjĞcia
Wisáy do Morza Baátyckiego, 1985.
Praca zbiorowa, WĊzáowe problemy gospodarki wodnej woj. gdaĔskiego, 1964.
Praca zbiorowa, Przewodnik ĩeglugi ĝródlądowej, 1936.
Praca zbiorowa, Kompleksowy Regionalny Program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisáy (ĩuáawy GdaĔskie i ĩuáawy
Wielkie) od ujĞcia do km rzeki 845 + 000 ze szczególnym uwzglĊdnieniem miasta GdaĔsk, 1998.
Prawo wodne, 1972 i 2002.

17

SKARSZEWSKIE MUZEUM

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Czechowo czy Trzechowo
W gminie Kaliska, w powiecie starogardzkim, nad Jeziorem Trzechowskim znajdują siĊ dwie miejscowoĞci Czechowo i Trzechowo. Osada Czechowo poáoĪona jest na wschodnim brzegu jeziora, na
poáudnie od Iwiczna i naleĪy administracyjnie do tego wáaĞnie soáectwa. Natomiast przysióáek Trzechowo poáoĪony jest na zachodnim brzegu jeziora i naleĪy do soáectwa Piece. Trudno powiedzieü, skąd
pochodzą nazwy tych osad i dlaczego przez lata tak czĊsto ulegaáy zmianom. Stąd trudno jednoznacznie opisaü historiĊ tych dwóch osad. Byü moĪe przytoczone tu informacje pomogą w rozwiązaniu tych
wątpliwoĞci.

W

zaleĪnoĞci od daty wydania mapy i jej wydawcy, nazwa dotyczy osady poáoĪonej bądĨ po
wschodnim, bądĨ po zachodnim brzegu jeziora.
Są takĪe mapy, na których po obu stronach jeziora pokazane są osady o nazwie Trzechowo, a Czechowo w ogóle nie
wystĊpuje. Są teĪ takie mapy, na których nie ma wsi Trzechowo, a są dwie wsie Czechowo, poáoĪone po obu stronach jeziora. TakĪe nazwa jeziora na niektórych mapach
zapisana jest jako Czechowo, a na innych Trzechowo. Na
mapie Schroettera z lat 1796-1802 nazwĊ jeziora zapisano
Trzechowo See1.
Schematyzm diecezji cheámiĔskiej z 1867 roku podaje, Īe do katolickiej szkoáy w Iwicznie uczĊszczaáy m.in.
dzieci z Trzechofsee, natomiast do katolickiej szkoáy
w Piecach uczĊszczaáy m.in. dzieci z Trzechowa2. TakĪe
na mapie z 1874 roku pokazane jest jezioro Schechau,
a u jego brzegów, poáudniowo-zachodniego zabudowania
Schechowo i wschodniego leĞniczówka Schechausee3.
LeĞnictwo Schechausse naleĪące w 1880 roku do nadleĞnictwa Wirty wymienia w swej ksiąĪce Johannes Mühlradt4. Na mapie pochodzącej z okoáo 1911-1912 roku wystĊpuje jezioro Schechau oraz, na jego wschodnim brzegu,
leĞniczówka Schechausee, a na zachodnim brzegu, wieĞ
Trzechowo, w takiej wáaĞnie pisowni5.
Na powojennych mapach, obok Czechowa poáoĪonego
na zachodnim brzegu jeziora, pokazana jest teĪ leĞniczówka
Trzechowo. DziĞ leĞniczówka juĪ nie istnieje, a lasy zostaáy
administracyjnie podporządkowane leĞnictwom Borzechowo i Sowi Dóá. Czechowa nie wymieniają Īadne schematyzmy diecezjalne, które wymieniają jednak w tym samym
czasie Trzechowo. Wizytacja generalna diecezji cheámiĔskiej z 1780 roku, której zapisy są dokonywane w jĊzyku
polskim lub po áacinie wymienia Trzechowo, a nie Czechowo6. TakĪe mapy powiatu starogardzkiego Wydawnictwa
Region pokazują leĞniczówkĊ Trzechowo i osadĊ Czechowo
poáoĪone – na zachodnim brzegu jeziora, a osadĊ Trzechowo na wschodnim brzegu jeziora. Jak z powyĪszego widaü
do tych samych osad uĪywano na przemian dwóch róĪnych
nazw, stąd opisanie dziejów tych osad jest trudne z uwagi
na jednoznaczne zlokalizowanie opisywanych w dokumen-
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tach osad i w związku z tym moĪe zawieraü báĊdy. Analiza
wszystkich informacji wskazuje, Īe osada Trzechowo powstaáa jako pierwsza.

Osada Czechowo
poáoĪona jest nad wschodnim brzegiem jeziora Trzechowo,
lecz nie jest znana data jej powstania. W 1848 roku osada
nie jest wymieniana w schematyzmie diecezjalnym7. Jednak
juĪ dwie niezaleĪne osady, Trzechowo i Czechowo wymienione są w schematyzmie diecezji cheámiĔskiej z 1867 roku.
Wymieniona zostaáa tam wieĞ Trzechowo, odlegáa od Zblewa o 1½ mili, w której mieszkaáo 21 katolików8. Chodziáo
tu o dzisiejszy przysióáek Trzechowo, na zachodnim brzegu
jeziora, na co wskazuje podana odlegáoĞü od parafii w Zblewie. Cytowany schematyzm wymienia teĪ w tym samym
roku osadĊ Trzechowosee, odlegáą o 1¼ mili od Zblewa,
w której nie mieszkaá Īaden katolik. Dzieci z tegoĪ Trzechowosee uczĊszczaáy do katolickiej szkoáy w Iwicznie9. Prawdopodobnie chodziáo tu o ówczesną leĞniczówkĊ, a dziĞ
osadĊ Czechowo, która jest poáoĪona na wschodniej stronie
jeziora, a wiĊc w mniejszej odlegáoĞci od Zblewa.
W 1885 roku w „Sáowniku geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów sáowiaĔskich”, o jeziorze Trzechowo zapisano, Īe znajduje siĊ ono pod wsią Trzechowo,
a jego niemiecka nazwa to Schechausee. Na wschodnim
brzegu jeziora poáoĪona byáa leĞniczówka Schechausee,
a na zachodnim leĞniczówka Steinkrug10. Wspomniana leĞniczówka Schechausee pokazana jest teĪ na mapie z 1874
roku, zaĞ na poáudniowo-zachodnim brzegu jeziora pokazano Schechowo11. W 1904 roku w Czechowie (Schechausee), nie mieszkaá Īaden katolik, lecz iloĞü mieszkających
tu ewangelików jest dziĞ nieznana. LeĞniczówka administracyjnie wraz z leĞniczówką Twardy Dóá podlegaáa nadleĞnictwu Wirty12.
Brak informacji na temat Czechowa w latach miĊdzywojennych. MieszkaĔcy osady pod wzglĊdem przynaleĪnoĞci
samorządowej naleĪeli do gromady Iwiczno. Po zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych nie ulegá zmianie podziaá administracyjny gromad i Czechowo wchodziáo w skáad gromady
wiejskiej Iwiczno w gminie Piece, a póĨniej po zmianach
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opisywanych wczeĞniej w gminie Kaliska13. W 1954 roku
w związku z reformą administracyjną, zlikwidowano gminĊ Kaliska, a w to miejsce utworzono gromady w Hucie
Kalnej, Kaliskach i Piecach. W skáad tej ostatniej gromady
weszáa czĊĞü dotychczasowego obszaru gromady Iwiczno,
bez àąĪka i Franka czyli sama wieĞ Iwiczno14. Choü brak
jednoznacznych zapisów, to zapewne osada Czechowo weszáa takĪe w skáad gromady Piece. W 2004 roku zlikwidowano leĞnictwo Czechowo. DziĞ w Czechowie nad jeziorem
Trzechowo znajduje siĊ pole namiotowe oraz oĞrodek wypoczynkowy REN. OsadĊ zamieszkuje 3 mieszkaĔców zameldowanych na pobyt staáy15.

Przysióáek Trzechowo
poáoĪony jest na zachodnim brzegu jeziora Trzechowo.
Jest to jedyna miejscowoĞü w Polsce o tej nazwie. Nie jest
znana data powstania Trzechowa. Ks. Paweá Czaplewski pisze, Īe Trzechowo powstaáo wraz Dąbrową w tym
samym 1761 roku16. Józef Milewski pisze natomiast, Īe
Trzechowo zostaáo zasiedlone w tym samym roku, nie
tylko wraz z Dąbrową, ale takĪe i Bytonią. Zasiedlenia
tego dokonaá, dnia 7 paĨdziernika 1761 roku, starosta borzechowski Aleksander Potulicki i miaáo ono charakter
dziedzicznej dzierĪawy17. Oznaczaáo to, Īe kolejni potomkowie pierwszego osadĨcy mieli prawo do dzierĪawienia
osady, na podstawie tego pierwszego dokumentu. Niestety,
ani Milewski ani ks. Czaplewski nie podają, kto byá tym
pierwszym dzierĪawcą. Prawdopodobnie ktoĞ z rodu Wyrzykowskich, gdyĪ takie nazwisko podaje kataster fryderycjaĔski z lat 1772/1773. Wymienia on osadĊ Trzeckowo,
gdzie w nazwie, zapewne podczas przepisywania zamiast
„h” napisano „k”. DzierĪawcą osady byá kapitan Ignacy
Wierzykowski, który mieszkaá w niej z Īoną i 5 córkami.
Posiadaá on 2 konie, 3 woáy, 2 krowy, 5 jaáówek, 4 owce
i 1 ĞwiniĊ. W osadzie mieszkali takĪe, Woyteck Drąseck
z Īoną i córką, który posiadaá tylko 1 krowĊ oraz „stara”
wdowa Klienbeth18.
W 1780 roku wieĞ naleĪaáa w dalszym ciągu do Ignacego Wyrzykowskiego, a mieszkaáo w niej 10 katolików,
w tym 6 komunikowanych oraz 3 akatolików (zapewne
ewangelików). Mesznego pobieraá proboszcz zblewski
1 korzec Īyta i tyleĪ owsa19. Przypomnieü tu naleĪy, Īe
meszne to byáa taka obowiązkowa danina na rzecz koĞcioáa. ZaĞ wspomniany 1 korzec Īyta to okoáo 35 kg Īyta.
Trzechowo, jako osada z jednym gospodarstwem, naleĪąca
do parafii w Zblewie, byáa wymieniana w lustracji dekanatu starogardzkiego z 1765 roku20.
W 1848 roku wieĞ w pisowni Trzechowo, pod wzglĊdem administracyjnym znajdowaáa siĊ na terenie powiatu
starogardzkiego, a 21 katolickich mieszkaĔców naleĪaáo
do parafii w Zblewie. Nie wystĊpuje jeszcze w tym schematyzmie wieĞ Czechowo lub Schechau21. Józef Milewski
pisze, iĪ w 1866 roku wieĞ nosiáa nazwĊ Schechau22. Jednak jak juĪ wczeĞniej napisano jednoznaczne opisanie wsi
w związku z nazewnictwem stanowi pewien problem. WątpliwoĞci pogáĊbiają niektóre zapisy w schematyzmie diecezjalnym z 1867 roku. W 1867 roku we wsi, która nosiáa
nazwĊ Trzechowo, odlegáej od Zblewa o 1½ mili, mieszkaáo 21 katolików. Dzieci z Trzechowa uczyáy siĊ w katolickiej szkole w Piecach23. Cytowany schematyzm wymienia teĪ w tym samym roku osadĊ Trzechowosee, odlegáą o
1¼ mili od Zblewa, w której nie mieszkaá Īaden katolik.
Byü moĪe chodziáo tu o ówczesną leĞniczówkĊ Trzechowo,
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a dziĞ osadĊ Czechowo, która jest poáoĪona w mniejszej
odlegáoĞci od Zblewa, gdyĪ poáoĪona jest po wschodniej
stronie jeziora. Dzieci z osady Trzechowosee uczĊszczaáy
do katolickiej szkoáy w Iwicznie24.
W 1880 roku Trzechowo stanowiáo dzierĪawĊ wieczystą,
a jej posiedzicielem byá Józef MechliĔski. DzierĪawa ta miaáa obszar 79,60 ha, z czego ziemia orna stanowiáa 20,88 ha,
áąki 5,60 ha, pastwiska 46,20 ha, las 5,40 ha, nieuĪytki 1,40 ha
i woda 0,12 ha. Dochód z dzierĪawy wynosiá 140 marek25.
W 1885 roku we wsi byáy 3 domy i 2 dymy (zagroda wiejska) i liczyáa ona 16 mieszkaĔców – katolików. W 1892 roku
w dobrach wáoĞciaĔskich poáoĪonych nad jeziorem Trzechowo byáy 2 posiadáoĞci wáoĞciaĔskie, a wieĞ zajmowaáa
obszar o pow. 69 ha, w tym 22 ha roli, 5 ha áąk i 5 ha lasu.
Katolicy naleĪeli do parafii w Zblewie. NajbliĪsza stacja
pocztowa i kolejowa znajdowaáa siĊ we wsi Frankenfelde26.
Zwraca tu uwagĊ informacja o stacji kolejowej. Wedáug tego
zapisu znajdowaáa siĊ ona we Franku, a nie w Kaliskach,
czy w Dreidorf, co wskazuje na ówczesną rangĊ wsi Frank.
O jeziorze Trzechowo zapisano w tym sáowniku, Īe znajduje siĊ ono pod wsią Trzechowo, a jego niemiecka nazwa to
Schechausee. Na wschodnim brzegu jeziora poáoĪona byáa
leĞniczówka Schechausee, a na zachodnim leĞniczówka Steinkrug27. Wspomniana leĞniczówka Schechausee pokazana
jest teĪ na mapie z 1874 roku, zaĞ na poáudniowo-zachodnim
brzegu jeziora pokazano Schechowo28.
W 1904 roku w Trzechowie, które byáo przylegáoĞcią wsi
Piece, mieszkaáo 16 katolików. Katolickie dzieci z Trzechowa
uczĊszczaáy do katolickiej szkoáy w Piecach29. JuĪ rok póĨniej
w Trzechowie naleĪącym do gminy ziemskiej (Landgemainden) Piece, w 3 domach mieszkalnych mieszkaáo 19 osób30.
I napisaü tu trzeba, Īe nie chodziáo o leĞniczówkĊ, gdyĪ gdyby
tak byáo, przy nazwie osady zapisano by Först.
W 1928 roku osada administracyjnie naleĪaáa do
powiatu starogardzkiego. Mieszkaáo w niej 21 katolików, naleĪących do parafii w Piecach i nie ustalona dziĞ
liczba ewangelików. Nie wymienia natomiast wówczas
osady, bądĨ leĞniczówki Czechowo cytowany tu Zarys
historyczno-statystyczny31. W 1935 roku, po zmianach
w samorządzie terytorialnym, Trzechowo administracyjnie naleĪaáo do gromady Piece w gminie Piece32. Po
zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej przynaleĪnoĞü administracyjna Trzechowa nie zmieniáa siĊ i do 1954 roku
naleĪaáo ono do gromady Piece w gminie Piece, a póĨniej w gminie Kaliska. Zmiany nastąpiáy w związku z
wprowadzoną od 1 stycznia 1955 roku reorganizacją

OĞrodek Wypoczynkowy REN
nad Jeziorem Trzechowskim
fot. Wirtualne Kociewie

19

O NAZEWNICTWIE OSAD
systemu samorządowego. Wtedy to po likwidacji gmin
i utworzeniu duĪych gromad, osada Trzechowo weszáa
w skáad gromady Huta Kalna34. Gdy w ramach reorganizacji
w 1961 roku likwidowano niektóre gromady, zlikwidowana zostaáa takĪe gromada Huta Kalna, a Trzechowo
weszáo wówczas w skáad gromady Kaliska35. W 1972
roku, gdy zlikwidowano gromady i utworzono gminy,
Trzechowo weszáo w skáad soáectwa Piece w gminie Kaliska. DziĞ wedáug stanu na dzieĔ 31 grudnia 2007 roku
w Trzechowie mieszkają 4 osoby zameldowane na pobyt
staáy36.
Jak z powyĪszego opisu widaü nazewnictwo obu osad
jest mocno pogmatwane, a przytoczone tu informacje, nie
rozwiewają do koĔca wątpliwoĞci.
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Odkryte talenty
14 marca br. w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie odbyáo siĊ otwarcie
wernisaĪu malarstwa naszych rodzimych tczewskich artystek.
Licznie zgromadzonych goĞci powitaáa Urszula Wierycho, dyrektor ww. placówki, jak równieĪ
przedstawiáa zarys krótkiej kariery malarskiej
trzech paĔ.

¼

cieĪka artystyczna Zofii Gąsiorowskiej, Marii JaworaĔskiej i Ireny Ociepki przebiegaáa bardzo podobnie. Rysunkiem, malarstwem interesowaáy siĊ,
jak mówią od zawsze, ale swoje marzenia mogáy realizowaü
dopiero po przejĞciu na emeryturĊ. Malują bardzo krótko, bo
niespeána 2 lata (Irena Ociepka trochĊ dáuĪej).
Inspiracją do tworzenia jest dla nich wáaĞciwie wszystko
to, co nas otacza – piĊkno przyrody, jej urok, niepowtarzalnoĞü, są teĪ ludzie, zwierzĊta, martwa natura, pejzaĪe rodzinnego miasta. Po prostu piĊkno codziennego Īycia. Panie
aktualnie doskonalą umiejĊtnoĞci pod wytrawnym okiem
swojego mistrza – Janusza Mowy, który krok po kroku
przekazuje im tajniki kunsztu tworzenia. Prace malarek prezentowane byáy na wystawach zbiorowych w Osiedlowym
Domu Kultury ĝródmieĞcie.
Zofia Gąsiorowska zaczĊáa od rysunków postaci ludzkich, wykorzystując charakterystyczny kontrast bieli i czerni, a od 2006 roku swoje umiejĊtnoĞci w zakresie malarstwa
olejnego doskonali pod kierunkiem Janusza Mokwy.
WiĊkszoĞü jej prac to malarstwo olejne na páótnie – piĊkne pejzaĪe, portrety, nie zabrakáo równieĪ akcentu tczewskiego. MoĪemy podziwiaü na rysunkach sáynny most, a takĪe
panoramĊ miasta. Bakcyla malarskiego poáknĊáa wnuczka
pani Zofii – Partrycja.
Maria JaworaĔska do nauki malarstwa podeszáa bardzo
powaĪnie. Szkoliáa siĊ jednoczeĞnie u Joanny Czarneckiej
w Tczewskim Centrum Kultury i pod kierunkiem Janusza Mokwy w Osiedlowym Domu Kultury „ĝródmieĞcie”. Efekty tej
nauki są wspaniaáe. Poznaáa wiele technik malarskich, ale jak
twierdzi malarstwo olejne na páótnie jest jej najbliĪsze. Maluje
kwiaty, tonie, pejzaĪe i krajobrazy, portrety, zwierzĊta, martwą naturĊ. Uczestniczyáa w ubiegáym roku w XIII Tczewskim
Plenerze Plastycznym „Tczew – miasto nad Wisáą”.
Po raz kolejny swoje prace w Miejskiej Bibliotece Publicznej prezentowaáa Irena Ociepka. Pierwszą indywidualną wystawĊ miaáa tu w paĨdzierniku 2006 roku.
Zaczynaáa naukĊ pod okiem tczewskiej artystki Iwony
Filipkowskiej. Od ubiegáego roku instruktorem pani Ireny
jest Janusz Mokwa i pod jego kierunkiem doskonali swoje
malarstwo olejne, posáugując siĊ pĊdzlem i szpachlą.
Maluje kwiaty, pejzaĪe, zwierzĊta, portretuje osoby
najbliĪsze (mama, wnuczka). Na jej obrazach wystĊpuje
takĪe akcent tczewski – wieĪa ciĞnieĔ i panorama miasta.
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Urszula Wierycho, dyrektor MBP wita przybyáych goĞci na wernisaĪ malarstwa.
Od lewej stoją malarki: Zofia Gąsiorowska, Irena Ociepka i Maria JaworaĔska

Nas wernisaĪ przybyli liczni goĞcie

Sekretarz Miasta, Zyta Myszka
skáada gratulacje tczewskim artystkom

Obrazy malarek.
od lewej: Zofii Gąsiorowskiej,
Ireny Ociepki i Marii JaworaĔskiej

Wszystkie fot. Maciej Fergon

Maágorzata Kruk w imieniu posáa Jana Kulasa
Īyczy malarkom owocnej pracy twórczej

ROK ēUãAW

PATRYK GABRIEL

Kociewie jako marketingowe logo.
Wymagające wypeánienia?
Podobno jakieĞ niezwykle skrupulatne badania pokazaáy, Īe pisanie na klawiaturze niesie, w stosunku do
zapomnianego juĪ niemal na amen rĊcznego (w tej zaĞ kategorii, byü moĪe nawet piórem, to zdaje siĊ mieü nieco
szpanerski, oldschoolowy charakter), jedno podstawowe ograniczenie redukuje znacznie iloĞü uĪywanych przymiotników. A przecieĪ przymiotniki są dworzanami uczuü. Chciaábym napisaü coĞ o Kociewiu.

U

Īywam klawiatury Dell wcale nie chiĔskiej. Nikt nie
zgadnie jakiej. NaprawdĊ nikt... – polskiej, naszej,
Made in Poland. Brawo biaáo-czerwoni.
KaĪdy wybór niesie ograniczenie. DziĞ miejsce zamieszkania w wielkim stopniu jest wyborem. Mamy otwarte granice
z trzech stron caákowicie. Tanie linie lotnicze. Kanaáy podróĪnicze i internet. Jest wiele róĪnych, innych rzeczy, które pchają
Polaków do wyjazdu ze stron rodzinnych – np. ze stron kociewskich. Choüby drogie mieszkania, a w prajm tajmie seriale peáne salonów z aneksem kuchennym, w peánej zabudowie
i sprzĊtami w najmodniejszej powáoce typu: inox. W pogoni
za nimi rusza w Ğwiat szeroki wielu z naszych krajan. Wyrusza
z Polski, województwa pomorskiego, Kociewia.
Kilka tygodni temu, wielce szacowny redaktor powiedziaá mi na ucho (rzecz miaáa miejsce na imprezie z elementami folkloru kociewskiego), Īe jest w stanie udowodniü, Īe
Kociewie nie istnieje. Nie wierzĊ, Īe zdecyduje siĊ owo odkrycie opublikowaü. WierzĊ natomiast, Īe argumentacja dla
poparcia tej wcale nie gáupiej hipotezy mogáaby stanowiü
caákiem ciekawą lekturĊ.
Byáby to z pewnoĞcią najprawdziwszy lokalny bestseller, w szczególnoĞci zaĞ, gdyby wywód obalający Kociewie
przeprowadziü gwarą. To byáaby sztuczka wprost genialna.
LiczĊ, Īe ktoĞ podejmie tĊ próbĊ. Niestety, nie ja bĊdĊ tym
Ğmiaákiem, z gwary znam ino i moĪe jeszcze jo, na które monopolu, podobnie, jak na wiĊkszoĞü starogardzkich wódek
o smakach nieco mniej podáych, utrzymaü nie zdoáaliĞmy. Jo
mówi nawet znaczna czĊĞü amerykaĔskich muzyków, nawet
tych, którzy nigdy nie spotkali nikogo z Kociewia.
Mieszkając za granicą nie tĊskniáem do Kociewia, ale
do Polski. Mieszkając w Starogardzie nie myĞlĊ o mieszkaĔcach Gniewu, Tczewa czy Pelplina jako o ludziach,
z którymi áączy mnie coĞ wiĊcej niĪ statystycznie wyliczalne
prawdopodobieĔstwo spotkania znajomego (z tym z reguáy
wiąĪą mnie jakieĞ wspomnienia), wiĊksze niĪ dla przykáadu
w Suwaákach, w których nigdy nie byáem.
Mam 31 lat i byü moĪe moja edukacja regionalna ucierpiaáa nieco na zawierusze zmiany systemu. Na pewno ucierpiaáa, bo w związku z krainą, w której ĪyjĊ mam mnóstwo
wątpliwoĞci.
Nie znam gwary, ani Īadnego jej podrĊcznika. Nie znam
Īadnego produktu, który moĪe uchodziü za kociewski, tak bezapelacyjnie i z wyáączeniem wódki mającej w nazwie stoáeczne (w skali Kociewia) akcenty. Nie znam niczego takiego.
Nie znam Īadnego pisarza kociewskiego, malarza, filmu.
Znam co prawda kilka ksiąĪek napisanych przez ludzi z Kociewia, czy o Kociewiu traktujących, ale tak samo znam kilka Ğwietnych ksiąĪek Jerome Davida Salingera, który urodziá siĊ w Nowym Jorku i czĊsto w tym mieĞcie wysadzaá
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swoich bohaterów. Gdyby wszystkie nazwy wáasne zapisaü
w jego twórczoĞci od tyáu, nadal byáaby po prostu klasyką.
Czy Mickiewicza, który nigdy nie byá w Warszawie powinien byü w niej zapomniany? Czy powinien byü traktowany
jako pisarz litewski; polski oczywiĞcie, a nawet arcypolski,
ale nie warszawski? Czy ksiąĪka kogoĞ kto urodziá siĊ na
Kociewiu, ale dawno tu nie zaglądaá jest kociewska? Czy
autor jest kociewski? Czy obcy umiejscawiając akcjĊ swojej
megapowieĞci miĊdzy Chojnicką a Kanaáową w naszej Stolicy tworzy literaturĊ kociewską? Nie znam dyskusji, która
by sprawĊ jednoznacznie rozstrzygaáa. Choü pewnie takowa
siĊ gdzieĞ toczy. Zresztą nie miejsce tu na dowodzenie, Īe
w sztuce podziaá jest w sumie bardzo prosty i niewiele ma
wspólnego z geografią czy etnografią.
Nie znam reprezentacji Kociewia w Īadnej dyscyplinie
sportowej. Nie gniewam siĊ, kiedy ktoĞ z Warszawy o Kace
mówi nasz. Z reguáy ten ktoĞ wcale nie wie, Īe nasz Kaka
jest bardziej nasz niĪ ich. A moĪe ten ktoĞ ma racjĊ? Byü
moĪe równieĪ tak, Īe Kaka jest polski, bez uszczegóáowienia? Nie ma mowy o oczywistoĞci jakiejkolwiek z tych opinii. WątpliwoĞci.
Nie znam bohaterów, mitów, symboli Kociewia. Nie
wiem, kiedy zaczyna siĊ jego historia i jakie są jej kamienie
milowe, punkty zwrotne, najwaĪniejsze doĞwiadczenia, wokóá których budowana jest kociewska toĪsamoĞü.
Nikt mnie tego nie nauczyá, nie zachĊcaá do nauki, nie
próbowaá zainteresowaü. JeĞli nawet gdzieĞ ktoĞ temat podejmowaá, robiá to nieskutecznie. Choü moĪe dziĞ juĪ to siĊ
robi? MoĪe w szkoáach? MoĪe na uczelniach? MoĪe ja sam
coĞ przegapiáem i teraz nerwowo próbujĊ nadrabiaü? Mam
jednak wraĪenie, Īe w podobnej sytuacji nie jestem sam.
Nie twierdzĊ, Īe Kociewia nie ma; są obszary, w których
nie sposób zanegowaü jego istnienia. Wystarczy, Īe jedna
osoba stwierdzi, Īe ono istnieje, a takich osób jest przecieĪ
wiele. Nie twierdzĊ, Īe Kociewie nie jest nikomu potrzebne,
moĪe gdyby go zabrakáo, byáoby potrzebne i mnie. Nie sposób nie zgodziü siĊ z twierdzeniem, Īe Kociewie moĪe byü
przydatne, do róĪnych celów, od podkreĞlenia swojej odrĊbnoĞci (albo wrĊcz przeciwnie, swojej przynaleĪnoĞci, co dziĞ
jest chyba wielu jeszcze bardziej potrzebne) do sygnowania
nim wydarzeĔ, wydawnictw, potraw.
Znam kilka osób, które niezwykle duĪo robią dla Kociewia, które chcą je tworzyü, które uwaĪają je za coĞ niezwykle
istotnego, jest ich pasją. Podziwiam wszystkich ludzi z pasją i chciaábym, Īeby moĪna usáyszeü ich gáos, przysáuchaü
siĊ ich dyskusji, nauczyü siĊ czym jest, a czym nie jest Kociewie; czym miaáoby byü, dlaczego jest waĪne. Byü moĪe
wáaĞnie lokalne portale i prasa powinny staü siĊ platformą
dla takiej dyskusji. Chciaábym wszystkich do niej zachĊciü.
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„Kociewie. Pomorska kraina.” to publikacja, która
ukazaáa siĊ niedawno nakáadem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zawiera podstawowe informacje
historyczne, etnograficzne, geograficzne, przyrodnicze, turystyczne o Kociewiu. To nieoceniona pomoc
podczas wakacyjnych wĊdrówek po naszym regionie.

P

ublikacja dotyczy trzech powiatów kociewskich
– oprócz tczewskiego i starogardzkiego, takĪe Ğwieckiego, który czĊsto jest pomijany w regionalnych
publikacjach. Folder stara siĊ znaleĨü odpowiedĨ na pytanie,
kim są Kociewiacy, jakie są hipotezy pochodzenia nazwy
Kociewie. Jest teĪ historia regionu „w piguáce”, wyodrĊbnione na marginesach Kalendarium WydarzeĔ pozwala áatwo przeĞledziü najwaĪniejsze wydarzenia z przeszáoĞci.
Kociewie to region o wybitnych walorach przyrodniczych,
peáen jezior, lasów, áąk licznie zamieszkaáych przez chronione gatunki zwierząt. To raj dla obserwatorów fauny i flory.

MAãGORZATA MYKOWSKA

Lektura nie tylko
na wakacje
Autorzy
przypominają
takĪe
symbole
Kociewia
– herb, hymn
i najwaĪniejsze
zabytki, które
warto
poznaü
podczas podróĪy
po regionie. Nie
brakuje informacji o kulturze
ludowej, literaturze i gwarze
kociewskiej,
kuchni
regionalnej. Wytrwali
mogą nauczyü
siĊ podstawowych zwrotów
i sáów kociewskich. Publikacja zawiera krótkie informacje
o instytucjach i organizacjach dziaáających na Kociewiu.
Autorzy tekstów zawartych w publikacji to: Piotr Dziadul, Kamila Gillmeister, Kazimierz Ickiewicz, Michaá Kargul,
Krzysztof Korda, Maágorzata Kruk, Michaá Maryniak, Piotr
Paluchowski. Materiaáy zebraá i opracowaá Michaá Kargul.
Publikacja juĪ trafiáa do ksiĊgarĔ.
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IRENA OPALA

Warlubski konkurs
rozstrzygniĊty
Galilejska uroda Kociewia (…).
Tylko Toskania moĪe stanąü obok
Tej uĞmiechniĊtej ziemi.
ks. Janusz Stanisáaw Pasierb

P

odsumowaniu XII edycji MiĊdzygminnego Konkursu Recytatorskiego i Plastyczno-Fotograficznego
w Warlubiu, przyĞwiecaá ww. cytat ks. Janusza St.
Pasierba. A hasáem tegorocznej edycji byáa maksyma: „Na
kociewskim szlaku” i rzeczywiĞcie wszystko, co moĪemy
spotkaü na Kociewiu, zostaáo przez uczestników przedstawione, gáównie w drugiej czĊĞci konkursu tj. w Konkursie
Plastyczno-Fotograficznym.
Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Marzena
KempiĔska – Starosta Powiatu ĝwieckiego oraz Urząd Gminy w Warlubiu i Publiczna Szkoáa Podstawowa w Warlubiu.
WrĊczenie nagród i wyróĪnieĔ nastąpiáo podczas uroczystej Gali Kociewskiej, która odbyáa siĊ 4 kwietnia 2008 roku
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisáawa Malinowskiego w Warlubiu. Przesáuchania do pierwszej czĊĞci konkursu tj. Konkursu Recytatorskiego odbyáy siĊ na początku
marca. Powoáana przez organizatorów komisja przesáuchaáa
65 uczestników, w 4 kategoriach: klas 0-I, II-III, IV-VI oraz
w kategorii gimnazjum.
Na szczególne wyróĪnienie zasáuĪyáy organizatorki konkursu: Maria Wygocka, Maria Czajka i ĩaneta Jaworska,
które stworzyáy wspaniaáą atmosferĊ i rozbudziáy zainteresowanie naszym regionem, wiĊkszej czĊĞci Kociewia. Wielkie
brawa, Īe po 12 latach istnienia konkursu, nadal cieszy siĊ
on tak duĪym zainteresowaniem. WrĊczenie nagród zostaáo
poprzedzone wystĊpami uczniów z zespoáu folklorystycznego, który specjalnie na tą okazjĊ przygotowaáa Joanna FordoĔska-JĊdral. Dzieci ze szkoáy w Warlubiu, zaprezentowaáy kociewskie taĔce i piosenki. A zabawne gadki kociewskie
przedstawiá Arno Bruchwalski, który w Konkursie Recytatorskim zdobyá nagrodĊ w kategorii klas II-III. Trudną mowĊ
naszych przodków opanowaá doskonale.
W uroczystej Gali braáo udziaá wielu goĞci, m.in. podekscytowani i zadowoleni uczestnicy konkursów wraz
z opiekunami i dyrektorami szkóá, wáadze samorządowe
powiatu Ğwieckiego, a takĪe przedstawiciele prasy lokalnej.
Wytrwale, juĪ od lat, imprezie kociewskiej towarzyszy stoisko Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, przy którym Wanda Koáucka prezentowaáa zaproszonym goĞciom publikacje
o naszym regionie.
Wszystkie prace plastyczne i fotograficzne (tj. 472), które wpáynĊáy na konkurs, zostaáy piĊknie wyeksponowane na
szkolnym korytarzu, a ich ogromna iloĞü wzbudziáa zachwyt
i zdumienie zwiedzających. RóĪnorodnoĞü technik, zastoso-
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Organizatorki Gali Kociewskiej 2008
podsumowującej XII EdycjĊ MiĊdzygminnego
Konkursu Recytatorskiego i Plastyczno-Fotograficznego
„Na kociewskim szlaku” ,
od lewej: Maria Czajka, ĩaneta Jaworska,
Maria Wygocka i zespóá taneczny
Szkoáy Podstawowej w Warlubiu

fot. Ľaneta Jaworska

fot. Maciej Fergon

Zespóá taneczny SP w Warlubiu
(pod kierunkiem Joanny FordoĔskiej-JĊdral)

fot. Maciej Fergon

fot. Maciej Fergon

WrĊczanie nagród laureatom
konkursu plastycznego „Na kociewskim szlaku”,
nagrody wrĊcza Irena Brucka z Tczewa

fot. Ľaneta Jaworska

Najlepszym recytatorom
w kategorii klas II-III
nagrody wrĊcza Stefan KoĔczal
z NadleĞnictwa Dąbrowa

fot. Ľaneta Jaworska
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Urszula Wierycho, dyrektor MBP
w Tczewie odbiera „ZawdziĊkĊ 2008”
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Wystawa pokonkursowa w Szkole Podstawowej
w Warlubiu

fot. Ľaneta Jaworska

fot. Irena Opala

Praca malarska Teresy RataĔskiej z Warlubia
(kategoria doroĞli)

fot. Irena Opala

Praca malarska Teresy RataĔskiej

fot. Irena Opala

Prace fotograficzne laureatów konkursu
„Na kociewskim szlaku”, w górnej czĊĞci
fotoreportaĪ Wioletty Kulesza
z Warlubia (kategoria doroĞli)

fot. Irena Opala

Praca malarska Teresy RataĔskiej

PROPAGUJEMY REGION
wanych w pracach dzieci i máodzieĪy, budzi podziw i szacunek dla twórczej pracy np. domek wyklejony sáonymi paluszkami, róĪnego rodzaju szkáa ozdobione haftami kociewskimi,
czy malowane drewniane áyĪki. To tylko niektóre prace, na
które ja zwróciáam uwagĊ, lecz zapewniam, Īe kaĪdy z goĞci
na pewno znalazáby coĞ, co zainteresowaáoby go.
Rysunki najmáodszych uczestników Konkursu (tj. przedszkolaków i uczniów szkóá podstawowych), przedstawiaáy
gáównie wiejskie krajobrazy, pomniki przyrody oraz kociewskie áąki z ptakiem, który szczególnie upodobaá sobie nasze
Kociewie tj. z bocianem. Z kolei máodzieĪ zaprezentowaáa
w swych pracach zabytki m.in. budynki sakralne, kapliczki
czy zamki. Natomiast autorzy prac fotograficznych (gáównie
gimnazjaliĞci, 2 dzieci ze szkóá podstawowych oraz 3 osoby dorosáe), postawili na piĊkno naszego regionu. Fotografie
przedstawiaáy wspaniaáe wschody i zachody sáoĔca, z róĪnych
miejsc Kociewia, ukazane o róĪnych porach roku. Uwieczniano takĪe kociewskie chaty oraz ciekawe roĞliny, które najchĊtniej wtapiają siĊ w piĊkno naszych pól, áąk i lasów.
Na konkurs wpáynĊáy takĪe prace malarskie Teresy RataĔskiej z Trzech Koron, która przystąpiáa do konkursu po

raz pierwszy, po usilnych namowach organizatorek. Byáy to
obrazy malowane na páótnie farbą olejną, na wyróĪnienie
moim skromnym zdaniem zasáugują: 2 piĊkne prace ze sáonecznikami, wiosenny krajobraz oraz wiejska zagroda.
Na zakoĔczenie przytoczĊ sáowa jednej z organizatorek konkursu Marii Wygockiej (rok 2001 – posumowanie
V edycji konkursu): Kociewie szczyci siĊ burzliwą i ciekawą historią, wáasną gwarą i piĊkną tradycją, która stanowi
mocny fundament i zachĊtĊ do dalszego bogacenia dorobku
przodków. Kociewiacy przez stulecia wnosili swój wkáad
w dzieje Polski, nie szczĊdzili krwi i ofiar w obronie polskoĞci
w czasie zaborów, wojny i okupacji. Dlatego teĪ Ğwiadomi
walorów kulturalnych i dorobku cywilizacyjnego, regionaliĞci ze Szkoáy Podstawowej w Warlubiu, pragną to dziedzictwo pomnaĪaü dla dobra Kociewia, Pomorza i Polski.
DziĊki Waszej pracy, drogie Panie kolejne máode pokolenia mają doskonaáą okazjĊ poznaü kulturĊ, tradycjĊ i zwyczaje miejsca, w którym Īyją. Na Wasze rĊce skáadam gratulacje i ĪyczĊ wielu sukcesów i satysfakcji ze swej pracy.
A wszystkich, którzy chcieliby w przyszáym roku wziąü
udziaá w w/w konkursie, gorąco namawiam.

WYNIKI MIĉDZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
KATEGORIA „KLASY 0 - I i PRZEDSZKOLE”
Nagrody: Megger Kamil – PSP Warlubie; Jeziorska Klaudia – PSP Warlubie; KurzyĔska Julia – PSP Nr 4 Starogard Gd.; Miczek Jakub – Publiczne Miejskie Przedszkole w Starogardzie Gd.; Wótkowski Mateusz – PSP Warlubie.
WyróĪnienie: Renkiewicz Sandra – PSP Grupa; Palc Weronika – PSP Nr 4 Starogard Gd.; Boguski Kamil – PSP Warlubie; Kotowska Kamila
– PSP Kamionka; Piór Kaja – Zespóá Placówek OĞwiatowych Drzycim; Kuffel Maciej – PSP Lipinki.
KATEGORIA „KLASY II – III”
Nagrody: Piernik Bartosz – PSP Warlubie; Kulesza Jakub – PSP Warlubie; Gerke Oliwia – PSP Przysiersk; Ciszewski Kamil – PSP Warlubie; Bruchwalski Wiktor – PSP Warlubie; àabus Maágorzata – PSP Przysiersk; Bruchwalski Arno – PSP Warlubie; GoáuĔska Daria – PSP Nr 4 Starogard Gd.
WyróĪnienie: Rzepkowska Jagoda – PSP Wielki Komorsk; Kwiatkowska Justyna – PSP Warlubie; Wojciechowska Jagoda – PSP Lipinki; TalaĞka Agata – Zespóá Placówek OĞwiatowych Drzycim; Jankowska Jesika – PSP Warlubie; Cejrowska Milena – PSP Warlubie; Nowacka Angelika
– PSP Przysiersk.
KATEGORIA „KLASY IV – VI”
Nagrody: Glinkowska Klaudia – PSP Kamionka; MuszyĔska Magdalena – PSP Kamionka; Bocian Justyna – PSP Osie; Braun Wojciech – PSP
Kamionka; Pieróg Katarzyna – PSP Przysiersk; Barszczewska Karolina – PSP Warlubie; LoryĔska Sandra – PSP JeĪewo; Górka Natalia – PSP
Warlubie; Recka Agata – PSP Osie.
WyróĪnienie: Kulesza Aleksandra – PSP Warlubie; KawczyĔska Weronika – PSP Wielki Komorsk; Szmelter Jakub – PSP Warlubie; Nadolny
Krystian – PSP Kopytkowo; Szydáowska Agnieszka – PSP Warlubie; Kopicka Kamila – PSP Kamionka; PraĪmowski Patryk – PSP Kamionka; Probe
Karolina – PSP Nr 4 Starogard Gd.; Sáowy Aleksandra – SP JeĪewo.
KATEGORIA „GIMNAZJUM”
Nagrody: Sikorska Hanna – GP Osie; Chyáa Daria – GP Warlubie; DroĪyĔska Patrycja – GP Warlubie; Dominikowska Marta – GP Warlubie.
WyróĪnienie: Redzimska Weronika – GP Osie; Zarembska Martyna – GP Osie; Kurpisz Piotr – GP Osie; Matuszewska Manuela – Specjalny
OĞrodek Szkolno – Wychowawczy Warlubie.
KATEGORIA „SZKOàY PONADGIMNAZJALNE”
Nagrody: PieniąĪek Anita – Zespóá Szkóá Technicznych Tczew
KATEGORIA „TECHNKI RÓĩNE”
Nagrody: Kaczorowska Katarzyna – PSP JeĪewo; Kurek Jakub – GP Warlubie; Kulczyk Iwona – PSP Lniano.
WyróĪnienie: Górka AndĪelika – PSP Warlubie; Matuszewski Patryk – Specjalny OĞrodek Szkolno-Wychowawczy Warlubie; Pukáacki Patryk
– Specjalny OĞrodek Szkolno-Wychowawczy Warlubie.
KATEGORIA „PRACE FOTOGRAFICZNE”
Nagrody: Grabski Cezary – GP Osie; Lejszys Dominika – PSP Warlubie; Mrozik Natalia – PSP Przysiersk; Michaáowski Dawid – GP Osie.
WyróĪnienie: Poziemski Oskar – PSP Nr 4 Starogard GdaĔski; Lipowicz Miáosz – GP JeĪewo; GĊsikowski Maciej – GP Osie; Lis Karolina – GP Osie.
KATEGORIA „DOROĝLI”
W tej kategorii komisja nagrodziáa prace fotograficzne i malarskie.
Nagrody: Kotáowska Regina – Frąca, praca fotograficzna z dedykacją; Frankiewicz Maciej – Sopot, praca fotograficzna; Kulesza Wioletta
– Warlubie, praca fotograficzna; RataĔska Teresa – Trzy Korony, prace malarskie
WYNIKI MIĉDZYGMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
KATEGORIA „KLASY 0 – 1”
Nagrody: Budnarowska Karolina; Szwarc Nikol; Znaniecki Dawid; Blutka Kacper.
WyróĪnienia: Rombalska Nicola; Niklas Patryk; Skuza Paulina; Homa Beata.
KATEGORIA „KLASY II – III”
Nagrody: StuczyĔska DĪesika; Pawlak Adrianna; Piernik Bartosz; ĩuchowski Adrian; Bruchwalski Arno.
WyróĪnienia: Barszczewski Maciej; Budnarowski Bartosz; Dolna Agnieszka; Jezierska Aleksandra; Jatkowska Marcelina; Gawáowska Roma.
KATEGORIA „KLASY IV – VI”
Nagrody: Szarmach Marta; Dubiel Karolina; HapoĔski Paweá; Gehrke Emilia, Warczak Anna; Bartoszewska Weronika; MaĔkowska Kinga.
WyróĪnienia: LemaĔczyk Oktawia; PóágĊsek Aleksandra; MuszyĔska Magdalena; Klasa Sandra; Reszke Anna; Sprada Ludmiáa
KATEGORIA „GIMNAZJUM”
Nagrody: Opatowska Magdalena; Zemle Katarzyna; Ruszkowski Jakub.
WyróĪnienia: ZieliĔska Katrzyna; ĩabiĔska Julita.
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MAãE OBIEKTY KULTU

pradzieje kociewia
ANDRZEJ WõDZIK

14. Neolityczni wojownicy
czĊĞü druga

Máody mĊĪczyzna powoli wĊdrowaá wzdáuĪ rzeki. Ubrany w luĨną skórzaną bluzĊ z jeleniej skóry i wąskie nogawice,
oplecione u doáu cienkim rzemieniem, uwaĪnie wypatrywaá czegoĞ wĞród drzew rosnących na áagodnym, opadającym ku
bagnistej dolinie zboczu.
Byá wojownikiem. Jego osada leĪaáa w dole rzeki blisko rozlegáego, páytkiego jeziora. Doszedá aĪ tutaj, szukając odpowiedniego drewna na áuk. UwaĪnie przyglądaá siĊ rosnącym jesionom, podziwiając wiekowe olbrzymy. Nagle pochyliá siĊ
i zbiegá nieco niĪej, by po chwili oprzeü siĊ o niski rozáoĪysty jesion. Takiego drzewa wáaĞnie szukaá! Byáo niewysokie, ale
dziĊki temu Īe rosáo w cieniu, posiadaáo dáugie, proste konary rosnące prawie poziomo na niewielkiej wysokoĞci nad ziemią.
Wybraá jeden z nich i Ğciąá siekierą o krzemiennym ostrzu odcinek równy niemal jego wzrostowi. PomyĞlaá, Īe przy przychylnoĞci ducha lasu – opiekuna klanu wojowników, bĊdzie miaá materiaá nie na jeden, a na dwa áuki!
SzczĊĞliwy, postanowiá wybraü siĊ jeszcze w górĊ rzeki, by zebraü odpowiedni materiaá na strzaáy. Wiedziaá, Īe nie bĊdzie
z tym káopotów, gdyĪ tam gdzie szedá – nad strumieniami wpadającymi do rzeki rosáo mnóstwo leszczyny. Przedzierając siĊ
przez poroĞniĊte máodymi drzewami zbocze wysoczyzny, dotará wreszcie w rejon Ĩródlisk, skąd w stronĊ rzeki wartko spáywaáa krystalicznie czysta woda. WĞród áanów kwitnącego na biaáo czosnku niedĨwiedziego ujrzaá niezliczone kĊpy dorodnej
leszczyny o prostych pĊdach, znakomicie nadających siĊ na brzechwy strzaá. Zabraá siĊ zaraz do intensywnej pracy i juĪ po
krótkim czasie usiadá na omszaáym pniu z caákiem pokaĨnym narĊczem leszczynowych prĊtów. CzĊĞciowo ukryty za ogromnym wachlarzem paproci z rozbawieniem podpatrywaá dwa máode borsuki goniące siĊ zapamiĊtale na brzegu strumienia.
Byáy tak zajĊte zabawą, Īe wcale nie zauwaĪyáy intruza, który wychyliá siĊ zza paproci by lepiej je zobaczyü.
Wojownik jeszcze raz z triumfem spojrzaá na zebrany materiaá, po czym wyjąá z przytroczonej do pasa niewielkiej sakwy
walcowaty kawaáek roztartego suszonego miĊsa zmieszanego z duĪą iloĞcią táuszczu i zióá. Jadá powoli, dokáadnie przeĪuwając kaĪdy kĊs poĪywnego posiáku, delektując siĊ wspaniaáym otoczeniem i kojącym szmerem páynącej wody...
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olejnymi rodzajami broni uĪywanej powszechnie
w dobie máodszej epoki kamienia byáy: wáócznia
i oszczep. Przy czym, ujmując krótko róĪnicĊ, moĪna
stwierdziü, iĪ oszczep jest w zasadzie lĪejszą odmianą wáóczni
i sáuĪy przede wszystkim do raĪenia przeciwnika na odlegáoĞü.
Omawiane typy broni są jednymi z najstarszych uĪywanych
przez czáowieka, a ich genezy naleĪy szukaü w starszym
paleolicie. Wówczas, do walki lub polowania uĪywano prostego
o odpowiedniej dáugoĞci kija, dodatkowo
zaostrzonego na jednym z koĔców. Z czasem
zaostrzony koniec zaczĊto utwardzaü
w ogniu, a póĨniej doskonaląc ten rodzaj
broni, czáowiek zacząá osadzaü na drzewcu
koĞciany lub krzemienny grot (ryc. 17).
Rozpatrując kwestiĊ wynalezienia
oszczepu, moĪna przypuszczaü, Īe
chronologicznie mogáo byü zbieĪne
z początkami uĪywania wáóczni. Po prostu
czáowiek, stwierdziá doĞwiadczalnie, iĪ
celnie rzucona wáócznia stanowi groĨną
broĔ choü jest ciĊĪka i dosyü nieporĊczna
jako broĔ sáuĪąca do miotania. Jednak
redukując jej wymiary moĪna osiągnąü
znacznie lepsze rezultaty biorąc pod uwagĊ
zasiĊg i skutecznoĞü trafiania w cel.
Dotychczas, na obszarze Kociewia
ryc. 17
nie stwierdzono zabytków, które mogáyby
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stanowiü
fragmenty
wáóczni
lub oszczepów chronologicznie
związanych z neolitem. Jedyny, znany
tylko z rysunków przedmiot (ryc. 18)
zostaá odkryty przed II wojną Ğwiatową
w Stanisáawiu (pow. Tczew).
Analizując formĊ zabytku moĪna
przypuszczaü, Īe ostrze wykonane
z krzemienia mogáo niegdyĞ sáuĪyü
jako grot oszczepu. Jednak jego
przynaleĪnoĞü do inwentarza kultury
ceramiki sznurowej nie jest juĪ tak
oczywista.
Brak znalezisk grotów nie
jest oczywiĞcie dowodem na to,
iĪ w máodszej epoce kamienia na
Kociewiu nie stosowano wáóczni
i oszczepów.
Biorąc pod uwagĊ znaleziska
z obszaru Polski (fot. 9) moĪna
niemal z pewnoĞcią stwierdziü, iĪ
na omawianym obszarze równieĪ
powszechnie stosowano ten rodzaj
broni.
NastĊpnym
typem
broni
uĪywanym w ciągu trwania
máodszej epoki kamienia byá

ryc. 18
skala 1:1
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fot. 10
Krzemienny grot strzaáy
– ĝliwiny, pow. Tczew
skala 1:1
fot. 9
BroĔ i narzĊdzia ze schyáku neolitu i początków epoki brązu

fot. 11
àuk refleksyjny, okoáo 3500 lat p.n.e
a

fot. 14
Krzemienne ostrze
sztyletu

c

ryc. 24
Wizerunek wojownika
na podstawie
znaleziska grobowego
– Izrael, 3500 lat p.n.e.

fot. 13
Strzaáa
z kamiennym
grotem

fot. 12 a, b, c
Lotki z piór ptaków drapieĪnych

b
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ryc. 19

áuk. Dokáadna geneza powstania áuku nie jest znana,
ale wydaje siĊ prawdopodobne, iĪ swoją metryką siĊga
co najmniej czasów górnego paleolitu. Ten genialny
wynalazek daá czáowiekowi ogromne moĪliwoĞci na
páaszczyĨnie walki i polowania. Przede wszystkim,
w porównaniu z oszczepem zwiĊkszyá siáĊ i zasiĊg raĪenia,
poprawiając przy tym zdecydowanie celnoĞü. W neolicie
na obszarze Europy generalnie uĪywano tzw. áuku prostego
(ryc. 19), który doskonalony byá w ciągu paleolitu
schyákowego i mezolitu. àĊczysko wykonane z jednego
kawaáka drewna: jesionu, cisu, wiązu, a nawet dĊbu
pozwalaáo skutecznie wyrzucaü strzaáy na odlegáoĞü co
najmniej kilkudziesiĊciu metrów.
Dotychczas na Kociewiu nie odnaleziono fragmentów
neolitycznych áuków. Znane są natomiast z terenu Europy:
Danii, gdzie znaleziono dwa fragmenty áuków z wiązu oraz
elementy dĊbowego; w Wielkiej Brytanii skąd pochodzi
jesionowe áĊczysko dáugoĞci ok. 190 cm oraz Niemiec
i Szwajcarii, gdzie odkryto niezwykle cenne stanowiska
kultury michelsberg, które dostarczyáy ogromnej iloĞci
unikalnych drewnianych zabytków (wĞród nich byáy
miĊdzy innymi fragmenty áuków). Warto w tym miejscu
wspomnieü teĪ o sáynnym znalezisku z pogranicza Francji
i Wáoch. Mianowicie w 1991 roku w jednej z alpejskich
dolin znaleziono zamroĪone zwáoki czáowieka, które
datowano wstĊpnie na III tysiąclecie przed naszą erą. Przy
tzw. czáowieku z lodu, oprócz szeregu przedmiotów, odkryto
równieĪ áĊczysko áuku i kilkanaĞcie strzaá w koáczanie.
Mimo braku znalezisk fragmentów áuków pochodzących
z máodszej epoki kamienia, wiadomo, iĪ áuk byá wówczas
na Kociewiu stosowany, gdyĪ Ğwiadczą o tym niezbicie
odnajdywane krzemienne groty strzaá. Ciekawe okazy naleĪące
do typu lancetowatego odkryto w Pelplinie Maciejewie (pow.
Tczew) (ryc. 20) i RoĪentalu (pow. Tczew) (ryc. 21). Pierwszy
z nich o dáugoĞci 4 cm i szerokoĞci 1,4 cm charakteryzuje siĊ
wydáuĪonym trzpieniem i nieco asymetrycznym liĞciem grotu.
W omawianym egzemplarzu wykonanym prawdopodobnie
z krzemienia baátyckiego, uderza starannie wykonany retusz
póástromy oraz wyraĨnie zaznaczony przykrawĊdny. Okaz
z RoĪentala jest bardzo podobny, równieĪ lancetowaty,
pokryty na caáej powierzchni páaskim retuszem formującym.
Stosunkowo dáugi – 4,7 cm, posiada piĊknie wypracowany
trzpieĔ do osadzenia w brzechwie strzaáy. Te dwa interesujące
egzemplarze w przeszáoĞci naleĪaáy do przedstawicieli

ryc. 20
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ryc. 21

ryc. 22

neolitycznej kultury pucharów lejkowatych co wskazuje
teĪ na fakt, iĪ oprócz wspaniaáych toporów bojowych cenili
sobie takĪe áuk. Ciekawe, Īe omawiane grociki odnalezione
na Kociewiu nie są zbyt czĊsto odnajdywane w kontekĞcie
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, gdzie na innych
obszarach generalnie dominują formy romboidalne i liĞciowate
o zróĪnicowanych ksztaátach, czĊsto dosyü „prymitywnie”
wykonane. Przykáadem tego typu grotów moĪe byü niestarannie
wykonany okaz z Brodów Pomorskich (pow. Tczew) (ryc. 22)
o szerokim liĞciu i krótkim, wyraĨnym trzpieniu.
Poruszając zagadnienie áucznictwa w kulturze pucharów
lejkowatych nasuwa siĊ waĪne pytanie: Jak na jego rozwój
wpáynĊáy kontakty z przedstawicielami kultury ceramiki
sznurowej, wĞród których áuk cieszyá siĊ zapewne duĪą
popularnoĞcią? MoĪe wojownicy kultury pucharów
lejkowatych zetknąwszy siĊ ze znakomitymi áucznikami,
którzy wytwarzali doskonaáe groty strzaá – podobne do
egzemplarza znalezionego w ĝliwinach (fot. 10) (zabytek
opisany szerzej w KMR nr 3/58 2007 r.), zaczĊli wytwarzaü
wáasne optymalne formy grotów, które szczĊĞliwie
przetrwaáy do naszych czasów.
W kontekĞcie áuczników kultury ceramiki sznurowej
zastanawiająca jest jeszcze kwestia ewentualnego stosowania
áuków refleksyjnych lub zbliĪonych konstrukcją do
refleksyjnych. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, wówczas na
obszarze NiĪu ĝrodkowoeuropejskiego uĪywano generalnie
áuku prostego. Jednak pewne znalezisko z terenu Niemiec
wskazuje na fakt, iĪ byü moĪe stosowano równieĪ áuki
o innej konstrukcji. OtóĪ w okolicy miasta Gohlitzsch odkryto
niezwykle interesującą páytĊ grobową (ryc. 23) datowaną na
okoáo 2500 p.n.e. Widnieje na niej wyobraĪenie áuku róĪniącego
siĊ wyraĨnie ksztaátem od áuku prostego. Ciekawe, iĪ podobnej
broni uĪywano na terenie staroĪytnego Egiptu i Izraela. WáaĞnie
na terenie Izraela odnaleziono grób wojownika datowany na
3 tys. p.n.e., w którym oprócz przedmiotów codziennego
uĪytku záoĪono charakterystyczny áuk (fot. 11, ryc. 24).
RozwaĪając problematykĊ związaną z áukiem prostym
nie sposób pominąü zagadnienia wyrobu tego typu
broni. Zrobienie dobrego áuku nie jest, jak by siĊ mogáo
wydawaü, sprawą áatwą. W realiach neolitu w strefie lasów
Ğrodkowej Europy, áucznik musiaá przede wszystkim
znaleĨü odpowiedniej jakoĞci drewno. Mógá to byü wiąz,
jesion i cis, a takĪe jaáowiec, gáóg czy teĪ jarzĊbina.
Bogactwo ówczesnych lasów dawaáo w kontekĞcie doboru

ryc. 23
Páyta nagrobna (Gohlitzch – Niemcy)
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róĪnych rodzajów drewna, wiele róĪnych moĪliwoĞci, co
Neolit byá stosunkowo dáugim okresem. W ciągu ponad
wykorzystywali ich mieszkaĔcy juĪ od mezolitu wprawiając dwóch tysiĊcy lat trwania máodszej epoki kamienia na
niejako w ruch „proces ewolucji áuku”.
terenie Kociewia pojawiaáy siĊ rozmaite kultury, których
Na áĊczysko wybierano zapewne proste konary lub pnie przedstawiciele miewali zapewne róĪny stosunek do broni
máodych drzewek o maáej iloĞci sĊków. W jakiĞ sposób i walki. Podejmując próbĊ nakreĞlenia sylwetki wojownika
drewno poddawano procesowi suszenia, co – biorąc pod doby neolitu, naleĪy podkreĞliü jej zmiennoĞü, na którą
uwagĊ znaczenie áuku jako broni lub narzĊdzia áowieckiego wpáyw miaáa niewątpliwie specyfika okreĞlonych kultur.
– nie mogáo trwaü zbyt dáugo. NastĊpnie, odpowiednio Wczesne kultury rolnicze krĊgu naddunajskiego preferowaáy
do potrzeb, obrabiano krzemiennymi skrobaczami listwĊ topory robocze, ciosáa, a z czasem siekiery oraz áuk. Gdy na
nadając jej poĪądane wymiary i formĊ.
arenĊ dziejów wkraczają przedstawiciele kultury pucharów
Gotowe áĊczysko przyzwyczajano do „bycia áukiem” lejkowatych wyraĨnie widaü, iĪ byli to ludzie znający realia
przez wielokrotne naciąganie prowizorycznej ciĊciwy. Jest walki, o czym Ğwiadczą miĊdzy innymi wspaniaáe kamienne
to w procesie wytwarzania áuku zabieg niezwykle istotny, gáowice bojowych toporów. Czy ówczeĞni wojownicy – bo
gdyĪ bez niego drewniane áĊczysko pĊkáo by najdalej po tak juĪ moĪna ich nazwaü, tworzyli coĞ na ksztaát klanów?
kilku próbach strzelania. Dopiero póĨniej áuk zaopatrywano Czy przekazywano sobie okreĞlone techniki walki? Byü
we wáaĞciwą ciĊciwĊ wykonaną z surowej skóry, splecionych moĪe juĪ wówczas, w ramach wiĊkszych grup ludzkich,
wáókien roĞlinnych, jelit bądĨ ĞciĊgien.
istniaáa w pewnym stopniu uprzywilejowana grupa
Niezwykle waĪnym elementem áuku byáy strzaáy. mĊĪczyzn zdolnych do obrony lub podejmowania wypraw
Wykonywano je prawdopodobnie z leszczyny, prostych pĊdów áupieĪczych, biegáych we wáadaniu okreĞloną bronią.
topoli lub brzozy. Niewykluczone, Īe uĪywano teĪ áodyg Posiadając charakterystyczny orĊĪ chcieli siĊ niejako
trzciny, które choü kruche, stanowią dobry materiaá na brzechwy wyróĪniü ze spoáecznoĞci. Biorąc pod uwagĊ obecny stan
lekkich, szybkich strzaá. Brzechwy zaopatrywano w opierzenie, nauki wielu interesujących kwestii, niestety, nie jesteĞmy
które stabilizowaáo lot strzaáy. Generalnie uĪywano dwóch lub w stanie nawet poruszyü na polu ĞciĞle naukowym. Wiadomo
trzech lotek wykonanych z piór ptaków drapieĪnych, a takĪe jednak, Īe u schyáku swojej egzystencji wojownicy kultury
z gĊsich lub kaczych (fot. 12). Gotowe strzaáy zaopatrywano pucharów lejkowatych zetknĊli siĊ – przynajmniej na czĊĞci
oczywiĞcie w krzemienne lub koĞciane groty (fot. 13).
zajmowanych obszarów z innymi wojowniczymi ludami,
Omawiając typy broni uĪywanej przez neolitycznych które naleĪaáy do krĊgu kultury ceramiki sznurowej. Ta
wojowników warto teĪ wspomnieü o sztyletach, które chociaĪ nowa siáa w postaci ekspansywnych grup lub wiĊkszych
nie poĞwiadczone w materiale archeologicznym na Kociewiu, organizmów plemiennych odcisnĊáa mocne piĊtno na obrazie
byáy zapewne uĪywane, jak poĞrednio na to wskazują kulturowym koĔca neolitu. „Nowi” wojownicy dysponujący
znaleziska z obszaru
charakterystycznym
Polski i innych
áódkowatym toporem,
krajów
Europy
znakomitym áukiem,
(ryc. 25). CzĊsto
a moĪe i koniem
byáy to precyzyjnie
przystosowanym do
wykonane páaskie
jazdy
wierzchem
krzemienne
opanowali znaczne
ostrza
osadzane
obszary Europy. Byá
to swego rodzaju
w rogowych lub
wstĊp do dáugiego
drewnianych
okresu niepokojów,
rĊkojeĞciach.
jaki nastąpiá w dobie
Zdarzaáy siĊ teĪ
a
epoki brązu, gdy
datowane
na
c
w wyĞcigu zbrojeĔ
schyáek
neolitu,
d
e
b
wykorzystano nowy,
p r a w d z i w e
nieznany dotąd metal
dzieáa
sztuki
ryc. 25
– brąz.
–
egzemplarze
Ostrza sztyletów (Niemcy, Francja)
w caáoĞci (wraz
PodziĊkowania dla Michaáa Targowskiego, dyrektora
z rĊkojeĞcią) wykonane z krzemienia (fot. 14), które bez
Ogrodu Zoologicznego w Oliwie za przekazanie piór ptaków
wątpienia stanowią przykáad kunsztu w dziedzinie, jaki
drapieĪnych, uĪytych do replik strzaá neolitycznych.
prezentowali wytwórcy schyáku máodszej epoki kamienia.
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SEWERYN PAUCH

àowiectwo na Kociewiu

D

zieje kóá áowieckich na Kociewiu po 1945 roku stanowią integralny element lokalnej historii. MyĞliwi
czĊsto wspierali miejscowe spoáecznoĞci w dziaáaniach mających na celu propagowanie ochrony zwierzyny
i roĞlinnoĞci. W szkoáach urządzali i organizowali konkursy
przyrodnicze i ekologiczne. PoniewaĪ jest to szerokie zagadnienie, przedstawione zostaną poniĪej tylko najistotniejsze informacje związane z ich funkcjonowaniem.
Na Kociewiu istnieje ponad 20 kóá áowieckich. CzĊĞü
z nich posiada siedziby poza rejonem naszego zainteresowania, ale ich obwody áowieckie są zlokalizowane na Kociewiu. RównieĪ one zostaáy uwzglĊdnione w tekĞcie.
Laik kojarzy zwykle myĞliwego jako czáowieka, który
strzela do zwierząt i na tym wáaĞciwie jego wiedza siĊ koĔczy. Mylnie sądzi siĊ, Īe myĞliwy tylko zabija. Tymczasem
kwestia ta jest znacznie bardziej záoĪona. W swoim postĊpowaniu powinien kierowaü siĊ on kodeksem etycznym, a jego
dziaáanie polega na selekcji chorej zwierzyny lub regulowaniu populacji danego gatunku (np. gdy na jakimĞ obszarze jest
go za duĪo).
Poza taką dziaáalnoĞcią, jak juĪ zaznaczono koáa prowadzą zajĊcia uĞwiadamiające, np. w szkoáach. Koáo àowieckie „Dąbrowa” w GdaĔsku, dzierĪawiące obwody áowieckie w gminie Tczew i nadleĞnictwie Kaliska, wspóápracuje
z trzema szkoáami. Organizuje ono spotkania popularyzujące
ideaáy áowiectwa, zbiórki kukurydzy, ĪoáĊdzi, kasztanów dla
zwierząt. Szkoáy uczestniczące w tych inicjatywach otrzymują w zamian sprzĊt sportowy i obuwie dla potrzebujących
uczniów.
Taki profil dziaáania przyjĊáo równieĪ Koáo àowieckie
„Hodowca”, posiadające m.in. obwód áowiecki w gminie
Stara Kiszewa. MyĞliwi propagują swe dziaáania wĞród máodzieĪy szkolnej, a takĪe pomagają finansowo szkoáom.
Koáo àowieckie „JednoĞü” równieĪ wspóápracuje ze
szkoáami, m.in. ucząc máodzieĪ poszanowania przyrody
i ochrony Ğrodowiska.
Koáo àowieckie „Knieja” Pracowników Lasów PaĔstwowych w GdaĔsku organizuje spotkania edukacyjne
z máodzieĪą, wyjazdy dzieci do lasu, konkursy plastyczne
o tematyce áowieckiej oraz akcje na rzecz zwierzyny áownej
i Ğrodowiska przyrodniczego, takie jak sadzenie i sprzątanie
lasu, zbiórka kasztanów i ĪoáĊdzi.
Koáo àowieckie „Krogulec” w GdaĔsku dzierĪawi obwody na terenie gmin Trąbki Wielkie, Pszczóáki, Tczew,
Skarszewy, Pelplin, Morzeszczyn, Bobowo, Starogard
GdaĔski. Wspóápracuje z kilkoma szkoáami, m.in. z terenu
Kociewia ze szkoáą w Turzy.
Koáo àowieckie „àoĞ” w Skórczu organizuje spotkania
z máodzieĪą niektórych wsi. Prowadzone są pogadanki na tematy przyrody i gospodarki áowieckiej. MáodzieĪ ze swej strony kilkakrotnie pomagaáa sadziü drzewka i krzewy zgryzowe.
Czáonkowie koáa kilkakrotnie uczestniczyli teĪ w akcji „Sprzątanie ĝwiata”.
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Szczególnie interesująco przedstawia siĊ dziaáalnoĞü
w tej sferze Koáa àowieckiego „RyĞ” ze Starogardu GdaĔskiego. Wspóápracuje ono z máodzieĪą ze Szkoáy Podstawowej nr 1, która zapoznaje siĊ z dziaáalnoĞcią koáa i aktywnie
uczestniczy w dokarmianiu zwierząt. Szkoáa ta moĪe poszczyciü siĊ zwyciĊstwem w konkursie na temat áowiectwa
ogáoszonym przez „àowca Polskiego”.
Równie ciekawie wygląda wspóápraca ze szkoáami Wojskowego Koáa àowieckiego „Sokóá” w Pruszczu GdaĔskim.
Wspóápracuje ono z máodzieĪą zrzeszoną w Lidze Ochrony
Przyrody ze szkóá podstawowych w miejscowoĞciach Nowa
WieĞ Przywidzka, Lipia Góra, Borcz i KoĞcielna Jania.
Wspóápraca ta polega na zbiórce karmy dla zwierząt przez
dzieci, pomocy w dokarmianiu zwierząt, spotkaniach z myĞliwymi. Koáo organizuje dla dzieci konkursy plastyczne
o tematyce ochrony przyrody, zbiórki odzieĪy, organizuje
wycieczki i biwaki, kupuje sprzĊt sportowy. Za spory sukces
i zwieĔczenie tej dziaáalnoĞci moĪna uznaü film wyemitowany przez TelewizjĊ GdaĔsk, a dotyczący wspólnych dziaáaĔ.
W zakres dziaáalnoĞci edukacyjnej wpisuje siĊ inicjatywa Koáa àowieckiego „Knieja” w Tczewie, które przystąpiáo
w 2004 roku wraz z NadleĞnictwem Starogard i Burmistrzem
Miasta i Gminy Gniew do utworzenia placówki edukacyjno
– przyrodniczej na bazie budynku przy leĞnictwie Opalenie.
Inną waĪną formą dziaáalnoĞci áowieckiej jest introdukcja róĪnych gatunków zwierzyny. Obecnie coraz wiĊcej
kóá podejmuje takie dziaáania. Wojskowe Koáo àowieckie
„PrzyjemnoĞü” nr 216 w Bydgoszczy wypuszcza w swoim
obwodzie polnym co roku okoáo 400 sztuk baĪantów.
Koáo àowieckie „Knieja” w Tczewie posiada wieloletnie
tradycje w odtwarzaniu i powiĊkszaniu iloĞciowym zwierzyny. JuĪ w roku 1966 zakupiáo ono 200 sztuk baĪantów,
które wypuszczono do áowiska. RównieĪ na początku lat 70.
zakupiono baĪanty do hodowli.
Wojskowe Koáo àowieckie „Bóbr” w GdaĔsku dziaáające na terenie gmin czĊĞciowo kociewskich – Kaliska i Osiek,
zasiedlaáo w latach 70. i 80-tych obwody okoáo 100-300 baĪantami rocznie. HodowlĊ baĪantów prowadzi równieĪ Koáo
àowieckie „Cyranka” z GdaĔska, dziaáające na terenie NadleĞnictwa Starogard GdaĔski.
Koáo àowieckie „RyĞ” w Starogardzie GdaĔskim rozpoczĊáo odnawiaü populacjĊ bobrów.
Koáo àowieckie „Dąbrowa” z GdaĔska podjĊáo siĊ natomiast introdukcji danieli, których w 2000 roku byáo 5, natomiast w poáowie 2005 roku juĪ 16 sztuk. Koáo àowieckie
„Knieja” Pracowników Lasów PaĔstwowych w GdaĔsku teĪ
podjĊáo introdukcjĊ daniela na 2 obwodach: 46 szt. (w drugiej poáowie lat 80.) i 103 (w 2001 r.).
WĞród gáównych dziaáaĔ Koáa àowieckiego „Hodowca” (nazwa zobowiązuje) naleĪy równieĪ wymieniü troskĊ o zwiĊkszenie populacji zwierzyny áownej. Do áowisk
wypuszczane są wiĊc baĪanty, kuropatwy, dzikie królikami
i daniele.
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Koáo àowieckie „Hubertus” w Nowym nad Wisáą od
1952 do 2003 roku odhodowaáo ponad 130 królików.
Koáa organizują teĪ wystawy o tematyce áowieckiej.
Koáo àowieckie „Dąbrowa” w GdaĔsku w 2001 roku zorganizowaáo na Zamku Joannitów w Skarszewach z okazji
30-lecia swojego istnienia, wspólnie z Klubem Kolekcjonera i Kultury àowieckiej w Starogardzie GdaĔskim wystawĊ
zbiorów kolekcjonerskich i trofeów zdobytych przez kolekcjonerów naleĪących do koáa.
Niektórzy czáonkowie Koáa àowieckiego „Knieja” Pracowników Lasów PaĔstwowych byli wspóáorganizatorami
wystaw na Zamku w Gniewie z okazji 50-lecia leĞnictwa
gdaĔskiego w 1995 roku i 55-lecia powstania koáa áowieckiego Knieja w GdaĔsku w 2001 roku. Praktycznie wszystkie koáa organizują uroczystoĞci jubileuszowe (powstania
swojego koáa, np. Kà „ĩbik” z GdaĔska 10, 25, 30, 35
i 40-lecie lub istnienia PZà).
Szczególną uwagĊ warto zwróciü na jedną z wiĊkszych
wystaw, jakie odbyáy siĊ po 1989 roku na Kociewiu. Byáa
to Regionalna Wystawa àowiecka zorganizowana z okazji
70-lecia Polskiego Związku àowieckiego w Muzeum Wisáy
w Tczewie w 1993 roku. Zaprezentowano na niej historiĊ
áowiectwa gdaĔskiego, poczynając od czasów prehistorycznych do wspóáczesnych, a takĪe áowiectwo regionu
tczewskiego. Ekspozycja przedstawiaáa równieĪ zwierzĊta
áowne i chronione. Inny dziaá dotyczyá broni myĞliwskiej
i akcesoriów áowieckich (broĔ Ğrutowa, kulowa, przyrządy
celownicze i optyczne, amunicja). Pokazano takĪe urządzenia áowieckie sáuĪące podkarmianiu zwierzyny.
Kolejną prezentowaną grupą byáy przedmioty związane
ze sztuką áowiecką, jak obrazy, wyroby z poroĪy, skóry, medale, znaczki pocztowe itp. OdrĊbny dziaá stanowiáa sztuka
uĪytkowa, czyli noĪe, torby, pasy, rogi myĞliwskie, ubiory
i medale okolicznoĞciowe. Niemniej ciekawie prezentowano
literaturĊ i prasĊ áowiecką, a takĪe psy myĞliwskie.
Obecnie koáa kultywują takĪe zwyczaje áowieckie, np. polowanie zbiorowe z okazji dnia Ğw. Huberta (Kà „Dąbrowa”
w GdaĔsku, WKà „Jenot” w ĝwieciu, Kà „LeĞnik” w Czarnej Wodzie, Kà „àoĞ” w Skórczu, Kà „Wda”, Kà „ĩbik”
i in.), a takĪe wrĊczanie záomu (Kà „Dąbrowa” w GdaĔsku),
pasowanie i chrzest (Kà „Dąbrowa w GdaĔsku).
Koáo àowieckie „Knieja” w Tczewie dokarmia zwierzynĊ co roku wykáadając kilkadziesiąt ton karmy: buraków,
siana, zboĪa, kukurydzy, korzonków buraczanych. OczywiĞcie wiele innych kóá prowadzi podobną dziaáalnoĞü.
Koáo àowieckie „Knieja” Pracowników Lasów PaĔstwowych stawia kosze lĊgowe do gniazdowania dzikich kaczek.
Koáa budują paĞniki i stawiają lizawki dla zwierzyny.
W celu rekreacji myĞliwi tworzą na swoich obwodach
áowieckich miejsca, gdzie moĪna wypocząü i urządziü uroczystoĞci. Godną uwagi jest inicjatywa Koáa àowieckiego
„Kociewiak” w Rudnie, które w 1994 roku zaczĊáo budowaü
taki kompleks na terenie leĞnictwa Brody Pomorskie.
Wiele z tych inicjatyw wspiera od kilkunastu lat jedyne
w Polsce Stowarzyszenie Centrum MyĞliwskie Zamek
w Gniewie.
Tekst ten ma na celu uzmysáowienie, iĪ áowiectwo to nie
tylko strzelanie, ale takĪe szereg innych godnych uwagi dziaáaĔ, o których czĊsto zapominamy krytykując myĞliwych. Zdarzają siĊ oczywiĞcie, jak w kaĪdym Ğrodowisku czarne owce,
tzw. „miĊsiarze”, jednak jest to zapewne znikomy procent.
Tytuá niniejszego tekstu jest wiĊc przewrotny, gdyĪ czytelnik oczekujący na informacje z kniei, nie znalazá ich tutaj.
LiczĊ jednak, Īe mile siĊ rozczarowaá i zrozumiaá, Īe áowiectwo to coĞ wiĊcej.
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In Dersove
in constructione
ipsius castri...
30 kwietnia 1252 roku
W Derszewie podczas budowy zamku... 30 kwietnia 1252 roku.

Z

danie to napisano w koĔcowej czĊĞci dokumentu
ksiĊcia pomorskiego Sambora II dla mieszczan
Cheámna i Torunia. Sambor II, wáadca czĊĞci Pomorza GdaĔskiego, dzielnicy lubiszewsko-tczewskiej, zaáoĪyciel grodu (zamku) i osady (póĨniej miasta) Tczew
w dokumencie tym nadaje mieszczanom stoáecznych miast
nowo tworzącego siĊ wówczas paĔstwa zakonnego liczne
przywileje, jak np.: zwolnienie z ceá, ulgi handlowe.
Dla nas, tczewian, jest on o tyle waĪny, iĪ jest to pierwsza
historycznie potwierdzona wzmianka o istnieniu i zaáoĪeniu
Tczewa. Dokáadnie 756 lat temu na wiosnĊ, nad stromym
brzegiem Wisáy, za przyczyną myĞli i ambicji máodego pomorskiego wáadcy, budzi siĊ do Īycia nowe miasto polskie.
Miasto tczewian. Dzisiaj, kiedy na ratuszu miejskim tyka
zegar, odmierzający dni do okrągáej rocznicy 750-lecia lokacji miasta, warto przypomnieü sobie i innym, jak i dlaczego
ksiąĪĊ niewielkiego ksiĊstewka pomorskiego, poáoĪonego
nad Wisáą, postanowiá tutaj wáaĞnie zaáoĪyü swoją siedzibĊ
– kamienno-ceglany zamek, a obok powyĪej miasto, otoczone waáem obronnym.
W 2010 roku odbĊdą siĊ uroczystoĞci lokacji Tczewa.
Toczy siĊ dyskusja, jak mają wyglądaü. Czy bĊdą wielce
skoczne i huczne, czy (co bardziej realne) skromne na miarĊ realistycznych siá i moĪliwoĞci wáadz miasta. Ogáoszono konkurs i wybrano spoĞród kilkudziesiĊciu pomysáów
logo – znak, pod którym firmowane bĊdą gadĪety reklamowe, ksiąĪki i inne formy upamiĊtniania lokacji miasta
w 1260 roku.
30 kwietnia 1252 roku to pierwsza datowana wzmianka
o Tczewie (wystĊpującym w dokumencie jako Dersove – Derszewo). WáaĞnie minĊáo 756 lat od niej. UroczystoĞci związane z lokacją miasta odbĊdą siĊ w 2010 roku. Minie 750 lat od
nadania praw miejskich. W 1260 roku Sambor II, lubiszewsko-tczewski pan, w uroczysty sposób swoim baronom, rycerzom i ukochanym mieszczanom nadaá prawo lubeckie. Jedno
z kilku obok polskiego, magdeburskiego czyli niemieckiego,
czy cheámiĔskiego (nadawanego w paĔstwie krzyĪackim).
I jak na ówczesne czasy jedno z nowoczeĞniejszych, promieszczaĔskich, dających swobodĊ i moĪliwoĞci rozwoju.
RóĪnica kilku lat, oĞmiu lub dziewiĊciu, pomiĊdzy
datami 30 kwietnia 1252 a 1260 roku wynika z faktu, iĪ
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pierwsza data odnosi siĊ do początków
zaáoĪenia miasta i zamku ksiąĪĊcego, natomiast druga jest ukoronowaniem, zakoĔczeniem procesu miastotwórczego.
To wtedy sfinalizowano umową prawną:
nadania ziemskie, miejskie obowiązki i prawa, okreĞlono granice i uprawnienia. KsiąĪĊ Sambor II ponadto daje gminie miejskiej
wolne áąki wzdáuĪ Wisáy aĪ po Czatkowy,
pastwiska na zachód od drogi wiodącej do
Czarlina ziemiĊ pod páug, leĪącą na zachód
od miasta do wszelkiego uĪytku, wolne ryboáówstwo na WiĞle od GorzĊdzieja do Czatków oraz jedną trzecią dochodów z promów
i máynów na WiĞle.
Fakty związane z początkami zaáoĪenia
miasta opisuje pomorski historyk, badacz
dziejów Tczewa Edwin Rozenkranz, w swoim ostatnim dziele pt. „Dzieje Tczewa”:
Na karty dziejowe Tczew wkroczyá dopiero w latach 1252 i 1255. Mianowicie
w dniu 30 kwietnia 1252 r. w Tczewie odbyá
siĊ zjazd, w którym uczestniczyli dygnitarze
w osobach vicemistrza krajowego zakonu
oraz czterech komturów, delegacja stoáecznego wówczas Cheámna, a takĪe grono nieznanych imiennie dostojników lokalnych.
W wystawionym wówczas dokumencie odnotowano, iĪ odbyáo siĊ to w czasie budowy
tutejszego zamku.
Jak podaje badacz dalej: z informacji tej
nie moĪna wysnuü Īadnych wniosków, co
do czasu rozpoczĊcia tej inwestycji. Rozenkranz dalej pisze: bardziej wymowny jest
dokument Sambora II z 10 stycznia 1253
r., który wymienia imiennie Cieszybora,
kasztelana tczewskiego oraz Domasáawa,
Rycina przedstawiająca ksiĊcia Sambora II
kasztelana lubiszewskigo, a takĪe innych
trzymającego plan zaáoĪenia grodu i miasta (ryc. autora)
urzĊdników dworskich i ziemskich. Kasztelan tczewski wystĊpuje w gronie Ğwiadków
W trzech wspomnianych dokumentach wystĊpuje soátys
na miejscu pierwszym, bĊdąc wedáug badacza czoáowym
urzĊdnikiem ksiĊcia Sambora II, umacniającym siĊ na miasta Jan Wittenborg. Soátys – to w tym wypadku zaáoĪytym stanowisku. Od początku roku 1252 Tczew wystĊpu- ciel, zasadĨca grodu, wystĊpujący w imieniu i z polecenia
je juĪ jako staáa rezydencja ksiąĪĊca dzielnicy lubiszew- ksiĊcia Sambora II.
W dokumencie z 1258 roku, akcie erygującym klasztor
sko-tczewskiej, jako stolica ksiĊstwa. W wybudowanym
zamku rezydowali dworzanie, sáuĪba i najbliĪsi rycerze cystersów w Pogódkach na zachodnio-póánocnym Kociewiu, pojawiają siĊ obok soátysa Jana, rajcy miejscy: Alard
wáadcy.
W latach 1255-1260 Sambor II wystawiá dokumenty, z Lubeki i Henryk Schildere oraz Abraham, peániący funkcjĊ
z których wynika, Īe do otoczenia dworskiego naleĪeli kapelana dworu ksiąĪĊcego. Obok niego wystĊpuje „JohanurzĊdnicy ksiąĪĊcy: kanclerz dworu, kasztelan, wojski, czeĞ- nes plebanus in Dersove”, czyli Jan, proboszcz w Tczewie.
Wymienieni wyĪej to ówczesna elita Tczewa, czyli osoby
nik, podkomorzy i wójt tczewski. TakĪe kapelan Jan przy
piastujące gáówne urzĊdy i peániące waĪne funkcje w ksiąkaplicy i mincerz ksiąĪĊcy w mennicy.
ħródáa podają równieĪ dworzan i sáuĪbĊ – „servitores ĪĊcym grodzie: soátys – zasadĨca, radni – czáonkowie rady
nostri” i „famuli”. Zatem nowa siedziba ksiĊcia, mieszcząc jako organu samorządowego grodu i przedstawiciele koĞcieltylu licznych urzĊdników oraz sáuĪbĊ, musiaáa byü rezyden- ni: kapelan Abraham i proboszcz Jan. A skoro jest „Johannes
cją zamkową o znacznych rozmiarach. Bez wątpienia byáa plebanus in Dersove”, istnieje teĪ parafia i koĞcióá parafialbudowlą kamienno-ceglaną, posiadającą typowe cechy za- ny w Tczewie. Do dzisiaj najstarszą czĊĞcią koĞcioáa farnego pw. PodwyĪszenia KrzyĪa Ğw. jest XIII-wieczna wieĪa
mku gotyckiego.
W innych dokumentach pisanych z lat 1256, 1258, 1260 z drewnianym niegdyĞ szczytem. To w niej ponoü na początpojawiają siĊ mieszkaĔcy rozwijającego siĊ miasta. Wynika ku istniaáy dwie kaplice, zbudowane jedna nad drugą.
z nich, Īe chodzi tu nie o mieszkaĔców osady, wsi (czyli
ħródáo:
kmieci, wáoĞcian, cháopów) lecz o obywateli miasta (czyli
1. Tczew w Ğwietle archiwaliów od 1252 roku, s. 33.
mieszczan, rycerzy).
2. E. Rozenkranz, Dzieje Tczewa, s. 18, 92 i dalej).
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ĩycie i dziaáalnoĞü naukowa
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Miasto Pelplin czĊsto jest okreĞlane jako „Ateny Póánocy”. Co szczególnego skáania ku temu, by tak nazywaü to niezbyt wielkie, wydaje siĊ, jedne z wielu miast na Pomorzu? StaroĪytne miasto Ateny byáo uwaĪane
za wielki oĞrodek rozwoju myĞli i mądroĞci. Greccy filozofowie okreĞlali drogi zdobywania tej mądroĞci.
Pelplin nie zasáugiwaáby na owo miano, gdyby zabrakáo wspóáczesnych przewodników, którzy wskazują, jak
osiągnąü mądroĞü i dojĞü do poznania peáni Prawdy – Chrystusa. Takim przewodnikiem, bez wątpienia, okazaá siĊ sáawny historyk sztuki, historyk KoĞcioáa, arbiter elegantiarum – ks. Antoni Liedtke.

U

rodziá siĊ on 20 wrzeĞnia 1904 roku w Chwaszczynie
koáo Gdyni w licznej rodzinie mistrza budowlanego
Józefa i ElĪbiety z domu Freyberg. Egzamin dojrzaáoĞci záoĪyá w 1925 roku w PaĔstwowym Gimnazjum Klasycznym im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie. Przez
kilka miesiĊcy studiowaá na Wydziale Architektury Politechniki GdaĔskiej. Stamtąd, w 1925 roku, przeniósá siĊ do WyĪszego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
W latach 1927-1931 odbywaá studia z dziedziny historii KoĞcioáa i sztuki sakralnej na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów, 16 marca
1929 roku w Pelplinie przyjąá ĞwiĊcenia kapáaĔskie. W tym
samym roku otrzymaá magisterium i zostaá asystentem przy
katedrze Historii KoĞcioáa w Polsce Uniwersytetu Warszawskiego. W 1931 roku uzyskaá doktorat w oparciu o rozprawĊ
Walka ksiĊcia Jana Opolskiego „Kropidáy” z KrzyĪakami
w obronie majątkowych praw diecezji wáocáawskiej. Odbyá
równieĪ praktykĊ archiwalną w Archiwum Gáównym Akt
Dawnych.
Po powrocie z badaĔ naukowych w Archiwum WatykaĔskim w czerwcu 1931 roku peániá obowiązki duszpasterskie jako wikary w PieniąĪkowie (do koĔca paĨdziernika),
nastĊpnie zostaá kapelanem biskupa Stanisáawa Wojciecha
Okoniewskiego w Pelplinie (do koĔca czerwca 1932 r.).
RównoczeĞnie od 15 grudnia 1931 roku byá wykáadowcą
historii KoĞcioáa, patrologii, historii sztuki i savoir vivre
w pelpliĔskim Seminarium Duchownym.
W 1934 roku powoáano go na czáonka OkrĊgowej Komisji Konserwatorskiej na obszar województwa pomorskiego
i poznaĔskiego. NaleĪaá do tzw. Komisji Mieszanej ds. Sztuki na teren diecezji cheámiĔskiej. Rok póĨniej otrzymaá nominacjĊ na dyrektora biblioteki seminaryjnej, a w 1936 roku
równieĪ Archiwum Diecezji CheámiĔskiej. PóĨniej zostaá
konserwatorem diecezjalnym.
NaleĪaá do kilku towarzystw naukowych, m.in. do: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa
Teologicznego, Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu, Towarzystwa MiáoĞników KsiąĪki w Krakowie, Instytutu Baátyckiego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 1931 roku
naleĪaá do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a w latach
1938-1939 zasiadaá w jego zarządzie. Warto przy tym dodaü,
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Īe w 1974 roku zostaá wyróĪniony brązowym medalem pamiątkowym z okazji 100-lecia tego Towarzystwa.
Za dziaáalnoĞü kulturalną i spoáeczną otrzymaá w 1939
roku Záoty KrzyĪ Zasáugi. Latem 1939 roku, przed wybuchem II wojny Ğwiatowej, wspóápracując z konserwatorem
wojewódzkim, zabezpieczyá najcenniejsze zabytki muzealne,
archiwalne i biblioteczne w Pelplinie, wywoĪąc je do Torunia
i ZamoĞcia. BibliĊ Gutenberga i Psaáterz z XV wieku zdeponowano w gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, skąd zostaáy ewakuowane i z wawelskimi skarbami
wywiezione za granicĊ. Ks. Liedtke byá z tego powodu Ğcigany listami goĔczymi przez gestapo jako „záodziej Biblii”.
Wybuch wojny zastaá go w Zaleszczykach. 17 wrzeĞnia 1939 roku przekroczyá granicĊ rumuĔską i przebywaá
w Rzymie, gdzie w Archiwum WatykaĔskim poszukiwaá
materiaáów związanych z kard. Stanisáawem Hozjuszem.
4 czerwca 1940 roku razem z biskupem Stanisáawem Wojciechem Okoniewskim udaá siĊ do Hiszpanii, gdzie pracowaá w duszpasterstwie w Rondzie w górach Andaluzji
(w diecezji Malaga). PoniewaĪ konsulat niemiecki zarzucaá
mu uprawianie „antyniemieckiej propagandy” pod jego naciskiem musiaá z tej pracy zrezygnowaü.
W listopadzie 1941 roku podjąá obowiązki w Poselstwie
Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, pracując w referacie
Opieki Spoáecznej nad internowanymi i wiĊĨniami polskimi.
W 1944 roku rząd polski na emigracji mianowaá go delegatem
Ministerstwa Pracy i Opieki Spoáecznej, jak równieĪ kierownikiem Polskiego Czerwonego KrzyĪa na HiszpaniĊ. 20 czerwca
tego samego roku wystosowaá do polskiego rządu w Londynie
obszerny „Memoriaá w sprawie rewindykacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych diecezji cheámiĔskiej”.
20 czerwca 1945 roku przybyá do Wielkiej Brytanii. Mianowany zostaá kapelanem w stopniu kapitana w Centrum Wyszkolenia SáuĪby Zdrowia I Korpusu Polskiego. Do kraju powróciá 27 lipca 1946 roku. Przejąá wówczas swoje przedwojenne
obowiązki w diecezji i w WyĪszym Seminarium Duchownym
w Pelplinie, gdzie w latach 1946-1948 byá wicerektorem,
a w latach 1961-1970 rektorem uczelni. Zostaá kanonikiem gremialnym Kapituáy Katedralnej dnia 8 paĨdziernika 1947 roku,
praáatem domowym Ojca ĝwiĊtego 29 kwietnia 1958 roku,
protonotariuszem apostolskim 27 listopada 1962 roku. W la-
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tach 1964-1968 miaá wykáady z archeologii chrzeĞcijaĔskiej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wartym podkreĞlenia jest fakt, Īe to wáaĞnie z jego inicjatywy wzniesiono gmachy Muzeum i Archiwum Diecezjalnego. Stanowią one waĪne instytucje kulturalne na Pomorzu.
Mówiąc o dorobku naukowym ks. Antoniego Liedtkego
naleĪy wspomnieü, Īe bibliografia jego drukowanych prac
liczy 185 pozycji.
W okresie powojennym w polu zainteresowaĔ naukowych ks. Liedtkego nadal dominowaáa przeszáoĞü diecezji
cheámiĔskiej. Do waĪniejszych publikacji naleĪą: Początkowe dzieje seminarium cheámiĔskiego, Zarys dziejów diecezji
cheámiĔskiej (do 1945 r.) oraz Tradycje naukowe Pelplina.
Opracowania biografistyczne, liczące ponad 20 pozycji, drukowane m.in. w Polskim sáowniku biograficznym i Encyklopedii katolickiej są równieĪ szeroko reprezentowane. Jako
historykowi sztuki zawdziĊczamy mu wysoko oceniony
przez krytykĊ podrĊcznik Historia sztuki koĞcielnej w zarysie wydany w Poznaniu w 1961 roku oraz SztukĊ sakralną
w zbiorowym dziele Historia KoĞcioáa w Polsce.
W 1974 roku Minister Kultury i Sztuki wyróĪniá go záotą
odznaką „Za opiekĊ nad zabytkami”. W 1975 roku powoáano go na wiceprzewodniczącego Komisji ds. Sztuki KoĞcielnej przy Konferencji Episkopatu Polski.
16 paĨdziernika 1989 roku Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie nadaáa mu doktorat honoris causa.
Kiedy zapraszaá do siebie, miaá zwyczaj rozróĪniaü
spotkania o charakterze konsumpcyjnym (mówiąc krótko
– kawĊ lub kolacjĊ) od sympozjum. Ono byáo waĪniejsze,
bo dokonywaáa siĊ na nim wymiana myĞli i doĞwiadczeĔ.
Zawsze przy tym byá mile widziany kącik humoru.
Zmará 26 lipca 1994 roku w Pelplinie. Na cmentarz pelpliĔski odprowadziáo ks. Liedtkego 7 arcybiskupów i biskupów,
130 ksiĊĪy, klerycy, siostry zakonne, wáadze miasta i gminy
Pelplin, rodzina, liczni wierni Ğwieccy, niektórzy z daleka, jak
delegacja KUL-u. Chciaá, Īeby na páycie nagrobnej umieĞciü
jego herb protonotariusza i hasáo: „MiáoĞü nigdy nie ustaje”.
Ks. Liedtke byá cenionym wychowawcą wielu pokoleĔ kapáanów diecezji cheámiĔskiej. Biskup PelpliĔski Jan Bernard
Szlaga w jednym z artykuáów okreĞliá ks. Liedtkego jako nestora duchowieĔstwa diecezji pelpliĔskiej. Do peánych dziewiĊüdziesiĊciu lat zabrakáo dwóch miesiĊcy. Ks. Liedtke ceniá sobie
tĊ wysoką pozycjĊ wieku wĞród duchowieĔstwa diecezjalnego
i samego Pelplina, gdzie spĊdziá niemal caáe swoje kapáaĔskie
Īycie. Jedynie wojna rzuciáa go daleko od kraju. Jest on znany
jako profesor, którego wykáady uwaĪano za najbardziej akademickie. Zawsze starannie przygotowane, wspaniale prowadzone. W nauce nie baá siĊ tzw. trudnej prawdy. Wspomniaá to w jednej ze swoich homilii ks. abp Piszcz: Lepiej kiedy ja wam podam
gorzką prawdĊ z historii KoĞcioáa, niĪby mieli ją wam jako pierwsi
podawaü ludzie nieodpowiedzialni, uczący historii z Īaáosnymi
przekáamaniami. W ten sposób uczyá on nie tylko historii, ale
równieĪ obiektywnego patrzenia na Īycie, a to byáo bardzo potrzebne w epoce stalinowskiej i postalinowskiej. Jeszcze przed
Ğmiercią swoje zbiory przekazaá Bibliotece Seminarium Duchownego oraz Archiwum i Muzeum Diecezjalnemu w Pelplinie.
W uznaniu zasáug ks. Liedtkego, jedną z ulic Pelplina nazwano jego imieniem.
Na koniec warto dodaü, Īe z pewnoĞcią wielu ludzi zawdziĊcza mu niezwykle waĪne ogniwo swej humanistycznej
i kapáaĔskiej edukacji.
Literatura:
1.
2.

Liedtke Antoni, Ks., w: Henryk Mross, Pracownicy naukowo-dydaktyczni WyĪszego Seminarium Duchownego. Pelplin 1939-1995. Sáownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997, s. 145-146.
Jan Bernard Szlaga, Ksiądz Antoni Liedtke, w: Ksiąga Jubileuszowa.
350 lat WyĪszego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001),
Pelplin 2001, s. 540-541.
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„Pro Domo Trsoviensi”
aby byá wszystkim bliski
Medal „Pro Domo Trsoviensi” (Dla Tczewskiego Domu)
nadawany jest od 1995 roku przez RadĊ Miejską w Tczewie
za znaczące zasáugi dla miasta i jego mieszkaĔców. Dotychczas
medal ten otrzymaáo 21 obywateli, w tym jeden z Niemiec.
Uhonorowano nimi osoby wyróĪniające siĊ w dziaáalnoĞci gospodarczej, spoáecznej, kulturalnej i sportowej.
PozwolĊ sobie w tym miejscu przywróciü pamiĊü tych,
którzy byli pierwszymi laureatami medalu i odeszli na wieczną
wachtĊ.
Franciszek Fabich wieloletni radny Rady Miejskiej
w Tczewie, inicjator budownictwa indywidualnego – os. Kolejarz tzw. Fabichowo, póĨniejszy Honorowy Obywatel Miasta
Tczewa. Roman Landowski, drugi w kolejnoĞci laureat „Pro
Domo Trsoviensi”, takĪe Honorowy Obywatel Miasta Tczewa,
twórca i kierujący do Ğmierci Kociewskim Kantorem Edytorskim, redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, uznany pisarz, regionalista. Henryk Lemka, twórca Teatru DzieciĊcego „Baj”. Edward Pieczewski, dáugoletni prezes
Chóru MĊskiego „Echo”. Mieczysáaw Izydorek, zasáuĪony pedagog, wychowawca i dyrektor byáego Technikum Mechanicznego w Tczewie oraz zaáoĪyciel znanej w szkolnictwie Ğrednim
Izby PamiĊci.
CzeĞü ich pamiĊci!
W marcu 2000 roku dziewiĊciu laureatów Medalu „Pro
Domo Trsoviensi” z lat 1995-2000 spotkaáo siĊ, aby powoáaü
klub wyróĪnionych tym medalem. Klub dziaáa pod patronatem
prezydenta i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tczewa. Posiada regulamin dziaáania, przewodniczącego i znaczek klubowy
oraz Klubową KsiĊgĊ Pamiątkową. Czáonkowie klubu realizują
podstawowy cel swojej dziaáalnoĞci – upowszechniają, tworzą
i wpáywają na wspóáczesne oblicze miasta.
Aktualnie w klubie jest 15 czáonków, wciąĪ aktywnych, wiernych celom klubu. Nie poprzestali na odebraniu medalu, poniewaĪ uwaĪają, Īe wyróĪnienie to mobilizuje do dalszej pracy na
rzecz naszego miasta wszystkim bliskiego. W wielu dziedzinach
Īycia udzielają siĊ spoáecznie. MoĪna Ğmiaáo powiedzieü, Īe
i wtedy kiedy otrzymywali te wyróĪnienia i dzisiaj mają duĪe zasáugi dla obecnych i przyszáych pokoleĔ naszych mieszkaĔców.
Jednym z klubowiczów jest Stanisáaw ZaczyĔski, bez którego nie moĪe odbyü siĊ Īadna impreza, czy uroczystoĞü, bowiem
dokumentuje on na kliszy fotograficznej wszystkie te wydarzenia. Jerzy Kubicki i Norbert Jatkowski opiekują siĊ Harcerską
Orkiestrą DĊtą, Tadeusz Abt akompaniuje chórzystom „Echa”,
Józef Krawczykiewicz jest trenerem i sĊdzią lekkoatletyki,
a schorowany i czĊsto odwiedzający szpitalne przytuliska Mieczysáaw Polewicz utrwala dzieje Tczewa pisząc wiersze.
Na ostatnim spotkaniu pod koniec marca br. rozmawiano
o naszym udziale w typowaniu kandydatów do medalu „Pro
Domo Trsoviensi”. JesteĞmy przekonani, Īe wĞród mieszkaĔców Tczewa, a takĪe ludzi pracujących na jego rzecz jest wielu
potencjalnych kandydatów, a w ostatnich latach Kapituáa Medalu zarekomendowaáa tylko Adama Murawskiego.
Apelujemy do instytucji, zakáadów pracy i innych jednostek
formalno-prawnych zbiorowoĞci, aby zainteresowali siĊ swoimi
pracownikami, czáonkami stowarzyszeĔ, którzy poza swoją podstawową pracą przysparzają miastu splendoru i konkretnych korzyĞci.
Niech niniejsza notatka o dziaáalnoĞci klubu zachĊci tych,
którzy otrzymują róĪnego rodzaju wyróĪnienia i niejednokrotnie na tym koĔczą swoją aktywnoĞü.
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Báogosáawiona z Kociewia
(dokoĔczenie)

Dotykając ĞwiĊtoĞci

K

ociewska piĊkna ziemia doczekaáa siĊ swojej ĞwiĊtej. Szczególna radoĞü ogarnia mieszkaĔców Nowego Wieca, Szczodrowa i Skarszew, albowiem są
to miejscowoĞci ĞciĞle związane z Īyciem Báogosáawionej
Siostry Marty Wieckiej.
Na tĊ niezwykáą uroczystoĞü związaną z Beatyfikacją
Sáugi BoĪej Siostry Marty Wieckiej wyruszyáa parafialna
pielgrzymka ze Skarszew do Lwowa w dniu 23 maja 2008
roku o godz. 0.15.
Na granicy staliĞmy zaledwie trzy godziny, poniewaĪ autobusy z pielgrzymami byáy odprawiane bez kolejki na specjalnie wydzielonym pasie. Do hotelu na nocleg w okolice
Lwowa dotarliĞmy o godz. 21 z minutami. NastĊpnego dnia,
po wczesnym Ğniadaniu, udaliĞmy siĊ do Parku Kultury im.
Bogdana Chmielnickiego, na którym to od godz. 9.00 do
10.45 odbywaáo siĊ czuwanie modlitewne.
Przed wejĞciem do wydzielonego sektora wrĊczono nam
ksiąĪeczki, w których zamieszczono Īyciorys Siostry Marty
w trzech jĊzykach (polskim, ukraiĔskim i francuskim). KsiąĪeczka ta zawieraáa równieĪ przebieg modlitewnego czuwania i mszy Ğw. oraz teksty Ğpiewanych pieĞni. Zaopatrzeni
w tĊ niezwykáą pomoc mogliĞmy w peáni uczestniczyü
w tych naboĪeĔstwach.
O godz 11.00 rozpoczĊáa siĊ Eucharystia i uroczysty akt
beatyfikacji pod przewodnictwem J. E. Kard. Tarcisio Bertone – Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej.
Na uroczystoĞü tĊ przybyli duchowni i wierni z Polski
i Ukrainy, a takĪe z innych krajów Europy, m. in.: kard. Stanisáaw Dziwisz z Krakowa, abp Kazimierz Nycz z Warszawy,
kard. Gulbinowicz z Wrocáawia, ks. bp Kazimierz Górny
z Rzeszowa, metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, nuncjusz apostolski abp Iwan Jurkowicz z Kijowa,
hierarchowie greckokatoliccy i prawosáawni, przeáoĪona
generalna sióstr szarytek, matka Evelyn Franc, a takĪe
przedstawiciele wáadz paĔstwowych Ukrainy oraz wáadz
wojewódzkich i miejskich Lwowa. WĞród zgromadzonych
byáa teĪ osoba uzdrowiona za wstawiennictwem Siostry
Marty. We mszy, jak podają Ĩródáa, uczestniczyáo okoáo
8 tysiĊcy wiernych.
Podczas czuwania Ğpiewano pieĞni, które byáy przeplatane rozwaĪaniami o Īyciu siostry Marty. NastĊpnie rozpoczĊáa siĊ msza Ğw. na oátarzu polowym, nad którym widniaá
napis po áacinie i ukraiĔsku: MiáoĞü Jezusa ukrzyĪowanego
przynagla nas.
ProĞbĊ o beatyfikacjĊ siostry Marty odczytaá niezwykle
wzruszony metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, który áamiącym siĊ gáosem i ze ázami w oczach powiedziaá, Īe
báogosáawiona odznaczaáa siĊ heroiczną miáoĞcią bliĨniego
i wzorem ekumenicznego postĊpowania.
NastĊpnie kard. Bertone z upowaĪnienia ojca Ğw. Benedykta XVI odczytaá po áacinie list apostolski, którym papieĪ
wpisaá siostrĊ MartĊ w poczet báogosáawionych i ogáosiá, Īe
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Zgromadzeni wierni przed oátarzem polowym

Jej liturgiczne wspomnienie bĊdzie w dniu Jej narodzin dla
nieba – tj. 30 maja.
Sáowa te zostaáy przetáumaczone na jĊzyk polski i ukraiĔski, a wierni przyjĊli je gáoĞnymi oklaskami. Po tych sáowach odsáoniĊto obraz z nową Báogosáawioną.
Msza Ğw. zostaáa odprawiona w jĊzyku áaciĔskim. Czytania biblijne odczytano w jĊzyku polskim i ukraiĔskim.
EwangeliĊ odĞpiewali diakoni: po polsku (rzymskokatolicki), po ukraiĔsku (greckokatolicki).
HomiliĊ wygáosiá w jĊzyku wáoskim kard. Bertone. Byáa
ona równieĪ táumaczona na jĊzyk polski i ukraiĔski. Kardynaá Bertone powiedziaá, Īe dziĊkuje Bogu za moĪliwoĞü
odwiedzenia Ukrainy, która pozostaáa wierna Chrystusowi
i KoĞcioáowi w okresie wieloletniego komunistycznego
przeĞladowania. PodziĊkowaá równieĪ za moĪliwoĞü przewodniczenia tej Eucharystii, podczas której z wielką radoĞcią ogáosiá siostrĊ MartĊ Wiecką BàOGOSàAWIONĄ.
Po homilii miaáa miejsce modlitwa wiernych. KaĪda
modlitwa czytana byáa w innym jĊzyku – francuskim, ukraiĔskim, polskim, hiszpaĔskim, wĊgierskim i angielskim.
NastĊpnie rozpoczĊáa siĊ procesja z darami. W procesji,
oprócz hostii, wina i wody, wniesiono dary od rodziny, od sióstr
zakonnych oraz uczniów i pracowników Publicznej Szkoáy
Podstawowej w Szczodrowie, która nosi imiĊ siostry Marty.
UroczystoĞü ta zapewne dla kaĪdego uczestnika byáa niezwykáym przeĪyciem duchowym, albowiem na policzkach
wielu ludzi moĪna byáo dostrzec ázy wzruszenia i szczĊĞcia.
Siostra Marta stanowi przepiĊkny wzór i przykáad miáoĞci, przebaczenia i wdziĊcznej poboĪnoĞci, które wydają siĊ
nam áatwe do naĞladowania.
W dzisiejszych czasach coraz wyraĨniej widaü zapotrzebowanie na taką zwyczajnoĞü, a jednoczeĞnie nadzwyczajnoĞü – na miáoĞü, która urzeczywistnia siĊ w trudzie rąk
i byciu do dyspozycji. NastĊpnego dnia, tj. 25 maja w ĝniatynie odbyáy siĊ uroczystoĞci dziĊkczynne za dar beatyfikacji.
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WystĊp grupy charyzmatycznej z Charkowa

Grób Báogosáawionej

O godz 14.00 przy grobie báogosáawionej Marty Wieckiej miaáa miejsce modlitwa ekumeniczna. Udziaá w niej wziĊli liczni
duchowni obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.
WĞród nich byli: abp Nowak – wysáannik z Rzymu, bp Kijowa
– Leon Maáy, proboszcz parafii w ĝniatynie – Jan Szczerbaty
i inni duchowni.
W modlitwach przy grobie uczestniczyáy delegacje wiernych, wĞród których byáa teĪ delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoáy w Szczodrowie. ZáoĪyli oni na grobie wiązankĊ
kwiatów i zapalili znicz.
DziĊkując za dar beatyfikacji, wspólnie Ğpiewano pieĞni
i odmawiano modlitwy.
NastĊpnie udano siĊ do pobliskiego parku, gdzie odprawiono EucharystiĊ na oátarzu polowym. Uroczystą EucharystiĊ uĞwietniá chór, grupa charyzmatyczna z Charkowa oraz
zespóá muzyczny z Afryki.
Po uroczystoĞciach odbyá siĊ festyn. Dla wszystkich
uczestników uroczystoĞci przygotowano poczĊstunek – napoje, ciasto, surówki i kaszĊ z przepysznym miĊsem w sosie.

W tym miejscu nie tylko mówiono o ekumenizmie. On
tam naprawdĊ istniaá. W czasie modlitw wyraĨnie byáo sáychaü rozlegające siĊ sáowa w wielu jĊzykach, a nade wszystko w jĊzyku polskim i ukraiĔskim.
ĩyczliwoĞci, z jaką tam siĊ spotkaliĞmy, nie da siĊ wyraziü sáowami.
Wyjątkowo wzruszające byáy sceny, jak UkraiĔcy gorliwie modlili siĊ przy grobie s. Marty i w kaplicy Ğw. Jana Nepomucena. KlĊcząc i szlochając ocierali chustki lub obrazki
z Jej wizerunkiem o grób. Káadli siĊ na niego, gáaskali i znowu káadli.
Przynosili cieniutkie Ğwiece i zapalali je w kaplicy odmawiając przy tym swoje modlitwy. Jedna z kobiet száa
z tymi Ğwieczkami w rĊku i zanosiáa siĊ szlochającym
páaczem juĪ od bramy wejĞciowej. Najbardziej ujmujące
jest to, Īe ludzie bezgranicznie zawierzają swoje problemy Īyciowe siostrze Marcie, przynosząc Jej za to w darze
nie piĊkne bukiety kwiatów, lecz wiązkĊ chabrów, maków
lub piwonii. Káadą je na posadzce w kaplicy i zapalają
Ğwieczki.
Taka postawa Ğwiadczy, Īe báogosáawiona s. Marta jest
dla nich kimĞ nadzwyczajnym i wyjątkowym.
Jej Īycie, sáuĪbĊ i heroiczną Ğmierü BoĪa OpatrznoĞü
przyprowadziáa wáaĞnie tutaj – do ĝniatynia, by przez Jej
osobĊ objawiü swą MiáoĞü. To wáaĞnie ĝniatyĔ staá siĊ miejscem Jej ofiarnej sáuĪby bliĨnim, aĪ do oddania Īycia.

JOANNA FRYđLEWICZ

Siostra Marta naszą patronką
Propozycja nadania imienia szkole

Przygotowania

nia 30 stycznia 2006 roku podczas posiedzenia Rady
Pedagogicznej Publicznej Szkoáy Podstawowej
w Szczodrowie ówczesna dyrektor, Krystyna Potrac, wystąpiáa z propozycją nadania szkole imienia.
Nie musieliĞmy siĊ dáugo zastanawiaü, szybko doszliĞmy do wniosku, Īe najbardziej godną postacią bĊdzie siostra Marta Wiecka. PrzecieĪ to osoba z Kociewia, z Nowego
Wieca, miejscowoĞci oddalonej od Szczodrowa 7 kilometrów. To osoba, której przykáad moĪe byü wzorem, autorytetem dla wspóáczesnej máodzieĪy. Tego samego zdania byli
równieĪ uczniowie i ich rodzice.

owy rok szkolny 2006/2007 upáywaá wiĊc pod znakiem przygotowaĔ do najwaĪniejszego wydarzenia
z Īycia szkoáy. NadrzĊdnym celem byáo przede
wszystkim przybliĪenie uczniom sylwetki s. Marty.

D
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Wystawa

W

pierwszych dniach wrzeĞnia 2006 roku dziĊki siostrze Józefie Wątrobie ze Zgromadzenia
Sióstr Miáosierdzia Ğw. Wincentego a´ Paulo
w Krakowie udaáo siĊ urządziü w szkole wystawĊ o s. Mar-
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Na powitanie tylu jakĪe zacnych goĞci uczniowie zaintonowali pieĞĔ „Oto jest dzieĔ, który daá nam Pan…”. RzeczywiĞcie, dzieĔ ten byá szczególny, bowiem na rĊce ks. biskupa záoĪony zostaá wniosek o nadanie szkole imienia Sáugi
BoĪej s. Marty Wieckiej. UroczystoĞü tĊ przewidziano na
30 maja 2007 roku, w 103. rocznicĊ Ğmierci s. Marty. Ks. biskup przyjąá pismo z widocznym wzruszeniem i powiedziaá,
Īe jest to dla niego wielka radoĞü. Zapewniá o pozytywnym
ustosunkowaniu siĊ do proĞby. SiostrĊ MartĊ nazwaá „solą
tej ziemi”, a Jej Ğmierü „biaáym mĊczeĔstwem”, polegającym na oddaniu Īycia za drugiego czáowieka.

Jedna z plansz wystawy w korytarzu szkoáy

cie. W centrum wyeksponowany zostaá duĪy obraz Sáugi
BoĪej. WzdáuĪ korytarza i auli ustawiono 5 duĪych plansz.
Pierwsza z nich informowaáa o dekrecie wydanym w Rzymie jeszcze za Īycia Jana Pawáa II, a dotyczącym heroicznoĞci cnót s. Marty. Druga tablica zawieraáa wiadomoĞci
o Īyciu siostry w rodzinie, akt maáĪeĔstwa rodziców, metrykĊ chrztu Marty, jej jedyne zdjĊcie w stroju Ğwieckim
itp. Trzecia przedstawiaáa dziaáalnoĞü apostolską s. Marty,
kolejna – jej kontakty z rodziną, jej listy do rodziców i rodzeĔstwa peáne miáoĞci i troski o nich. Ostatnia plansza ukazywaáa kult przy grobie s. Marty na cmentarzu w ĝniatynie,
gdzie w 1904 roku zostaáa pochowana. Od tego czasu do
dziĞ grób otaczany jest czcią i nieustannie nawiedzany przez
ludzi szukających u Niej pomocy w róĪnych, trudnych, czĊsto beznadziejnych, jak mogáoby siĊ wydawaü, sprawach.
NaleĪy wspomnieü, Īe z wystawą tą zapoznali siĊ nie
tylko uczniowie, bowiem szkoáĊ licznie odwiedzali teĪ
mieszkaĔcy Szczodrowa i okolicznych miejscowoĞci, parafianie. Zostaáa ona nagáoĞniona przez naszego proboszcza,
w związku z czym wieĞü o niej dotaráa do wielu.

Wizyta Biskupa

D

nia 20 wrzeĞnia 2006 roku goĞciliĞmy w szkole Jego
EkscelencjĊ biskupa Jana Bernarda SzlagĊ, przedstawicielki Zgromadzenia SM z Prowincji Krakowskiej,
Tczewskiej, CheámiĔskiej, PelpliĔskiej, a takĪe przedstawicielkĊ Sióstr Werbistek z Raciborza, pochodzącą z rodziny s. Marty. Przybyli do nas takĪe wszyscy ksiĊĪa z dekanatu skarszewskiego z ks. praáatem Romanem Wesoáowskim na czele oraz
przedstawiciele wáadz lokalnych: burmistrz Dariusz Skalski
i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Flis.

Przywitanie bpa przez dzieci
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PoĞwiĊcenie figury Ğw. Jana Nepomucena
w Nowym Wiecu

D

zieĔ 20 wrzeĞnia utkwiá w naszej pamiĊci równieĪ
z innego powodu. OtóĪ w godzinach popoáudniowych braliĞmy udziaá w uroczystoĞciach związanych z poĞwiĊceniem figury Ğw. Jana Nepomucena, którego
tak umiáowaáa sobie niegdyĞ Marta. UroczystoĞci tej równieĪ przewodniczyá Jego Ekscelencja biskup Jan Bernard
Szlaga.
Figura Nepomucena po latach znów odnalazáa swoje
miejsce, stanĊáa bowiem w Nowym Wiecu na posesji, która
przed laty naleĪaáa do rodziców s. Marty (dziĞ jest wáasnoĞcią Jarosáawy i Andrzeja Dworaczków). Jej przywrócenie
zawdziĊczamy twórcom „Fotogalerii Maáe Ojczyzny” – Jolancie Selidze z Radomia oraz Ireneuszowi Soáoniewiczowi
z Puátuska, którzy za zgodą Zgromadzenia Sióstr Miáosierdzia i miejscowych wáadz koĞcielnych podjĊli inicjatywĊ
przywrócenia figury w związku z toczącym siĊ procesem
beatyfikacyjnym s. Marty. PrzedsiĊwziĊcie to spotkaáo siĊ
z Īyczliwym przyjĊciem uĪytkowników i sympatyków ich
strony internetowej (www. maleojczyzny.vel.pl) oraz czáonków rodziny siostry Marty.
Wspólne dziaáania doprowadziáy do tego, Īe w Nowym
Wiecu znów patronuje Ğw. Jan Nepomucen, a dziĊki Bogusáawowi Sulewskiemu (synowi Malwiny Sulewskiej, której
dziadek byá bratem ojca s. Marty) wokóá figury powstaáo
piĊkne kamienne ogrodzenie.

Figura Ğw. Jana Nepomucena
w Nowym Wiecu

KMR
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styczniu 2007 roku z kolei, w 133. rocznicĊ urodzin s. Marty zorganizowano w szkole wieczornicĊ, podczas której wychowankowie opowiedzieli historiĊ krótkiego, ale jakĪe bogatego Īycia s. Marty.
Motto uroczystoĞci brzmiaáo: „Nikt nie ma wiĊkszej miáoĞci
od tej, gdy ktoĞ Īycie swoje oddaje za przyjacióá swoich”.
Oprócz uczniów i nauczycieli przybyli przede wszystkim czáonkowie rodziny siostry Marty, w tym wiceburmistrz
Skarszew – Zygmunt Wiecki. ĝwiąteczny wystrój, mrok za
oknem, blask páonących Ğwiec pozwoliá chyba wszystkim
na wáaĞciwy, gáĊboki, duchowy odbiór przesáania páynącego
z wieczornicy.

Poprzez naukĊ takim siĊ stanie,
Aby kiedyĞ godnie Īyü!
Natalia Zittermann, klasa II

SIOSTRA MARTA
Siostra Marta jest kochana
I przez wszystkich uwielbiana.
ChociaĪ ciaáo ma doĞü skromne,
Jej serduszko jest ogromne.
KaĪdy czáowiek, który Ją znaá,
Bardzo mocno SiostrĊ kochaá.
Pomoc szczególna – to jest znak,
I niech juĪ zostanie tak!
Bo gdy smutno jest, czy Ĩle,
Siostra Marta wie,
Jak pocieszyü mnie…
Andrzej Spychalski, klasa VI

Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej
w Szczodrowie sztandaru i imienia Sáugi BoĪej
s. Marty Wieckiej

D

WystĊp uczniów

Konkursy

D

o waĪniejszych przedsiĊwziĊü naleĪy zaliczyü takĪe
m.in. róĪnego rodzaju konkursy: literacki, recytatorski, wiedzy o s. Marcie czy plastyczny. Uczniowie
przygotowujący siĊ do nich zgáĊbiali wiedzĊ na temat ich
przyszáej Patronki, rozwijali swoje zdolnoĞci twórcze i plastyczne.
Oto kilka wyróĪnionych w konkursie literackim wierszy
autorstwa naszych uczniów:

MATECZKA…
Siostra Marta uzdrawiaáa,
no i chorych pocieszaáa.
Tyle w sercu dobra miaáa, miáosierdziem obdarzaáa.
Za to wszystko Ją kochamy
i Patronką ogáaszamy!

nia 31 maja uroczystoĞci rozpoczĊáy siĊ od uformowania
przed szkoáą orszaku skáadającego siĊ z orkiestry dĊtej,
pocztów sztandarowych, w tym pocztu naszej szkoáy
z ufundowanym sztandarem, za którym postĊpowali Rodzice
Chrzestni sztandaru (s. Józefa Wątroba SM oraz Bogusáaw
Sulewski – krewny Sáugi BoĪej), delegacje z poszczególnych
klas, zaproszeni goĞcie, pozostali uczniowie i pracownicy
szkoáy.
Po rozpoczĊciu mszy Ğw. Jego EkscelencjĊ bpa Jana Bernarda SzlagĊ przywitaá ks. proboszcz, a nastĊpnie uczniowie, którzy poprosili o przewodniczenie mszy Ğw. w intencji
rycháej beatyfikacji Sáugi BoĪej s. Marty Wieckiej i o báogosáawieĔstwo dla caáej spoáecznoĞci szkolnej. Ks. biskup
w swojej homilii zwróciá uwagĊ na potrzebĊ dobrych
wzorców moralnych we wspóáczesnym Ğwiecie i wyraziá
swą radoĞü z faktu, iĪ spoáecznoĞü szkoáy w Szczodrowie
wybraáa na swoją patronkĊ SáugĊ BoĪą s. MartĊ Wiecką
bĊdącą „solą tej ziemi”. Po Komunii Ğw. poĞwiĊciá sztandar i udzieliá báogosáawieĔstwa wszystkim zebranym. Po
mszy Ğw. wyznaczona delegacja záoĪyáa kwiaty na grobie
rodziców i rodzeĔstwa s. Marty Wieckiej (cmentarz przy
koĞciele).

Wojciech Kleinschmidt, klasa III

GODNIE ĩYû…
Siostro Marto, Patronko nasza,
Prosimy Ciebie, ochraniaj nas.
Chciaáabym, by Twoja wiara, siáa, miáoĞü i honor,
Byáy cechami kaĪdego z nas.
Wzorem nam jesteĞ,
Patronko nasza!
Báagamy Ciebie,
Ochraniaj nas!
Páynie czas nieubáaganie,
KaĪdy z nas chce lepszym byü…

KMR

OdsáoniĊcie tablicy z nową nazwą szkoáy
przez paĔstwa K. Z. Wieckich
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GRZEGORZ WALKOWSKI

Oráy, gryfy i smoki
(czĊĞü druga)

ĝlubowanie na sztandar

Fot. Justyna MechliĔska, Arkadiusz Hiller

W szkole po odczytaniu aktu nadania imienia przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarszewach Andrzeja Flisa nastąpiáo odsáoniĊcie i poĞwiĊcenie tablicy z nową nazwą
szkoáy oraz obelisku z wizerunkiem Marty upamiĊtniającego nadanie szkole imienia. NastĊpnie wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na boisko szkolne. Po przywitaniu goĞci
i wystąpieniu dyrektor szkoáy, przedstawiciel Rady Rodziców Wiesáaw Kolberg odczytaá Akt Fundacyjny Sztandaru.
Po Ğlubowaniu uczniów na sztandar miaáa miejsce prezentacja sztandaru i premierowe wykonanie hymnu szkoáy.
Caáą uroczystoĞü wieĔczyáa czĊĞü artystyczna skáadająca
siĊ z dwóch elementów: wystĊpu uczniów i koncertu. Autorami widowiska ukazującego Īycie, sáuĪbĊ i Ğmierü Sáugi BoĪej
byli nauczyciele szkoáy. GoĞcinnie wystąpiáo z krótkim repertuarem Skarszewskie Towarzystwo ĝpiewacze, które prowadzi Krystyna Wiecka – równieĪ czáonek rodziny s. Marty.

N

ryc. autora

Obelisk upamiĊtniający nadanie szkole imienia

ajpiĊkniejsze, najstarsze, najwiĊksze – te trzy sáowa
sáyszaáam najczĊĞciej podczas mojej podróĪy przez
Chiny. PaĔstwo ĝrodka zachwyciáo mnie kolorami,
odurzyáo egzotyczną wonią, ale przede wszystkim – zaskoczyáo kontrastami. PiĊü tysiĊcy lat historii, wspaniaáe dziedzictwo kulturowe, a przy tym niespotykany rozwój gospodarczy, wielkie zmiany dokonujące siĊ niemal kaĪdego dnia
na naszych oczach (...) – tak o Chinach – wielkim PaĔstwie
ĝrodka pisze w najnowszym majowym numerze „National
Geographic” znana dziennikarka i podróĪniczka Martyna
Wojciechowska.
Artykuáy zawarte w numerze opowiadają o wspóáczesnoĞci Chin, takĪe o najnowszym dziele – Olimpiadzie i jej
organizacji. MoĪna jednak znaleĨü coĞ o historii, kulturze,
no i o smokach i wielkim murze. To najstarsze paĔstwo Azji
i jedna z najstarszych cywilizacji Ğwiata. Znana miĊdzy innymi z wielkiego muru, najstarszego zabytku architektury,
wielkiego chiĔskiego dzieáa budowlanego, obronnej budowli wielokilometrowej z cegieá, gliny i kamieni, mającej
obroniü PaĔstwo ĝrodka przed hordami i armiami koczowniczych najeĨdĨców z póánocy: Tatarów, Mongoáów i innych
ludów. Innymi znanymi chiĔskimi wynalazkami są: proch,
produkcja delikatnego jedwabiu z nici jedwabnika, tajemnicza roĞlina zwana z chiĔska „þay”, „czay”, co po europejsku
táumaczono póĨniej „herba-ti” lub „harba-ta”, czy równie
cenna i kosztowna porcelana.
ZaĞ symbolem tego wielkiego i tajemniczego paĔstwa
na wschodzie, znanym Europejczykom, byá równie wielki

WystĊp uczniów na zakoĔczenie uroczystoĞci
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i tajemniczy twór ze skrzydáami i dáugim ogonem, ziejący
ogniem ze strasznej paszczy... potwór, maszkara czyli smok.
Tak go widzieli europejscy i azjatyccy kupcy lub zabijani
przez wschodnich wojowników mieszkaĔcy miast niszczonych i masakrowanych przez dzikich najeĨdĨców – Mongoáów i Tatarów. Dla mieszkaĔców PaĔstwa ĝrodka to nie
wielki i straszny potwór lecz ich symbol i opiekun – widoczny takĪe na wschodniej czĊĞci nieboskáonu. Dla ChiĔczyków smok to jeden z 12 znaków chiĔskiego horoskopu,
obok Ğwini i psa: najszczĊĞliwszy i najmilszy. Jest związany
jako twór opiekuĔczy, wodny z wielkimi rzekami: Jangcy
i Huang He, ĩóátą Rzeką, czĊsto przedstawiany jako wąĪ ze
skrzydáami. JuĪ w III w. n.e. powstaá specjalny traktat „smoczy”. W przekonaniu ówczesnych ChiĔczyków znajdowane
na pustyni i w górach koĞci i skamieliny wielkich „smoków”
to resztki tajemniczych stworów. Wierzyli oni, Īe nie zostaáy
wpuszczone do nieba na dwór Nefrytowego Cesarza i dlatego
poumieraáy na ziemi. Ich szczątki są od dawna wykorzystywane w produkowaniu róĪnych chiĔskich leków. Do dzisiaj
proĞci wieĞniacy, zbierający ryĪ nad ĩóátą Rzeką, wierzą
ĞwiĊcie, Īe są to koĞci prawdziwych smoków. Do dzisiaj takĪe dzieci chiĔskie bawią siĊ latawcami, zrobionymi z kartonu
i kolorowych papierów smokami, a w czasie karnawaáu królują wielce kolorowe i najróĪniejsze w ksztaátach smocze stwory. O ile straszne jaszczury – smoki straszą przede wszystkim Europejczyków, to dla mieszkaĔców PaĔstwa ĝrodka
są szczĊĞliwymi i przyjaznymi opiekunami, wystĊpującymi
w symbolice i ornamentyce ĞwiątyĔ i budowli „miasta cesarzy i cesarzowych” – Pekinu, czy teĪ innych metropolii,
czy wreszcie na chorągwiach i znakach wojskowych. JeĪeli
dla Chin smoki, to dla Europejczyków, a wczeĞniej dla ich
przodków, pochodzących z basenu Morza ĝródziemnego,
inne znaki i inne symbole miaáy wielkie i waĪne znaczenie.
Do dzisiaj w herbach i znakach paĔstwowych wystĊpują
np. lwy, jak w herbie Anglii czy wspóáczeĞnie Wielkiej Brytanii jest Lew Albionu lub trzy leĪące lwy króla Artura „Lwie
Serce”. TakĪe Szkocja miaáa jako swój znak lwa, ale Walia
juĪ smoka. TakĪe królestwo PrzemyĞlidów, Bohemia czyli
Czechy w herbie mają lwa z podwójnie skrĊconym ogonem.
TakĪe paĔstwa skandynawskie: Dania, Szwecja i Norwegia
upodobaáy sobie lwa w herbach. Ale juĪ w Europie Centralnej i ĝrodkowej bardziej znany i stosowany byá inny znak.
Znak oráa. W Ğredniowieczu szczególnie czĊsto wystĊpowaá
jako herb na chorągwiach i tarczach Polan, Lachów lub Lechitów, Piastów dalej Sarmatów szlacheckiej rzeczpospolitej, Jagiellonów, Batorego i Wazów – Biaáy Orzeá. Czarnego
oráa upodobali sobie potomkowie Germanów i Franków,
Szwabów i Sarów. Ich ksiąĪĊta i królowie, dalej cesarze
Rzeszy Niemieckiej, a wczeĞniej ĝwiĊtego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, nosili czarne oráy. Od czasów Rudolfa I Habsburga, zwyciĊzcy w bitwie pod Suchymi Krutami
i zabiciu w niej czeskiego rywala do cesarskiej korony, króla Przemysáawa Ottokara II, korona cesarzy niemieckich
ĝwiĊtego Cesarstwa naleĪaáa do domu Habsburskiego aĪ do
XIX wieku, a jej godáem i herbem wielkim byá do 1914 roku
dwugáowy cesarski orzeá, podtrzymywany przez lwa i gryfa
(jako tzw. trzymacze, podtrzymujące tarczĊ herbu). Dwugáowy czarny orzeá towarzyszyá w Ğredniowieczu wáadcom
Cesarstwa Wschodniorzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu, od czasów rozáamu na dwa cesarstwa w 333 roku aĪ do
1453 roku. Czas trwania Cesarstwa Bizantyjskiego, okoáo
tysiącletniego, wyznaczaá okres zwany w dziejach Ğrednimi,
ciemnymi wiekami albo Ğredniowieczem.
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HERBY I ZNAKI PAýSTWOWE

Od upadku Cesarstwa Zachodniego w Rzymie
w 476 roku, aĪ do drugiego najazdu w 1453 roku i oblĊĪenia Konstantynopola przez wojska suátana osmaĔskiego
Mehmeda II Zdobywcy, pod murami tego wielkiego, wspaniaáego miasta, poáoĪonego na styku Azji i Europy, Wschodu i Zachodu, áopotaáy sztandary i chorągwie z czarnym
oráem na záotym (Īóátym) tle. Gdy po udanym oblĊĪeniu
miasta i po pokonaniu wojsk ostatniego cesarza wschodniego, bazilousa Manuela II Paleologa, upadáa twierdza wraz ze
Ğmiercią cesarza i resztkami jego oddziaáów upada miasto
– symbol. Pod ciosami mahometaĔskich Turków ginie ostatni cesarz, bezpoĞredni spadkobierca tronu, beráa, korony
i miecza cesarzy rzymskich Oktawiana, Trajana, Waspezjana, Hadriana i wielu innych, takĪe Konstantyna, tego który
zaáoĪyá nową, drugą obok Rzymu w Italii, stolicĊ w Bizancjum, zwaną drugim Rzymem, na swoją czeĞü nazwanego
Konstantynopolem.
Wraz z upadkiem czarnych oráów na záotym tle na ruinach Bizancjum upada teĪ tradycja áaciĔska nad Morzem
ĝródziemnym, upada KoĞcióá greckokatolicki, upada wielka
i dáuga kultura rzymsko-grecko-áaciĔska. Wspaniaáa Ğwiątynia Hagia Sophia – Ğwiątynia MądroĞci BoĪej, poĞwiĊcona
Marii i Chrystusowi Pantokratorowi, której budowĊ rozpocząá Konstantyn Wielki, wielki symbol áacinników. Od roku
zdobycia i pokonania Bizancjum w 1453 roku staá siĊ wielką
Ğwiątynią islamu. Wokóá ogromnej kopuáy z wizerunkiem
Chrystusa Panującego Królującego (bo tyle po grecku znaczy Pantokrator) stanĊáy i wznoszą siĊ do dzisiaj cztery wieĪe
minaretów, na których muzuámaĔski muááa ogáasza wysokim
przeciągáym gáosem „Allach jest wielki”. Na szczĊĞcie suátan Mehmed II kazaá po trzydniowej rzezi i rabunku miasta
i jego mieszkaĔców, ocaliü mĊdrców, lekarzy, rzemieĞlników, jak równieĪ zachowaü Ğwiątynie i zamieniü je na islamskie meczety, dalej sáuĪące Jedynemu Bogu.
A oráy rzymskie, cesarskie, królewskie, ksiąĪĊce i rycerskie dalej wystĊpowaáy na znakach, chorągwiach i tarczach
w wielu bitwach na polach Ğredniowiecznej Europy. CzĊsto
razem obok gryfów i smoków.
Ļródđo:
1.
2.

National Geographic, maj 2008.
Michađek A. Wyprawy krzyľowe – armie ludów tureckich, Dom
Wydawniczy Bellona – Warszawa 2001.
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BOGDAN K. BIELIýSKI

Trzy siostry Tollikówne z Królów Lasu

J

ózefina Balewska byáa najstarszą spoĞród trzech córek
Pawáa i Julianny z Kraskich, urodzona 7.02.1855 roku
w Królów Lesie, zmaráa 23.10.1939 roku w Bobowie. PoĞlubiáa Franciszka Balewskiego (1847-1933), syna Antoniego
i Marianny z Niklewskich w dniu 20.11.1874 w Borkowie
– Ğlub cywilny i 2.02.1875 roku w Bobowie – Ğlub koĞcielny.
Balewscy wczeĞniej mieszkali we Frący. Antoni, ojciec Franciszka, odnotowany jest w tamtejszych ksiĊgach
chrztu (liber baptisatorum) jako rodzic chrzestny aĪ 15 razy
w okresie od 1843 do 1852 roku, kiedy to przeniósá siĊ do
Grabowa. Przed Frącą Antoni wraz z rodzicami mieszkaá
w Gorczenicy pod Brodnicą. Potwierdza to teĪ metryka urodzenia Franciszka. Pogląd taki o pochodzeniu z Gorczenicy
wyraĪaá równieĪ mecenas Tadeusz Balewski z Torunia. Wedáug tradycji rodzinnej Antoni Balewski (1818-1889), ojciec
Franciszka, wracając pieszo z wojska zatrzymaá siĊ w Kamionce u swoich krewnych i tam zapoznaá siĊ z Marianną
Niklewską (1811-1879), córką Jakuba i Marianny z Binerowskich. Marianna Niklewska primo voto Jerkiewicz byáa
wdową i miaáa z pierwszego maáĪeĔstwa szeĞcioro dzieci.
Jednak w chwili poznania Antoniego z tej niemaáej gromadki na pewno Īyáo tylko dwoje: Jan i Józef.
Máodszy Józef, w chwili Ğlubu swej matki z Antonim
Balewskim miaá zaledwie 3 lata. ĝlub Antoniego Balewskiego ze starszą od niego o 7 lat wdową Marianną Niklewską
odbyá siĊ w 1846 roku w Lalkowach. Początkowo zamieszkiwali we Frący, tu teĪ w 1847 roku urodziá siĊ pierwszy
z tego maáĪeĔstwa syn Franciszek.
Z Frący Balewscy przenieĞli siĊ do Grabowa. WieĞ poáoĪona w gminie Bobowo, powiat Starogard GdaĔski. Pierwsza wzmianka o Grabowie pochodzi z 1274 roku. Znajduje
siĊ tu koĞcióá p.w. Objawienia PaĔskiego z XVI wieku. Stoi
w miejscu dawnej Ğwiątyni, w której w 1453 roku odbyá siĊ
zjazd szlachty pod wodzą Jana z Jani, skierowany przeciw
cháopom z Gniewa i Osieka. Jest cmentarz przykoĞcielny
oraz drugi po przeciwnej stronie drogi. Od strony póánocnej
z koĞcioáem sąsiaduje szkoáa. Balewscy kupili gospodarstwo
z budynkami mieszkalnymi i inwentarskimi przy drodze
biegnącej obok póánocnej czĊĞci jeziora w kierunku zachodnim do Wolentala.
Rozalia – siostra Franciszka urodzona w 1849 roku przyszáa na Ğwiat prawdopodobnie juĪ w Grabowie, potem jeszcze w 1854 roku urodziá siĊ Leon.
ĝlub Franciszka z Józefiną Tollik miaá byü pierwszym
Ğlubem cywilnym w Borkowie, jak niosáa wieĞü rodzinna,
po wprowadzeniu tej instytucji od 1.10.1874 roku przez
Prusaków w zaborze na Pomorzu. JednakĪe wspóáczesne
odczyty z metryk cywilnych skorygowaáy tĊ wiadomoĞü
i ujawniáy, Īe ich zapis jest na pozycji ósmej.
Józefina z Franciszkiem mieli siedmioro dzieci, z których
dwoje zmaráo wczeĞnie: Franciszek w 1878, a Marian w 1884
roku. Rodziny zaáoĪyli Maksymilian (1875-1963), który oĪeniá
siĊ z Kaszubką Otylią Bieszk i wyemigrowali do ówczesnej
Republiki Federalnej Niemiec. Rozalia (1878-1964) wyszáa za
mąĪ dwukrotnie; pierwszym mĊĪem byá Antoni Sobotta zmaráy
w 1906/1908 roku, drugim Brunon Halb zamieszkaáy w Tczewie. NiezamĊĪne pozostaáy Klara, Maria i Stefania.
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Franciszek Balewski dziedziczyá gospodarstwo po ojcu
Antonim, które miaáo okoáo 80-90 ha. Mniej wiĊcej w 1890
roku Franciszek to gospodarstwo sprzedaá. Po drugiej wojnie Ğwiatowej w tym gospodarstwie mieszkaá Konrad Bąkowski, który zmará w 1953 roku.
Wraz z obowiązkami gbura Franciszek godziá dziaáalnoĞü w ramach powstaáego w 1866 roku Banku Ludowego
w Skórczu z pierwszą siedzibą do 1904 roku w Bobowie.
SkalĊ tego banku moĪe odzwierciedlaü podana przykáadowo
na rok 1879 liczba czáonków wynosząca 214 osób i uzyskany w tymĪe roku obrót w wysokoĞci 92774 marek.
OtóĪ prezesem tego banku w roku 1881 byá Franciszek
Balewski. Wiedza ta wynika z ogáoszenia w numerze 118
„Pielgrzyma” z 15.10.1881 roku, w którym wáaĞnie on w tej
funkcji zawiadamiaá o walnym zebraniu i na nim miaá nastąpiü
obór (wybór) kontrolera w miejsce zmaráego ksiĊdza Nikodema Lissa. Nadto Franciszek peániá w tymĪe banku w latach
1887-1890 funkcjĊ prezesa rady nadzorczej, a w kilka lat póĨniej w okresie 1895-1907 kontrolera w zarządzie tego banku.
TakĪe jego ojciec Antoni Balewski byá podskarbim w zarządzie banku w roku 1887, nie wiadomo od kiedy, ale niedáugo
po tej dacie, bowiem zmará w 1889 roku na udar serca. Przy
okazji wspomnĊ, Īe jego Īona Marianna zmaráa na zapalenie
páuc dziesiĊü lat wczeĞniej, bo w 1879 roku. W skáad rady
nadzorczej banku wchodziá takĪe w 1902 roku brat Franciszka
– Leon, gbur z Nowej Cerkwi.
Franciszek byá towarzyski i lubiany. ChĊtnie Īartowaá
i dowcipkowaá. PiĊknie mówiá i znaá dobrze gwarĊ kociewską. Miaá równieĪ zdolnoĞci techniczne. Byá Ğwietnym pirotechnikiem, sam konstruowaá ognie sztuczne. UmiejĊtnoĞci
te wykorzystywaá przy imprezach organizowanych na wsi
m.in. dla uĞwietnienia doĪynek. Lubowaá siĊ w uroczystoĞciach. Organizowaá wieczorne páywanie po jeziorze
w Grabowie. Na áodziach instalowaá lampiony. Uwielbiaá
przepych, wszystko co sam organizowaá musiaáo byü wykonane z wielką gracją i rozmachem.
Niestety, wszystkie te zachcianki byáy bardzo kosztowne, ponadto grywaá w karty na pieniądze. W koĔcowym
efekcie zmuszony byá sprzedaü gospodarstwo w celu spáacenia dáugów.
Okoáo 1890 roku przenieĞli siĊ do córki Stefanii do Bobowa i tam pozostali juĪ do koĔca Īycia. Dom mieszkalny
staá przy gáównej drodze przelotowej i oznaczony byá numerem 42. Franciszek zmará w 1933 roku, a Józefina tuĪ
po wybuchu wojny 23.10.1939 roku. Pochowani zostali na
miejscowym cmentarzu.
Bobowo – wieĞ gminna w powiecie starogardzkim, liczy blisko 2000 mieszkaĔców. PoáoĪona nad rzeką WĊgiermucą na dawnym szlaku bursztynowym. To tu powstaá
w 1866 roku i miaá swą pierwsza siedzibĊ aĪ do 1904 roku
Bank Ludowy w Skórczu, najstarszy na Pomorzu. Tutejszy
koĞcióá p.w. Ğw. Wojciecha z XVI wieku zlokalizowany jest
na wzniesieniu przy skrzyĪowaniu dróg wiejskich. Ten patronat uzasadniony byá obecnoĞcią w tym miejscu w X wieku
Ğw. Wojciecha. Z grupą misjonarzy przemawiaá tu do wiernych.
W Grabowie mieszkaáa nadal siostra Franciszka – Rozalia (1849-1909). Epitafium z jej grobu wmurowane zostaáo
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Bobowo. Józefina Balewska (w Ğrodku), po lewej
ks. Aleksander KupczyĔski, po prawej ks. Schwenitz

w ogrodzenie cmentarza. Natomiast najmáodszy brat, Leon
(1854-1935) oĪeniá siĊ z Joanną Binerowską, córką Franciszka i Marianny Piątkowskiej. Osiedlili siĊ na gospodarstwie
w Nowej Cerkwi. Przez ten związek nastąpiáo dodatkowe
spokrewnienie przez Binerowskich. Gospodarstwo Leona
w Nowej Cerkwi poáoĪone byáo na wybudowaniu pod Rombarkiem. PóĨniej wykupili je kociewscy górale.
W rodzinie pamiĊta siĊ dotąd pewne wypowiedzi miĊdzy braümi Franciszkiem i Leonem. „Do Leona zamieszkaáego w Nowej Cerkwi czĊsto chodziá Franciszek z Bobowa.
OdlegáoĞü ta na krótkie drogi przez las wynosiáa 7 km. Na
gospodarstwie na jego widok mawiano: Idzie stryj z Bobowa, a Franciszek na powitanie odpowiadaá: ciotka (Józefina)
daáa pozdrowiü”.
Inny przykáad: „Franciszek znudzony samotnoĞcią postanowiá odwiedziü brata Leona i tak uzasadniá swoje wyjĞcie: IdĊ do Leona na rozrywkĊ, a Īe tym razem byá to Wielki
Piątek Józefina odpowiedziaáa cierpko: KrzyĪ i róĪaniec to
twoja rozrywka”. JuĪ dziĞ nie pamiĊta siĊ, czy Franciszek
usáuchaá przestrogi i czy zrezygnowaá z wyskoku.
Inna anegdota z okresu wczeĞniejszego, gdy Franciszek
mieszkaá jeszcze w Grabowie. „Franciszek pojechaá razem ze
swym sąsiadem do Pelplina, konie byáy Franciszka, a powózka
sąsiada. Do Pelplina jechali zgodnie, a zaáatwiwszy co trzeba
wracali bardzo zadowoleni i stwierdzili, Īe dobrze siĊ jedzie.
Franciszek mruczaá, Īe dobrze siĊ jedzie, bo dobre konie, sąsiad zaĞ twierdziá, Īe dobrze siĊ jedzie, bo dobra powózka.
I tak zaczĊáa siĊ káótnia. Franciszek nie pojechaá wprost do Grabowa, lecz zajechaá na podwórze swego brata Leona w Nowej
Cerkwi, wyprzągá konie i powiedziaá do sąsiada: skoro twoja
powózka jest tak dobra, to jedĨ sobie sam do Grabowa. Leon
jako gospodarz, gdzie scysja miaáa miejsce, próbowaá spór zaáagodziü, lecz Franciszek byá nieugiĊty. Chcąc nie chcąc Leon
poĪyczyá sąsiadowi konia z furmanem, a Franciszkowi powózkĊ i w ten sposób zaáagodziá skutki tego sporu”.
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Skoro tylekroü byáo przywoáywane imiĊ Leona – brata
Franciszka – warto kilka sáów poĞwiĊciü i jego licznej rodzinie. OtóĪ gromadka ich potomków liczyáa dwanaĞcioro dzieci, z których jedynie dwoje zmaráo wczeĞnie. Adam zmará
w pierwszym roku po urodzeniu, Helena w wieku trzech lat.
Dziedzicem majątku Balewskich w Nowej Cerkwi zostaá
Jan (1887-1949) – kawaler, a pierworodna córka Leokadia
(1883-1975) wyszáa za gbura Franciszka Hildebrandta do
RzeĪĊcina (zginąá pod koniec wojny w Stuthoffie). Zawodom medycznym poĞwiĊciáo siĊ troje. Lekarzami zostali
Józef (1885-1975) i Wáadysáaw (1893-1980), a farmaceutą Feliks (1891-1957). Józef byá ponadto dziaáaczem politycznym, aktywnym czáonkiem Stronnictwa Narodowego,
a Wáadysáaw dziaáaczem spoáeczno-kulturalnym. Oboje
znaleĨli swoje miejsce w Sáowniku Biograficznym Pomorza
NadwiĞlaĔskiego i Sáowniku Kociewskim. Najmáodszy Tadeusz (1904-1995), byá sĊdzią i adwokatem w Toruniu. Jedna
z córek Zofia (1898-1943) poĞwiĊciáa siĊ sáuĪbie Bogu i zostaáa zakonnicą u sióstr miáosierdzia.
Rozalia Piontek – druga córka Pawáa Tollika i Julianny
z Kraskich urodziáa siĊ 17.09.1857 roku w Królów Lesie,
zmaráa 28.08.1918 roku i pochowana zostaáa w Bobowie
(patrz nekrolog zamieszczony w nr 105 „Pielgrzyma” z roku
1918). W wieku 22 lat w dniu 18.11.1879 roku wyszáa za
mąĪ za Franciszka Piontka (1845-1923) do Bobowa.
Piontków moĪemy áatwo znaleĨü w Bobowie, poniewaĪ mają tam dáugą tradycjĊ. NajwczeĞniejszym jest Jan
Piątkowski (1744-1834), colonus oĪeniony z Heleną Fankidejn. WĞród jedenaĞciorga ich dzieci wiĊcej wiemy jedynie
o dwóch. Jan, który jak ojciec teĪ przeĪyá 90 lat i w 1810
roku poĞlubiá KatarzynĊ Krzykowską, a wnuk zmieniá nazwisko na Piontek. Byá on kolejnym nastĊpcą na gospodarstwie
w Bobowie – Urbanowie liczącym okoáo 110 ha. Drugim byá
Józef Piątkowski, prawdopodobnie urodziá siĊ jako jedenasty
i ostatni w tej rodzinie. Za ĪonĊ miaá RozaliĊ Delewską.
Urbanowo poáoĪone jest w kierunku póánocno-zachodnim od wsi Bobowa, jadąc w stronĊ Dąbrówki za torami kolejowymi niedaleko obecnej ulicy Polnej.
Wedáug relacji Konrada Piontka, rodzina specjalizowaáa
siĊ w hodowli bydáa rogatego rzeĨnego. Odbiorcą Īywca byá
kupiec Vichert ze Starogardu. Areaá uprawiano w poáowie
pod biaáą koniczynĊ dla potrzeb hodowli, w drugiej poáowie
pod zboĪa. Dysponując tak rozlegáym areaáem, w tym i leĞnym, organizowali równieĪ wáasne polowania.
CzĊĞciowo historiĊ gospodarstw z dawnych lat przybliĪyá równieĪ mieszkaniec tamtych stron Antoni Komorowski.
Obok gospodarstwa Piontka byá wiĊkszy majątek ziemski we
wáadaniu Niemca – Bayera. Piontkowie sprzedali swoje gospodarstwo w 1906 roku. W 1920 roku z chwilą powrotu Pomorza do Polski, Niemiec musiaá swoje gospodarstwo opuĞciü. Po nim, áącznie z byáym gospodarstwem Piontka, jako
caáoĞü przejąá Urbanowski. Stąd póĨniejsza nazwa tej czĊĞci
wsi Bobowa nazywana Urbanowem. W 1929 roku w ramach
reformy rolnej majątek ziemski zostaá rozparcelowany i na
jego bazie powstaáo 9 samodzielnych gospodarstw rolnych.
Po 1945 roku, z poáączonych po wczeĞniejszej nacjonalizacji
gospodarstw utworzono paĔstwowe gospodarstwo rolne.
Franciszek, mąĪ Rozalii byá synem Jana Piontka i Marianny Piątkowskiej. Miaá jeszcze troje rodzeĔstwa: KatarzynĊ,
MariannĊ i Jana, ale wszyscy oni zmarli w wieku dzieciĊcym.
Bardzo wczeĞnie zmará równieĪ ojciec Franciszka, Jan, bo
w wieku 35 lat, gdy on miaá 2 lata. Potem, w roku 1847, matka jego Marianna Agata wyszáa ponownie za mąĪ za Franciszka Binerowskiego (1821-1894), syna Franciszka i Joanny
Filcek. Naszemu Franciszkowi, jako jedynemu pozostaáemu
z poprzedniego maáĪeĔstwa, przybyáa czwórka przyrodniego rodzeĔstwa. Byli to: Ignacy Binerowski (1848-1918),
póĨniej ksiądz w Rajkowach, Maria (1851-1925), która
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wyszáa za Franciszka Dunajskiego do Tymawy, brat Józef
(1858-1934), który oĪeniá siĊ z ElĪbietą Kunert zamieszkaáą w Bobowie – Rusek i ostatnia Joanna (1861-1935), która
wyszáa za Leona Balewskiego do Nowej Cerkwi. O Leonie
byáa juĪ mowa wczeĞniej przy okazji Józefiny Tollik z Grabowa, poniewaĪ byá on bratem jej mĊĪa Franciszka. Stykając
siĊ z tym Franciszkiem tu Balewskim wspomnieü warto, Īe
Franciszek Piontek teĪ wspóádziaáaá z Bankiem Ludowym
w Bobowie, mianowicie w latach 1892-1893 wchodziá
w skáad jego Rady Nadzorczej.
Sprzedając gospodarstwo w Urbanowie Piontkowie kupili dla syna Józefa (1882-1950) jedynego, który pozostaá
przy Īyciu spoĞród siedmiorga urodzonych dzieci, gospodarstwo rolne w DzierĪąĪnie, poáoĪone obok Murawskich.
Sami natomiast zachowali dla siebie gospodarstwo deputatne
w Bobowie o powierzchni 3 ha z siedzibą wewnątrz wsi.
Józef musiaá byü niezadowolony z gospodarstwa w DzierĪąĪnie, bo zaledwie po kilku latach odsprzedaá je Chmielewskiemu, a w zamian kupiá sobie w Gniewie dom czynszowy
z 12 mieszkaniami. JednakĪe w 1912 roku Józef Piontek
– nadal kawaler sprzedaá i ten dom i wróciá do rodziców do
Bobowa. W 1921 roku w wieku 39 lat oĪeniá siĊ z Bronisáawą
Bugalską i zamieszkali teĪ w Bobowie. Mieli dwoje dzieci:
Konrada (1918-1985) oĪenionego z Janiną ĩabiĔską i córkĊ
MariĊ (1922-1981) zamĊĪną Kurowską. Jedyny syn Konrada, Grzegorz, sprzedaá posiadáoĞü w Bobowie i zamieszkaá
z rodziną w Starogardzie. Z rodziny Marii byáo troje dzieci.
Wracając jeszcze do Franciszka, to on miaá z Rozalią
Tollik áącznie siedmioro dzieci, ale poza wspomnianym wyĪej Józefem wiadomo tylko, Īe najmáodszy Kazimierz urodzony okoáo 1920/1921 roku jako kilkunastoletni cháopiec
utopiá siĊ, o czym miaá donieĞü „Pielgrzym”.
Paulina ĝwitalska (1858-1940) – trzecia córka Pawáa Tollika byáa najmáodszą z czworga pozostaáego przy Īyciu rodzeĔstwa. Za mąĪ wyszáa za wdowca Antoniego ĝwitalskiego z Rywaádu, który z pierwszą Īoną Joanną Bielawską (1849-1879)
córką Jana i Franciszki KamiĔskiej miaá juĪ piĊcioro dzieci, ale
dwoje z nich Feliks i Marta zmaráo wczeĞnie.
WieĞ, w której zamieszkiwali ĝwitalscy – Rywaád poáoĪona jest nad rzeką SzpĊgawą w gminie i powiecie Starogard
GdaĔski, w parafii Klonówka p.w. Ğw. Katarzyny. Tu teĪ są
dwa cmentarze katolickie.
O Paulinie usáyszaáem od Anny Sakowskiej, wnuczki
Antoniego z pierwszego maáĪeĔstwa. OtóĪ miaáa ona byü niskiego wzrostu. Lubiáa siĊ stroiü, ale teĪ i bardzo dobrze gotowaáa. Miaáa jednak bardzo ciasny horyzont zainteresowaĔ.
Zajmowaáa siĊ gáównie wáasnym domem i maáo co poza
nim ją obchodziáo. Z usposobienia byáa osobą spokojną. Nie
znaáa w ogóle jĊzyka niemieckiego i nie robiáa nic, Īeby go
poznaü. A byá to jĊzyk obowiązujący w zaborze pruskim.
Co siĊ tyczy Antoniego ĝwitaááo – teĞcia Pauliny, to pochodziá on podobno ze ĩmudzi. Tak sądziáa Anna Sakowska,
bo pamiĊtaáa, Īe w 1914 roku jej matka Aleksandra widziaáa
stamtąd zawiadomienie o poszukiwaniu spadkobierców po
ĝwitalle.
Antoni ĝwitaááo sáuĪyá w gwardii konnej. Za udziaá
w trzech wojnach: duĔskiej, austriackiej i francuskiej dostaá
tytuá szlachecki i nazwisko zmienione na ĝwitalski. TenĪe
pradziad Anny uratowaá z zawieruch wojennych trzy cenne
rzeczy, które byáy pieczoáowicie przechowywane w domu
jako pamiątki rodzinne: ksiąĪka o procesie w Moabicie,
bardzo obszerna, napisana w jĊzyku niemieckim, która póĨniej zaginĊáa; skrzypce Stradivariusa oraz obraz Chrystusa
ukrzyĪowanego znanego malarza, który potem zabraá Antoni DáugoĔski, nadleĞniczy w Chocimskim Máynie.
Antoni ĝwitaááo w randze dowódcy grupy Rywaád uczestniczyá w 1846 roku w przygotowywanym powstaniu starogardzkim. Mieli doáączyü do powstania wielkopolskiego. Punkt
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zborny wyznaczony byá na moĞcie starogardzkim. Powstanie
jednak siĊ nie udaáo. WiĊkszoĞü uczestników zostaáa aresztowana. Proces odbyá siĊ w Toruniu. Wyrok sądu pruskiego
z 2.12.1847 roku ogáoszony zostaá w dniu nastĊpnym w gazecie „Allgemeine Preusiche Zeitung”. SpoĞród 58 osadzonych
za udziaá w przygotowaniu powstania starogardzkiego skazani
teĪ zostali, obok Ludwika Mirosáawskiego, Floriana Ceynowy,
Albrechta àobodzkiego – ksiĊdza karmelity z parafii Klonówka, takĪe Antoni ĝwitaááa lat 36 na utratĊ kokardy i wieczne
wiĊzienie w domu kary i poprawy. CzĊĞü skazano wyrokiem
„pod topór”, pozostali nie odsiedzieli wyroków w caáoĞci.
W 1848 roku odsiadujący wyroki w Moabicie zostali oswobodzeni i wypuszczeni na wolnoĞü. TĊ odwilĪ spowodowaáa
Wiosna Ludów.
Druga Īona Antoniego ĝwitalskiego, Paulina Tollik
miaáa jedynie córkĊ HelenĊ (1882-1958), która dwukrotnie
wyszáa za mąĪ: primo voto Siemianowska, secundo voto
Orczykowska. Z pierwszego maáĪeĔstwa byli dwaj synowie
Józef i Karol oraz dwie córki Maria i àucja. Druga z nich
ukoĔczyáa Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w GdaĔsku i w grupie pierwszych siedmiu abiturientów z roku 1927
byáa pierwszą kobietą tej uczelni. PóĨniej skoĔczyáa studia
na wydziale farmacji w Poznaniu. ZaginĊáa w 1945 roku
w czasie wywozu na wschód.
Z drugiego maáĪeĔstwa Heleny z Pawáem Orczykowskim byáa jedynie Halina, zamĊĪna KuĞnierz, mieszkająca
w GdaĔsku.
Wracając do rodzeĔstwa mĊĪa Pauliny naleĪy stwierdziü, Īe Antoni miaá jeszcze jedyną siostrĊ MariannĊ (18351913), która poĞlubiáa Kleina i z nim miaáa czworo dzieci. Po
Ğmierci mĊĪa poĞlubiáa Heesema, ale z nim juĪ potomstwa
nie miaáa. Zmaráa w 1913 roku w Starogardzie GdaĔskim
w rok po swym bracie Antonim ĝwitalskim. Pochowano ją
na starym cmentarzu przy ulicy SzwoleĪerów.
Jedna z córek Joanny – pierwszej Īony Antoniego
– Aleksandra wyszáa za mąĪ za Jana DáugoĔskiego (18701940), wáaĞciciela fabryki wódek i likierów w Starogardzie
GdaĔskim. Ze wzglĊdu na zaangaĪowanie spoáeczne byáa to
jedna ze znaczniejszych postaci w regionie. Jemu to poĞwiĊciáem teĪ artykuá zamieszczony w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” (nr 15 z 1996 r.). DáugoĔscy byli herbu
OgoĔczyk i pochodzili z Pączewa koáo Skórcza.
JeĞli idzie o powiązania rodzinne, to warto zwróciü uwagĊ, Īe pierwsza Īona Antoniego ĝwitalskiego – Joanna Bielawska byáa spokrewniona z Bronisáawą, Īoną Pawáa Tollika
– bankiera w Gniewie.
Paulina ĝwitalska z d. Tollik zmaráa w marcu 1940 roku
w GdaĔsku Cheámnie na zapalenie páuc i galopujące suchoty.
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WYRÓēNIONY PIERćCIENIEM
17 marca 2008 roku zostaáy wrĊczone po raz drugi wyróĪnienia redakcyjne przyznane przez RadĊ Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
– „PierĞcieĔ Mechtyldy”.
WyróĪnienia przyznano w trzech kategoriach tj. dokonania literackie, wyróĪniająca publicystyka i edukacja
regionalna. „PierĞcieĔ Mechtyldy” otrzymali: prof. Zdzisáaw Mrozek za interesujące publikacje promujące region Kociewia, Tadeusz Majewski w kategorii dokonania literackie oraz Jan Ejankowski za interesujący dorobek w dziedzinie edukacji regionalnej. WyróĪnionym wrĊczono dyplomy i pierĞcienie przedstawiające zminiaturyzowaną autentyczną pieczĊü ksiĊĪnej Mechtyldy, maáĪonki ksiĊcia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II.
Stan zdrowia nie pozwoliá przybyü na uroczystoĞü prof. Zdzisáawowi Mrozkowi. 12 maja br. czáonkowie
Rady Programowej KKE – prof. Maria Pająkowska-Kensik, senator Andrzej Grzyb, poseá Jan Kulas, Czesáaw
Glinkowski pojechali do Bydgoszczy, by osobiĞcie wrĊczyü pierĞcieĔ.
PoniĪej publikujemy biogram prof. Zdzisáawa Mrozka – historyka literatury, eseisty, krytyka literackiego.

Czas zatrzymany w pamiĊci
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siĊdzu Januszowi St.
Pasierbowi, kiedy swego czasu podróĪowaá po
ziemi wáoskiej, Toskania skojarzyáa siĊ z jego ukochanym Kociewiem i wówczas przyszáy mu
na myĞl sáowa Karola Wojtyáy
z jego poematu „MyĞląc Ojczyzna”– ku tobie ziemio.
Kociewie, to teĪ moja ojczyzna, ziemia moich przodków. KaĪdy czáowiek powinien mieü swoje miejsce na
ziemi, „swoją ItakĊ”, do której
powraca i z którą siĊ identyfikuje.
Moim miejscem urodzenia (tu przesuwam nieco wehikuá
czasu by z mroku zapomnienia wydobyü moją zamazaną juĪ
przeszáoĞü), jest Pelplin.
Urodziáem siĊ w tym mieĞcie w 1932 roku. Mój ojciec,
Wáadysáaw, byá dáugoletnim drukarzem w pelpliĔskim wydawnictwie „Pielgrzym”, matka prowadziáa dom. 1 wrzeĞnia
1939 roku miaáem pójĞü do pierwszej klasy szkoáy powszechnej. Poznaáem ją miesiąc póĨniej, ale byáa to szkoáa inna, niemiecka, do której nas przymusowo zapisano. W Pelplinie, jak
w innych polskich miastach, szalaá terror. Byáy pierwsze ofiary. W pamiĊci utkwiáa masakra pelpliĔskiego duchowieĔstwa
Kapituáy Katedralnej. Pomijam szczegóáy opisane w ksiąĪce
Alojzego MĊclewskiego, „PelpliĔska jesieĔ”.
Szkoáy polskiej doczekaáem siĊ piĊü lat póĨniej; najpierw podstawowej, nastĊpnie Ğredniej. Nosiáa ona nazwĊ
„Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Stolicy Biskupiej w Pelplinie”, siĊgającej do tradycji przedwojennego
„Collegium Marianum”.
Po záoĪeniu egzaminu dojrzaáoĞci w 1951 roku, podjąáem studia polonistyczne, najpierw w gdaĔskiej WyĪszej
Szkole Pedagogicznej, zakoĔczone na Uniwersytecie Mikoáaja Kopernika w Toruniu.
PracĊ pedagogiczną podjąáem w roku 1954 w Eáku, lecz
po jego upáywie postanowiáem powróciü do mojego rodzinnego miasta. Tu, wraz z Īoną Emilią, takĪe polonistką, zostaliĞmy zatrudnieni w miejscowym LO, w mojej dawnej szkole, w której byáem, niegdyĞ uczniem. Po dziewiĊciu latach
pracy – wraz z rodziną – przeniosáem siĊ do KoĞcierzyny.
Pobyt w tym mieĞcie pozwoliá nam wszechstronnie poznaü
kulturĊ Kaszubów, ich przeszáoĞü i zwyczaje, co zaowocowaáo moimi publikacjami o tym regionie.
ParĊ lat póĨniej otrzymaáem propozycjĊ podjĊcia pracy
naukowej w bydgoskiej WyĪszej Szkole Nauczycielskiej,
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przeksztaáconej póĨniej w WyĪszą SzkoáĊ Pedagogiczną,
wreszcie w AkademiĊ Bydgoską (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).
W 1968 roku obroniáem pracĊ doktorską na temat twórczoĞci pisarskiej Ludwika Sztyrmera. W bydgoskiej uczelni
pracowaáem najpierw jako adiunkt, kolejno docent kontraktowy, wykáadając teoriĊ i historiĊ literatury polskiej (romantyzm krajowy).
W ciągu dwudziestu lat pracy prowadziáem seminaria magisterskie na kierunkach: pedagogika kulturalno-oĞwiatowa,
bibliotekoznawstwo i literatura regionalna. W tych zakresach
wypromowaáem dwustu magistrów. W latach 70. peániáem
obowiązki prodziekana Wydziaáu Humanistycznego (studia
zaoczne). Od roku 1995 przebywam na emeryturze.
Obecnie jestem czáonkiem Towarzystwa MiáoĞników
Miasta Bydgoszczy (w 1980 roku wyróĪniono mnie dyplomem Honorowego Czáonka TMMB). WspóápracujĊ
z wydawnictwami Towarzystwa: „Kroniką Bydgoską”
i „Kalendarzem Bydgoskim”.
Moje zainteresowania kulturą i piĞmiennictwem regionalnym stale siĊ powiĊkszają. W krĊgu badaĔ – oprócz
Kociewia – mieszczą siĊ Kujawy i Paáuki. Z waĪniejszych
publikacji (jest ich ok. 300), pozwolĊ sobie wymieniü nastĊpujące: „Polski ruch teatralny na Kujawach” (Wydawnictwo
WSP), „ĩycie kulturalno-spoáeczne, teatralne i literackie
w Bydgoszczy w latach 1919-1939” (Wyd. WSP), „Maáy
sáownik pisarzy Kujaw i Pomorza” (Biblioteka „Metafory”), „Literatura popularna Wielkopolski i Pomorza” (Wyd.
WSP), „Literacki Ğwiat Ludwika Sztyrmera. Studia o polskiej powieĞci psychologicznej” (Wyd. WSP).
Szkice i studia publikujĊ w licznych periodykach, m.in.
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, „Informatorze
PelpliĔskim”, „Roczniku Kulturalnym Kujaw i Pomorza”,
„Metaforze” (Bydgoszcz), „Informatorze Kulturalnym”
(Bydgoszcz), a takĪe w „Zeszytach Naukowych” bydgoskiej
WSP (1980-1996), ponadto na áamach „Ziemi Kujawskiej”
(Inowrocáaw).
Kilka obszernych studiów ukazaáo siĊ w cyklicznym
wydawnictwie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
(Warszawa – PoznaĔ – 1970-1974; m.in. szkic „Pisarze ziemi pomorskiej w latach 1921-1970”). W latach 1980-1989
zostaáem wyróĪniony Medalem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego za zasáugi na rzecz regionu, ponadto medalem „Za zasáugi dla miasta Bydgoszcz”.
Sporo biografii zamieĞciáem w „Sáowniku Biograficznym Pomorza NadwiĞlaĔskiego”.
Odznaczony zostaáem m.in. KrzyĪem Kawalerskim
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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REGULAMIN KONKURSU
I KOCIEWSKI KONKURS LITERACKI
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie ogáasza konkurs, którego celem jest przybliĪenie osoby Romana Landowskiego – poety, pisarza, wybitnego regionalisty. Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do przedszkoli,
szkóá podstawowych, gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych, a w kategorii juweniliów takĪe do
studentów wyĪszych uczelni.
PoniĪej publikujemy regulamin konkursu.
Organizator:
– Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie.
Cele:
– PrzybliĪenie osoby i spopularyzowanie dorobku poety,
pisarza, wybitnego regionalisty Kociewia.
– Popularyzacja kultury Īywego sáowa.
– Inspirowanie i promocja twórczoĞci artystycznej máodych ludzi.
– Ksztaátowanie aktywnej postawy máodych ludzi wobec
zjawisk kultury.
– Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartoĞci
kultury Kociewia, zgodnie z mottem Romana Landowskiego – Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – NajwaĪniejsze, by w twórczoĞci swojej Ğlad o ziemi najbliĪszej zostawiü.
Patronat honorowy:
– Parlamentarny Zespóá Kociewski pod przewodnictwem
Senatora Andrzeja Grzyba
– Jan Kulas – Poseá na Sejm RP
– Jan Kozáowski – Marszaáek Województwa Pomorskiego
– Zenon Odya – Prezydent Miasta Tczewa
– Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki
– Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki
– Witold Sosnowski – Starosta Tczewski
Patronat medialny:
– TVP GdaĔsk
– TV TeTka
– Radio Gáos
– Radio Fabryka Tczew
– Dziennik Baátycki
– Gazeta Tczewska
– Kociewski Magazyn Regionalny
Adresaci:
W konkursie mogą wziąü udziaá reprezentacje przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych, a w kategorii juweniliów takĪe studenci wyĪszych uczelni.
IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Termin:
• 13 listopada 2008 r., godz. 10.00 – eliminacje kategorii: recytacje, poezja Ğpiewana, programy poetycko-muzyczne, inscenizacje;
• 14 listopada 2008 r., godz. 11.00 – finaá konkursu.
W przypadku duĪej liczby zgáoszeĔ organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. ramowym programie. O ewentualnych zmianach poinformujemy wszystkich uczestników drogą elektroniczną lub
pocztową.
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Miejsce:
– Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie (eliminacje)
– Centrum Regionalno-Wystawiennicze Dolnej Wisáy
w Tczewie (eliminacje)
– Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (finaá)
Szczegóáowy program:
Szczegóáowy program I Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego zostanie podany
w terminie do 20.10.2008 r. na stronach internetowych:
www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.
tczew.pl BĊdzie ponadto przekazany drogą elektroniczną
do placówek, które w zgáoszeniu podadzą adres e-mail.
Kategorie konkursowe:
– recytacje poezji i prozy
– programy poetycko-muzyczne
– inscenizacje
– poezja Ğpiewana
– juwenilia literackie (máodzieĔcze utwory twórcy).
I Kociewskiemu Konkursowi Literackiemu towarzyszyü bĊdzie konkurs plastyczny na ilustracje do utworów
Romana Landowskiego.
Prace plastyczne winny byü oznaczone dowolnym
godáem sáownym lub cyfrowym, a w doáączonej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godáem, naleĪy zamieĞciü kartkĊ z danymi autora: imiĊ i nazwisko,
wiek, adres pocztowy i elektroniczny oraz nr telefonu
placówki.
Placówka typuje maksymalnie 3 prace.
Termin nadsyáania prac plastycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta (ul. J. Dąbrowskiego 6,
83-110 Tczew) upáywa z dniem 10.10.2008 r.
Termin nadsyáania zgáoszeĔ na Konkurs Literacki
10.10.2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
ul. J. Dąbrowskiego 6,
83-110 Tczew,
tel. 058 531 35 50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl lub mbp@tcz.pl .

ZaáoĪenia regulaminowe
KATEGORIA: RECYTACJE
1. Placówka typuje maksymalnie trzech uczestników.
2. KaĪdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz
lub fragment prozy Romana Landowskiego. Czas prezentacji nie moĪe przekroczyü 5 minut.
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3. Zgáoszenie powinno zawieraü nastĊpujące dane: imiĊ
i nazwisko recytatora, peáną nazwĊ, adres, numer telefonu/faxu oraz e-mail szkoáy, a takĪe tytuá utworu przygotowanego do recytacji.

4. Zgáoszenie powinno zawieraü: imiĊ i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuá prezentowanego utworu,
nazwĊ, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail placówki,
a takĪe informacjĊ dotyczącą iloĞci mikrofonów.

Do zgáoszenia trzeba bezwzglĊdnie doáączyü dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE

KATEGORIA: PROGRAMY
POETYCKO–MUZYCZNE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego
czas trwania nie moĪe przekroczyü 10 minut.
2. Zespóá wykonawców nie moĪe liczyü wiĊcej niĪ 10
osób.
3. W programie naleĪy prezentowaü tylko twórczoĞü Romana Landowskiego, nie dopuszcza siĊ moĪliwoĞci wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Programy nie mogą skáadaü siĊ jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych (muszą byü poáączeniem muzyki i sáowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
5. Ze wzglĊdów techniczno-organizacyjnych nie bĊdzie
moĪliwoĞci przeprowadzenia prób.
6. Zgáoszenie powinno zawieraü: tytuá programu, wykaz wykorzystanych utworów Romana Landowskiego,
imiona i nazwiska wykonawców oraz autora scenariusza, a takĪe nazwĊ, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail
placówki.
Do zgáoszenia naleĪy doáączyü dwa egzemplarze
scenariusza, a takĪe informacjĊ dotyczącą sprzĊtu nagáaĞniającego i ewentualnych próĞb kierowanych do organizatora.

KATEGORIA: INSCENIZACJE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego
czas trwania nie moĪe przekroczyü 10 minut.
2. Zespóá wykonawców nie moĪe liczyü wiĊcej niĪ 10
osób.
3. Ze wzglĊdów techniczno-organizacyjnych nie bĊdzie
moĪliwoĞci przeprowadzania prób.
4. Zgáoszenie powinno zawieraü: tytuá inscenizacji, tytuá wykorzystanego utworu R. Landowskiego, imiona i nazwiska wykonawców oraz autora scenariusza
a takĪe nazwĊ adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail
placówki.
Do zgáoszenia naleĪy doáączyü dwa egzemplarze scenariusza, a takĪe informacjĊ dotyczącą sprzĊtu nagáaĞniającego
i ewentualnych próĞb kierowanych do organizatora.

KATERGORIA: POEZJA ĝPIEWANA
1. KaĪdą placówkĊ reprezentuje jeden uczestnik, któremu
moĪe towarzyszyü akompaniator lub zespóá instrumentalny, liczący nie wiĊcej jak piĊü osób.
2. KaĪdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy Romana Landowskiego w wersji wokalnej.
3. Jury oceniaü bĊdzie m.in., czy muzyka i wykonanie są
adekwatne do prezentowanego tekstu oraz walory artystyczne.
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1. KaĪdy uczestnik przygotowuje wáasny jeden wiersz lub
maáą formĊ prozatorską, nieprzekraczającą 2 str. maszynopisu, (w trzech egzemplarzach), który naleĪy opatrzyü
godáem sáownym lub cyfrowym.
2. Temat utworu powinien dotyczyü miejscowoĞci, z której
pochodzi autor (uczestnik konkursu) lub innej, poáoĪonej na Kociewiu.
3. W zaáączonej kopercie (opatrzonej tym samym godáem)
naleĪy podaü imiĊ, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu
autora oraz nazwĊ i adres placówki.

Informacje dodatkowe
1. Czáonkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych bĊdą znawcy twórczoĞci Romana Landowskiego, znani regionaliĞci i nauczyciele-profesjonaliĞci.
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, zaĞ placówka i wszyscy uczestnicy dyplomy
potwierdzające udziaá w konkursie.
3. Organizator nie bĊdzie przyjmowaá zgáoszeĔ telefonicznych. Druk zgáoszenia moĪna pobraü ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl
4. Nie bĊdą wysyáane odrĊbne zaproszenia na konkurs.
Laureaci konkursu, autorzy nagrodzonych utworów
literackich i prac plastycznych zaproszeni zostaną
pocztą elektroniczną lub telefonicznie do udziaáu
w finale.
5. Autorzy juweniliów literackich nadesáanych na konkurs
wyraĪają pisemną zgodĊ na ewentualne publikowanie
tych prac.
6. Wszelkie zgáoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie bĊdą przyjmowane.
7. Organizatorzy nie zapewniają moĪliwoĞci przeprowadzenia prób.
8. Organizator zobowiązuje siĊ do zaáączenia do Regulaminu Konkursu bibliografii twórczoĞci Romana Landowskiego. Peány wgląd do dorobku regionalisty zapewnia
MBP w Tczewie.
9. Wszelkich informacji udzielają:
• przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Eleonora
Lewandowska (tel. 601 685 363,
e-mail: feliks.lewandowski@nestrada.pl
• z-ca przewodniczącej – Urszula Wierycho
(tel. 058 531-35-50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl
10. Informacje o konkursie znajdują siĊ w Internecie na stronie www.tmzt.tczew.pl i mbp.tczew.pl
11. Organizator bĊdzie przekazywaá systematycznie informacje nt. konkursu drogą elektroniczną pod warunkiem
otrzymania adresu e-mail.
12. Dla wiĊkszego spopularyzowania twórczoĞci Romana
Landowskiego zachĊca siĊ, aby udziaá placówki w Konkursie byá poprzedzony organizacją etapu szkolnego.
Prosi siĊ wówczas o pobranie ze strony internetowej druku protokoáu i przesáanie go odwrotną pocztą do MBP
im. A. Skulteta w Tczewie.

Zapraszamy do udziaáu w konkursie
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LITERACKIE ãAMY
„Nowa WieĞ Rzeczna” jest juĪ siódmą ksiąĪką autorstwa Krzysztofa Kowalkowskiego prezentującą
historie kociewskich wsi i parafii. Autor, choü urodzony i mieszkający w GdaĔsku, od lat zajmuje siĊ
opisywaniem historii Kociewia, czy to wydając monografie czy teĪ pisząc liczne artykuáy do regionalnych
gazet i czasopism. Nie sprowadza przy tym historii opisywanej wsi jedynie do poszukiwaĔ w archiwach
i w drukowanych Ĩródáach historycznych. Przedstawia takĪe historiĊ tĊ bliĪszą, opowiedzianą przez byáych
i dzisiejszych mieszkaĔców wsi, a takĪe tĊ, która pozostaáa w opowieĞciach ich ojców bądĨ dziadków. Ale
siĊgając do przepastnych czeluĞci archiwów znajduje w nich i takie informacje, o których maáo kto wie, jak
choüby tĊ o istniejącym przed laty w Nowej Wsi Rzecznej drewnianym koĞciele parafialnym, podając takĪe
jego piĊkny staropolski opis. CaáoĞü jest wzbogacona licznymi mapami i fotografiami.
Promocja ksiąĪki odbyáa siĊ 28 marca 2008 roku w GdaĔsku podczas spotkania Trójmiejskiego Klubu
Kociewiaków.
PoniĪej przedstawiamy PrzedmowĊ do niniejszej ksiąĪki.

STANISãAW POãOM
Wójt Gminy Starogard GdaĔski

Przedmowa

N

owa WieĞ Rzeczna, miejscowoĞü na obrzeĪach Starogardu. KtóĪ z nas nie przejeĪdĪaá tamtĊdy udając siĊ
w stronĊ Chojnic lub nad jezioro staroleskie? UwaĪniejsi obserwatorzy wiedzą, Īe we wsi istnieje paáac z XIX
wieku, cmentarz z zabytkowymi grobami czy punkt widokowy
– Gliniasta Góra. Na tym w zasadzie nasza wiedza siĊ koĔ-

czy. MiejscowoĞü ma jednak bogatą, siĊgającą czasów ksiĊcia Grzymisáawa, historiĊ. HistoriĊ, którą z caáą pewnoĞcią
warto poznaü. Teraz mamy uáatwione zadanie, a to za sprawą
Krzysztofa Kowalkowskiego, niestrudzonego badacza Kociewia. Autor, z urodzenia gdaĔszczanin, daá siĊ poznaü jako
dociekliwy analityk i miáoĞnik historii, chociaĪby poprzez

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

Gruczno – miejscowoĞü niezwykáa
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nóstwo dowodów na to moĪemy znaleĨü w obszernej publikacji Bedeker gruczeĔski, praca
zbiorowa pod redakcją Jadwigi Luterek-Cholewskiej, która bardzo wytrwale i rzetelnie pracowaáa nad
nią latami.
KsiąĪkĊ wydaáo naleĪące do WiĊĨby Kociewskiej Towarzystwo Przyjacióá Dolnej Wisáy. WáaĞnie Wisáy, którą zwykle
wymienia siĊ przy okreĞlaniu granic Kociewia, choü nie znalazáa siĊ w waĪnym tekĞcie Dzie Wierzyca, Wda przy Ğrébnym
fal Ğpsiéwie... MoĪe Autor uznaá, Īe jest to zbyt oczywiste.
We wstĊpie do bedekera Autorka táumaczy dlaczego Gruczno. Tu, w starym máynie, znalazáo swą siedzibĊ Towarzystwo
Przyjacióá Dolnej Wisáy skupiające ludzi niepospolitych, ciągle ciekawych Ğwiata, wzbogacających dziedzictwo kulturowe
Pomorza wpisane w park krajobrazowy. Zasada – swoje jak
najlepiej poznaü – o nie siĊ troszczyü, a potem chwaliü cudze...
i swoje – przyczyniáa siĊ do powstania najpierw (w 2005 r.) informatora turystycznego Gruczno bĊdącego krótką prezentacją
ciekawej historii wsi oraz projektów badawczych TPDW.
Okazaáo siĊ, Īe tak jak warto chroniü stare jabáonie (kolekcja w pobliĪu Gruczna), tak trzeba chroniü i gromadziü
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stare fotografie, by uwieczniü dzieje rodzin, rodów, waĪnych
wydarzeĔ dla wiejskiej wspólnoty. Pokazane na wystawie
podczas IV Biesiady Regionalnej (parafia w Grucznie moĪe
byü wzorem aktywnoĞci w organizowaniu Dni Kultury
ChrzeĞcijaĔskiej, Biesiad Regionalnych itd.), wzbudziáy
wielkie oĪywienie, serdeczne rozmowy znajomych, róĪnorodne wspomnienia, nieokreĞloną tĊsknotĊ za tym, co minione i jednoczeĞnie spostrzeĪenie, Īe to, co bolaáo kiedyĞ,
juĪ teĪ wyblakáo...
WiĊkszoĞü prezentowanych zdjĊü znalazáa siĊ w bedekerze. W dobrym wydaniu fotografie zachwycają (np. kolie
z cmentarzyska Ğredniowiecznego w Grucznie – por. s. 30),
zadziwiają (np. zdjĊcie gruczeĔskich rzemieĞlników z lat 30.
XX wieku. Ilu ich byáo, jakie specjalnoĞci, jak elegancko
siĊ prezentowali – por. s. 175). Szkólnych wzruszy zapewne
widok ustawionych w rzĊdy uczniów przedwojennej szkoáy
w niedalekim Kosowie (kto jeszcze nosi takie kokardy na
gáowie...) Sáowem czarno-biaáe i kolorowe zdjĊcia w bedekerze podnoszą jego atrakcyjnoĞü.
ħródáem pozyskiwania informacji byáy zasoby archiwów, opracowania naukowe, ustne przekazy mieszkaĔców
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publikacjach autobiograficznych. Dokonaá wybornej syntezy,
w której ujawniá swą wszechstronnoĞü artystyczną i szeroką
sferĊ zainteresowaĔ poznawczych. Zdumiewa jego zdolnoĞü
wskrzeszania zdarzeĔ i myĞli. Ukazuje siĊ nam jako czáowiek
nieprzeciĊtny, poszukujący, dynamiczny, pragnący szczĊĞcia,
uporczywie dąĪący do samorealizacji, wyróĪniający siĊ i coraz bardziej doceniany w lokalnej spoáecznoĞci, na terenie
kraju i w krĊgach znawców sztuki poza granicami. Trudno
powiedzieü, czym nas jeszcze artysta zaskoczy. Na wszystkie
dzieáa jego talentu bĊdziemy wszakĪe czekaü niecierpliwie.

Prezentujemy fragment wiersza Zygmunta
Bukowskiego
W uczynku serca
Tu mi przyszđo ľyè i tworzyè,
Doczesnoħci przebiec szlak,
By uczynkiem ræk i serca
Na tej ziemi wieki trwaè.
Iħè w mych strofach drogæ olħnieē
Przez dyszæcy wiosnæ las,
Wielbiè ciægle tú krainú,
Choè siú skoēczy ziemski czas.
Zygmunt Bukowski, Zielony kuferek. Autobiografia 1978-2007,
t. 3, Pruszcz GdaĔski 2008, form. 14,5 x 21,5 cm, s. 274, op. tw., il.

Informacje na temat moĪliwoĞci prenumeraty kociewskich czasopism, w tym „Panoramy Kociewia”, „Gazety
Kociewskiej”, „Pielgrzyma” oraz przybliĪenie sylwetki
pierwszej báogosáawionej z Kociewia, siostry Marty Wieckiej (1874-1904) rodem z Nowego Wieca koáo Skarszew
wyczerpaáy czĊĞü oficjalną spotkania.
Z kolei uwaga licznie zebranych goĞci skupiáa siĊ na
sztuce ludowej twórców z Kociewia. Po raz pierwszy swe
rĊkodzieáa z dziedziny haftu krzyĪykowego, obrazów malowanych na szkle prezentowaáa Irena Opala z Tczewa. Wanda
Koáucka przy stoisku Kociewskiego Kantoru Edytorskiego
z Tczewa, oferowaáa numer 2/2008 kwartalnika spoáecznokulturalnego „KMR” wzbogacony o bibliografiĊ zawartoĞci
wraz z indeksami z lat 2001-2007.
Po tym na sali zapanowaáa atmosfera biesiadna, a to
za sprawą szczodroĞci cukiernika Eugeniusza LipiĔskiego
z ulicy Sáowackiego 53 we Wrzeszczu i prezes Beaty Oworuszko z OkrĊgowej Spóádzielni Mleczarskiej w Starogardzie GdaĔskim. Zainteresowanie biesiadników skupiáo siĊ
na: sznekach zes glancam, kuchach na máodziach, kuszkach,
chlybie rogowym, krajanym wew sztóle, smarowane masáam, posztrojowane soló i obáoĪóne dyko szychtó glómzy
zes áuczkam. Daáo tyĪ czuü gwara kociewska, a nad wszystkimi górowaá doniosáy gáos nestora trójmiejskich Kociywiaków byáego rektora Akademii Medycznej w GdaĔsku prof.
Stefana Raszeji.
Andrzej Grzyb, Kociewska ksiąĪka kucharska. PodrĊczna wedle pór
roku i zwyczaju spisana, Pelplin „Bernardinum”, 2008, form. 17 x 24 cm,
s. 271, opr. tw., il.

(...)

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Edukacja oparta o wartoćci (cz. I)
• Regionalnie i ludowo
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

Kazimierza Denka

Edmunda Zieliýskiego

• 60-lecie Harcerskiej Orkiestry Dõtej
• Historia parafii w Pogódkach (cz. I)

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

• Niezwykãe odkrycie

Kazimierza Ickiewicza
Anny Chilickiej i Haliny Kamiýskiej

Andrzeja Wêdzika

z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Maágorzata Pauch

BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEĒEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

