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Od redaktora 

O organizacji TV Kongresu Kociewskiego 
w 2010 roku ostatnio dużo się mówi. Czy jest 
on potrzebny Kociewiakom ? 

Odbyło się już kilka spotkań roboczych 
w Tczewie, Tleniu, Świeciu. Konferencja ple
narna w Tleniu zorganizowana przez Lokalną 
Organizację Turystyczną „Kociewie" zakoń
czyła się podpisaniem porozumień dotyczących 
współorganizacji kongresu. Przybyło na nią 
duże grono samorządowców, przedstawiciełi 
stowarzyszeń i organizacji regionalnych, łu
dzi widzących potrzebę promowania naszego 
regionu. 

Ostatnie trzy kongresy pozostawiły trwa
ły śład w tożsamości Pomorza. Po pierwszym 
powstało stowarzyszenie Kociewiaków - Fede
racja Stowarzyszeń i Związków „Kociewska 
Więźba", po drugim ogłoszono „Rok Kociew
ski", trzeci kongres pokazał siłę Kociewia. 
W szkołach zaczęło tętnić życie regionałne. 
Powstało kilka zespołów kociewskich, otwarto 
izby regionałne. Coraz większą popułarno-
ścią wśród dzieci i młodzieży cieszą się szkołne 
konkursy, ołimpiady, przegłądy zespołów fołk-
łorystycznych. Nauczyciełe z wielkim zaanga
żowaniem zajęłi się edukacją regionalną. Dla 
ułatwienia pracy nauczyciełom-regionałistom 
utworzono Warsztaty Regionałne — działające 
do dziś. 

A zatem: Czy TV Kongres Kociewski jest po-
trzbny t 

Podjęte na dotychczasowych kongresach 
wnioski i postulaty do czegoś zobowiązują. 
Winniśmy je kontynuować, pomnażać dorobek 
przodków i utrwalać go dla potomnych, umac
niać wiarę w rozwój Kociewia. Nasz region 
obfituje walorami turystycznymi, historyczny
mi oraz kulturowymi, więc mamy się czym po
chwalić. Nie mamy się czego wstydzić. 

Jeżeli Czytelnicy mają na ten temat swoje 
zdanie, to zapraszam na nasze lamy. 

Legendy Kociewskie 

KRYSTYNA BRODNICKA 

Wigilijny cud 
ima. Biały szron pokrył wszystko dookoła. Na nie
bie świeci ogromny księżyc. Wigilijny wieczór. 
Mam 4 lata, stoję przy oknie i uparcie chucham na 

szybę. Maleńkie okienko na świat, już za chwilę znowu po
krywają białe kwiaty mrozu. Muszę, muszę zobaczyć pierw
szą gwiazdkę na niebie i szepnąć coś do niej cichutko. 

Ojciec w szpitalu — zostałyśmy same. Z pieniędzmi kru
cho, a dziś wigilia Bożego Narodzenia. Nie ma choinki, nie 
będzie prezentów, nie ma nic. Na stole chleb i kawa zbożo
wa. Mama siedzi na ławce pod piecem i łzami soli chleb, 
siostra bawi się szmacianą lalką. 

Lampa naftowa trochę dymi, poza tym cisza i spokój. Nie 
widać gwiazdki, aja chcę jąpoprosić, aby wskazała drogę do 
nas gwiazdorowi. Może nic nie przynosić, byleby przyszedł 
i przerwał tą przerażającą, dręczącą ciszę, i łzy mamy. 

I właśnie wtedy, w tą bezmierną ciszę wdarł się łoskot 
otwieranych drzwi do naszej sionki, otrzepywanie butów ze 
śniegu i dzwonek. Tak dzwonić mógł tylko gwiazdor. 

Mama podbiegła do drzwi, otwierając je szeroko, my sta
łyśmy już tuż za nią. Przed nami stał olbrzymi gwiazdor, obsy
pany białymi płatkami śniegu, z workiem na plecach i choinką 
pod pachą. Stał się cud, tak upragniony, a niespodziewany. 

- Pokój temu domowi - powiedział grubym głosem 
i wtoczył się do kuchni, położył choinkę, zdjął worek z ple
ców - czy są tu grzeczne dzieci? - spytał. 

- Są, są - potwierdziła mama, stawiając krzesło, aby 
gwiazdor mógł usiąść i odpocząć. 

- A pacierze potrafią? 
- Potrafią - odpowiedziała mama. 
- No to ty powiedz „Wierzę w Boga, a ty - wskazał na 

mnie - „Ojcze Nasz." 
Pacierze odmówiliśmy gładko, teraz przyszła kolej na 

śpiewanie kolęd. Nasze dziecięce głosiki radośnie chwaliły 
przyjście na świat Pana. Gwiazdor był zadowolony. 

Teraz otworzył wielki wór i zaczął wydobywać z nie
go różne, niespodziewane rzeczy. Czego tam nie było! Naj
pierw mama dostała wypatroszonego, skruszałego na mrozie 
zająca na pieczeń i kiełbasy, piernik i lukrowane pierniczki, 
jabłka. Ja dostałam drewniany wózek dla lalki, a siostra łó
żeczko oraz dużo innych rzeczy. 

Mama w oczach miała łzy wzruszenia i radości, a gwiazdor 
siedział z zadowoloną, szczęśliwą miną. I tu należałoby przy
toczyć słowa Elizy Orzeszkowej: ... bo dać komuś to, co się ma 
najlepszego i nie pożałować - nie potrafi ani głupi, ani cham. 

Gwiazdor odszedł, zostawiając nas bardzo szczęśliwych 
i wdzięcznych. Mama zaczęła przygotowywać wigilijną ko
lację, a ja z siostrą stroiliśmy świeżą, pachnącą lasem i świę
tami choinkę, radośnie wyśpiewując kolędy. 

Gwiazdorem była ciotka Bronisława, na pozór szorstka 
i apodyktyczna, a w głębi serca czuła i dobra. 

Dziś po latach pisząc te słowa, ocieram łzy rozrzewnie
nia płynące mi po twarzy i szepcę modlitwy, za dusze nieży
jących już ciotek - Walerii i Bronisławy, za ich dobre serca, 
za radość i szczęście, jakie nam w dom wtedy wniosły. 
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI 

Laskowice Pomorskie 
Z dziejów wsi 

(cz. II ostatnia) 

Wdniu 25 stycznia 1920 roku do Laskowic wkro
czyli żołnierze Frontu Pomorskiego, przyłączając 
w ten sposób, zgodnie z Traktatem Wersalskim, 

kolejną miejscowość do niepodległej Polski. Dwa tygodnie 
później 10 lutego w Laskowicach zatrzymał się gen. Haller, 
gdy łączono jego pociąg jadący z Torunia z pociągiem wio
zącym przedstawicieli rządu i gości z Warszawy na uroczy
ste zaślubiny z morzem48. Zmiany nastąpiły także w szkole, 
w której rozpoczęto naukę po polsku. Nauczycielem pracu
jącym w szkole do 1 października 1925 roku został Makary 
Kąkolewski49. Według przeprowadzonego w następnym roku 
spisu powszechnego (30.09.1921 r.). Laskowice składały się 
z dwóch części: Laskowice wieś i Laskowice stacja kolejowa. 
Laskowice stację stanowiły budynki dworcowe, jeden budy
nek mieszkalny i 3 budynki inne zamieszkałe. Mieszkało tu 
21 osób, 13 mężczyzn i 8 kobiet, wszyscy katolicy narodowo
ści polskiej. Laskowice wieś stanowiło 26 budynków miesz
kalnych, w których mieszkało 406 osób, w tym 202 mężczyzn 
i 204 kobiet. 375 osób to katolicy, a 3 ewangelicy. Narodowość 
polską podało 256 mieszkańców, a niemiecką 30 osób50. 

W 1923 roku majątek laskowicki wraz należącymi do 
niego folwarkami obejmował obszar 1765 ha, z czego 801 ha 
roli, 65 łąk, 78 pastwisk, 530 lasów, 45 nieużytków i 46 wód. 
Właścicielem majątku był Franciszek v. Gordon. W dalszym 
ciągu funkcjonowały gorzelnia, cegielnia, młyn i tartak. Po
nadto w Laskowicach było 50 ha gospodarstwo należące 
do Bartłomieja Glienke. Na te 50 ha składało się 27 ha roli, 
10 ha łak, 6 ha pastwisk, 5 ha lasów i 2 ha nieużytków51. 

W maju 1925 roku odbyła się pierwsza parcelacja ma
jątku Laskowice, którą przeprowadziła Spółka Parcelacyjna 
Ziem Zachodnich w Poznaniu. Rozparcelowano obszar le
żący na południowym krańcu osiedla kolejowego. Powstałe 
gospodarstwa liczyły od 2 do 7 ha, a zamieszkali w nich 
m.in. Kasperkowie, Zaraś, Piór, Kufel, Bona i Bałoniak52. 
W drugich wyborach do sejmiku powiatowego w Świeciu, 
które odbyły się 6 grudnia 1925 roku do wydziału powia
towego został wybrany Franciszek Kaczorowski, urzędnik 
kolejowy z Laskowic53. Członkiem tego wydziału był on 
jeszcze w 1929 roku, będąc jednocześnie radnym sejmiku 
powiatowego, ale jego nazwisko zapisano Koczorowski54. 
Tu trzeba wyjaśnić, że członek wydziału powiatowego to 
dziś członek zarządu powiatu. W dniu 16 września 1925 
roku pracę w szkole rozpoczął Józef Olszowy, ale nie wia
domo, jak długo w niej pracował, gdyż wiadomo, że do 
31 sierpnia w szkole pracował Władysław Majewski55. 

W 1926 roku Laskowice stanowiły gminę wiejską, w któ
rej mieszkało 227 osób. Poza zakładami Gordona działało tu 
przedstawicielstwo firmy „Polski Eksport Drzewny", Wyszynk 
trunków prowadził J. Raczoń, zajazd R. Konert, piekarnię 
K. Kufel, sklep z artykułami kolonialnymi T. Betyna, rzeźnic-
two E. Hinz. We wsi mieszkała akuszerka M. Ziółkowska56. 

W 1928 roku do jednoklasowej katolickiej szkoły po
wszechnej w Laskowicach, w której uczył jeden nauczyciel 
katolicki, uczęszczało 61 dzieci katolickich i 5 ewangelic
kich57. Od 1 września nauczycielem w szkole był Alfons 
Urbański, który w szkole pracował do 31 sierpnia 1939 
roku Został on w 1939 roku rozstrzelany przez Niemców58. 
Urbański kierując szkołą prowadził także chór „Lutnia"59. 

Wzrost znaczenia Laskowic powodował także rozwój 
usług. W 1930 roku w Laskowicach oprócz akuszerki pra
cował także lekarz Stanisław Skalski. Usługi świadczyli: 
fryzjer J. Ochendal, piekarz K. Kufel, rzeźnik E. Hinz. Sklep 
z artykułami kolonialnymi prowadził T. Betyna. Zajazd pro
wadził L. Kuhnert, a wyszynk trunków J. Rachoń i A. Rode60. 
Zwraca uwagę różna pisownia, zapewne tych samych na
zwisk, ale różnice takie występowały stosunkowo często, być 
może w związku różną pisownią nazwisk, a może w związku 
z popełnianymi błędami przy odczytywaniu ręcznie pi
sanych informacji. Jak pisze B. Poćwiardowski w Lasko
wicach była także już w tym czasie piekarnia-cukiernia 
w pobliżu dworca kolejowego, prowadzona przez jego ojca 
Waleriana. Poćwiardowscy mieszkali w Laskowicach od 
1929 r. i mieli tu także kilkuhektarowe gospodarstwo przy 
ul. Długiej 4461. 

W kwietniu 1931 roku odbyła się druga parcelacja ma
jątku Laskowice na zachód od osiedla kolejowego. Tworzo
ne gospodarstwa liczyły około 15 ha, a zamieszkały w nich 
w nich m.in. rodziny Piątkowskiego, Deki, Olszewskiego, 
Blumy, inż. Markowskiego i inne. Ponadto 2 ha gospodar
stwo dostali Gostomski i Cichocki, a jednohektarowe par
cele kilku kolejarzy. Kolejna parcelacja odbyła się w 1933 
roku w ramach reformy rolnej. Wtedy wydzielono działki 
wzdłuż szosy oskiej, począwszy od zabudowań Waleriana 
i Franciszki Poćwiardowskich, aż do zabudowań p. Biela-
szewskich62. 

Budynek dawnej czteroklasowej Szkoły Podstawowej 
(stan z ok. 1999 r.) 
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W 1934 roku nastąpiła zmiana ustroju samorządu tery
torialnego w Polsce. Zlikwidowano dotychczasowe małe 
gminy wiejskie składające się z jednej - dwóch wsi, tworząc 
w to miejsce duże gminy wiejskie składające się z kilku
nastu wsi i majątków. Dotychczasowa gmina Laskowice 
weszła w skład gminy Jeżewo w powiecie świeckim woje
wództwie pomorskim63. 

Następował jednak dalszy systematyczny rozwój Lasko
wic. Mieszkańcy wsi należącej do parafii Jeżewo oddalonej 
0 4 km drogi, a szczególnie osiedla kolejowego, podję
li starania mające na celu budowę w Laskowicach kościoła 
i utworzenie własnej parafii. W końcu przyniosły one pozy
tywny efekt i ksiądz Biskup Stanisław Wojciech Okoniew
ski dekretem z dnia 19 października 1938 roku ustanowił 
w Laskowicach Pomorskich samodzielną placówkę duszpa
sterską, która swą pracę rozpoczęła zgodnie ze wspomnianym 
dekretem dnia 1 stycznia 1939 roku. Stacja duszpasterska, jak 
zapisano w dekrecie, otrzymała także prawo powoływania 
własnej Rady Parafialnej. Tak opisał Biskup w dekrecie ob
szar nowej parafii: Do tej nowej kuracji przydzielam na razie 
z parafii jeżewskiej wszystkie rodziny kolejarzy mieszkające 
na obszarze dworca kolejowego w Laskowicach, wszystkich 
mieszkańców wsi i majątku Laskowice w ich obecnych gra
nicach administracyjnych, poza tym całą gromadę Osiowo. 
Z osiedla kolejowego Bedlenki, które należy do parafii Świe
cie, wcielam do obrębu kuracji Laskowice domy i budkę 
strażniczą nr 21, gdzie mieszkają obecnie Nadarzyński Jan 
i Glaza Marian, zapisane jako własność PKP w księdze grunto
wej Belno, Art. 3, tom 1, karta 12, dalej dwa budynki mieszkal
ne stacji Bedlenki, zabudowania stacyjne i strażnicze nr 100, 
w których mieszkają Górnowiczowie, Kalinowscy, Litkowie, 
Senscy Chyrkowie, Lisewski Jan, Konarski Franciszek. Zabu
dowanie te są również zapisane jako własność PKP Skarszewy 
Art. 2, tom I, karta 12. Dla skompletowania terenu kuracji La
skowice wcielonego przyłączam jeszcze gospodarstwo rolne, 
którym zarządza Jagodziński Franciszek, oddalone około 30 
metrów od budynków PKP, zapisane Skarszewy Art. 18, tom 
21, karta 13 (własność Lorenza Gustawa). Z parafii drzycim
skiej przydziełam do kuracji Laskowice całą posiadłość ziem
ską, majątek Polko, karta numer jeden (obecny właściciel Wła
dysław Paschalis-Jakubowicz) wraz z domami robotniczymi™. 

Już w 1938 roku zakupiono ziemię na cmentarz grze
balny, który został poświęcony przez ks. bpa Konstantego 
Dominika. Na nowo powołaną kurację został skierowany 
duszpasterz ks. Józef Szczepański, który zamieszkał w domu 
wybudowanym w 1936 roku przez Waleriana i Franciszkę 
Poćwiardowskich przy skrzyżowaniu dróg Laskowice - Osie 
- Świecie ul. Długiej 44. Nowy duszpasterz z całą energią 
przystąpił do budowy kościoła pw. św. Krzysztofa. Zwożono 
materiał pod budowę kościoła i plebanii, zalano fundament 
pod wieżę kościoła. Jednocześnie w świetlicy kolejowej przy 
dworcu zorganizowano tymczasową kaplicę65. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej na stację ko
lejową w Laskowicach przyjechali żołnierze, którzy kiero
wali transportami wojskowymi. W nocy z 31 sierpnia na 
1 września 1939 roku rozpoczęto ewakuację rodzin kolejarzy, 
a ostatni kolejarze wyjechali 1 września wieczorem. Jeszcze 
tego samego dnia zbombardowano dworzec i nastawnię, co 
poza zniszczeniami przyniosło śmierć i cierpienia rannych66. 
W czasie kampanii wrześniowej zginęło około 10 żołnierzy 
polskich pochodzących z Laskowic67. 

Zginął także ostatni z Gordonów - Franciszek, który 
należał w 1939 roku do organizatorów „Krwawej niedzieli" 

w Bydgoszczy68. Zginął 3 września 1939 roku w Bydgosz
czy i pochowany został w parku nad jeziorem. Gordon dzia
łał bardzo aktywnie na rzecz mniejszości niemieckiej. Orga
nizował u siebie w majątku zebrania Niemców, a ćwiczenia 
z bronią przeprowadzano w strzelnicy położonej nad jezio
rem Stelchno. Uczestniczyło w nich do 30 osób. Trzech sy
nów Franciszka zginęło. Franz poległ w pierwszych dniach 
napaści Niemiec na ZSRR pod Baranowiczami 30 czerwca 
1941 roku, Adolf jako lotnik zginął 20 kwietnia 1943 roku 
nad Noworosyjskiem, Eberhard zginął 29 stycznia 1945 
roku na Śląsku. Uratowali się jedynie córka i ostatni z sy
nów, którzy wyjechali do Niemiec69. 

Po zajęciu Laskowic Niemcy rozpoczęli aresztowania i 
wywózkę Polaków do obozów w Potulicach i Jabłonowie 
oraz do pracy w niemieckich majątkach70. W pierwszym 
okresie okupacji, w 1939 roku, zginęli mieszkańcy Laskowic: 
Leon Werkowski - ogrodnik, Franciszek Lewicki - rzeźnik, 
Edmund Lubiński - rzeźnik, Bronisław Kruszyński - robot
nik, Franciszek Piątkowski - rolnik, Stanisław Zaraś - kole
jarz, Alfons Urbański - nauczyciel, Jan Mazurek - kolejarz. 
Ponadto w obozie koncentracyjnym Stutthof zginął w 1942 
roku rolnik Edmund Kochański71. Okupacja przerwała także 
budowę kościoła, a ks. Radca Jan Burtschik - proboszcz w Je
żewie otrzymał od władz niemieckich rozkaz zlikwidowania 
tymczasowej kaplicy na dworcu w Laskowicach. Paramenty 
i sprzęt liturgiczny zostały przewiezione do parafii Jeżewo, 
by nie stały się pastwą okupacyjnych wojsk. W ten sposób na 
czas wojny przechowano paramenty aż do roku 194772. 

Oswobodzenie z okupacji niemieckiej nastąpiło 14 lutego 
1945 roku. Ostatnie walki odbyły się w majątku Laskowice 
i dworcu oraz Belnie i Piskarkach. Niemcy uciekając znisz
czyli trzy wieże gromadzące wodę i wysadzili część mo
stów73. Niestety, tak jak w wielu innych miejscach Pomorza, 
sowieccy „wyzwoliciele" aresztowali ponad 30 mieszkańców 
Laskowic, wywożąc ich w głąb Związku Sowieckiego na 
Ural. Z grupy tej 11 osób zmarło z wycieńczenia i chorób, 
z czego pięcioro zmarło już w drodze na Ural, w Ciechanowie 
i Grudziądzu. Zmarli: Nikodem Kufel, Jan Kiełczyński, An
toni Baron, Władysław Trepczyński, Bernard Kierzkowski, 
Piotr Schróder, Szczepan Czapara, Bernard Formela, Franci
szek Krauza i jego żona, Konrad Rosiński74. 

Z końcem wojny mieszkańcy Laskowic mogli zacząć re-
alizaować przedwojenne plany. Dekretem ks. bpa ordynariu
sza dra Kazimierza Józefa Kowalskiego z dnia 28 kwietnia 
1947 roku pierwszym po wojnie kuratorem został ks. wika
ry z Jeżewa Franciszek Joachim Wagner, który w Jeżewie 
u boku sędziwego proboszcza ks. Radcy Jana Burtschika był 
wikariuszem od 1 kwietnia 1937 roku do 28 kwietnia 1947 
roku. Ks. Wagner otrzymał polecenie reaktywowania kuracji 
Laskowice w granicach przedwojennych, zorganizowania ży
cia parafialnego oraz wystawienia kościoła i zabudowań go
spodarczych. Kolejarze laskowiccy w dniu 3 maja 1947 roku 
przywitali swego nowego duszpasterza, który odprawił mszę 
św. w baraku szkolnym postawionym przez okupanta, w któ
rym po II wojnie światowej urządzono klasy szkolne. 

Dnia 19 października 1947 roku do Laskowic przybył 
Jego Ekscelencja ks. bp Kazimierz Kowalski z Pelplina 
i dokonał poświęcenia kaplicy pw. Niepokalanego Serca 
NMP. Tytuł ten został nadany z inicjatywy duszpasterza 
ks. Kuratusa w dowód wdzięczności za szczęśliwe przeżycie 
II wojny światowej. Ks. Kuratus Franciszek Joachim Wa
gner, pierwszy duszpasterz powojenny w Laskowicach, uro
dził się 8 grudnia 1908 roku w Chroślu po w. Nowe Miasto 
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Lubawskie woj. Olsztyn. Dzień Świętego Krzysztofa patro
na kolejarzy obchodzono 25 lipca75. 

Ks. bp Kazimierz Kowalski planował, by parafię Lasko
wice, ze względu na węzłową stację kolejową, przekazać 
zgromadzeniu zakonnemu, aby jako misjonarze mogli gło
sić misje w parafiach tutejszej diecezji. W tym celu kilka 
razy zwracał się do księży Werbistów o przejęcie tej parafii. 
O. prowincjał musiał odmówić, gdyż w tym czasie brako
wało ojców, tym bardziej, że byli potrzebni do prowadzenia 
małych seminariów np. w Górnej Grupie i innych76. 

Parafia w 1952 roku została przekazana przez ks. bpa 
Kazimierza Kowalskiego ojcom Oblatom. Ojciec Pro
wincjał Stefan Śmigielski OMI zlecił pracę duszpasterską 
o. Janowi Krzyżkowskiemu OMI z Połczyna. O. Krzyż-
kowski Jan OMI przybył do Laskowic 24 maja 1952 roku. 
Zamieszkał tymczasowo w domu rodziny Waleriana i Fran
ciszki Poćwiardowskich. Dekretem z dnia 30 sierpnia 1953 
roku o. Prowincjał Stefan Śmigielski erygował kanonicznie 
dom zakonny w Laskowicach p.w. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny. Superiorem, ekonomem i dyrek
torem misji w tym domu został mianowany dotychczasowy 
superior z Katowic o. Paweł Koppe77. 

W 1957 roku odszedł z parafii o. Jan Krzyżkowski, w jego 
miejsce proboszczem został o. Wilhelm Kubsz, który pracował 
w parafii do 15 grudnia 1964 roku. Kolejnymi proboszczami 
w laskowickiej parafii byli: o. Jerzy Jagła, o. Alfons Glanc, 
o. Franciszek Kaczmarek, o. Norbert Sojka, o. Stanisław Cy-
ganiak, o. Walenty Miklaszewski do chwili obecnej78. 

Księża Werbiści przyszli jednak do Laskowic. Wspo
mniani wcześniej państwo Poćwiardowscy mieli dwóch 
synów, którzy wstąpili do zakonu Ojców Werbistów. Broni
sław został wyświęcony w 1956 roku, a Feliks w 1959 roku 
To właśnie o. Bronisław Poćwiardowski i o. Władysław 
Kaźmierczak rozpoczęli pracę misjonarzy ludowych w La
skowicach, w domu rodzinnym rodziny Poćwiardowskich 
przy ul. Długiej 44. Dnia 14 grudnia 1958 roku została po
święcona tam kaplica. Był to początek działalności Misjona-

Kapliczka Najświętszej Maryi Panny, 
przy kościele parafialnym 

Ks. Bronisław 
Poćwiardowski zmarł 

24 września 2009 roku 
w wieku 84 lat 

i 59 roku ślubów 
zakonnych 

rzy Werbistów w Laskowicach79. W 1964 roku dom i ziemia 
rodziców zostały przepisane na Feliksa Pocwiardowskiego 
i w ten sposób całość, choć nieformalnie, przeszła na rzecz 
Ojców Werbistów80. 

W dniu 26 lipca 1966 roku rozpoczęto budowę nowego 
kościoła parafialnego. Jego budowa trwała trzy lata. Dnia 
8 sierpnia 1969 roku kościół był gotowy i można go było 
oddać do użytku. W tym dniu ks. bp Ordynariusz Kazimierz 
Kowalski dokonał uroczystego poświęcenia81. Do parafii 
należą Belno, Lipno, Krąplewice Nowe, Krąplewice Stare 
i Osłowo. 

W dniu 5 marca 1975 roku nastąpiło przepisanie rodzin
nej nieruchomości Poćwiardowskich na rzecz Zgromadzenia 
SłowaBożego(KsiężyWerbistów)iwtymsamymroku Gene
rał Werbistów w Rzymie oficjalnie zatwierdził Dom Misyjny 
w Laskowicach pw. Błogosławionego Arnolda Janssena82. 

W 1981 roku rozpoczęto budowę obiektów klasztor
nych. Wybudowano kaplicę, muzeum i salę widowiskową83. 
Następnie wybudowano trzypiętrowy dom mieszkalny i jed
nopiętrowy budynek z jadalnią, salą rekolekcyjną, salą wy
kładową, pomieszczeniami mieszkalnymi i kuchnią84. 

W 2007 roku w Laskowicach mieszkało 2499 osób. 
Dzieci i młodzież uczyły się w Liceum Ogólnokształ
cącym Księży Werbistów „Collegium Verbinum" przy 
ul. Długiej 44, Gimnazjum przy ul. Mickiewicza 3a, Szko
le Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Szkol
nej 6. Dzieci młodsze uczęszczają do Przedszkola Samo
rządowego przy ul. Długiej 285. 

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny 

KMR 5 



ION 

Przypisy: 

47 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz., s. 21. 

48 Cz. Skonka, Siadami Generała Hallera, 
Gdańsk 1995, s. 58. 

49 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz.,8.21. 

so Skorowidz miejscowości Rzeczpospoli
tej Polskiej, tom XI, Województwo pomorskie, 
Warszawa 1926, s. 49. 

51 S. Manthey, Książka adresowa gospo
darstw rolnych ponad 50 ha woj. pomorskie
go. Wydanie I, Toruń 1923, s. 348-349. 

52 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz., s. 18-19. 

53 Księga pamiątkowa dziesięciolecia Po
morza, Toruń 1930, s. 415. 

54 „Gryf. Informator Pomorski. Księga 
Adresowa Pomorza 1929. Toruń 1929, s. 261. 

55 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz., s. 22. 

56 Księga adresowa Polski (wraz z W. M. 
Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa 1928, Warszawa 1926/26, s. 478. 

57 Diecezja chełmińska, zarys historycz-
no-statystyczny, Pelplin 1928, s. 591. 

58 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz., s. 22. 

59 Tamże, s. 27. 
60 Księga adresowa Polski (wraz zW.M. 

Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa 1930, Warszawa 1930. 

6i B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz.,s. 12. 

62 Tamże, s. 18-19. 
63 Dziennik Ustaw Nr 68 z 1934 r. poz. 604. 
64 Dekret w sprawie utworzenia samo

dzielnej stacji duszpasterskiej w Laskowi
cach, w dekanacie i powiecie świeckim, w: 
Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej nr 11-12, 
listopad-grudzień 1938, s. 785-786. 

65 B. Poćwiardowski, Historia powstania 
parafii Rzymsko-katolickiej w Laskowicach, 
maszynopis, Laskowice 2002, s. 1. 

66 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz., s. 36-37. 

67 J. Milewski, Pojezierze Kociewskie 
i okolice, Gdańsk 1984, s. 278. 

68 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 
dz., s. 12. 

69 http://wikipedia.org/wiki/Laskowice. 
70 B. Poćwiardowski, Laskowice ..., cyt. 

dz., s. 38. 
71 Tamże, s. 45-46. 
72 Tamże, s. 2. 
73 Tamże, s. 55. 
74 Tamże, s. 59. 
75 B. Poćwiardowski, Historia..., 

dz. cyt., s. 2. 
76 Tamże, s. 5. 
77 Tamże, s. 5-6. 
78 Tamże, s. 8. 
79 B. Poćwiardowski, Księża Werbiści 

w Laskowicach, Laskowice 2000, s. 14-15. 
80 Tamże, s. 16. 
81 B. Poćwiardowski, Historia..., 

dz. cyt., s. 9. 
82 B. Poćwiardowski, Księża..., dz. cyt., 

s. 18. 
83 Tamże, s. 30. 
84 Tamże, s. 30. 
85 http://wikipedia.org/wiki/Laskowice. 

Bibliografia: 
1. Dekret utworzenia samodzielnej stacji 

duszpasterskiej w Laskowicach w dekanacie 
i powiecie świeckim, Miesięcznik Diecezji 
Chełmińskiej nr 11-12 Listopad-grudzień 
1938. 

2. Diecezja chełmińska, zarys historycz-
no-statystyczny, Pelplin 1928. 

3. Duncker Alexander, Die laendlichen 
Wohnsitze, Schloesser Und Residenzen der 

Ritterschaftlichen Grundbesitzer In derPreus-
sischen Monarchie nebst den Koniglichen 
Familien -, Haus-Fideicommiss-und Scha-
tull-Gutern in naturgetreuen, kunenstelrisch 
ausgefuehten, fabrigen Darstellungen nebst 
begleitenden, Berlin 1857/1858, Bd 2. 

4. Dziennik Ustaw Nr 68 z 1934 r. 
poz. 604. 

5. Gemeindelexikon Jur das Konigreich 
Preuflen, heft II, Prowinz Westpreufien, Berlin 
1908. 

6. Handbuch des Grundbesitzes Deut-
schen Reiche, I Das Konigreich Preussen, 
Berlin 1880. 

7. Handbuch des Grundbesitzes im Deut-
schen Reiche, Prowintz Westpreufien, Berlin 
1909. 

8. http://wikipedia.org/wiki/Laskowice. 
9. Księga pamiątkowa dziesięciolecia Po

morza, Toruń 1930. 
10. Kreja Bogusław, Nazwy miejscowe 

Kociewia, Gdańsk 1988. 
11. „Gryf. Informator Pomorski. Księga 

Adresowa Pomorza 1929. Toruń 1929. 
12. Księga adresowa Polski (wraz zW.M. 

Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa 1926/27, Warszawa 1927. 

13. Księga adresowa Polski (wraz z W. M. 
Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa 1928, Warszawa 1928. 

14. Księga adresowa Polski (wraz zW.M. 
Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa 1930, Warszawa 1930. 

15. Księga pamiątkowa dziesięciolecia 
Pomorza, Toruń 1930. 

16. Milewski Józef, Pojezierze Kociew
skie i okolice, Gdańsk 1984. 

17. Manthey Stanisław, Książka adreso
wa gospodarstw rolnych ponad 50 ha woj. 
pomorskiego. Wydanie I Toruń 1923. 

18. Mapy województwa Pomorskiego 
w drugiej połowie XVI wieku, Marian Biskup, 
Andrzej Tomczak, w: Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, Toruń 1955. 

19. Odyniec Wacław, Dzieje Prus Kró
lewskich 1454-1772, Warszawa 1972. 

20. Paczkowski Józef, Opis królewszczyzn 
w województwie chełmińskim, pomorskim 
i malborskim w roku 1664, w: TNT Fontes 32. 
Toruń 1932, s. 252. 

21. Piosik Roman, Etymologia ludowa 
w nazwach powiatu świeckiego, w: Mestwin, 
nr 9, Toruń 25.12.1929. 

22. O. Poćwiardowski Bronisław SVD, 
Księża Werbiści w Laskowicach, druk Górna 
Grupa 1998. 

23. O. Poćwiardowski Bronisław SVD, 
Laskowice Pomorskie. Zarys dziejów. Lasko
wice 2000. 

24. O. Poćwiardowski Bronisław, Hi
storia powstania parafii Rzymsko-katolickiej 
w Laskowicach, maszynopis, Laskowice 2002. 

25. Rychtarski Jerzy, Dzieje kolejnictwa 
na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w: Jantaro
we Szlaki nr 3, Gdańsk 1979. 

26. Skonka Czesław, Siadami Generała 
Hallera, Gdańsk 1995. 

27. Skorowidz miejscowości Rzeczpospo
litej Polskiej, tom XI, Województwo pomor
skie, Warszawa 1926. 

28. Słownik Geograficzny Królestwa Pol
skiego i innych krajów słowiańskich, tom V, 
Warszawa 1884. 

29. Staszewski Janusz, Źródła Wojskowe 
do dziejów Pomorza, część I, Zajęcie Pomorza 
1806/7 r, Toruń 1933. 

30. Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 
1682, opracował Stanisław Kętrzyński w: 
TNT Fontes V. Toruń 1901. 

31. Verzeichnis der Pfarrstellen, Geme-
inden und der Geistlichkeit im Bereiche der 
Unierten Ewangelischen Kirche in Polen, Po
znań 1939. 

32. Źródła dziejowe, tom XXIII, Polska 
XVI wieku, Warszawa 1911. 

AGNIESZKA SWIERCZ-HYSKA 

Znaleźli 
Radziwiłłów? 
cT~pr\ °dczas p r a c konserwatorskich 

L^Jw kościele pod wezwaniem św. 
cL_S Mikołaja w Gniewie natrafio
no na tajemniczy otwór. Okazało się, 
że prowadzi on do ukrytego pomiesz
czenia. W nim zauważono trumny. 
W poniedziałek 12 października br. roz
poczęły się prace w tajemniczej krypcie. 
Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu sprawdzają, czy są 
to Radziwiłłowie. 

Kościół, w którym dokonano zna
leziska pochodzi z XIV wieku. Wystrój 
ołtarza św. Anny, pod którym ukryta 
była krypta wskazuje, że pochodzi on 
z 1624-1626 roku. 

W Gniewie mieszkał Achacy Cem-
ma, wojewoda pomorski. Ożenił się on 
z Anną Zofią Radziwiłłówną (córką Mi
kołaja Czarnego Radziwiłła). Mieli oni 
syna też Achacego. Ojciec Cemma zmarł 
w 1576 roku i jak wskazują podania zo
stał pochowany w kaplicy św. Anny, 
gdzie znajduje się jego tablica nagrobna. 
Pochowana jest też tam najprawdopo
dobniej również jego żona, Anna Radzi
wiłłówna. Dlatego Albrecht Radziwiłł 
ufundował freski w tej kaplicy. Stała się 
ona na kilka pokoleń kaplicą grobową 
rodzin Cemmów i Radziwiłłów. 

Już wstępne wyniki badań zasko
czyły naukowców. Pod sześcioma 
trumnami, na których widnieją inicjały 
znaleziono więcej ludzkich szkieletów. 
Ich badaniami zajął się między innymi 
dr Tomasz Kozłowski. 

Badaniami w kościele św. Mikołaja 
w Gniewie kieruje dr Małgorzata Grupa 
z Zakładu Średniowiecza i Nowożytno-
ści Instytutu Archeologii UMK w Toru
niu. Dr Grupa uczestniczyła w licznych 
pracach archeologicznych podwodnych 
i naziemnych w Polsce i Europie. Zaj
mowała się konserwacją zabytków 
wydobytych z dołów śmierci oficerów 
polskich zamordowanych przez NKWD 
m.in. w Charkowie, Katyniu, zabytków 
z obozów zagłady Żydów w Bełżcu 
i Sobiborze, szat wydobytych z krypt ko
ściołów w Lubiniu, Gdańsku, Toruniu, 
Lublinie. Za konserwację szat z Lublina 
razem z dr Anną Drążkowską (również 
pracującą teraz w gniewskim kościele) 
otrzymała prestiżową nagrodę Unii Eu
ropejskiej - EUROPA NOSTRA 2002. 
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KS. WŁADYSŁAW SZULIST 

Dekanat tczewski 
Materiały do przeszłości parafii diecezji pelplińskiej 

(cz. II ostatnia) 

Parafia Subkowy 

iejscowość jest usytuowana przy szosie Gniew 
- Tczew. Najstarszy zapis o Subkowach pocho
dzi z roku 1282124. Miejscowość stanowiła wła

sność biskupa włocławskiego. Parafia jest wzmiankowana 
w 1301 roku125. Przy tym roku M. Grzegorz mówi o prawie 
niemieckim126. Proboszcz posiadał wówczas 4 włóki i pobierał 
dziesięcinę127. Parafię wymienia również spis świętopietrza 
z 1325 roku128. Wieś na początku XV w. (Subkowy - Sopko) 
to folwark, 10 ogrodników zobowiązanych do szarwarku, 
3 karczmy i młyn-wiatrak129. Na całość składały się 62 włó
ki, a na folwark 14 włók bez łąk130. 

Parafią w 1483 roku zarządzał komendariusz131. Pleban 
w Subkowach w 1534 roku posiadał 5 włók i tyleż - ogrodnicy. 
Były tam 3 czynne karczmy i młyn pod zamkiem. Do parafii nale
żały Narkowy, Słońca, Gniszewo, Wielogłowy, Waćmierz, Czar-
lin, Gorzędziej132. WII połowie XVI w., notujemyjeszcze dalsze 
miejscowości należące do parani: Radostowo z kaplicą, Mała 
Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Brzuśce, Brzeźno, Narkowy, 
i Teudtschland133. 

Źródła Dziejowe z 1570 roku podają m.in. 16 ogrodni
ków, 4 rzemieślników, 2 innych ogrodników, sprzedawcę 
wina i innego rzemieślnika134. 

Wieś należała w XVI w. do dóbr biskupa włocławskiego 
i tworzyła oddzielny klucz subkowski135 o areale 83,5 łanów, 
w tym folwark - 15 łanów136. Miejscowość posiadała młyn, 
browar, 4 karczmy, 7 ogrodników i piekarnię137. Kolejny in
wentarz z 1598 roku wylicza 60,5 łanów, które należały do 
wieśniaków138. 

Wizytacja z 1686 roku umieszcza Subkowy w dekanacie 
tczewskim i wylicza w tej parafii około 600 wiernych. Pro
boszcz posiadał także wikarego139. 

Wizytacja z 1702 roku wskazała już około 1000 wiernych, 
5 luteran i 12 konwertytów140. Przytułek w 1710 roku liczył 
4 ubogich141. Liczba spowiadających się w 1765 roku wynosi
ła 1170 osób. We wsi Radostowo znajdowała się kaplica142. 

Subkowy w 1820 roku łącznie z folwarkiem posiadały 82 
dymy i 448 katolików143, w 1848 roku - wieś zamieszkiwało 
250 katolików, w 1867 roku-parafia liczyła 3762, a wieś 1088 
dusz, do szkoły uczęszczało 151 dzieci wyznania katolickiego, 
w 1904 roku - parafię stanowiło 3551, a wieś 533 katolików. 

Do bardziej zasłużonych osób w parafii w okresie pru
skim należeli: ks. Andrzej Pomieczyński (1814-1888), który 
dał się poznać jako gorący patriota w okresie Wiosny Lu
dów, rozwijając działalność społeczną. Udzielał się aktyw
nie w Lidze Polskiej i Towarzystwie Pomocy Naukowej. 
Podpisał memoriał duchowieństwa dekanatu chełmińskiego 
o szersze uwzględnienie języka polskiego w szkolnictwie 
elementarnym i gimnazjach pomorskich. Poparł również pe
tycję ludności polskiej Prus Zachodnich o zwrócenie uwagi 
na jej potrzeby narodowe i kulturalne w Berlinie. Z tej racji 
nie cieszył się poparciem bpa A. Sedlaga144. 

Brunon Czapla (1872-1920) jako proboszcz w Subko
wach brał czynny udział w życiu społecznym. Pełnił funk
cję prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych w powiecie 
tczewskim. Po jego śmierci część zbiorów historycznych 
znalazła się w książnicy miejskiej w Toruniu145. 

Konstanty Kreft (1867-1940) zainicjował budowę ko
ściołów w Sopocie, Piecach i Tucholi. Dał się poznać na 
polu narodowym i społecznym. Zmarł w Stutthofie146. 

Alfons Schultz (1872-1940) został proboszczem w Sub
kowach w 1931 roku. Z jego polecenia wybudowano tam or
ganistówkę. Reprezentował interesy sanacji, której zwolenni
kiem był także bp S. W. Okoniewski. Pełnił obowiązki prezesa 
zarządu powiatowego Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego 
w Tczewie. Odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odro
dzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Organiza
cji Wojskowej Pomorza. W 1939 roku osadzono go w Stutthofie 
i utopiono w wannie 25.6.1940 roku. Został pochowany na Za
spie i 21.3.1946 roku spoczął koło kościoła w Subkowach147. 

Parafię Subkowy w 1928 roku zamieszkiwało 4353 kato
lików Polaków, 15 katolików Niemców, 120 Niemców nie
katolików. Do szkoły w tej miejscowości uczęszczało 170 
dzieci wyznania katolickiego148. 

Statystyka katolicka po 1945 roku jest następująca: 1947 
rok - 3610 katolików, 30 innowierców, 1958 - 3400, 1995 
- 4000, 2009 - 4000 osób wyznania katolickiego. 

Kościół jest zbudowany w stylu gotyckim, murowany, 
z 1 połowy XIV w., rozbudowany około 1500 roku, jedno-
nawowy z wieżą od zachodu i sklepionym prezbiterium 149. 
Do najważniejszych zabytków należą: ołtarz główny (późny 
barok, 2 ćw. XVIII w.), 2 ołtarze boczne w prezbiterium przy 
ścianie północnej (rokoko, 1780 roku), 2 ołtarze boczne przy 
ścianie tęczowej (późny barok, ok. 1728 roku) z antependia-
mi kurdybanowymi (wczesny i późny barok, koniec XVII w., 
1 poł. XVIII w.), konfesjonał (rokoko, z lat 1772-1780), ław
ki (rokoko, 1780 rok), organy i chór muzyczny (rokoko, 3 ćw. 
XVIII w.), ambona (rokoko, lata 1772-1780), chrzcielnica (ro
koko, 1779 rok), 2 relikwiarze (rokoko, 2 poł. XVIII w.), mon
strancja (barok, 1 poł. XVIII w.), 3 kielichy (barok, XVIII w.), 
13 lichtarzy (barok, pocz. XVIII w.), świecznik (barok, 
pocz. XVIII w.), puszka na hostie (barok, XVIII w.), naczyń
ka na oleje (barok, XVIII w.), kociołek (barok, XVIII w.), 
dzwon - sygnaturka (barok, 1772 rok)150. 

Do parafii Subkowy należą obecnie: Brzuśce, Czarlin, 
Gniszewo, Małe Subkowy, Mała Słońca, Mały Garc, Narko
wy, Radostowo, Starzęcin, Wielogłowy i Wielka Słońca. 

Parafia Swarożyn (Schwaroschin) 

dkryty w pobliżu Swarożyna posążek przedstawiać 
ma bożka pogańskiego151. Osadę otwartą w tej miej
scowości datuje się na wieki XI-XIII152. Grodzisko 

wczesnośredniowieczne położone jest w Waćmierku na pół
wyspie dawnego jeziora153. 
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Dobra w Swarożynie w 1282 roku przeszły na biskupa 
kujawskiego154, który w 1301 roku nadał kontrakty loka
cyjne dla Subków i Swarożyna sołtysom Janowi z Gniewa 
i Janowi z Lignowów155. 

Te dobra w 1305 roku Henryk i Jan Swadajewiczowie 
nadali klasztorowi oliwskiemu wraz z młynem na Szpęga-
wie156. Potwierdził to w tym roku król czeski Wacław III' 5 7. 
Swarożyn w 1309 roku stanowił dobra rycerskie158. Według 
księgi czynszowej bpa włocławskiego z lat 1402-1409 dobra 
te liczyły 45 włók159. W 1320 roku toczył się spór o te dobra 
między właścicielem i zakonem krzyżackim160. Z 1385 roku 
jest znany ławnik ziemski Piotr ze Swarożyna161. Wielka 
księga czynszowa z lat 1437-1438 wymienia dobra rycer
skie na prawie magdeburskim162. Wieś w II połowie XVI w. 
należała do parafii w Lubiszewie163 jako filia. 

Swarożyn w 1570 roku liczył 35 włók, karczmę, 
2 ogrodników i 2 rzemieślników164. 

Świątynia jako filialna prawdopodobnie została znisz
czona w czasie wojen szwedzkich165. Wizytacje biskupie 
z XVIII w. umieszczają Swarożyn w parafii lubiszewskiej166. 

Miejscowość w 1789 roku liczyła 23 dymy z folwarkiem, 
2 karczmy i 2 młyny. Liczba dymów w 1820 roku wzrosła 
tylko o 2. Domostwa zamieszkiwało 12 luteran i 84 kato
lików. Liczba tych ostatnich wzrosła w 1848 roku do 103, 
a Lubiszewo w tym czasie stanowiło filię tczewskiej parafii. 
Okręg szkolny w Swarożynie w 1867 roku liczył 37 dzieci 
katolickich i 129 dusz167. 

Swarożyn w 1904 roku w dalszym ciągu należał do Lu-
biszewa jako lokalny wikariat, w którym mieszkało 184 ka
tolików i 68 dzieci wyznania katolickiego168. Z okresu mię
dzywojennego statystyka podaje w 1928 roku 290 katolików 
i 123 dzieci wyznania katolickiego w szkole169. Samodzielną 
placówkę duszpasterską w Swarożynie ustanowiono w 1937 
roku, jednak wojna przeszkodziła w budowie świątyni. Do
piero w 1945 roku parafii zaczął służyć dawny kościół popro-
testancki zbudowany w stylu neogotyckim170. W latach 1940-
1941 znajdował się tam obóz dla jeńców angielskich, których 
liczbę szacuje się na 200 - 3000171. Komenda gminna „Gryfa 
Pomorskiego" działała w Swarożynie w latach 1942-1943172. 

Oto powojenna statystyka w tej parafii: w 1947 roku 
- 1200 katolików, w 1958 - 1700, w 1995 - 2310, a w 2009 
- 2420. Obecny kościół wybudowano w latach 1894-1895 
w stylu neogotyckim173. 

Na terenie parafii jest usytuowany cmentarz - miejsce 
pochówku pomordowanych przez hitlerowców w 1939 
roku około 7 tys. Polaków z Kociewia. Byli oni wożeni cię
żarówkami do lasu, gdzie wykopano dla nich groby. Ska
zani schodzili zwykle piątkami nad dół i wówczas padały 
strzały i staczali się. Nad niektórymi grobami umieszczono 
prowokacyjne tablice z napisami: „Tu leżą Niemcy pomor
dowani przez Polaków"174. Teren naokoło miejsca kaźni 
w czasie rozstrzeliwania był otoczony kordonem około 25 
SS-manów. Mimo tego udało się zbiec Janowi Kaczmar
kowi (pochodził z Żabna), Andrzejowi Grzybowi, Julia
nowi Hinowi ze Starej Huty, Władysławowi Rezmerowi 
i Janowi Orłowskiemu175. Las kryje 39 masowych grobów. 
Przy końcu wojny hitlerowcy zaczęli zacierać ślady swoich 
zbrodni, rozkopywali groby i palili zwłoki176. 

W miejscu tym zginęli również księża, nie tylko z powiatu 
starogardzkiego. Cmentarz jest otaczany pietyzmem. Są tam 
odprawiane co roku Msze Święte, którą to tradycję zapocząt
kował ks. Feliks Piechowski ze Swarożyna i później kontynuo
wał jego następca Edmund Kullas. 30.10.2001 roku celebrował 
tam Eucharystię bp Jan Szlaga. Na Kociewiu jest to największe 
miejsce kaźni Polaków z czasów II wojny światowej. 

Do parafii należą obecnie następujące miejscowości: 
Goszyn, Liniewko, Młynki, Polesie, Szpęgawsk, Waćmie-
rek, Waćmierz, Wędkowy, Zabagno, Zduny i Zwierzynek. 

Parafia Św. Krzyża 

eren miasta był zasiedlony już w okresie młodszej 
epoki kamienia (2500-1700 p.n.e.)177 z tego okresu 
pochodzą osady odkryte na osiedlu Staszica, Prąt-

nicy i Czyżykowie. Okres brązu reprezentuje napotkana na 
terenie miasta siekierka z tulejką178 i grot oszczepu odkryty 
w Suchostrzygach, datowany na środkowy okres brązu179. 

Na Hallstatt D określa się grób z 14 popielnicami, w tym 
tworzywa z kolczykami i paciorkami. Inny obiekt mieścił 
w sobie skarb brązowy z bransoletą i naszyjnikiem180. Na 
wczesną epokę żelaza datuje się kilka grobów skrzynko
wych z popielnicami z paciorkami bursztynowymi i szkla
nymi. Jedna z popielnic była twarzowa181. 

M. Kwapiński zwrócił uwagę na kilka popielnic i kilka
naście kanop, w tym wazy twarzowe, pokrywę czapkowatą 
i popielnicę-wazę182. 

Z epoki żelaza pochodzą liczne znaleziska cmentarzy 
m.in. z Czyżykowa i Suchostrzyg, a stałe osiedla odkryto na 
terenie Prątnicy i Czyżykowa183. 

Około 1226 roku Tczew stanowił siedzibę miejscowe
go feudała Pakosława184, w 1248 roku Sambor II odzyskał 
swoją dzielnicę i utworzył w Tczewie zalążek miasta wzo
rując się na pobliskim Elblągu. Z kolei około 1252-1253 
przeniósł swoja siedzibę z Lubiszewa do Tczewa185. Pierw
sza wzmianka o plebanie pochodzi z 1258 roku. Był nim 
Johannes186. Parafia w tym czasie już istniała, jednak jej 
powstanie miało miejsce o wiele wcześniej. Kościół para
fialny był pod wezwaniem św. Krzyża187. Chociaż początko
wo zapewne nosił inne miano. Zbudowano go na wysokim 
wzgórzu na skarpie wiślanej, a jego położenie należy uznać 
za pierwotne. 

W Tczewie oprócz parafii i kaplicy zamkowej, o których 
wspomina dokument z 1258 roku osadzono dominikanów. 
Cysterkom z Chełmna w 1275 roku przyznano parcelę przy 
kościele św. Krzyża, jednak ta donacja prawdopodobnie nie 
została zrealizowana188. 

Klasztor dominikanów założył książę Mściwoj II w 1289 
roku189. Oprócz placu zakonnicy otrzymali także prawo łowie
nia ryb, zbierania drzewa, szersze pozwolenie w zakresie zbie
rania materiałów budowlanych oraz wolny przewóz na Wiśle190. 
G. Labuda przyjmuje datę fundacji dominikanów na rok 1284191. 

Siedzibą księcia, a później kasztelanów był zamek. Jego 
budowa zaczęła się zapewne w 1252 roku. 

W latach 1309-1317 w Tczewie wprowadzono prawo 
chełmińskie w miejsce lubeckiego. Stwierdza to dokument 
Winricha von Kniprode z 1364 roku192. Ten dokument wspo
mina o gruntach miejskich i parafialnych. Liczba włók wy
nosiła wówczas 74,5193. 

W skład parafii św. Krzyża wchodziły Czyżykowy (Ze-
isgendorf), które w 1328 roku stanowiły folwark - własność 
rycerską194. Liczba łanów w 1333 roku wynosiła 23 na pra
wie magdeburskim195, podobnie w 1417 roku196. Miejsco
wość w zapisie Czeysekendorff wymienia księga czynszowa 
z 1437-1438 roku197. 

Tczew według tejże księgi płacił 168 marek i 1 floren, 
za przewóz przez Wisłę 50 m. Młyn na Młynówce posiadał 
6 kół, więc należał do większych198. 

Za czasów krzyżackich nie wymieniono z imienia tczew
skiego proboszcza w 1321 roku, który był jednym ze świadków. 
Funkcję dziekana tczewskiego w latach 1326-1327 pełnił Tycz-
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ko, proboszcz z Wielkiego Garca199. Z innych proboszczów 
z XIV w. warto wymienić Stefana, Pawła Strika i Rotcherusa200. 

Księga czynszowa bpa włocławskiego z początku XV w. wy
mienia w Tczewie 52 łany, z których dziesięciny zbierał wójt201. 

Do parafii w Tczewie w II połowie XVI w. należały Czy-
żykowy, Knybawa, Bałdowo,Śliwny, Rokitki, Suchostrzygi, 
Sztenbark i folwark Tczew202. 

Miasto Tczew w 1583 roku posiadało 4 świątynie: 
św. Krzyża, dominikanów, św. Jerzego i kaplicę. Kościół 
św. Krzyża posiadał przynajmniej 10 ołtarzy203. W tym cza
sie kościół św. Krzyża przejęli protestanci, zaś bp H. Rozra-
żewski określił go jako heretycki204. Odtąd luteranie utrzy
mywali w mieście pozycję dominującą205. 

W czasie I wojny szwedzkiej w 1626 roku Gustaw Adolf 
nakazał oddać kościół św. Krzyża protestantom206. 

Przy tym kościele istniała bogata biblioteka parafialna, 
a także szkoła parafialna. Wielu tczewian wybierało się tak
że na studia zagraniczne207. 

W wizytacji z 1649 roku czytamy, że kaplice w świątyni 
są opanowane przez protestantów, którzy nie chcą do nich 
dopuścić proboszcza208. 

Kolejny wizytator w 1686 roku z niekłamanym optymi
zmem zanotował, że kościół parafialny jest niczym bazy
lika209. Liczba katolików w 1703 roku wynosiła około 700 
osób i tyleż luteran210. W 1729 roku kościół miał 7 kaplic2". 

Według wizytacji z 1746 roku kościół św. Krzyża był 
w posiadaniu luteran przez 70 lat. Kościół św. Jerzego uległ 
ruinie, w jego miejsce luteranie postawili swój dom modli
twy. Komunikantów w tym roku było około 800, a luteran 
ponad tysiąc212. Statystyka z 1765 roku wymienia w kościele 
12 bocznych ołtarzy, 634 mężczyzn, 732 kobiety, 285 chłop
ców i 335 dziewcząt213. 

Źródła Dziejowe odnotowały w Tczewie w 1570 roku licz
nych przedstawicieli rzemiosł214, jak 5 piwowarów, 9 pieka
rzy o 3 różnych specjalnościach, 5 rzeźników, 8 szewców, 
5 kuśnierzy, 2 siodlarzy, garbarza, pantoflarza korkownika, 
6 kowali, 2 ślusarzy, 11 rzemieślników tekstylnych, 5 stolarzy, 
5 kołodziejów, 4 bednarzy, 2 wiadrowników, tokarza, stelma
cha, 2 cieśli, murarza, 6 garncarzy, 2 szklarzy i 1 balwierza215. 
Liczba domów w rynku wynosiła 25, w ulicach 111. Do mia
sta należało 108 włók216. Występująca w rejestrze z 1570 roku 
wieś Dirschaw to ulice, gdzie mieszkało 7 zagrodników. 

Przy zamku w 1565 roku mieścił się dwór. Do starostwa 
należały 2 folwarki - Zajączkowo i Słońca, młyn przed mia
stem o 6 kołach, poruszanych wodą bieżącą biegnącą rowem 
z Jeziora Lubiszewskiego217. Przy młynie był usytuowany 
tartak czyli piła218. Wodę do miasta doprowadzono rurami 
ze wspomnianego rowu. Później zbudowano jeszcze drugi 
młyn o 2 kołach219. Na Wiśle był czynny przewóz, a opłata 
za niego w 1565 roku wynosiła 20 marek. Jego właściciela
mi byli przeważnie mieszczanie. 

Lustracja z 1565 roku wspomina o rybitwie dirsowskiej 
czyli tczewskiej. Według księgi poborowej z 1570 roku 
mieszkało w Tczewie 15 rybaków220. 

Znacznego spustoszenia w mieście dokonały wojny 
szwedzkie, o czym informuje lustracja z 1664 roku. Dwór był 
spustoszony. Pozostało tylko 7 rybaków. Przewóz dzielił się 
na 16 części, z tych 11 trzymał Jakob Wilm. Wójtostwo spu
stoszało, podobnie jak i folwark Słońca221. Z 6 kół we młynie 
pozostały tylko 3222. Podobnie miała się rzecz w 1682 roku223. 

Do bardziej zasłużonych księży w Tczewie w omawia
nym okresie należeli: 

Jan Ignacy Stechonowski (-1714) prepozyt tczewski, ka
nonik kamieński i oficjał bydgoski224. 

Jakub Bernard Krolau (1677-1729) pełnił m.in. funk
cję dziekana starogardzkiego, tczewskiego, gdańskiego, 
a w konsystorzu gdańskim - sędziego surogata255. 

Jan Franciszek Fahl (1693-1750) studiował w Rzymie, 
dr obojga praw, kanonik, nieformalnie oficjał gdański226. 

Antoni Marcin Lipiński (1724-1774) pochodził z rodzi
ny szlacheckiej. Do jego ojca należało Skrzeszewo. Sprawo
wał funkcję kanonika kruszwickiego, dziekana lęborskiego 
i oficjała tczewskiego227. 

Franciszek Ignacy Piechowski (1748-1800), urodził się w 
Lipuszu, kanonik wolborski, oficjał, rezydował w Warszawie228. 

Największym intelektualistą i uczonym pochodzącym 
z Tczewa był Johann Reinhold Forster (1729-1798), który 
władał biegle wieloma językami. Zasłużył się na polu geo
grafii i przyrody. Badał tereny nad Wołgą, przebywał w An
glii i wykładał w Niemczech229. 

Po I rozbiorze Polski nastały trudniejsze czasy. Pruska 
komisja w dniu 13.9.1772 roku przejęła władzę w ratuszu 
przy zgromadzonej radzie miejskiej230. 

O ile w 1800 roku przewagę liczebną w mieście zyski
wała ludność wyznania ewangelickiego, to już w 1816 roku 
szala przechyliła się na stronę ludności katolickiej231. 

Statystyka z 1820 roku wyliczyła w Tczewie 176 dymów, 
754 luteran, 797 katolików, 6 mennonitów i 276 żydów232. 
Oto dalsze dane statystyczne: 1871 - ewangelików 44,1%, 
katolików 47,1%, 1910 - 44,27% ewangelików i 54,17% 
katolików233. 

Do najbardziej zasłużonych księży w okresie pruskim 
w Tczewie należy zaliczyć następujących: 

Piotr Nelke zasłużył się dla władz pruskich. Prowadził 
duszpasterstwo w Tczewie w latach 1835-1838. Nie zezwa
lał chórzystom na wykonywanie pieśni w języku polskim. 
Władze pruskie popierały jego awans na kanonika i został 
odznaczony Orderem Orła Czerwonego IV klasy234. 

Henryk Jan Mettenmeyer - proboszcz w Tczewie w la
tach 1838-1871. Przyczynił się do odnowienia kościoła para
fialnego. Z pomocą materialną przyszedł rząd pruski, jednak 
pod warunkiem przekazania kościoła podominikańskiego. 
On ogłosił krytyczny artykuł w sprawie upośledzenia języka 
polskiego w szkolnictwie elementarnym w Tczewie. Brał też 
udział w burzliwym prosynodzie w Pelplinie w 1849 roku 
jako delegat duchowieństwa dekanatu tczewskiego. Starał 
się załagodzić sytuację, gdy księża polscy domagali się uży
wania języka polskiego w kancelarii biskupiej i wykładania 
niektórych przedmiotów w seminarium w tymże języku - na 
co by się nigdy rząd pruski nie zgodził - dodał, by każdy 
z przemawiających używał swego języka czyli polskiego 
względnie niemieckiego235. Od 1853 roku był posłem do sej
mu pruskiego. Funkcję tę pełnił jeszcze w 1862 roku. 

Robert Sawicki (1871-1925) przeforsował w Tczewie 
sprowadzenie sióstr szarytek do miasta i nie zgodził się na 
niemieckie elżbietanki lub franciszkanki. Regencja z Gdań
ska oskarżała go przed biskupem L. Rednerem, że zaprowa
dził w kościele krzywdzące niemieckich katolików zmiany 
w nabożeństwach. Chociaż czuł się Niemcem na łamach 
„Dirschauer Zeitung" prowadził ostrą polemikę z miejsco
wym ewangelickim pastorem i czynnikami rządowymi. Do
czekał się godności protonotariusza apostolskiego i Orderu 
Orła Czerwonego IV i III klasy. Odnowił wnętrze kościoła. 
Był jednym z pionierów ruchu cecyliańskiego236. 

Na stan liczebny katolików w Tczewie rzucają światło 
następujące dane: katolickie: 1867 rok-parafia 5487, mia
sto - 2325, 1904 rok - miasto 7267, parafia 9956. 

Na początku XX wieku w akcję narodową włączyli się 
polscy księża, z których A. Mańkowski z Lubiszewa zało
żył Bank Ludowy. W 1906 roku przy jego współudziale po
wstała spółdzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik" kierowana 
przez Tadeusza Nowackiego237. W następnym roku zainicjo
wało swoją działalność Towarzystwo Ludowe z inicjatywy 
Aleksandra Kupczyńskiego238. 
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Okres międzywojenny najlepiej reprezentują dane 
nie tylko statystyczne z 1928 roku. Liczba dusz wynosiła 
wówczas 12850, w tym katolików Polaków było 11561, 
katolików Niemców - 1289, zaś całe miasto liczyło 22116 
mieszkańców, 20570 katolików, 1334 ewangelików, 80 pra
wosławnych, 120 żydów i 8 hodurowców239. 

Miastu szczególnie przysłużył się znany działacz naro
dowy ks. Aleksander Kupczyński (ur. w 1875 r.) proboszcz 
św. Krzyża od 1926 roku. Członek Towarzystwa Czytelni 
Ludowych, działał w polskim ruchu wyborczym, w 1912 
roku kandydował na posła do sejmu pruskiego. Pod koniec 
1918 roku musiał się ukrywać przed aresztowaniem przez 
władze pruskie. Z kolei pracował w Podkomisariacie Na
czelnej Rady Ludowej w Gdańsku, a w latach 1918-1920 
był członkiem Organizacji Wojskowej Pomorza, należał do 
Powiatowej Rady Ludowej, kierował początkowo dzielnico
wym sekretariatem Związku Ludowo-Narodowego na Po
morzu, a w 1920 roku wybrano go posłem do sejmu. Na lata 
1920-1939 przypadła jego działalność jako członka Narodo
wej Demokracji na Pomorzu. Pełnił funkcję prezesa Rady 
Nadzorczej Banku Ludowego w Gniewie. Aresztowano go 
latem 1940 roku, więziono w Gdańsku i wydalono z Pomo
rza do Berlina, gdzie zmarł 31.1.1941 roku240. 

Na uboczu nie pozostawała niemiecka mniejszość narodo
wa na Pomorzu. W Tczewie aktywnie działała organizacja Ver-
band Deutscher Katholiken, skupiająca praktycznie cała niemie
cką społeczność katolicką w Tczewie. Wydawała Pommerscher 
Tageblatt, a redaktorem był Krammuschke z Tczewa24'. 

Inną organizacją było od 1924 roku Deutsche Vereini-
gung in Sejm und Senat fur Polen, Netzegau und Pomme-
rellen. Jego pracami na lewobrzeżnym Pomorzu kierował 
zarząd w Tczewie, który blisko współpracował z konsulatem 
niemieckim w Toruniu242. 

Druga wojna światowa okazał się tragiczna dla miasta 
i powiatu. Hitlerowcy zamordowali ponad 600 mieszkań
ców, wywieziono około 1800 polskich rodzin243. 

Paul Preuss został proboszczem parafii św. Krzyża 
w Tczewie 21.10.1940 roku, a komisarzem biskupim na po
wiat 30.10.1940 roku. Polaków skazanych na egzekucję spo
wiadał odziany w mundur wojskowy244. Swoje przekonania 
polityczne przedstawił w liście z 31.12.1939 roku, skierowa
nym do Hitlera: Jestem katolickim duchownym w Gdańsku, 
członkiem NSDAP, mam 35 lat, w sierpniu i wrześniu byłem 
kapelanem w oddziałach gen. Eberhardta. Były to najpięk
niejsze dni mojego życia. Dalekie są mi wszelkie sprawy wy
znaniowe, chcę jednak służyć Panu, mój Fuhrerze, mojemu 
narodowi i ojczyźnie245. 

Do Tczewa przybył w zielonym mundurze Wehrmach
tu, często nadużywał alkoholu. Mieszkańcy Tczewa wspo
minają go poza tym pozytywnie, bo niczego złego Polakom 
nie zrobił. W czasie bombardowania Tczewa w 1945 roku 
spieszył do piwnic z posługą sakramentalną, dla tego, kto 
o nią prosił. Gdy ewakuowano miasto, nie wyjechał z niego. 
Pracującym w kościele nie szczędził pieniędzy. 

Po wyzwoleniu miał być proboszczem w Kleszczewie, 
względnie w Kłodawie246. Tam został aresztowany i przewieziony 
do Tczewa. Stąd uciekł do Niemiec, konspiracyjnie wywieziony 
przez żołnierzy radzieckich przy decydującej pomocy Pawła Ło
sińskiego, strażnika, który później został aresztowany. Preuss za
ocznie został skazany na karę śmierci przez polski sąd247. Zmarł 
21.10.1990 roku w Taunusstein, w diecezji Limburg248. 

Podczas II wojny światowej cierpienie dotknęło wie
lu Polaków z terenu tczewskiego. Zamordowano m. in. 29 
harcerzy, 42 nauczycieli, w prochowni 37, a w Szpęgawsku 
około 300 osób z powiatu. Na terenie miasta było kilka obo
zów pracy dla Polaków, Francuzów i Anglików249. Obroną 
polskich racji na tym terenie zajął się ruch oporu, w którym 

jako zastępca komendanta powiatowego TOW „Gryf Po
morski" zasłużył się Brzuska250. 

Na powojenną statystykę parafii rzucają światło nastę
pujące dane: 1947 rok - 11 tyś. katolików, 20 prawosław
nych, 50 protestantów, 1953 rok - 15 tyś. katolików, 1969 
rok- 19200, 1995 rok- 19000, 2009 rok- 15420. 

Nieprzeciętną pracowitością wyróżnia się ks. prałat Piotr 
Wysga. Podczas jego urzędowania już 13 razy pielgrzymowano 
pieszo do Częstochowy, przeprowadzono konserwację zabyt
ków tczewskiej fary, zorganizowano oratoria, sacrosongi i inne 
przedsięwzięcia kultury chrześcijańskiej251. 

Kościół św. Krzyża należy do cennych zabytków. 
Jest trzynawowy, z szeregiem bocznych kaplic i 9 bocz
nych ołtarzy. Zbudowany w stylu gotyckim, ceglany 
z 1 pol. XIV wieku, rozbudowany o rzędy bocznych ka
plic i nadbudowany w 2 poł. XIV w. Sklepienie odbudo
wano po 1577 roku, remontowany w latach 1839-1841 
i 1906-1916, halowy z masywną wieżą frontową252. 

Kościół famy mieści w sobie cenne zabytki sztu
ki. Ołtarz główny (barok, ok. 1690 roku), 8 bocznych oł
tarzy (barok, 2 ćw. XVIII w., pocz. XVIII w., ok. 1772 
roku, koniec XVII w., przełom XVIII w. i pocz. XIX w.), 
ołtarz boczny (rokoko, ok. 1792 roku), ambona (barok, 
2 ćw. XVIII w. ), 4 konfesjonały (rokoko, 2 poł. XVIII 
w.,) 3 feretrony (rokoko, 2 poł. XVIII w.), świecznik 
stojący (rokoko, 3 ćw. XVIII w.), monstrancja (barok, 
XVIII w.), 2 kielichy (gotyk, 1451 i 1492 rok), krzyż re-
likwiarzowy (gotyk, XV w.), pieta gotycka, krata sakra-
mentarium (gotyk, 2 poł. XV w.), zegar szafkowy (póź
ny barok, 1 poł. XIX w.), 2 lichtarze (gotyk, XV w.), 
4 lichtarze (gotyk, przełom XV i XVI w.), 2 lichtarze (renesans, 
przełom XVI i XVII w.), 2 świeczniki (wczesny barok, przed 
1668 rokiem i barok, przed 1700 rokiem)253. 

Obok fary stoi podominikański kościół św. Stanisława 
Kostki, gotycki, ceglany, z około połowy XIV, przeskle-
piony, jednonawowy, z ośmioboczną, częściowo wtopioną 
wieżą frontową254. 

W Tczewie poza wyznawcami katolicyzmu miesz
kają członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
(około 35 osób) i Kościoła Zielonoświątkowców (około 
300 osób) oraz świadkowie Jehowy (około 300 osób) 255. 
Do parafii należą również miejscowości Bałdowo i Knybawa. 

Parafia św. Maksymiliana Kolbego 
(Czatkowy) 

zatkowy są usytuowane nad Wisłą, na północ od mia
sta. Niegdyś należały do klasztoru cystersów w Pel
plinie. Najstarsza wiadomość o nich pochodzi z 1314 

roku, gdy doszło do zamiany gruntu między Zakonem Krzy
żackim i klasztorem cystersów256. W 1368 roku wielki mistrz 
zezwolił klasztorowi na połów ryb na Wiśle przy wsi Czatko
wy257. Tenże mistrz w 1382 roku dał zakonnikom dwie włóki 
łąk w zamian za ziemię na rów, który wykopano przez Czatko
wy258. OpatSzymon w 1556 roku wydzierżawił łąki po prawej 
stronie Wisły na 8 lat Ludwikowi Mersfeldowi za 46 marek, 
1 jesiostra i beczkę gdańskiego piwa rocznie259. Liczba włók 
w 1636 roku wynosiła 24 i 16 morgów260. 

Wizytacja Rozrażewskiego nie wymieniła Czatków. Dal
sze zmiany miały miejsce w 1594 roku, gdy opat Kostka wy
dzierżawił folwark Czatkowy za 1200 zł rocznie na 33 lata261. 
Kolejny opat Czapski w 1712 roku oddał dzierżawcom do
chód z przewozu na Wiśle262. Statystyka z 1780 roku informu
je nas, że we wsi było 164 katolików i 21 ewangelików 263. 

Czatkowy w 1820 roku liczyły 24 ogniska domowe, 32 
luteran, 48 katolików, dzieliły się na duże i małe Czatkowy. 
We wsi były czynne karczma i wyszynk264. 
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Statystyka kościelna z czasów pruskich jest następująca: 
1848 rok - 28 katolików, 1904 rok - 82, a spośród 59 dzieci 
w szkole tylko 12 było wyznania katolickiego. Frydrycho-
wicz wyliczył w 1885 roku 114 katolików, 61 ewangelików 
i 28 dysydentów265. Polska statystyka z 1928 roku wymienia 
w Czatkowach 222 katolików i 18 dzieci szkolnych w tej 
miejscowości. 

Kaplica tymczasowa i parafia w Czatkowach powstała 
w 1986 roku. Rocznik z 1995 roku wymienia w tej parafii 
Tczewskie Łąki i Czatkowy, także ul. Czatkowską, szkołę 
podstawową i 1987 wiernych. Parafia jest pw. św. Maksymi
liana Kolbego. Liczba dusz w 2009 roku wynosiła 2800. 

Parafia NMP Matki Kościoła 
(Suchostrzygi - Lunau) 

rzegorz M. powołując się na Kętrzyńskiego i Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego przyjmuje najstar
szą wiadomość o Suchostrzygach na rok 1338 i wów

czas miały stanowić własność zakonną, a także rycerską266. 
Wieś na początku XV w. (Lwnau) miała liczyć 21 łanów267. 

Księga czynszowa z lat 1437-1438 roku odnotowała 
w Suchostrzygach wieś rycerską (Lawnaw) na prawie mag
deburskim268. 

W II połowie XVI w. Suchostrzygi należały do parafii 
tczewskiej269 i posiadały 28 włók szlachcica Jana Knibaw-
skiego. We wsi była czynna karczma270. 

Suchostrzygi w 1682 roku opłacały od 292 morgów 14 
zł i 18 gr271. Statystyka z 1820 roku wymienia 28 dymów, 
85 luteran, i 134 katolików272. Kolejne dane wskazują na 
wzrost ludności katolickiej: 1848 rok - 128,1867 rok - 202, 
szkolnych dzieci wyznania katolickiego 24, 1904 rok - 414 
katolików i 140 dzieci szkolnych tego wyznania. 

Międzywojenna statystyka z 1928 roku wskazuje 802 
katolików, 116 dzieci katolickich, 10 ewangelickich. Miej
scowość należała wówczas do parafii Św. Józefa. Obecnie 
z tej miejscowości zachowały się jedynie ul. Suchostrzycka 
i Suchostrzygi Dworzec273. Nazwa tworzy zwartą dzielnicę 
zasadniczo między Kanałem Młyńskim a Aleją Solidarności. 

Parafia powstała w 1980 roku. Nowy kościół, zbudowa
ny z inicjatywy ks. Stanisława Cieniewicza, jest najwięk
szym w diecezji pelplińskiej. Jego poświęcenia dokonano 
w 1998 roku. Parafia liczyła w 1995 roku 18908 dusz, a w 
2009 roku - 13300274. O wielkości kościoła świadczy jego 
metraż: górny 2200 m 2, a dolny z salkami 1000 m2. Kościół 
ten wypełnia się jedynie na Pasterkę i Rezurekcję275. 

Dawne Rokitki należą do parafii w Lubiszewie, a tylko kil
ka domów do parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie. Miejsco
wość Prątnica wchodzi w skład parafii NMP Matki Kościoła. 

Nazwa Prątnica (Stangenberg) wywodzi się od rzeki, 
która niegdyś tam płynęła276. Jej nazwa zmieniała się kilka

krotnie: 1437 rok - Stangenberg, 1570 rok - Stangenbergk, 
1746 rok - Szembark, 1765 rok - Sztembark. 

Miejscowość w 1570 roku znajdowała się w posiadaniu 
szlachcica Jana Werdina, posiadała 6 włók ziemi, 11 ogrod
ników i karczmę277. J. F. Goldbeck zanotował tam szlachecki 
folwark z młynem i 6 dymami278, a w 1820 roku statystyka 
podaje 4 dymy, 4 luteran i 36 katolików279. Katolicka staty
styka odnotowała w 1848 roku 71 dusz, w 1867 roku - 55 
i w 1904 roku - 44. Obecnie na zachód od Al. Solidarności 
jest usytuowane osiedle Prątnica. 

Parafia św. Józefa 

nia 19.12.1915 roku rozpoczęły się nabożeństwa 
w domu św. Józefa. Towarzystwo Budowy Kościo
ła przejęło ten dom na własność dnia 2.6.1920 roku, 

a parafię założono 1.1.1921 roku. W 1928 roku należało 
do niej 7020 Polaków katolików i 700 katolików Niem
ców. Proboszczem wówczas był ks. Władysław Młyński280, 
inicjator budowy kościoła. Świątynia powstała w latach 
1931-1936 w stylu modernistycznego klasycyzmu281. 

Wyróżniającą się osobowością jest proboszcz ks. Antoni 
Dunajski. Posiada wyczulony zmysł estetyki, co przejawia 
się w wystroju wnętrza kościoła. Jest autorem kilku książek 
z zakresu teologii, filozofii, literatury oraz kilkuset artyku
łów publicystycznych. Pracuje również jako wykładowca 
Instytutu Teologicznego diecezji pelplińskiej w Tczewie 
i Kolegium Teologicznego w Pelplinie. 

Parafia w 1995 roku liczyła 14950 dusz, a w 2009 roku 
- 15420. Do zabytków należy zaliczyć w tym kościele po
lichromowaną Drogę Krzyżową prof. Gosienieckiego z Po
znania282. 

Parafia św. Franciszka z Asyżu 

bejmuje osiedle Wincentego Witosa na południo-
wo-zachodnim obszarze miasta do szosy Malbork 
- Starogard, a na wschód od osiedla przebiega Aleja 

Solidarności. Dzielnicę tę potocznie nazywa się Górkami. 
Parafia powstała w 1987 roku. W 1995 roku liczyła ona 1300 
dusz, a w 2009 roku - 1600. 

Budowę świątyni rozpoczęto w 1991 roku. Obecny pro
boszcz ks. Jan Buk otrzymał w 1997 roku tytuł Tczewianina 
Roku283. Do parafii należy Czarlin. 

Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

arafia jest usytuowana w dzielnicy Suchostrzygi przy 
ul. Jodłowej. Założono ją w 2004 roku i wtedy to 
wzniesiono tymczasową kaplicę. W 2009 roku było 

6100 parafian i 2 duchownych. 
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JAN KULAS 

Pierwszy żeglarz Rzeczypospolitej 

Pragnę Państwu przybliżyć sylwetkę kapitana żeglugi wielkiej Tadeusza Ziółkowskiego (1886-1940). Nie 
przypadkiem uchodzi on za „pierwszego żeglarza Rzeczypospolitej". Przez pierwsze lata był blisko związany ze 
sławną Szkołą Morską w Tczewie. Był również pierwszym komendantem żaglowca szkolnego „Lwów". Pełnił 
też eksponowane stanowisko komandora pilotów Portu Gdańskiego. W okresie II Rzeczypospolitej T. Ziółkow
ski był jednym z nielicznych uznanych i wysoko cenionych kapitanów żeglugi wielkiej, pochodzącym z polskiego 
Pomorza. 

adeusz Bonifacy Ziółkowski urodził się 5 czerw
ca 1886 roku w rodzinie chłopskiej, w Wiskitnie 
(niedaleko Bydgoszczy) na Pomorzu, jako syn 

Ksawerego i Pelagii, z domu Szulc. Do szkoły powszechnej 
uczęszczał w Wiskitnie, a następnie w Bydgoszczy. 

W wieku zaledwie 16 lat wyjechał do Hamburga, gdzie 
dostał się na szkolny statek żaglowy „Grossherzogin Eliza
beth". Pływał następnie jako młodszy marynarz na żaglow
cu „Anna", potem jako marynarz na szkunerze „Bessie" i na 
fregacie „Riverside". 

W latach 1905-1906 Tadeusz Ziółkowski uczył się 
w szkole marynarki handlowej w Hamburgu i po kilkumie
sięcznej praktyce na statku parowym „Thekla Bohlen" zdał 
egzamin na sternika dalekiej żeglugi. Po dwóch latach służ
by w stopniu III, a następnie II oficera pływał na parowcach: 
„Frascati", „Taormina", „Mailand" i „Savona". 

Po zdaniu wymaganych egzaminów uzyskał 7 lutego 
1910 roku stopień kapitana żeglugi wielkiej. Miał wówczas 
niespełna 24 lata. Dzięki pasji i uporczywej pracy spełnił 
swoje marzenia! Roczną obowiązkową służbę wojskową 
odbył na okręcie wojennym „Pommern". Następnie po
wrócił młody kapitan do marynarki handlowej i pływał 
w roli I oficera na znanych już sobie parowcach „Taormi
na" i na „Mailand". Konsekwentnie podnosił swoje kwali
fikacje. W 1914 roku otrzymał uprawnienia radiotelegra
fisty II klasy i został przyjęty do korpusu oficerskiego na 
linii żeglugowej Hamburg - Ameryka Południowa. Służył 
tutaj jako II oficer na dużym statku parowym „Cap Fini-
sterre". Rozwijając swoją dalszą karierę zawodową podjął 
pracę w służbie argentyńskich linii żeglugowych w Buenos 
Aires. Tutaj zastał go wybuch I wojny światowej. Miał 
wtedy zaledwie 28 lat. Stała przed nim otworem piękna 
kariera zawodowa w międzynarodowej żegludze. Niestety, 
jako obywatel Cesarstwa Niemieckiego został wcielony do 
marynarki wojennej na krążownik pomocniczy „Kronprinz 
Wilhelm". W stopniu podporucznika marynarki służył jako 
oficer wachtowy. Wiosną 1915 roku krążownik ten wraz 
z załogą został internowany w Newport-News, w Stanach 
Zjednoczonych (stan Wirginia). Po przystąpieniu Ameryki 
do wojny, okręt został uznany za znajdujący się w niewoli. 
Była to korzystna okoliczność dla młodego kapitana z Po
morza. T. Ziółkowski nie tylko ocalił życie, ale doskonale 
opanował znajomość języka angielskiego. Miał przed sobą 
otwartą przyszłość. 

W październiku 1919 roku powrócił do kraju. Wte
dy Pomorze na mocy postanowień traktatu Wersalskiego 
przygotowywało się do powrotu, do Polski. Stało się to 
dopiero w styczniu i w lutym 1920 roku. T. Ziółkowski 
w tym czasie przebywał u rodziny w Bydgoszczy. Tutaj 
odnalazł go główny twórca Polskiej Marynarki Handlowej 
i Wojennej (w latach 1918-1925) kontradmirał Kazimierz 
Porębski. 

Wraz z odrodzeniem się II Rzeczypospolitej, państwo 
nasze uzyskało dostęp do morza. 10 lutego 1920 roku od
były się symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. War
to pamiętać, że jeden z pierwszych rozkazów Marszał
ka Józefa Piłsudskiego, jeszcze z końca listopada 1918 
roku (!), dotyczył właśnie utworzenia Polskiej Marynarki 
Wojennej. Trzeba przyznać, że współtwórcom II Rzeczy
pospolitej nie brakowało wielkiej wyobraźni i pięknych 
marzeń. 
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W drodze do Tczewa 

nia 27 października 1920 roku Tadeusz Ziółkowski 
został powołany do służby w Polskiej Marynarce 
Wojennej. Został mianowany na komandora porucz

nika. Otrzymał wkrótce przydział do Komendy Portu Wojen
nego w Pucku. W stopniu porucznika marynarki pracował na 
statkach pogłębiarkach w Pucku. Wiosną 1921 roku został 
skierowany do dyspozycji Departamentu do Spraw Morskich 
Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. W kwietniu 
tego roku został zweryfikowany jako porucznik marynarki. 

W tym czasie w Tczewie już drugi rok funkcjonowała Pań
stwowa Szkoła Morska. Właśnie wówczas zakupiono dla niej 
(w Holandii) trzymasztowy żaglowiec, któremu nadano imię 
„Lwów". Dnia 4 września 1921 roku Tadeusz Ziółkowski zo
stał pierwszym komendantem tego historycznego statku szko
leniowego. W 1922 roku przeszedł do rezerwy, nadal pozosta
jąc dowódcą „Lwowa". Statek, jak i Szkoła Morska, przeszły 
wtedy do zarządu Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

W maju 1923 roku statek „Lwów" pod dowództwem kpt. 
Tadeusza Ziółkowskiego wypłynął w swój pierwszy daleko
morski rejs do Brazylii. Wyprawa zakończyła się pełnym sukce
sem. Polska bandera, po długiej nieobecności, znowu pojawiła 
się na morzach i na Oceanie Atlantyckim. Dla Polonii połu
dniowoamerykańskiej było to pierwsze spotkanie z odrodzoną 
Polską. Ziółkowskiemu ten rejs przyniósł dużą popularność 
i uznanie najwyższych władz państwowych. Został uhonorowa
ny Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. W 1924 roku 
na Zamku Królewskim Prezydent RP Stanisław Wojciechowski 
osobiście wręczył jemu nominację na komandora. 

W Porcie Gdańsk 

nia 4 marca 1924 roku Tadeusz Ziółkowski został 
wybrany w drodze konkursu na zastępcę komando
ra pilotów w Urzędzie Pilotów Portu Gdańsk, pod

ległego Radzie Portu i Dróg Wodnych. Jako jedyny polski 
kapitan spełniał bardzo wysokie wymagania zawodowe, sta
żowe, organizacyjne i językowe. Urzędnicy niemieccy byli 
przekonani, ze żaden Polak nie zda tak trudnego i wymaga
jącego postępowania konkursowego. 

Już w 1929 roku Tadeusz Ziółkowski objął główne 
stanowisko komandora pilotów w Urzędzie Pilotów Portu 
Gdańsk. Było to niezwykle ważne, bowiem komandor pi
lotów był kapitanem całego portu, w dodatku o rozległych 
kompetencjach. Niewątpliwie nie było to łatwe, ani zbyt 
przyjemne miejsce pracy. Wówczas bowiem Gdańsk był 
poddawany presji niemieckiej, a po 1933 roku rosnącemu 
naciskowi władz hitlerowskich. Warto wiedzieć, że mniej
szość polska w Gdańsku nie przekraczała 10 % ogółu ludno
ści. Jednakże pracowitość, rozwaga i kompetencje T. Ziół
kowskiego w Porcie Gdańsk były powszechnie szanowane. 

W Wolnym Mieście Gdańsku Tadeusz Ziółkowski szero
ko rozwijał swoje zainteresowania morskie i sportowe. Dał 
się też poznać z wyjątkowej pasji społecznej. Nie przypad
kiem w latach 1932-1939 był kierownikiem sportowo-że-
glarskim Polskiego Klubu Morskiego. Był jednym z głów
nych inicjatorów wychowania morskiego wśród harcerzy 
i młodzieży akademickiej. W niemieckiej wtedy Politechni
ce Gdańskiej zorganizował korporację studentów polskich 
„Rozewie". Nadto opiekował się Akademickim Związkiem 
Morskim i drużynami harcerskimi. W dzielnicy Gdańska 
- Nowy Port utworzył „Yacht Klub Polski". Polskie władze 

doceniały talent, pracowitość i zaangażowanie kpt. Tade
usza Ziółkowskiego w sprawy morskie i obronę polskiego 
stanu posiadania. Nie przypadkiem w 1938 roku po raz dru
gi przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi! 

Tadeusz Ziółkowski ma swoje zasługi w dziejach pol
skiego żeglarstwa. Niewątpliwie zasługuje na pamięć Pol
skiego Związku Żeglarskiego. Swoją pasją i zaradnością 
doprowadził do udziału polskiej ekipy żeglarskiej na Igrzy
skach Olimpijskich w 1936 roku, w Berlinie. Polska załoga 
jachtu „Korsarz" odniosła jeden z laurów olimpijskich. Na 
jej cześć marynarze hitlerowskiej Krigsmarine odegrali pol
ski hymn narodowy. 

Ziółkowski udzielał się również honorowo jako wicepre
zes Klubu Kapitanów Polskiej Marynarki Handlowej. Wy
soko ceniono jego kwalifikacje zawodowe. Był także stałym 
doradcą i konsultantem Polskiej Żeglugi Morskiej S.A. 

Latem 1939 roku został poddany generalnej próbie ognia. 
Doświadczony kapitan z Pomorza, doskonale wyczuwał 
zbliżającą się wojnę. To on właśnie odmówił wprowadze
nia do portu w Gdańsku niemieckiego pancernika (kolosa) 
„Schleswig-Holstein". Jako komandor i szef pilotów Portu 
Gdańsk skorzystał ze swoich uprawnień. Za tą odmowę zo
stał aresztowany 25 sierpnia 1939 roku. W wyniku natych
miastowego ostrego protestu polskiego rządu został po kilku 
godzinach zwolniony z aresztu, z prawem wykonywania do
tychczasowych obowiązków. 

Dnia 1 września 1939 roku o świcie Tadeusz Ziółkowski 
został ponownie aresztowany. Bez wahania odrzucił hitle
rowskie propozycje objęcia stanowisk w Kriegsmarine lub 
niemieckiej marynarce handlowej. Początkowo uwięziono 
go w Nowym Porcie, a następnie skierowano do obozu kon
centracyjnego w Stutthofie. Hitlerowcy nie zapomnieli jego 
patriotycznej, propolskiej postawy. Już 22 marca 1940 roku 
Tadeusz Ziółkowski został rozstrzelany przez Niemców. 
Zginął w jednej z pierwszych zbiorowych egzekucji działa
czy polskich w Gdańsku. Miał wówczas jedynie 54 lata. 

Po zakończeniu II wojny światowej Polacy nie zapo
mnieli o bohaterskim kapitanie żeglugi wielkiej Tadeuszu 
Ziółkowskim. Jesienią 1946 roku odbyła się ekshumacja 
zwłok. Trumnę złożono na cmentarzu na Zaspie, w Gdań
sku, dnia 4 kwietnia 1947 roku. 

W okresie powojennym pamięć o kapitanie Tadeuszu 
Ziółkowskim nie zaginęła. W 1963 roku statek Polskiej Że
glugi Morskiej otrzymał nazwę „Kapitan Ziółkowski". Jego 
imieniem nazwano Szkołę Podstawową nr 67 w Gdańsku 
i Szkołę Podstawową nr 39 w Bydgoszczy. T Ziółkowski jest 
także jednym z patronów Zespołu Szkół nr 7 w Gdańsku im. 
Zasłużonych Ludzi Morza. Na Targu Rybnym w Gdańsku znaj
duje się pomnik komandora Ziółkowskiego, wykonany przez 
artystę rzeźbiarza Stanisława Szwechowicza w 1989 roku. 
W 2006 roku w Porcie Gdańskim odsłonięto obelisk z tablicą 
poświęconą pamięci kapitana Tadeusza Ziółkowskiego, w 120. 
rocznicę jego śmierci. Podczas uroczystości przypomniano jego 
biografię, eksponując fakt, iż był on nazywany pierwszym że
glarzem Rzeczypospolitej! Obecnie Nabrzeże Ziółkowskiego 
należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc w Porcie Gdańskim. 

Kmdr Tadeusz Ziółkowski ożenił się w wieku 40 lat 
z córką ziemianina pomorskiego, Ludmiłą Żakowską. Z tego 
małżeństwa miał córkę Danutę, zamężną pod nazwiskiem 
Dancewicz. Obecnie państwo Dancewiczowie mieszkają 
w Warszawie. Staraniem rodziny wyszła kilka lat temu 
ciekawa książka poświęcona biografii kpt. Ziółkowskiego 
pt. „ Morzu oddany - Polsce wierny". 
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JACEK CHEREK 

70. rocznica 
agresji sowieckiej 

na Polskę 

dniu 17 września 1939 roku wojska ZSRR 
dokonały agresji bez wypowiedzenia wojny 
na terytorium II Rzeczypospolitej. Dla Polski 

walczącej z niemieckim agresorem był to cios w plecy. Atak 
sowietów był konsekwencją tajnego protokołu Ribbentrop-
Mołotow podpisanego w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Jed
nak 17 września w świadomości większości Polaków jest 
mniej znany niż data agresji wojsk niemieckich na Polskę 
w dniu 1 września 1939 roku. Dlatego od kilku lat tczew
skie koło Prawo i Sprawiedliwość przy pomniku ku pamięci 
ofiar terroru stalinowskiego w Parku Miejskim organizuje 
obchody upamiętniające to wydarzenie. Również w tym 
roku przy pomniku spotkali się: młodzież tczewskich szkół, 
samorządowcy, harcerze, kombatanci. Na uroczystościach 
był obecny Maciej Libiszewski, doradca Prezydenta RP. 
Podczas tych uroczystości wygłoszono okolicznościowe 
przemówienia. Starosta Witold Sosnowski zaapelował do 
zgromadzonej młodzieży, aby pielęgnowali pamięć o wyda
rzeniach przed 70 lat. Natomiast Prezydent Tczewa Zenon 
Odya wspomniał, że za czasów PRL nie można było mówić 
o agresji ZSRR na Polskę „Gdy byłem w wieku tej młodzie
ży, która dzisiaj tutaj się zgromadziła, wszelkie informacje 
o tym, co działo się 17 września były zakazane. Nie mówiło 
się o tym w szkole, nie można było przeczytać w książkach, 
w prasie. Jedynym źródłem informacji byli nasi rodzice, któ
rzy kultywowali pamięć o tych straszliwych wydarzeniach. 
Gdyby nie oni, ich pamięć, być może teraz przechodzili by
śmy obojętnie obok tej daty. Dziś możemy oficjalnie składać 
hołd ofiarom stalinizmu. To zwycięstwo Solidarności i na
szego narodu". 

Na uroczystościach była obecna wdowa po Sybira
ku, Danuta Hebel, która opowiedziała o trudnej sytuacji 
ludności Polskiej zesłanej na Wschód: „Latem na Syberii 
temperatury dochodziły do 45 stopni, zimą mróz sięgał 
-50 stopni. W tak ciężkich warunkach trzeba było żyć i pra
cować. Potem po latach, już w Polsce, nie można było o tym 
wspominać". 

O okolicznościach i skutkach napaści ZSRR na Polskę 
przypomniał Kazimierz Ickiewicz, dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych w Tczewie. Treść przemówienia publikujemy 
obok. 

Na koniec uroczystości przedstawiciele władz państwo
wych, samorządowych, szkół, kombatantów i organizacji 
pozarządowych złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

17 września 1939 

Każdego roku, w dniu 17 września, wspomi
namy tragiczne wydarzenie w dziejach naszego 
narodu, jakim była agresja wojsk radzieckich na 
Polskę. Po zbrojnym uderzeniu ze strony hitle
rowskich Niemiec we wrześniu 1939 roku, był to 
już drugi wstrząs dla Rzeczypospolitej. Polacy 
nie spodziewali się napaści od wschodu, nie wie
dzieli bowiem o tajnym porozumieniu Hitlera 
i Stalina. 

d momentu uderzenia na Polskę Armia Czerwona 
dokonywała wielu zbrodni wojennych, mordując 
jeńców i masakrując ludność cywilną. Ocenia się 

że ich ofiarą padło ok. 2,5 tys. żołnierzy polskich i policjan
tów oraz kilkuset cywilów. Jednocześnie radzieccy dowódcy 
wojskowi wzywali ludność cywilną do mordów i przemocy. 
Dowódca Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej w jednej 
z odezw napisał: Bronią, kosami, widłami i siekierami bij 
swoich odwiecznych wrogów - polskich panów. Największe 
zbrodnie popełniono w Rohatynie, gdzie dokonano rzezi na 
żołnierzach polskich i ludności cywilnej: Grodnie, Nowo
gródku, Sarnach i Tarnopolu oraz w Wołkowysku, Oszmia-
nie, Świsłoczy, Mołodecznie i Kosowie Poleskim. Według 
niektórych relacji w Grodnie doszło do wiązania polskich 
jeńców i ciągnięcia ich czołgami po bruku Do dramatycz
nych wydarzeń doszło także w Chodorowie, Złoczowie 
i Stryju. W pobliżu Wilna żołnierze Armii Czerwonej roz
strzeliwali wziętych do niewoli żołnierzy Wojska Polskie
go. Mszcząc się za opór stawiany w Grodnie poddających 
się żołnierzy WP masowo rozstrzeliwano. Przedstawiciele 
Armii Czerwonej łamali także postanowienia umów doty
czących złożenia broni. 22 września 1939 dowódca obrony 
Lwowa gen. Władysław Langner podpisał z dowództwem 
radzieckim kapitulację, przewidującą m.in. bezpieczny wy
marsz wojska, policji i oficerów w kierunku granicy z Ru
munią, po uprzednim złożeniu broni - umowę tę złamano 
wywożąc wszystkich w głąb ZSRR. Podobnie postąpiono 
z obrońcami Brześcia i zgrupowaniem KOP (po rozbiciu 
w dniu 1 października 1939 w bitwie pod Wólką Wytycką), 
natomiast wszystkich pojmanych żołnierzy 135. pułku KOP 
Armia Czerwona rozstrzelała na miejscu. 

Armia Czerwona wymordowała ogniem z karabinów 
maszynowych nieuzbrojonych kadetów ze Szkoły Oficerów 
Policji w Mostach Wielkich po zgromadzeniu kadetów na 
placu apelowym i odebraniu raportu od komendanta szkoły. 

Żołnierze Armii Czerwonej z premedytacją zamordowa
li też pod Sopoćkiniami dowódcę Okręgu Korpusu Nr III 
w Grodnie gen. Józefa Olszynę-Wilczyńskiego oraz jego 
adiutanta. Świadkami egzekucji generała i jego adiutanta strza
łem w tył głowy była jego żona i kilkanaście towarzyszących 
jej osób. Faktycznie, jako dowódca okręgu korpusu generał 
Olszyna-Wilczyński pełnił jedynie funkcje administracyjne 
i nie dowodził oddziałami wojskowymi w czasie wojny. 
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Delegacje tczewskich szkół składają kwiaty 
przy pomniku 

Ks. prałat Piotr Wysga odmawia modlitwę za dusze 
pomordowanych 

Poczty sztandarowe tczewskich organizacji oddają hołd pomordowanym 

W ślad za oddziałami Armii Czerwonej posuwały się 
wojska i oddziały specjalne NKWD, dokonujące natych
miast masowych aresztowań (lub egzekucji) elit lokalnych 
według przygotowanych uprzednio list proskrypcyjnych, 
przy pomocy lokalnej agentury komunistycznej i zorganizo
wanych bojówek (tzw. milicja ludowa). 

Aresztowania były na porządku dziennym. Do tego 
dochodziły masowe wywózki Polaków w głąb ZSRR. 
Blisko 250 tysięcy polskich żołnierzy zostało uwięzio
nych i wywiezionych do łagrów. Ponad 20 tysięcy ofi
cerów zamordowano w Charkowie, Katyniu, Kozielsku. 
W latach 1940-1941 w czterech wielkich akcjach wywóz
ki deportowano w głąb ZSRR 1080 tysięcy osób - nauczy
cieli, lekarzy, inżynierów, pracowników państwowych, 
działaczy politycznych. Wywożono całe rodziny - od nie
mowląt po starców. Była to akcja celowego wyniszczania 
polskiej inteligencji - warstwy, która zawsze stanowiła 
ostoję polskości. Uwzględniając wywózki powojenne, 
na wschód deportowano blisko 2 miliony obywateli pol
skich. Do 1956 roku do Polski wróciło około pół miliona. 
Większość zesłańców rozproszyła się po świecie, uległa 
fizycznej eksterminacji lub pozostała w azjatyckiej części 
ZSRR. 

Dzień 17 września jest obecnie poświęcony pamięci 
tych, którym przyszło na obcej ziemi, z dala od ojczyzny, 
doświadczyć okrucieństwa oprawcy. Wielu nie było w sta
nie znieść katorżniczej pracy, głodu, chorób, ciężkich wa
runków klimatycznych. Wielu na tej „nieludzkiej ziemi" 
pozostało na zawsze. 

Trzeba wiedzieć, że przez wiele lat, jeszcze długo po za
kończeniu II wojny światowej, nie wspomniano o 17 wrze
śnia ani jednym słowem. Mało tego, na prześladowania, karę 
więzienia czy nawet na utratę życia skazywano osoby, które 
próbowały nagłaśniać ten temat. To, że możemy się obecnie 
tutaj spotkać, na co dzień mówić własnym językiem, cieszyć 
się wolnością, zawdzięczamy właśnie temu, że Polacy nie 
zapomnieli skąd wyrośli i kim są, i nigdy nie wyrzekli się 
prawdy o swojej przeszłości. 

Dziś możemy bez przeszkód mówić o historii prawdzi
wej. Możemy mówić o patriotyzmie, który jest uniwersal
ną wartością, ale którego nie można się nauczyć. Trzeba tę 
wartość stopniowo w sobie budować. Budujmy więc świa
domość polskości w jednoczącej się Europie i dajmy jej do
wody, mając na uwadze słowa Stefana Kardynała Wyszyń
skiego: Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska. 
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JAN EJANKOWSKI 

Krwawa 
Kociewska Jesień na ziemi gniewskiej 

część ostatnia 

S^NJT? ajpierw hitlerowcy zabierają z gniewskiej plebani 
l\ ks. proboszcza Leona Kurowskiego, 1. 66, patrona 

ci> \J Towarzystwa Ludowego, organizatora strajku szkol
nego na terenie lalkowskiej parafii, współautora „Nowego 
Śpiewnika Polskiego z melodiami dla Towarzystw Ludo
wych w Prusach Zachodnich". To wspaniałe dzieło zosta
ło wydane na początku XX wieku w Pieniążkowie. Wraz 
z proboszczem zostali aresztowani jego wikariusze: Ignacy 
Budzisz i Bolesław Delewski. Stało się to 24 października 
1939 roku, rano. Aresztowany zostaje przebywający u ro
dziców w Gniewie ks. dr Józef Smoczyński, prof. Semina
rium Duchownego w Pelplinie. Następnie kierownik szkoły 
w Gniewie Franciszek Widźgowski, 1. 51, świetny polonista 
i wychowawca. Kilkakrotnie odznaczony m.in. Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (27.10.1929), 
medalem za długoletnią nienaganną służbę w szkolnictwie, 
radny. To z jego inicjatywy we wrześniu 1933 roku z okazji 
trzechsetnej rocznicy urodzenia króla Jana III Sobieskiego 
stanął przed szkołą jego pomnik, który hitlerowcy zniszczyli 
we wrześniu 1939 roku. Wraz z kierownikiem aresztowano 
nauczyciela Alojzego Gardzielewskiego, 1. 55. Później na
czelnika poczty Lucjana Malaka, 1. 40 i jego współpracow
nika Jana Wiśniewskiego, 1. 37, członka Polskiego Związku 
Zachodniego, prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych. 

Zabrano również prawników, pracowników miejscowe
go sądu i adwokatów: Pawła Barańskiego, 1. 36, prezesa OSP 
w Gniewie, Brunona Ludwiga, 1.46, prezesa „Sokoła" w Gnie
wie, komornika sądowego Jana Kiersza i dozorcę sądowego 
Leona Samulewskiego, 1. 55, członka Związku Zachodniego. 

Franciszek Widźgowski, Kupiec Roman Wiese 
kierownik szkoły - zasłużony działacz 

w Gniewie (1898-1939) w Gębicach i Gniewie 

Zdjęcie ślubne Lucjana Malaka 

Kolejnymi byli urzędnicy administracji: Stanisław Cejrowski, 
1. 47, członek Bractwa Kurkowego i Wojciech Rólski, 1. 52. 
Kupcy: zbożowiec Jan Kowalski, 1. 29, Konrad Solecki, 1. 39, 
drogista Alfred Wawrzynowicz i Roman Wiese, 1.59. Rze
mieślnicy: stolarz Jan Heiduckie, 1. 30, wybitny działacz naro
dowy, kominiarz Alfred Górkę, 1. 32 oraz robotnicy: Wacław 
Bereza, Piotr Brzezowski, 1. 39 i Willy Matuszczak, 1. 37. 

Aresztowano również pracowników służby zdrowia: denty
stę Leona Kujawskiego, 1. 49 i aptekarza Emila Ponczka, 1. 39. 

W ręce oprawcy wpadli: kolejarz Antoni Kieszkowski, 
1.49, strażnik graniczn Bronisław Pawski, 1. 49 i Krzyża-
lewski, 1. 49 oraz rolnicy: Jan Kowalski z Gniewu, Teo
fil Lipkę, 1. 46 z Ciepłego, August Klejszmidt, 1. 39, Jan 
Szumalla, 1. 50 i Jan Głowiński z Polskiego Gronowa. 
Jak oświadczają najbliżsi oprawcy zabrali Jana Głowińskie
go tak jak stał, w roboczym ubraniu i korach na nogach. Nie 
pozwolono mu pożegnać się z rodziną. 

Wymienieni zostali zamordowani w Lesie Szpęgawskim 
w miesiącu październiku i listopadzie 1939 roku. 

Unicestwiono również z tego terenu ośmiu umysłowo 
chorych ludzi. A ten ostatni akt męczeńskiej drogi zrelacjo
nował prokuratorowi po wojnie, naoczny świadek, które
mu cudem udało się zbiec znad grobu, Bolesław Chwalana 
z Dębowa: (...) W czasie jazdy tą drogą (leśną ze Starogar
du Gdańskiego), stojący z tyłu esesman krzyknął: „Hande 
hoch!" wszyscy ręce wzięli do góry. (...) Autobus zatrzymał 
się na zrębie leśnym (...). Rozstrzeliwanie odbywało się 
w taki sposób, że kierowca, jadący w kabinie esesman i le
śniczy ustawili się wzdłuż dołu, po przeciwnej stronie nasy
pu natomiast esesman jadący z tyłu wyprowadzał drzwiami 
po trzech, doprowadzając nad dół (...). Wspomniani dwaj 
esesmani i leśniczy dokonywali egzekucji, oddając strzały 
z tyłu (...), z odległości około 8 metrów." (Prokuratura Po
wiatowa w Elblągu, sygn. Akt Ko. 188/67, ss. 6-7). 

Źródła: 
1. Inż. J. Kołek, Stan życia politycznego i społecznego na Pomorzu, 

Toruń 1927 (maszynopis), s. 27; 
2. Milewski J., Szpęgawskie sanktuarium kultu ofiar hitleryzmu 

(1939-1945), Starogard Gd. 1997; 
3. Szpęgawsk, Gdynia 1959; 
4. Ustne relacje członków rodzin pomordowanych. 
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CZESŁAW GLINKOWSKI 

Na starzenie się nie mają czasu 

Trzeba żyć człowieku 
Seniorze XXI wieku, 
żyć pomimo trudów. 
Trwać naprzeciw wszystkiemu 
z losu ślepego drwić 
z bólu często się śmiać 

Amelia Górka 

administrowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej pisałem obszernie w książce „Tczew na 
przełomie XX i XXI wieku". Przypomnę jedynie, 

że do roku 1990 pomoc społeczna, świadczona przez władze 
miejskie ograniczała się do zaspokajania niezbędnych potrzeb 
życiowych tych podopiecznych, którzy trwale lub losowo 
nie mogli tego uczynić własnymi środkami. Wtedy, oprócz 
36 pracowników socjalnych, pomocą zajmowały się jeszcze: 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, 
Caritas i w ograniczonym stopniu Liga Kobiet. Po roku 1990 
jedynie MOPS ustawowo zobowiązany jest sprawować pomoc 
społeczną w mieście. Zakres działalności jest wszechstronny 
i wymaga licznej i wyspecjalizowanej obsady kadrowej. 

Główne zadania MOPS pozostały niezmienne tj. roz
wiązywanie trudnych problemów społecznych wśród grup 
ludności wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniami z róż
nych życiowych przyczyn. Ludzi tych cechuje bezradność 
i bierność, więc wymagają indywidualnych kontaktów 
z pracownikami socjalnymi. 

W ostatnich latach obserwuje się, że o wsparcie i facho
wą pomoc wystąpili aktywni mieszkańcy w wieku popro
dukcyjnym, których ogólna liczba stale wzrasta i aktualnie 
w Tczewie stanowią 14,3% całej miejskiej populacji. Wśród 
tych mieszkańców są najmłodsi emeryci, dziarscy seniorzy, 
ale także niedołężni, chorzy i samotni. Ci pierwsi i drudzy 
poszukują propozycji grupowego zagospodarowania czasu 
wolnego. Tym mieszkańcom naprzeciw wychodzi Forum 
Inicjatyw Społecznych MOPS. Stworzono warunki do zinte
growanych działań w postaci umowy partnerskiej z Uniwer
sytetem III Wieku, Polskim Związkiem Emerytów, Renci
stów i Inwalidów, Środowiskowym Domem Samopomocy, 
Fundacją Domu Kultury, Polskim Komitetem Pomocy Spo
łecznej i w efekcie powstał program pomocy dla seniora. 

Oto niektóre inicjatywy tego programu. Oby tczewskie 
formy działania aktywnych seniorów, oparte o ich autorskie 
programy i nowatorskie narzędzia, stopniowo obejmowały 
coraz szersze ich kręgi. 

Najdłużej funkcjonują „Wczasy na działkach", zapocząt
kowane w latach 80. przez PKPS. Aktualnie letni program 
dla seniorów organizowany jest w Zespole Opiekuńczym 
MOPS. Letni wypoczynek na świeżym powietrzu połączony 
jest ze specjalną gimnastyką i rehabilitacją. Są także impre
zy kulturalne, wycieczki i spotkania. 
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Długą tradycję ma Uniwersytet III Wieku, który rozpo
czął działalność w 1997 roku przy Ośrodku Opiekuńczym. 

Celem Uniwersytetu jest umożliwienie aktywności in
telektualnej osobom starszym, ułatwienie nawiązywania 
kontaktów z ludźmi o podobnych aspiracjach i zaintereso
waniach. Ma on również na celu niwelowanie zaników wię
zi społecznych oraz rozwiązywanie problemów, wynikają
cych ze starzenia się i zmianą w pełnionych rolach. Ważne 
jest także przełamanie bariery osamotnienia i izolacji osób 
starszych. W ramach zajęć Uniwersytetu seniorzy mogą nie 
tylko spotykać się, zawierać nowe przyjaźnie, ale również 
uczestniczyć w wykładach i warsztatach, zajęciach prak
tycznych, których zakres i tematyka dostosowywana jest 
na bieżąco do potrzeb i zainteresowań uczestników. Przy
goda z wiedzą okazała się atrakcyjnym sposobem uczest
nictwa w kulturze, możliwością porównania, uzupełnienia 
dotychczasowych wiadomości oraz okazją spotkań ludzi 
o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach. Wykłady 
z różnych dziedzin odbywają się raz w miesiącu. Dotyczą 
spraw aktualnych, wiedzy o zdrowiu, wiedzy o technice, 
wiedzy o obrzędach świątecznych. 

Od trzech lat jest stowarzyszeniem i samodzielnym part
nerem Forum Inicjatyw Społecznych organizującym wykła
dy np.: Godność osoby ludzkiej, Wpływ żywienia na orga
nizm ludzki, Selektywna zbiórka odpadów, Prawne problemy 
życia codziennego i wiele innych tematów. Na jednym ze 
spotkań mówiłem o twórczości literackiej i publicystycz
nej tczewian. Są także lektoraty języków obcych, warsztaty 
komputerowe, gimnastyka usprawniająca, zajęcia na base
nie oraz warsztaty kulinarne, krawieckie i rękodzieła arty
stycznego. Frekwencja jest bardzo wysoka. Średnio około 
50 seniorów w każdym roku akademickim bierze udział 
w wykładach. 

W I połowie 2002 roku rozpoczęto realizować projekt 
„Ludzie starsi w XXI wieku", a w jego programie „Senior 
potrafi" przy wsparciu kadry MOPS i wolontariuszy senio
rzy nabrali teoretycznych i praktycznych umiejętności użyt
kowania najnowszych narzędzi postępu technologicznego. 
W ramach tego programu liczna grupa seniorów zdobyła 
umiejętności posługiwania się komputerem, w tym korzy
stania z Internetu, poznała także najbardziej dostępną tech
nologię telefonii komórkowej. Warto podkreślić, że zdobyte 
umiejętności seniorzy przekazują swoim rówieśnikom. 

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku były śmiałą 
inicjatywą seniorów. Tczewskie wybory 2004 roku były 
pierwszym takim przedsięwzięciem w Polsce. W sześciu 
już edycjach udział wzięło 86 osób powyżej 70 roku życia. 
Uczestnictwo w wyborach gwarantuje dziarskim emerytom 
wiele satysfakcji, pozwala zachować radość życia, a licznym 
widzom przynosi świetną zabawę. Doświadczenia z przygo
towań do wyborów wykorzystano przy organizacji karnawa
łowych balów przebierańców. 
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Laureaci finału Wybory Miss 
i Mistera Złotego Wieku 2008 

Kolejny projekt realizowany pod nazwą „Cafe senior", 
którego rolą jest stworzenie miejsca przyjaznego osobom 
starszym. Jednocześnie chodzi o to, aby bywalcy kawia
renki aktywnie umysłowo i fizycznie spędzali wolny czas. 
Tu się spotykają, nawiązują kontakty osobiste, tworzą się 
grupy samopomocy. Spotkania z działaczami społecznymi, 
samorządowcami i specjalistami z rożnych dziedzin życia 
gospodarczego pozwalają lepiej poznać środowisko społecz
no-gospodarcze miasta. Przez projekt „Cafe Senior" jego 
uczestnicy nie tylko się integrują, ale nabywają pewności 
o swojej aktywności towarzyskiej oraz społeczno-kulturalnej. 
Swoją aktywnością przekonują otoczenie, że są niezależni, 
umieją się samorealizować i wzajemnie sobie pomagać. Spo
tykają się w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych 2 razy w 
tygodniu, a w 2008 kawiarenkę odwiedziło 358 osób. 

Tylko wysoki stopień aktywności seniorów, umiejętne 
integrowanie ich wielorakich zainteresowań i potrzeb po
zwoliło w 2005 roku na uruchomienie projektu „Bank Czasu 
- Bankiem Życzliwości". Jest to partnerstwo seniorów pra
cujących w różnych stowarzyszeniach, których celem jest 
zapewnienie wysokiego poziomu realizacji wymienionego 
projektu. Chodzi w nim o wyrównywanie szans i promowa
nie równego udziału niepełnosprawnych i starszych w życiu 
miejskiej społeczności. A cała machina ludzkiej życzliwości 
tworzy sieć oparcia społecznego i ruchu samopomocy. 

„Bank Czasu - Bankiem Życzliwości" nie marnuje 
w Tczewie czasu, rozkręca się z roku na rok i przyjmowa
ny jest z życzliwością już od pięciu lat. Realizuje przede 
wszystkim idee aktywizacji społecz
nej osób wykluczonych w ramach 
ruchu samopomocy. Godziny poświę
cone na rzecz drugiej osoby nie tylko 
sprzyjają integracji międzyludzkiej, 
pozwalają pozbyć się kompleksów, 
przemóc słabości wynikające na przy
kład z choroby czy wieku. Uczestnicy 
projektu szybko poszerzyli katalog 
usług o nowe formy wymiany. 

W 2007 roku projekt działalności 
został laureatem pierwszej nagrody 
w V edycji Ogólnopolskiego Kon
kursu „Równe szanse, równy dostęp 
2007". Bank otrzymał wtedy sto ty
sięcy złotych, które przeznaczono na 
dalsze wzbogacenie (rozszerzenie) 
jego działalności. Realizatorzy pro

jektu po pięciu latach jego funkcjonowania podkreślają, 
że najważniejszy dziś rezultat to uruchomiony potencjał 
samopomocy tkwiący w tczewskim środowisku seniorów. 
Seniorzy, w tym niepełnosprawni, wcześniej samotni i nie
dowartościowani, teraz zachęcają innych, że warto wyjść 
z domu i spędzać czas na wspólnej pracy czy rozrywce. War
to podkreślić i to, że bankowicze wspierają pracowników so
cjalnych, odwiedzają podopiecznych, wypożyczają książki 
i przynoszą je choremu, dokonują napraw i wykonują drob
ne prace domowe. 

Obok omówionych propozycji seniorów na rzecz se
niorów są projekty skierowane do węższych grup ludzi 
starszych. Między innymi grupa pięciu osób uczestniczyła 
w projekcie „Senior na topie przyrody". Tu uczestnicy spę
dzając czas wolny na łonie natury skorzystali z fachowej 
pomocy zawodowych fotografików, a wykonane przez nich 
samych zdjęcia prezentowano na wystawie „Foto Maraton 
Seniora". 

Imprezą integrującą seniorów, a jednocześnie zwracają
cą uwagę na istotę starości w społeczeństwie i naszym mie
ście są Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej. 
Organizacja tych obchodów łączy seniorów z tymi wszystki
mi, którzy mogąi co ważne coraz częściej i liczniej włączają 
się do eliminowania wykluczenia osób za względu na wiek, 
chorobę czy upośledzenie fizyczne. 

Na temat funkcjonujących w Tczewie projektów sami 
seniorzy napisali następujące publikacje: „Senior też potra
fi", „Ludzie starsi w XXI wieku", „Senior bliżej Europy". 
Wydana została także dokumentacja wyborów Miss i Mi
stera Złotego Wieku. W 2008 roku wydano cztery numery 
kwartalnika „Bankowicz" dokumentujące dokonania pro
jektu „Bank Czasu -Bankiem Życzliwości". 

Prężnie działający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
profesjonalnie rozpoznał możliwości tkwiące w licznej po
pulacji ludzi w wieku poprodukcyjnym. Wśród nich znalazł 
aktywnych partnerów. Stworzył im warunki do realizacji ko
lejnych inicjatyw, które przetwarzali w konkretne projekty. 
Czas wolny seniorów wypełniał się z roku na rok nowymi 
zajęciami skierowanymi właśnie do wszystkich chętnych 
rówieśników. 

Olbrzymią rolę obok zajęć dla seniorów sprawnych od
grywa wzajemna wymiana usług, dzielenie się z innymi oso
bami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Duża grupa 
tczewskich seniorów może powiedzieć, że ich życie nabrało 
radości, czują się spełnieni i potrzebni innym. 

Uczestnicy projektu Bank Czasu - Bankiem Życzliwości 
fot. ze zbiorów MOPS w Tczewie 
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ALICJA GAJEWSKA 

Jak zostałam matką chrzestną 

szystko zaczęło się w grudniu 2008 roku, kiedy 
zadzwonił do mnie Mariusz Szmidka - zastępca 
redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego" 

z propozycją wzięcia udziału w konkursie na matkę chrzestną 
m/s „Kociewia". Zgodziłam się. Kandydatek było 10, gło
sowali czytelnicy gazety. Ku mojemu zaskoczeniu okazało 
się, że to ja zdobyłam najwięcej głosów. Jednak decydujący 
głos miała kapituła Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. 
W marcu 2009 roku dowiedziałam się, że to ja będę matką 
chrzestną m/s „Kociewie". Bardzo się z tego ucieszyłam. 
Chrzest odbył się w październiku 2009 roku. 

21 października o godz. 8.37 wyruszyłam w drogę, do 
dalekich Chin. Pociąg pośpieszny przybył do Szczecina po 
południu. Na dworcu czekał na mnie samochód Polskiej 
Żeglugi Morskiej Szczecin i Małgorzata Pasikiewicz. Pani 
Małgorzata wcześniej kontaktowała się ze mną telefonicz
nie omawiając wszelkie sprawy dotyczące chrztu statku m/s 
„Kociewie". O godz. 16.30 odbyło się spotkanie z Pawłem 
Szynkarukiem, dyrektorem PŻM, Andrzejem Cieślińskim, 
dyrektorem finansowym i p. Małgorzatą. Otrzymałam cer
tyfikat mianowania na matkę chrzestną m/s „Kociewie" oraz 
wykaz matek chrzestnych PŻM Szczecin, a także książkę 
„Kotwica w sercu", wydaną z okazji 55-lecia Polskiej Że
glugi Morskiej w Szczecinie, prezentującą matki chrzestne 
statków PŻM Szczecin. Po spotkaniu Pani Małgosia opro
wadziła mnie po mieście. 

Następnego dnia o godz. 9.00 wyruszyliśmy do Berlina. 
Razem z Krzysztofem Regułą z pionu technicznego PŻM 
i Teresą Malisą - matką chrzestną m/s Polesie oraz Andrze
jem Cieślińskim - dyrektorem finansowym PŻM. Stąd po
lecieliśmy do Frankfurtu, a następnie do Pekinu. W stolicy 

Przywitanie z chrześniakiem 

Chin wylądowaliśmy 23 października o godz. 9.45 czasu 
miejscowego (w Polsce była godz. 3.45, a więc późna noc, 
albo bardzo wczesny poranek). Po zameldowaniu się i roz
pakowaniu w hotelu wyruszyliśmy na pierwszy spacer po 
Pekinie. Zhang Yao, przedstawiciel CSOC - Zjednoczenia 
Przemysłu Stoczniowego pokazał nam Świątynię Nieba 
i Świątynię Lamy w Pekinie. Następnego dnia dołączyła 
do naszej 5-osobowej grupy, przesympatyczna rodzina Że-
lasko: Piotr, Urszula i ich urocza córeczka Ania. Piotr pro
wadzi placówkę PŻM w Szanghaju, gdzie mieszka wraz 
z rodziną. Przylecieli na uroczystości chrztu i odbioru statku 
m/s „Kociewie". Razem wyruszyliśmy zwiedzać Pałac Let
ni Cesarzowej oraz Zakazane Miasto. Byliśmy również na 
placu Tienanmen. 

25 października - w niedzielę - wielkie święto dla Te
resy Malisy - chrzest i wodowanie statku m/s Polesie. Rano 
po śniadaniu i wymeldowaniu z hotelu wyruszyliśmy samo
chodem do Tianjin - miasta, w którym znajduje się stocznia 
Xingang. Podróż ośmiopasmową autostradą trwała prawie 
3 godziny. Pomimo niedzieli był ogromny ruch. W pewnym 
momencie utknęliśmy w korku. Okazało się, że w Chinach 
podczas mgły zamykane są autostrady. Zapowiadała się bar
dzo długa podróż. Na szczęście kierowcy udało się zjechać 
z autostrady i bocznymi drogami dojechaliśmy do Tianjin, 
omijając zakorkowaną przez mgłę autostradę. 

W hotelu Teda International rozpakowaliśmy się i już 
o 14.30 wyjeżdżaliśmy do stoczni Xingang na chrzest i wo
dowanie m/s Polesie. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele stoczni 
Xingang, Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, zaprosze
ni goście oraz ojciec Ireneusz Dampc z Misji Oblatów Maryi 

Niepokalanej w Hong-Kongu. 
Podczas wodowania poznałam kapita

na KOCIEWIA - Krzysztofa Wierzchonia, 
Andrzeja Żukowskiego - chiefa, Waldema
ra Szredera - kierownika nadzoru PŻM, 
Zbigniewa Milanowskiego - inspektora 
ds. malarskich, Jerzego Paczkowskiego 
- inspektora ds. elektrycznych, Romualda 
Marciniaka - inspektora ds. maszynowych 
oraz niektórych członków załogi m/s „Ko
ciewie". 

Tego dnia miała miejsce jeszcze jedna 
uroczystość - położenie stępki pod ostat
ni z serii czternastu statków budowanych 
w stoczni Xingang przez Polską Żeglugę 
Morską w Szczecinie. Wszystkie statki 
z tej serii są 38-tysięcznikami i noszą na
zwy regionów Polski. Czternasty - ostatni 
z nich otrzyma imię „Wadowice". Po wo
dowaniu o godz. 17.00 w pokoju ojca Irka 
biorę udział wraz z pozostałymi osobami 
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Akt mianowania na matkę chrzestną 

Jest to niezwykłe zdjęcie, 
kiedy to stoją obok siebie dwa statki. 
„Polesie", które wodowane i chrzczone 
było 25.10.2009 r. 
(obok Alicji Gajewskiej Teresa Malesa 
- matka chrzestna „Polesia") 
i „Kociewie" na chwilę przed chrztem 

Moment po podpisaniu przekazania statku. 
Od lewej: Andrzej Cieślińśki, dyrektor PŻM, 

przedstawiciel stoczni Xingang 
oraz dwie matki chrzestne 

Wspólne zdjęcie z kapitanem statku, 
dyrektorem finansowym PŻM 

Andrzejem Cieślińskim, przedstawicielem banku 
i stoczni Xingang 

Alicja Gajewska w stroju kociewskim 

Moment, kiedy butelka szampana rozbiła się 
i odsłonięta została nazwa statku 



z Polski w nabożeństwie. Po raz pierwszy w życiu jestem na 
mszy odprawianej na siedząco w pokoju hotelowym. Ojciec 
Irek dziękuje nam za uczestnictwo, bo przez ostatnie dwa 
miesiące odprawiał msze samotnie. W poniedziałek - wy
prawa na Wielki Mur Chiński, ale nie od strony Pekinu, ale 
od strony Tianjin. Budowla robi ogromne wrażenie. Pogoda 
tego dnia była przecudna 23°C, bezchmurne, błękitne niebo, 
widoki zapierające dech w piersiach. Zmęczeni, ale też bar
dzo szczęśliwi wróciliśmy do hotelu. 

27 października - to ostatni dzień pobytu w Chinach 
i dla mnie najważniejszy - chrzest „mojego Kociewia". 
Jeszcze rano Piotr Żelasko zabrał nas na drobne zakupy do 
Tianjin. (Kupiłam oczywiście wachlarze z drzewa sandało
wego, czapki, herbaty zielone i jaśminową, zaparzacze do 
herbaty, latawce, obrazy malowane tuszem i pędzelkiem 
oraz „sukienki" na butelki wina). Wracamy do hotelu, tutaj 
30 minut na przebranie i przygotowanie się. Matka chrzestna 
zgodnie z morskim protokołem musi mieć kapelusz, a co za 
tym idzie strój musi być odpowiedni. Strój kociewski zapa
kowałam do torby, aby w odpowiednim momencie przebrać 
się i zaprezentować się w nim. O godz. 14.00 wyjeżdżamy 
do stoczni. Jestem bardzo zdenerwowana, żołądek mam ści
śnięty, nerwowo ściskam torebkę, formułkę chrztu powta
rzam wiele razy „Płyń po morzach i oceanach, sławiąc dobre 
imię polskiego marynarza i chińskiego stoczniowca. Nadaję 
ci imię „Kociewie". Nauczyłam się również formułki w ję
zyku angielskim. Cały czas myślę tylko o tym, czy uda mi 
się przeciąć linę i rozbić butelkę szampana za pierwszym 
razem. Wiem, że to jest bardzo ważne dla marynarzy, którzy 
są przesądni. 

W pokoju oczekiwań dość napięta atmosfera, w sali obok 
trwa przeglądanie i sprawdzanie wszystkich dokumentów, 
umów, przelewów. Jest to operacja trójstronna, pomiędzy 
Polską Żeglugą Morską w Szczecinie - armatorem, stocznią 
Xingang - wykonawcą a CSOC - Zjednoczeniem. Uczest
niczy w niej również przedstawiciel banku angielskiego. 
(Każda strona ma swojego prawnika, dokumentów jest bar
dzo dużo). Wreszcie po 1,5 godzinie oczekiwania prosze
ni jesteśmy na salę, w której podpisane zostały dokumenty 
przekazania. Za stołem zasiadają: Gao Xuehu - dyrektor ge
neralny stoczni Xingang, Zhang Yao - przedstawiciel CSOC 
i Andrzej Cieśliński - dyrektor finansowy PŻM. Po podpisa
niu do grona proszone są też matki chrzestne. Lampka wina, 
wspólne zdjęcie. Otrzymałam pióro, którym podpisane zo
stało przekazanie. Jeszcze wspólne zdjęcie przed makietą 
masowca budowanego dla polskiego armatora w chińskiej 
stoczni. Wychodzimy z budynku i idziemy w kierunku na
brzeża, przy którym zacumowane jest „Kociewie", a rów
nolegle do niego POLESIE. Piękny i niezwykły widok: dwa 
statki o polskich nazwach obok siebie w dalekich Chinach. 
„Kociewie" jest piękne, 196 m długości, 28 m szerokości, 
waży 8 700 ton. Wejście po trapie na „mój" statek, przej
ście na miejsce ceremonii, pokład wyłożony czerwonym 
dywanem. Obok mnie stoi kapitan statku Krzysztof Wierz-
choń, Andrzej Cieśliński - dyrektor finansowy PŻM, Gao 
Xuehu - dyrektor generalny stoczni Xingang, Liu Shu Shan 
- dyrektor stoczni ds. handlowych i inne ważne osobisto
ści. Rozpoczyna się uroczystość. Podchodzę do mikrofonu 
i wypowiadam słowa „Płyń po morzach i oceanach sławiąc 
dobre imię polskiego marynarza i chińskiego stoczniowca. 
Nadaję ci imię „Kociewie"" oraz formułkę chrztu w języku 
angielskim. Biorę w rękę toporek i jednym mocnym ude
rzeniem przecinam linę. Następnie mocno uderzam o nad

budówkę butelką szampana. Szampan rozbija się, w niebo 
wystrzeliwane są kolorowe confetti, zewsząd rozlegają się 
brawa. Otrzymuję piękne kwiaty. Jestem bardzo szczęśliwa, 
bo wszystko poszło gładko. Teraz ojciec Ireneusz Dampc 
z Misji Oblatów Maryi Niepokalanej przy pomocy Andrzeja 
Żukowskiego - chiefa KOCIEWIA przystępuje do święce
nia statku i załogi. Od 2005 roku Polska Żegluga Morska 
w Szczecinie przy odbiorze statków ze stoczni Xingang 
w Tianjin zaprasza ojca Irka na uroczystości. Jest to już jego 
13-ta ceremonia chrztu i święcenia.. Na pamiątkę dzisiej
szego wydarzenia od ojca Ireneusza otrzymuję kropidło, 
którym poświęcone zostało „Kociewie". Jest na nim napis 
„Kociewie Tianjin 27 października 2009 r." Zaraz potem 
wspólne zdjęcia, a po nich zwiedzanie statku. W kajucie 
armatorskiej przebieram się w strój kociewski i na mostek 
kapitański wchodzę w tym właśnie stroju wzbudzając zain
teresowanie. Wraz z kapitanem i chiefem zwiedzam statek: 
mesę marynarską i oficerską, kuchnię, siłownię, warsztat, 
kajutę marynarską. Nie przypuszczałam, że to taki wielki 
statek, z ogromną ilością komputerów, maszyn i urządzeń. 

Niestety, po godzinie musimy się już żegnać, aby zdą
żyć na spotkanie z udziałem dyrekcji stoczni. Wręczam zało
dze i kapitanowi statku upominki. Są to krzyż kociewskiego 
twórcy Jerzego Kamińskiego z Barłożna, kapelusz, w któ
rym chrzciłam statek oraz albumy o Tczewie, Starogardzie 
Gdańskim i Kociewiu. Niemałą radość wzbudził kalendarz 
z kuchnią kociewską. Każdy marynarz KOCIEWIA otrzymał 
koszulkę z logo Tczewa oraz publikację „Kociewie. Pomor
ska kraina". Już na spotkaniu przekazuję piękną panoramę 
Tczewa dla załogi. Ja z kolei od dyrektora stoczni otrzymuję 
toporek, którym przecinałam linę mocującą butelkę szampa
na wraz z deseczką, na której widnieje rysa po moim uderze
niu. Nazajutrz z samego rana o godz. 6.00 powrót do Polski. 

Dnia 27 października o godz. 16.30 czasu miejscowego 
(o 10.30 naszego czasu) dokonałam chrztu statku m/s „Ko
ciewie" w Tianjin w stoczni Xingang w Chinach. 

Jestem bardzo wdzięczna, tak jak i wszyscy Kociewia-
cy, że dyrekcja Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, 
pierwszej serii 14-tu masowców postanowiła nadawać imio
na, będące nazwami polskich regionów etnograficznych. 
Dzięki tej wspaniałej inicjatywie na wodach świata pływają 
„Kaszuby", „Pomorze", „Mazowsze", a od 27 październi
ka „Kociewie", które już 1 listopada w swój pierwszy rejs 
wyruszyło do Yosu w Korei Pd., gdzie po zabraniu paliwa 
wypłynęło 5 listopada do Portland w USA po ładunek pro
duktów zbożowych. 

Dumna jestem, że „Kociewie" pływając po morzach 
i ocenach całego świata, zawijając do różnych portów, sławić 
będzie nasz region, jego piękno i wielowiekową tradycję. 

Dziękuję bardzo Pawłowi Szynkarukowi - dyrektoro
wi Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, Teresie Mali-
sie, Małgorzacie Pasikiewicz, Andrzejowi Cieślińskiemu, 
Krzysztofowi Regule, Krzysztofowi Wierzchoniowi, Wal
demarowi Szrederowi, Andrzejowi Żukowskiemu, Piotro
wi Żelasko za wspaniałe zdjęcia i wszystkim pozostałym 
pracownikom PŻM, których miałam przyjemność poznać 
w Chinach, a którzy otoczyli mnie troskliwą opieką i ogrom
ną życzliwością. 

Dziękuję również tym, którzy na mnie głosowali, bo 
dzięki nim spotkał mnie ogromny zaszczyt bycia matką 
chrzestną m/s „Kociewie". Przeżyłam najcudowniejszą 
przygodę życia, a jednocześnie mogłam promować nasz re
gion w dalekich Chinach. 
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ANNA GAWRZYJAŁ 

Uroczystości w Dzień Niepodległości 
w Barlożnie 

nia 11 listopada, w dwunastą rocznicę nadania imie
nia księdza senatora Feliksa Bolta Publicznej Szko
le Podstawowej w Barłożnie, w tamtejszym koście

le parafialnym p.w. św. Marcina odsłonięto płaskorzeźbę 
z jego podobizną. W gotyckim kościółku po lewej stronie 
przy wejściu wmurowano pamiątkową tablicę ufundowaną 
przez posłów i senatorów z Parlamentarnego Zespołu Ko-
ciewiaków. 

Barwnie opisał postać księdza obecny senator Andrzej 
Grzyb, refleksją podzielił się również biskup pelpliński Jan 
Bernard Szlaga, który tego dnia poświęcił nie tylko tablicę, 
ale również nowy dach na budynku kościoła. 

Żywa dyskusja na temat znamienitego księdza Bolta 
między parafianami przypomniała wiele interesujących fak
tów z Jego życia. 

Ksiądz senator Feliks Bolt urodził się 7 stycznia 1864 
roku w Barłożnie i tam też spędził dzieciństwo. Otrzymał 
bardzo dobre wykształcenie. Najpierw uczył się w Colle
gium Marianum w Pelplinie, a potem również w jednym 
z najlepszych ówczesnych gimnazjów, w Chełmnie jak 
i między innymi w Monachium. Święcenia kapłańskie przy
jął 15 marca 1891 roku. Praca społeczna była zawsze dla 
księdza rzeczą ważną, dlatego jako działacz, zawsze dbał 
o dobro tych najbardziej potrzebujących. Dwukrotnie księdza 
Bolta wybierano na senatora. Najpierw w 1922 roku, potem 
w 1930. Warto wspomnieć, iż był on także posłem na Sejm 
w latach 1919-1922. Za swojądziałalność polityczną na rzecz 
endecji oraz służbę duszpasterską został aresztowany przez 

gestapowców w dniu 24 października 1939 roku, więziony 
przez kilka miesięcy w różnych miejscach na terenie Pomo
rza, po czym trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, 
gdzie zmarł 7 kwietnia 1940 roku wskutek utraty sił. 

Tę historię znają wszystkie dzieci uczęszczające do 
szkoły w Barłożnie. Księdza Bolta szanują i cenią również 
mieszkańcy pobliskich Mirotek. Nie tylko dla społeczności 
lokalnej to wzór patriotyzmu. 

Uroczystość z 11 listopada zorganizowano skromnie, acz 
wyśmienicie. Proboszcz parafii p.w. Św. Marcina Biskupa, 
ksiądz Jarosław Skwierawski był w tym dniu niesamowicie 
zapracowany. Uroczystość na cześć księdza senatora zbiegła 
się ze świętem patrona parafii, 91. rocznicą odzyskania nie
podległości przez nasz kraj ijakjuż wspomniano, z rocznicą 
nadania imienia szkole. O wszystkich tych wydarzeniach 
należało pamiętać, każde przedstawić indywidualnie i tak 
zwinnie je ze sobą zestawić, żeby parafianie, wyczuwając 
powagę sytuacji, zrozumieli jak wielki był to dzień dla ko
ścioła w Barłożnie. 

Po porannej mszy, ksiądz proboszcz zabrał swoich gości 
w osobach senatora Andrzeja Grzyba i posła Jana Kulasa na 
wycieczkę do muzeum diecezjalnego w Pelplinie. Towarzy
szyło im kameralne grono parafian, których zainteresowała 
wystawa pt. „Rodowód. Rzeźby Stanisława Kulona". Spacer 
w tak niedawną dramatycznie nieludzką przeszłość, stylizo
wany na Drogę Krzyżową, wprawił wszystkich w głębokie 
zadumanie nad losem Chrystusa ukrzyżowanego, ofiar Sy
berii i księdza senatora Feliksa Bolta. 

Pamiątkowe zdjęcie przed tablicą ks. 
Feliksa Bolta. Od lewej: poseł Jan Kulas, 

wicestarosta powiatu starogardzkiego 
Kazimierz Chyła, ks Jarosław Skwierawski 

oraz senator Andrzej Grzyb 
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Polski Związek Łowiecki 
Stanica Myśliwska 

Koła Łowieckiego "Szarak" 
w Tczewie HUBERTUS 

Łowieckim „Szarak 
w obiektywie Józefa M. Ziółkowskiego 

W 2007 roku Koło Łowieckie „Szarak" w Tczewie obchodziło sześćdziesięciolecie swojego istnienia. Jego nazwa wy
wodzi się od obfitości zająca szaraka, występującego wówczas w łowiskach. Dzisiaj Koło prowadzi gospodarkę na czterech 
obwodach o łącznej powierzchni 16 tysięcy hektarów, położonych na terenie gmin Tczew, Morzeszczyn i Subkowy. 

Do najważniejszych zadań z zakresu gospodarki należy zaliczyć dbałość o ptactwo wodne, sadzenie lasu, reintrodukcję 
kuropatwy i zająca szaraka, przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez zwierzynę leśną w uprawach rolniczych. 

Każdego roku oceniana jest liczebność zwierząt w łowiskach. Do zadań myśliwych należy też dokarmianie zwierzyny. 
W 2001 roku myśliwi wybudowali stanicę myśliwską w Bukowcu. Co roku, na początku listopada, tutaj właśnie rozpoczyna 
się polowanie Hubertusowskie. Jest ono jednym z elementów kultywowania łowieckiej tradycji i myśliwskich zwyczajów. 

... na której prezes Koła, Mariusz Nagórski wraz z Janem 
Mazurowskim omawiali zasady i bezpieczeństwo polowania 

Dariusz Daga Olgierd Wojtuszkiewicz 

Wszyscy myśliwi liczyli na sukcesy łowieckie 

Po czym myśliwi konnym powozem 
ruszyli do kniei 

W czasie 
polowania 
trzeba było też 
odpocząć 



Śniadanie na leśnej polanie smakuje wybornie 

Kazimierz Bigus w fajkowym dymie 
widział już grubego zwierza 

Prezes Mariusz Nagórski przechytrzył lisa... 

Świąteczne spotkanie jest okazją do wręczenia 
nagród. Olgierd Wojtuszkiewicz (z lewej) wręcza 

dyplom Tadeuszowi Januszewskiemu 

Przyjemnie jest po trudach całego dnia zasiąść przy 
suto zastawionym stole i w kociewskiej stanicy 

posłuchać góralskiej kapeli, z którą Ludwik Kiedrowski 
odwiedził myśliwych 

Pokot z upolowanej zwierzyny również jest elementem 
łowieckiej tradycji. W tym roku święty Hubert nie darzył... 
Pod lufy czterdziestu myśliwych trafiły jedynie cztery lisy 

Święty Hubert urodził się w 655 roku 
w Gaskonii. Pochodził z królewskiego rodu. 
Był zapalonym myśliwym, który polował bez 
umiaru, do czasu, aż w 695 roku polujcie 
w Wielki Piątek w Górach Adeńskich, spo
tkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem 
w porożu. /. niebios usłyszał wtedy głos stwór
cy, karcącego jego niepohamowane} pasję 
i nakazującego udać mu się na służbę bożą. 
Hubert zdobył więc rozległe} wiedzę kanonicz
ną i został biskupem. Zmarł w Teruneren 
30 maja 727 roku. Po kanonizacji myśliwi 
uznali go za swego patrona. Dzień 3 listopa
da, dzień poświęcenia relikwii Świętego Hu
berta, stał się świętem myśliwych. 



PRADZIEJE KOCIEWIA 

ANDRZEJ WĘDZIK 

19. Świat, który nie może zaginąć 
Część II 

Barwa liści na drzewach niezbicie świadczyła o tym, iż w puszczy, mieniącej się teraz wszelkimi odcieniami 
żółci i czerwieni na dobre rozgościła jesień. 

Na łagodnym stoku, opadającym ku bagnistej dolinie strumienia, klęczała kobieta odziana w rodzaj długiej, 
skórzanej sukni, zgrabnie uszytej z miękkich, sarnich skór. Uparcie uderzała w ziemię motyką wykonaną z poroża 
jelenia, której skośnie ścięte ostrze bez trudu zagłębiało się w miękkiej, brązowej glebie, coraz to odsłaniając podłuż
ne, jasne korzenie. Natomiast wiosną, w tym miejscu, razem z dziećmi zrywała zielone, podłużne listki - smacz
ne, choć o nieco ostrym smaku. Były bardzo pożywne, a ona jak i ludzie z wioski skazani na nieco monotonną, 
mięsną dietę, instynktownie wiedzieli, że w określonych porach roku należy po prostu spożywać pewne rośliny. 
Kobieta pamiętała też słowa swojego dziadka, który często zachwalał tą niepozorną roślinkę, jako dodającą sił we 
wszelkich chorobach! Dziwna i tajemnicza była to roślina. Wówczas zrywała jej świeże, delikatne liście, po których 
teraz nie było już prawie śladu. Umierała szybciej niż inne - rosnące w lesie, ale za to zostawiała po sobie w ziemi 
dobre, jadalne korzenie. 

Kobieta chciała ich nazbierać jak najwięcej. Las jest dla człowieka hojny, ale nie trwa to długo. Spieszyła 
się, gdyż wiedziała, że niedługo - może za dzień łub dwa przyjdą tutaj inne kobiety z wioski, by również zrobić 
zapasy cennej rośliny. Także o tej porze to miejsce odwiedzały liczne w tej okolicy watahy dzików, by skosztować 
tej smacznej rośliny. Przecierając dłonią zroszone potem czoło pomyśłała, że gdy już nazbiera pełne torby korzeni, 
to zejdzie jeszcze niżej, w dolinę rzeki. Rośnie tam mnóstwo olbrzymich - wyższych od człowieka, parzących roślin. 
Owe rośliny, choć nieprzyjemne w dotyku, dają jednak długie i mocne włókna, tak bardzo potrzebne do plecenia 
sznurów, a nawet pokaźnej grubości lin. Cenią je sobie także mężczyźni, którym przydają się w ich myśliwskim 
fachu, gdyż trudno znaleźć lepszy materiał na mocne i trwałe cięciwy do łuków... 

części drugiej „Świat, który nie może zaginąć" 
zostaną przybliżone mniejsze krzewy oraz 
wybrane rośliny zielne, które na pewno były 

wróżnorakisposóbwykorzystywaneprzezludziegzystujących 
w epoce kamienia. Dodam, że ze względu na obszerność po
ruszanej tematyki, zapowiadaną kwestię kręgowców przy
bliżę w części trzeciej. 

Barszcz zwyczajny: roślina występująca na terenach za
lewowych, znana ludziom od dawna, chociaż trudno określić 
kiedy pojawiła się w pomorskich lasach. Pędy, ogonki liścio
we barszczu gotowano, kiszono. Spożywano też sfermento
wane liście. W ciepłych miesiącach liście barszczu zwyczaj
nego fermentują bardzo szybko (nawet w ciągu dwóch dni). 
Może to skłaniać do przypuszczeń, iż również ludzie, którzy 
egzystowali w epoce kamienia mogli poddawać procesowi 
fermentacji liście owej rośliny, wykorzystując do tego doły 
wykopane w ziemi. 

Borówka czernica: Na pewno każdy, nawet ta osoba, 
która tylko okazjonalnie ma do czynienia ze środowiskiem 
leśnym widziała i wie jak smakują popularne jagody. Oma
wiana krzewinka dorasta maksymalnie do 60 cm wyso

kości, a zdarza się że w optymalnych warunkach dożywa 
nawet wieku 30 lat! Człowiekowi oferuje przede wszyst
kim smaczne o przyjemnym zapachu owoce - z pewnością 
chętnie zbierane również w dobie mezolitu. Istotny jest tutaj 
fakt, iż te delikatne owoce można z powodzeniem suszyć. 
Tym samym łatwo je przechowywać, nawet przez relatyw
nie długi okres czasu. Obecnie występuje w lesie nad Szpę-
gawą, chociaż nie w tak dużych ilościach, jak np. w borach 
sosnowych. 

Borówka bagienna (pijanica): roślina nieco większa 
od czernicy, która zasiedla stanowiska torfowe i bagienne. 
Od dawna wiadomo, że ludzie którzy zbierają i spożywają 
owoce borówki bagiennej ulegają bólom i zawrotom głowy, 
wymiotom (stąd zapewne nazwa pijanica). Co ciekawe, źró
dła podają różne przyczyny takiego stanu u ludzi. Niektó
rzy obwiniają za ten fakt pewnego grzyba, którym często 
zainfekowane są owoce pijanicy. Inne źródła natomiast za 
ten stan rzeczy obarczają odpowiedzialnością pyłek rośli
ny bagno zwyczajne, który podobno wykazuje właściwości 
oszałamiające i lekko trujące. W lasach położonych na pół
noc od Swarożyna występuje na terenie siedlisk bagiennych, 

26 KMR 



chociaż jest stosunkowo rzadka. Trudno określić czy była 
zbierana przez dawnych mieszkańców omawianych obsza
rów. Jagody borówki bagiennej użytkowane były przez In
dian i Eskimosów, toteż nie da się tego wykluczyć również 
w kontekście realiów epoki kamienia. 

Czosnaczekpospolity: Pospolita, dwuletnia roślina wy
bierająca w lesie nad Szpęgawążyzne siedliska. Praktycznie 
całajest jadalna, o smaku i zapachu zbliżonym do czosnku. 
Na pewno jadana w epoce kamienia, ze względu na wcze
sny rozwój związany z tym fakt oferowania ówczesnemu 
człowiekowi witamin, co miało niebagatelne znaczenie 
w kontekście zdecydowanie mięsnej diety naszych przod
ków. Istnieją też opinie o antyseptycznym działaniu soku 
tejże rośliny, który podobno wydatnie wspomaga gojenie 
się ran. 

Czosnek niedźwiedzi: ciekawa, rzadka na Pomorzu, 
chroniona roślina. Występuje w lesie w okolicy Swaroży
na zasiedlając wilgotne, bogate wapienne gleby. Tolerując 
nawet duże zacienienie, roślina tworzy wielometrowe łany, 
szczególnie piękne w maju, kiedy czosnek zaczyna kwit
nąć na biało. Wytwarza charakterystyczne wydłużone liście 
o smaku zbliżonym do nieco bardziej ostrego szczypiorku. 
Liście szybko obumierają, ale w ziemi zostają wydłużone, 
jasne cebulki o podobnym, ostrym smaku. Czosnek niedź
wiedzi prawdopodobnie był znany ludziom epoki kamienia 
i być może okazjonalnie zjadany. 

Jeżyna: Ta nazwa obejmuje szereg podobnych, choć 
trudnych do rozróżnienia przez laika, pokrewnych gatun
ków. W lesie nad Szpęgawą roślina występuje pospolicie. 
Człowiek mezolitu mógł poszukiwać jeżyny ze względu na 
jej owoce, które są stosunkowo soczyste i smaczne. Warto 
dodać, że łodygi jeżyn po rozbiciu ich rdzenia dostarczają 
mocnych włókien, które nadają się na oploty. 

Malina pospolita: kolejna, obok jagody, chyba najbar
dziej znana roślina leśna oferująca człowiekowi jadalne 
owoce. Jest to właściwie niski - dorastający do 2 m wyso
kości krzew o łukowato wygiętych pędach, pokrytych bar
dzo delikatną korą. Owocuje w lipcu, wydając całkiem po
kaźny plon w postaci różnej wielkości soczystych owoców. 
Na pewno znana ludom prehistorycznym egzystującym na 
niżu europejskim. Być może oprócz owoców w jakiś spo
sób użytkowano również liście krzewu, z których można 
przyrządzać dobry w smaku napar. Warto dodać, że czło
wiek skuszony jej owocami zaczął malinę dosyć wcześnie 
hodować. Przypuszcza się, iż nastąpiło to już w neolicie 
ze względu na żywotność sadzonek i łatwość ich sadzenia. 
Obecnie w lesie nad Szpęgawą występuje pospolicie niejed
nokrotnie tworząc dosyć rozległe łany. 

Mięta: popularna roślina na omawianym terenie, roz
poznawalna głównie dzięki intensywnemu, przyjemnemu 
zapachowi. Związana raczej z siedliskami wilgotnymi była 
znana ludziom epoki kamienia. Nie wiadomo, czy używali 
jej w formie naparu do picia. Być może wiedzieli, iż kil
ka liści wrzuconych do surowej wody w pewnym stopniu 
ją „uzdrawia". (Liście mięty posiadają pewne właściwości 
antyseptyczne, dlatego też wrzucone do nie przegotowanej 
wody są w stanie częściowo ją odkazić). 

Ostrożeń warzywny: dwuletnia roślina o kolczastych 
łodygach i liściach. Ostrożeń wyraźnie preferuje wilgotne 
środowisko toteż w lesie na północ od Swarożyna można go 

spotkać w dolinie Szpęgawy. Występował z pewnością daw
niej jako składnik ekosystemu pierwotnego lasu, chociaż do 
końca nie wiadomo, na ile wykorzystywana była ta roślina 
o jadalnych liściach i korzeniach. 

Palka wodna: Można przypuszczać, iż w dobie epoki ka
mienia stanowiła ważne źródło pożywienia, gdyż praktycz
nie wszystkie części tej rośliny są jadalne. Korzenie pałki 
można gotować, suszyć, a także spożywać na surowo. Są 
bogate w węglowodany, które stanowią 50-70% ich masy. 
Całkiem niezłe, podobne do pora, białe pędy również są ja
dalne w stanie surowym. Być może pradawni mieszkańcy 
terenów nad Szpęgawą zbierali również jadalne: pyłek i na
siona. Obecnie również można ją spotkać na omawianych 
terenach, gdzie miejscami tworzy duże zwarte kępy. Warto 
wspomnieć, iż oprócz tego, że poszczególne części jadano, 
to dodatkowo wyplatano z niej powrozy, a łodyg używano 
jako świdrów ogniowych. 

Pokrzywa zwyczajna: Obecnie bardzo pospolita rośli
na, licznie występująca w lesie nad Szpęgawą. Szczególnie 
dorodne egzemplarze, przekraczające często 2 m wysoko
ści można spotkać w dolinie rzeki. Roślina potrzebuje sto
sunkowo bogatych w azot gleb i dostępu do znacznej ilości 
rozproszonego światła. Liście i łodygi pokrzywy pokryte są 
gruczołami wydzielającymi charakterystyczny kwas mrów
kowy, który może silnie podrażnić skórę człowieka. Pod 
wieloma względami użyteczna dla człowieka. Jako pokarm 
bardzo dobrze przyswajalna, o dużej zawartości procento
wej białka. Zawiera mnóstwo mikroelementów i witamin, co 
zapewne było bardzo istotne dla naszych odległych przod
ków w kontekście przedwiośnia, pory niezwykle trudnej dla 
człowieka egzystującego w środowisku leśnym. Dodatkowo 
z łodyg pokrzywy można pozyskiwać mocne włókna idealne 
do plecenia trwałych linek i sznurów. Proces pozyskiwania 
włókien polega na wysuszeniu łodyg roślin, następnie na
moczeniu i wreszcie ponownym wysuszeniu, któremu to
warzyszy dokładne wyczesanie paździerzy, pozostałych po 
delikatnym rozbiciu łodyg. Jak bardzo istotny dla człowie
ka mezolitu był wyrób wszelkiego rodzaju sznurów można 
sobie uświadomić, wyliczając szereg wręcz niezbędnych 
wyrobów takich jak np. łuki, wszelkiego rodzaju sidła, sie
ci bez których uprawianie myślistwa i rybołówstwa byłoby 
znacznie utrudnione. 

Porzeczka czarna: krzew dorastający do 2 m wysokości 
o stosunkowo dużych, bogatych w olejki eteryczne liściach. 
Podobno w warunkach naturalnych może dożyć nawet 20 
lat! Pewnie wielu czytelników będzie zaskoczonych tym, 
iż ten krzew kojarzony głównie z ogródkami działkowymi 
można spotkać w lesie. Porzeczka w stanie dzikim występu
je praktycznie w całej strefie klimatu umiarkowanego (zasie
dla duże obszary Europy, Azji i Ameryki Pn.). W lesie nad 
Szpęgawą występuje na obszarze olsu w dolinie rzeki, gdzie 
dzięki intensywnemu zapachowi można ją bez większego 
trudu zlokalizować. Preferuje siedliska wilgotne i w związ
ku z tym w naturalnych lasach mezolitu miała szczególnie 
w okresie atlantyckim dobre warunki do rozwoju. Wytwa
rza, dojrzewające w lipcu, niewielkie ale smaczne owoce, 
które mogły być okazjonalnie zbierane przez ludzi w dobie 
epoki kamienia. 

Poziomka pospolita: popularna na całym niżu bylina. 
Z racji zapotrzebowania dużej ilości światła słonecznego 
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Stanowisko czosnku 
niedźwiedziego 
(lasy w rejonie 

Swarożyna) 

fot. Mariusz Czerwiński 



pierwotnie mogła występować w „prześwietlonych" frag
mentach lasów mozaikowych oraz obrzeżach lasu. Zapewne 
niegdyś, chętnie zjadana, ze względu na wyjątkowo smaczne 
owoce. Obecnie również rośnie w lesie w rejonie Swarożyna 
i Liniewka, chociaż nie zajmuje zwartą pokrywą rozległych 
stanowisk. 

Strzałka wodna: roślina zasiedlająca typowe stanowiska 
wodne, która występuje również na omawianych obszarach. 
Być może ze względu na fakt wytwarzania jadalnych bulw 
spożywana w pradziejach. 

Trzcina pospolita: występuje często w strefie przybrzeż
nej zbiorników wodnych oraz w miejscach o dużej wilgotno
ści (zagłębienia, naturalne rowy). Jadalne korzenie i młode 
pędy, w których zawarte są niewielkie ilości cukru. Na pew
no w dobie epoki kamienia jadalne części trzciny spożywano 
gotowane lub surowe. Być może z łodyg tej rośliny wyrabia
no lekkie brzechwy strzał do łuku. 

Żurawina: jest dosyć popularną krzewinką, zasiedlającą 
bagna i torfowiska wysokie. Owoce dojrzewają zwykle we 
wrześniu i zawierają duże ilości witaminy C. Żurawina była 
z pewnością znana mezolitycznym myśliwym, chociaż trud
no ustalić w jakim stopniu ją zbierali i spożywali. Istotny 
w przypadku żurawiny jest fakt, iż dzięki dużej zawartości 
kwasu cytrynowego oraz skórce powleczonej warstwą wo
sku jej owoce wyróżniają się wyjątkową trwałością. Mogą 
miesiącami być przechowywane w stanie surowym, co z ko
lei należało do pożądanych właściwości, biorąc pod uwagę 
problemy związane z przechowywaniem i obróbką żywno
ści w realiach życia w epoce kamienia. 

Oprócz roślin jadalnych prehistoryczni mieszkań
cy Kociewia zapewne znali też florę trującą, której szereg 
przedstawicieli występowało w ówczesnych lasach. Trudno 
ustalić jednak czy i w jaki sposób wykorzystywali tą wie
dzę nabytą przez szereg pokoleń. Można przypuszczać, iż 
dużą wiedzę dotyczącą trujących roślin posiadali „wszelkiej 
maści szamani", którzy wykorzystywali ją w swoich prakty
kach bądź stosowali nieco na pokaz, by utrzymać swój pre
stiż wśród pobratymców. Omawianych roślin nie stosowano 
raczej podczas polowań (np. zatruwanie strzał, tak popular
ne u niektórych społeczności Ameryki Pd.), gdyż substancje 
toksyczne znajdujące się w roślinach strefy umiarkowanej 
działają stosunkowo wolno. W tym miejscu można wymie
nić choćby kilka gatunków, które również obecnie można 
spotkać w bogatym siedlisku jakie stanowią obszary leśne 
położone na północ od Swarożyna. Należą do tej grupy: sil
nie trujący tojad - rzadki i chroniony w Polsce (śmiertelnie 
trujący w stanie surowym!); wrotycz, który zawiera tujon 
- substancję wpływającą niekorzystnie na działanie mózgu; 
wawrzynek wilczełyko - niski krzew, który wydaje mięsiste 
czerwone owoce. 

Na zakończenie rozważań o świecie flory chciałbym 
jeszcze wspomnieć o jednej, interesującej roślinie - relik
towej. Bo tak chyba można określić bluszcz, dla którego 
optymalne warunki rozwoju istniały wiele tysięcy lat temu, 
w realiach tzw. optimum atlantyckiego. Szczęśliwie ten cie
płolubny, przypominający nieco lianę krzew przetrwał do 
naszych czasów, a przy odrobinie szczęścia, przemierzając 
kompleksy leśne w rejonie Swarożyna można spotkać około 
100-letnie okazy tej rośliny - żywe pomniki, które przywo
łują na myśl czasy świetności europejskich lasów. 

KMR 
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Nadwiślańskie 
Spotkania 

Regionalne 

dniach 8-10 października 2009 roku po raz 
trzeci odbyły się Nadwiślańskie Spotkania Re
gionalne (NSR), które w tym roku dotyczyły 

tematyki wojennej, a w szczególności wydarzeń z lat 1939-
1945. Spotkania zostały zainaugurowane projekcją filmu 
„Sophie Scholl", przedstawiającego ostatnie dni młodej bo
haterki skazanej na śmierć za kolportaż antyhitlerowskich 
ulotek. 

Drugi dzień imprezy rozpoczął się od spotkania przed
stawicieli Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Stra
ży Rybackiej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 11 w Tcze
wie. Danuta Drywa przekazała młodzieży z Zespołu Szkół 
Katolickich w Tczewie informacje dotyczące działalności 
muzeum w Sztutowie, natomiast uczniowie II Liceum Ogól
nokształcącego w Tczewie spotkali się z przedstawicielem 
Muzeum II Wojny Światowej, Kamilem Ruteckim, który 
opowiedział o historii Westerplatte i powstającym Muzeum 
II Wojny Światowej. Kolejnym punktem NSR była prelek
cja na temat okupacji niemieckiej dla uczestników projektu 
„Cafe Senior". Wygłosił ją Tomasz Reikowski, z pochodze
nia tczewianin, obecnie mieszkający w Niemczech, którego 
pasją jest historia. Prelegent opowiedział m.in. o wysiedle
niach i miejscach mordu na ziemi tczewskiej. Co ważne, 
historyk oparł swój wykład na dokumentach, fotografiach 
i filmach, które odnalazł w archiwach niemieckich. Seniorzy 
obejrzeli też niemiecki film, ukazujący budowę mostu kny-
bawskiego oraz fotografie z odbudowy mostu tczewskiego. 

Kolejnym gościem Spotkań był ks. werbista Krzysztof 
Łukoszczyk, autor książki „Wśród angolskich partyzan
tów", który był świadkiem wojny w Angoli. Wraz z siostra
mi zakonnymi został porwany przez partyzantów UNITY 
i więziony przez ponad 4 miesiące. Misjonarz opowiedział 
o okrucieństwach wojny i ich oddziaływaniu na psychikę 
ludzką. Po spotkaniu z ks. Krzysztofem odbył się krótki 
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Kociewsko-
Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda". Ostatnim punktem 
piątkowych spotkań był wykład Piotra Szubarczyka z In
stytutu Pamięci Narodowej. Przedstawił on politykę naro
dowościową III Rzeszy na Pomorzu po zajęciu i wcieleniu 
Pomorza do Rzeszy. 

W ostatnim dniu NSR historycy dyskutowali o miejscach 
pierwszych ofiar II wojny światowej. Szczepan Michmiel ze 
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych 
opowiedział o wybuchu wojny w Szymankowie, Grzegorz 
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Bębnik (IPN Katowice) przedstawił obraz 
wojny na Śląsku (Gliwice, Jabłonka Oraw
ska), Leszek Muszczynski (ZKP Tczew) mó
wił o ataku lotnictwa niemieckiego na miasto 
Wieluń i jego wielkich zniszczeniach, Jakub 
Borkowicz (ZKP Tczew) przedstawił obronę 
Tczewa w dniu 1 września 1939 roku przez 
II Batalion Strzelców, pod dowództwem płk. 
Stanisława Janika. Jan Kidlinski (Muzeum 
II Wojny Światowej) opowiedział o obronie 
Westerplatte, a Zbigniew Talewski - redaktor 
naczelny magazynu „Naji Goche" - o wybu
chu wojny na ziemi chojnickiej. Inny wymiar 
miało wystąpienie Tomasza Reikowskiego, 
który przedstawił politykę III Rzeszy wobec 
ludzi nieuleczalnie chorych, niezdolnych do 
jakiejkolwiek pracy. 

Po prelekcjach miała miejsce dyskusja. 
Głos zabrał m in. Andrzej Szostak z Samo
dzielnej Grupy Odtworzeniowej Pomorze, 
który stwierdził, że nie ma większego sensu 
dyskutować o tym, gdzie wybuchła II wojna 
światowa, bo nikt wtedy nie synchronizował 
zegarków i nikt też nie szkolił świadków tych 
wydarzeń, aby później opowiadali, kiedy do
kładanie usłyszeli pierwsze strzały. Damian 
Kullas ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Tczewie zwrócił uwagę na miejsca kaź-
ni na Pomorzu (Piaśnica, Szpęgawsk), gdzie 
Niemcy zamordowali kilka tysięcy miesz
kańców Pomorza. Zaapelował o szerzenie 
wiedzy na temat tych wydarzeń nie tylko 
wśród mieszkańców tych miejscowości i Po
morza, ale przede wszystkim wśród osób spo
za regionu pomorskiego. Historycy doszli do 
wspólnego wniosku, że Westerplatte jest sym
bolem walki obronnej i bohaterstwa, jednakże 
strzały padały wcześniej w innych miejscach 
i ważne, aby w podręcznikach pojawiła się 
o tym informacja. Wskazane jest także poru
szanie tego tematu wśród lokalnej społecz
ności, zwłaszcza wśród młodzieży. Na znak 
porozumienia historycy podali sobie ręce. 

Trzecie Nadwiślańskie Spotkania Regio
nalne, pod patronatem Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Pomorskiego prof. 
Brunona Synaka, zorganizował Oddział Ko
ciewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Tczewie. Partnerami imprezy byli: Cen
trum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej 
Wisły w Tczewie, Państwowa Straż Łowiec
ka w Gdańsku, Państwowa Straż Rybacka 
w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 11 
w Tczewie, Zarząd Główny Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego w Gdańsku, Radio Fa
bryka, Telewizja TeTka, Wydawnictwo Po
morskie, miesięcznik społeczno-kulturalny 
„Pomerania". Impreza została dofinansowa
na przez Samorząd Miasta Tczewa i Związek 
Miast Nadwiślańskich. 

Ks. Krzysztof Łukoszczyk (Zgromadzenie Misjonarzy Werbistow) 
opowiada o okrucieństwach wojennych w Angolii 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda" 

Historycy podający sobie ręce. 
Od prawej: Michał Kargul, Jan Kidlinski, Szczepan Michmiel, 
Leszek Muszczynski, Jakub Borkowicz i Tomasz Reikowski 

Fot. autora 

30 KMR 



ZENON GURBADA 

Beatyfikowani męczennicy z Kociewia 

Historia północnych ziem powiatu świeckiego charakteryzuje się na przestrzeni dziejów wieloma 
barwnymi przykładami patriotyzmu jej mieszkańców. Szczęśliwa jest Ziemia Kociewska, która wy
dała Narodowi i Kościołowi Polskiemu tak znamienitych ludzi. 

Z Lipinek (gm. Warlubie) - dawnej królewskiej osady w Puszczy Tucholskiej wywodzi się bł. Fran
ciszek Rogaczewski - beatyfikowany w grupie 108. męczenników II wojny światowej przez papieża 
Jana Pawła II, podczas pielgrzymki w dniach od 5 do 17 czerwca 1999 roku. Szczególnie pamiętnych 
dla Pomorzan dni, gdyż odwiedziny Ojczyzny rozpoczął Ojciec Święty właśnie w Gdańsku, a następ
nego dnia gościł w Pelplinie. 

Natomiast 4 marca 2000 roku papież ogłosił błogosławionymi następną, liczną grupę męczenników 
za wiarę. Wśród 11. zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu znajdowała 
się siostra Heliodora - Leokadia Matuszewska ze Starej Huty, leżącej w sąsiedztwie Lipinek. 

Biografie błogosławionych znane są członkom rodzin żyjących na Kociewiu oraz nielicznym już 
przedstawicielom starszego pokolenia. Dlatego warto tak znamienite postacie przybliżyć szerszym 
kręgom społeczeństwa, a szczególnie młodzieży - pokoleniu przyszłości. 

Błogosławiony ks. Franciszek Rogaczewski 

ranciszek Ksawery Rogaczewski urodził się 23 grud
nia 1892 roku w Lipinkach, jako pierworodny syn 
mistrza rzeźnickiego Leonarda i Anny z Laskow

skich. (Później doczekał się licznego rodzeństwa: trzech 
braci i czterech sióstr.) W ówczesnym USC w Przewodniku 
narodziny te zostały odnotowane w księdze metrykalnej pod 
pozycją 71/1892. Trzy dni później został ochrzczony w ko
ściele parafialnym w Płochocinie, a rodzicami chrzestnymi 
byli Franciszek i Paulina Rogaczewscy z Borowego Młyna. 

Dzieciństwo przyszłego błogosławionego upływało po
czątkowo w Lipinkach, później w Lubichowie, gdzie prze
prowadzili się rodzice. Tu ukończył szkołę podstawową, 
a po dalsze nauki udał się do Collegium Marianum w Pelpli
nie oraz gimnazjum w Chełmnie. Egzamin maturalny złożył 
w 1913 roku i wstąpił do Seminarium Duchownego w Pel
plinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 marca 1918 roku, 
a Mszę Św. Prymicyjną w Lubichowie odprawił w dniu 
św. Józefa. 

Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w No
wym Mieście Lubawskim, a od 2 kwietnia 1920 roku kon
tynuował w parafii Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu. Od 28 
kwietnia 1927 roku pracował w kościele św. Brygidy, a od 
1 sierpnia następnego roku w parafii św. Józefa w Gdańsku. 
W dniu 31 stycznia 1930 roku został rektorem mającego 
powstać w Gdańsku kościoła Chrystusa Króla. Dzięki Jego 
wysiłkom i zaangażowaniu polskiego społeczeństwa oraz 
pomocy Komisariatu Generalnego RP budowę szybko ukoń
czono. Uroczystość poświęcenia z udziałem bp. Edwarda 
0'Rourke - ordynariusza diecezji gdańskiej celebrowano 
w dniu 30 października 1932 roku. 

Świątynia ta nie tylko zaspokajała potrzeby religijne 
Polaków zamieszkałych w Wolnym Mieście, lecz była 
również ośrodkiem życia narodowego. Doniosłą rolę 
w tym względzie spełniały działające liczne stowarzysze
nia kościelne. Ks. Franciszek był także kapelanem kole

jarzy polskich w Gdańsku. Angażował się w działalność 
społeczną i był prezesem powstałego w 1934 roku Cen
tralnego Komitetu Polaków Katolików Diecezji Gdań
skiej. Organizował pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze 
do Polski. 

Brał udział w pierwszym Synodzie Gdańskim w 1935 
roku. Postulował, aby w gdańskich kościołach, ze względu 
na znaczną liczbę polskiej ludności, odprawiano nabożeń
stwa z polskim śpiewem i kazaniem. W 1935 roku ks. Roga
czewski udał się do Rzymu i w obecności ks. kard. Augusta 
Hlonda złożył papieżowi Piusowi XI memoriał w sprawie 
utworzenia w Wolnym Mieście Gdańsk polskich parafii per
sonalnych. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i bp. 
E. 0'Rourke erygował w październiku 1937 roku przy ko
ściele Chrystusa Króla taką parafię, a ks. Rogaczewski zo
stał jej proboszczem..., lecz tylko kilka dni, gdyż na skutek 
protestu Senatu Gdańskiego nominację zawieszono. 

Pasmo działalności pasterskiej, społecznej i patriotycz
nej ks. Rogaczewskiego wzbudzało względem Niego niena
wiść szowinistów niemieckich. Padł ofiarąjuż w momencie 
rozpętania drugiej wojny światowej. Aresztowany 1 wrze
śnia 1939 roku o czwartej rano, w chwili pierwszych strza
łów niemieckiego krążownika na pozycje polskiego garni
zonu na Westerplatte. Gestapowcy nie czekając na otwarcie, 
wyłamali drzwi plebani i zabrali ks. Rogaczewskiego wraz 
z młodym wikariuszem ks. Alfonsem Muzalewskim. Nie 
pozwolono im ubrać się w sutannę i w bieliźnie prowadzo
no ulicami, do wzbudzającego strach i grozę miejsca kaźni 
Polaków - Victoria Schule. 

Według relacji współwięźniów, brutalne znęcanie oraz 
bicie znosił z wielką cierpliwością i poddaniem. Przewiezio
ny następnie do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, był 
- wespół z innymi kapłanami - bity i zmuszany do najbrud
niejszych prac, nawet do ręcznego czyszczenia latryn. Mimo 
to podtrzymywał na duchu współwięźniów, dodawał otuchy 
i potajemnie słuchał spowiedzi. Przeczuwając zbliżającą 
się śmierć powiedział do swego wikarego - ks. A. Muza-



lewskiego: Wiesz, czuję, że zginą. Powiedz moim ukocha
nym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję 
swe życie pro Christo et Patria (za Chrystusa i Ojczyznę). 
Między 7 a 10 stycznia 1940 roku został wywieziony wraz 
z innymi księżmi i działaczami gdańskimi, i rozstrzelany, 
przypuszczalnie w lasach Piaśnicy. 

Po wojnie władze Gdańska, mając w żywej pamięci 
martyrologię Polaków, doceniły działalność ks. Roga
czewskiego oraz spełniły życzenia społeczeństwa i Jego 
imieniem nazwano ulicę, przy której znajduje się kościół 
Chrystusa Króla. W 20. rocznicę aresztowania bp. Edmund 
Nowicki dokonał odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej 
tablicy na tym kościele. W 1992 roku rozpoczął się pro
ces beatyfikacyjny ks. Rogaczewskiego. Po siedmiu latach 
został uwieńczony wyniesieniem na ołtarze w chwale bło
gosławionego. Święto patronalne zostało ustanowione na 
dzień 12 czerwca. 

Błogosławiona siostra Heliodora 

eokadia Matuszewska urodziła się 8 lutego 1906 
roku w Starej Hucie z ojca Jana i matki Leokadii 
z d. Domachowskiej, w rodzinie chłopskiej. Trze

ciego dnia została ochrzczona w kościele parafialnym 
w Płochocinie. Była piątym dzieckiem spośród dziesięcior
ga potomstwa. Rodzinę cechowała pracowitość i pobożność. 
Uprawiana słaba ziemia i trudności życiowe zmuszały rodzi
nę do pracy w lesie. Rodzeństwo w miarę dorastania uczyło 
się różnych zawodów i opuszczało strony rodzinne. W dniu 
8 stycznia 1933 roku Leokadia wstępuje do zakonu Nazare
tanek w Kaliszu. Po pół roku otrzymuje welon nowicjuszki 
i zostaje przeniesiona do Grodna. Po dwóch latach składa 
śluby zakonne i przyjmuje imię Heliodora. Z dniem 30 lipca 
1935 zostaje wysłana do wspólnoty Domu Chrystusa Króla 
w Nowogródku, gdzie zakonnice prowadzą szkołę katolic
ką, opiekują się kościołem farnym (w którym był ochrzczo
ny Adam Mickiewicz) i troszczą się o ubogich i chorych. 
Wspólnota powierzyła s. Heliodorze obowiązki furtianki 
i pomocnicy przy sprzątaniu szkoły. 

We wrześniu 1939 roku, po wkroczeniu wojsk radziec
kich, przełożona i jedna z sióstr wraz z zakonnicami z Wilna 
zostają deportowane w głąb Rosji. Pozostałym zakonnicom 
odebrano uprawnienia szkolne. Szkołę przejmuje okupacyj

Błogosławieni męczennicy z Kociewia: 
ks. Franciszek Rogaczewski i s. Heliodora 

Matuszewska czczeni w swojej kaplicy w kościele 
Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Lipinkach 

ny kierownik, a s. Heliodorę wybiera na służącą. Wykony
wała nowe obowiązki sumiennie i z pogodą ducha, czym 
sprawiła, że kierownik wraz z żoną i synem przeszli na ka
tolicyzm. 

W dniu 5 lipca 1941 do Nowogródka wkroczyły wojska 
Wehrmachtu. Rozpoczął się terror, eksterminacja Żydów, 
rozniecanie konfliktów narodowościowych i masowe egze
kucje. Siostry ze swojego domu zakonnego zostały przesie
dlone do zrujnowanego budynku pożydowskiego i zmuszo
ne do podjęcia pracy w mieście. W tych trudnych warunkach 
siostry podjęły tajne nauczanie, a przede wszystkim stały się 
podporą moralną dla umęczonego społeczeństwa. Następne
go roku, gdy zaczął rozwijać się ruch partyzancki, wzmogły 
się prześladowania. 

W masowej egzekucji 31 lipca 1942 rozstrzelano 60. Po
laków, a wśród nich dwóch księży. Nastały czasy masowych 
pacyfikacji okolicznych wsi, obław i aresztowań. 

W nocy z 17/18 maja 1943 roku aresztowano ponad stu 
młodych Polaków. Przerażona ludność oczekiwała masowej 
egzekucji. W tym dramatycznym dniu siostra przełożona 
Maria Stella w obecności kapelana wypowiedziała znamien
ne słowa: Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, przyjm 
ją od nas, wolnych od obowiązków rodzinnych, a spraw aby 
zostali wypuszczeni ci, którzy mają rodzinę. Modlimy się na
wet o to. Po kilku dniach część aresztowanych zwolniono, 
a resztę wywieziono na roboty do Niemiec. 

W sobotę 31 lipca 1943 roku gestapowski posłaniec 
przyniósł polecenie, aby wszystkie siostry stawiły się wie
czorem w komisariacie. Siostra Małgorzata, pracująca 
w szpitalu pozostała, a jedenaście sióstr w habitach zostało 
zatrzymanych. Następnego dnia o świcie w lesie odległym 
około 5 km od Nowogródka zostały rozstrzelane i pocho
wane w płytkiej mogile. Po wojnie 19 marca 1945 roku eks
humowano rozstrzelane zakonnice i pochowano pod murem 
kościoła farnego. Ponowna ekshumacja odbyła się 27 wrze
śnia 1991 roku i doczesne szczątki jedenastu męczennic spo
częły w sarkofagu, w kaplicy Matki Bożej Nowogródzkiej. 

W tym czasie rozpoczęły się przygotowania do proce
su beatyfikacyjnego, zakończone po 8. latach wyniesieniem 
na ołtarze w chwale błogosławionych. Święto patronalne 
bł. Heliodory zostało ustanowione na dzień 4 czerwca. 

Świadkowie czasów i życia 

łogosławieni męczennicy żyli w dość odległych 
czasach i stanowili cząstkę martyrologi wojennej 
polskiego społeczeństwa. Pochodzili z parafii Lipin

ki (gm. Warlubie) i obecnie w kościele pw. Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych posiadają swoją kaplicę oraz są 
czczeni we wspólnym wizerunku. Miałem okazję odwiedzić 
Lipinki i poznać ludzi, którzy w swoim życiu spotykali się 
z błogosławionymi. Również w Nowem spotkałem nietuzin
kowe postacie, pamiętające tamte czasy. 

Mieszkał tu od zakończenia wojny Leon Szczodrowski. 
Pracował w Pomorskich Fabrykach Mebli i po przejściu na 
emeryturę mieliśmy wiele okazji powspominać stare dzieje. 
Urodził się w 1915 roku w Gdańsku i wychował - jak okre
ślał - pośród ulic o niemieckich nazwach. Ojciec pracował 
w fabryce opakowań blaszanych. Naukę pobierał w Macie
rzy Szkolnej im. Józefa Piłsudskiego, a po zdaniu matury 
podjął pracę w polskiej firmie Centrala Rolnik Polski i do 
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wybuchu wojny zajmował się eksportem zboża. Rodzeń
stwo też pracowało w polskich firmach. Dokładnie pamię
tał sytuację społeczno-polityczną tamtych czasów. Przecież 
znaczą część społeczeństwa stanowili Polacy. Funkcjono
wała Poczta Polska i Polskie Koleje Państwowe. Natomiast 
administracja i pozostałe urzędy były niemieckie. Polakom 
nie żyło się łatwo i nie lepsza była ich sytuacja religijna 
- wspominał p. Leon. W środowisku polonijnym poznał 
księży: Miszewskiego, Komorowskiego i Rogaczewskie
go oraz wielu działaczy skupionych w Klubie Sportowym 
GEDANIA, w chórze prowadzonym przez organistę p. Ty-
lewskiego, w kapeli i orkiestrze pod dyrekcją p. Wiłkomir
skiego, wśród gimnazjalistów za czasów dyrektorowania 
p. Augustyńskiego oraz w Gminie Polskiej, a szczególnie 
od czasu przyłączenia się do Związku Polaków, mającego 
siedzibę w gmachu dyrekcji PKP. Często powracał do opo
wiadania swojego życiorysu i spotykań z ks. Rogaczew
skim. Wspominał miejsca i chwile, gdzie działalność polo
nijna gromadziła rzesze wiernych oraz wspólne wycieczki. 
Przy kościele Chrystusa Króla, wokół ks. Rogaczewskiego 
zawsze było wielu Polaków szukających wspólnego kon
taktu. Te spotkania umacniały więź Polonii zamieszkałej 
w Gdańsku. Pan Leon zmarł 6 września 2007 roku i został 
pochowany na cmentarzu w Nowem. 

Miałem również okazję spotykać się z Anną Szpadzińką, 
prababcią moich wnuczek, zmarłą 14 sierpnia 2004 i pocho
waną na cmentarzu parafialnym w Lipinkach. Była długo
letnią mieszkanką wioski, a ostatnie lata przebywała u córki 
i zięcia w Nowem. Jej rodzice osiedlili się tam 10 kwietnia 
1920 roku. Ojciec p. Anny - Tomasz Mokwa zajmował się 
również stolarstwem. Dobrze pamiętała rodzinę Matuszew
skich ze Starej Huty, sąsiedniej wioski. Najbardziej zżytą 
była z Benedykta, swoją rówieśnicą młodszą siostrą Leoka
dii - przyszłej zakonnicy. W tamtych czasach z parafii Lipin
ki do stanu zakonnego sposobiły się trzy młode mieszkanki. 
Lecz jedynie Leokadia zrealizowała swoje marzenia, złożyła 
śluby i przybrała imię Heliodora. Wówczas każda kandydat
ka do stanu zakonnego musiała zgromadzić tzw. wyprawę 
składającą się z bielizny pościelowej i osobistej w odpo
wiedniej ilości zmian oraz sprzęty stanowiące wyposażenie 
celi zakonnej. Właśnie potrzebną szafę, komodę i toaletkę 
wykonywał w swoim warsztacie ojciec p. Anny. Zapamię
tała to zdarzenie, a przez następne lata często rozmawiały 
z Benedykta o życiu zakonnym jej siostry. Do spotkania 
z nią w Lipinkach doszło jeszcze przed wybuchem wojny, 
gdy przyjechała odwiedzić rodzinę. Potem nadchodziły już 
tylko smutne wiadomości, a w lecie 1943 roku ta najtra
giczniejsza. Pani Anna z rozrzewnieniem wspominała tamte 
przeżycia oraz swoje zaangażowanie we wspólnocie para
fialnej, szczególnie podczas uświetniania wszystkich uro
czystości kościelnych. 

Z pewnością wielu ludzi dysponuje przekazami ustnymi 
o różnych epizodach z życia błogosławionych z Kociewia. 
Zebranie ich i opublikowanie wydaję się być niezwykle cen
ne, pożyteczne i chwalebne. 

Ważniejsze źródła i literatura: 
1. Elżbieta Cieślik, Dzieje Lipinek, Bydgoszcz 1993. 
2. ks. Henryk Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji 

Chełmińskiej wyświeconych w łatach 1821-1920, Bernardinum Pelplin 
1995. 

Ryszard Szwoch 

40 lat pracy 
dla Kociewia 
nia 25 września 2009 
roku w Ratuszu Miej skim 
w Starogardzie Gdańskim 

odbył się wieczór autorski Ryszar
da Szwocha. Okazją do spotkania 
z Mistrzem Słowa, jak często 
określa się tego znanego re
gionalistę było 40-lecie jego 
pracy na rzecz Kociewia. Im
preza została zorganizowana 
,z inicjatywy Tadeusza Ku-
biszewskiego, wieloletniego 
przyjaciela Ryszarda Szwocha, 
w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Starogardzie Gdańskim. 

Spotkanie rozpoczęło się od występu Reginy Piskorskiej 
i Sławomira Hodunia, którzy zadedykowali Jubilatowi kilka 
wybranych z myślą o nim utworów. Potem goście składali 
bohaterowi wieczoru podziękowania i gratulacje. 

Zamiłowanie do regionu i miłość do Ojczyzny Ryszard 
Szwoch wyniósł z rodzinnego domu. Jego ojciec walczył 
w armii gen. Andersa, dziadka zastrzelili Rosjanie. Babcia 
i matka płynnie mówiły w gwarze kociewskiej. 

Ryszard Szwoch jest absolwentem I LO w Starogardzie 
Gdańskim. W czasach licealnych słynął z zamiłowania do 
teatru. Wróżono mu aktorską karierę, jednak on zdecydował 
się na podjęcie studiów polonistycznych. Korzystając m.in 
ze zbiorów swojego stryja, Leona Szwocha, napisał pracę 
magisterską „Zagadki i przysłowia kociewskie". 

Ryszard Szwoch zadebiutował we wrześniu 1969 pu
blikując w „Głosie Nauczycielskim" tekst „Urodziliśmy się 
Polakami" i to właśnie od tej daty Jubilat liczy 40 lat swo
jej pracy na rzecz regionu. Specjalizuje się w biografiach, 
jest autorem trzech tomów „Słownika biograficznego Ko-
ciewia". Współpracował także z „Encyklopedią katolicką" 
i „Polskim słownikiem biograficznym". 

- Mobilizujesz do godnego zachowania, zmuszasz do ta
kiej pracy mózg, że aż się on gotuje. Cieszę się, że należę 
do tych osób, które mogą być w pobliżu Ciebie. Należysz do 
tych nielicznych osób, których się słucha. Mówisz to z serca 
(...). Na czym polega tajemnica, że gromadzisz wokół siebie 
intelektualną elitę nie tylko tych okolic? Bogu należy dzięko
wać, że można być w twoim towarzystwie i się uczyć. Hono
rem jest uczestniczyć w twojej działalności. Uczysz czegoś 
ważnego - mądrości, radzisz w taki sposób, że człowiek nie 
wie że są to twoje myśli i przemyślenia - w ten sposób Ry
szard Gajda podziękował Ryszardowi Szwochowi za 40 lat 
pracy dla Kociewia. Swoją laudację zakończył słowami: 

- Jesteś żywą marką czegoś najważniejszego dla Staro
gardu. Obyś jak najdłużej animował współnotę Kociewia ku 
chwale Boga i Ojczyzny. 

Źródła: 
Nagranie DVD - zapis spotkania autorskiego 
Artykuł Janusza Rokicińskiego „Benefis mistrza formułowania myśli" 
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Przedstawiamy Czytelnikom słowo Od Autorki oraz kilka przepisów z niewielkiej książeczki 
pt. „Tradycyjne smaki Kociewia. Książka kucharska" autorstwa Krystyny Gierszewskiej. 

Smaki Kociewia 
Od Autorki 

-L^L^siążka, którą Szanowny Czytelniku otwierasz, nie jest przeznaczona dla profesjonalistów. Adresuję ją do tych 
z Państwa, którzy zdecydują się przygotować dla swojej rodziny wypróbowane, tradycyjne potrawy jednego z pomorskich 
regionów - Kociewia, a dokładnie ze wsi Lignowy Szlacheckie, leżącej w gminie Pelplin, w powiecie Tczew. 

W książce tej znajdą Państwo przepisy na smaczne, regionalne dania i pyszne „kuszki", w oparciu o sprawdzone w mojej 
rodzinie receptury i doświadczenie. Zakąski, zupy i inne kociewskie specjały, na które przepisy znajdujące się w niniejszej 
publikacji, w niezmienny sposób przygotowuje się również dziś, a surowce głównie pozyskuje się z własnej hodowli. 

Cenię dziedzictwo kulinarne kuchni kociewskiej otrzymane od przodków. Czuję także potrzebę kontynuowania rodzin
nych tradycji. Ogromną radość sprawia mi, że będą mogli Państwo również skorzystać z tych uzbieranych przez lata prze
pisów. Cieszy mnie także, że 30 czerwca 2006 roku na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zarejestrowane zostały dwa wyroby cukiernicze: „fefernuski kociewskie" i „grochowinki kociewskie". Stały się one 
specjalnością wsi Lignowy Szlacheckie. 

Mam nadzieję, że już choćby tym wstępem zachęciłam Państwa do spróbowania swoich sił w przygotowaniu tradycyj
nych potraw, wypieków we własnych domach. Miłej zabawy w kuchni i smacznego podczas degustacji! 

Kociewskie przysmaki na liście produktów tradycyjnych 
Fefernuski kociewskie to małe piernikowe, kruche ciastecz

ka. Piecze sieje, zgodnie z tradycją zawsze na święta Bożego 
Narodzenia. Ciasto piernikowe, z którego robi się fefernuski, już 
dwa, trzy tygodnie przed świętami stoi na strychu (w chłodnym 
miejscu) i dojrzewa. W latach 60. ubiegłego wieku rodowita 
Kociewianka Walburga Juraszewska (gospodyni ks. probosz
cza w Lignowach Szlacheckich) piekła przepyszne fefernuski 
i inne pierniczki. Recepturę udostępniła mojej mamie Jadwidze 
Lindzie i innym znajomym. Dziś razem z córką Justyną i innymi 
gospodyniami w Lignowach Szlacheckich pieczemy fefernuski 
według tej receptury. Fefernuski kociewskie zaraz po upiecze
niu są twarde jak kamienie. Przechowywane w szczelnie za
mkniętych pojemnikach kruszeją i potem same rozpływają się 
w ustach. 

Nazwa „fefernuski" pochodzi z języka niemieckiego 
- Pfeffernusskuchen, gdzie pfeffer znaczy pieprz, pierny, 

ŚLEDZIE PO KOCIEWSKU 

składniki: 
0,5 kg solonych filetów śledziowych 
Farsz-pasta: 
20 dag wędzonej makreli 
3 dag suszonych grzybów 
2 średnie cebule 
2 tyżki koncentratu pomidorowego 
2 średnie ogórki kiszone 
pieprz 
olej do zalania 
2 łyżki majonezu i gałązka pietruszki do dekoracji 

Filety śledziowe wymoczyć i przekroić na pół wzdłuż śledzia. 
Przygotować pastę: grzyby ugotować w małej ilości wody i od-
cedzić. Makrelę bez ości i skóry, grzyby i cebulę zmielić. Ogórki 
obrać ze skóry i pokroić w drobną kostkę. Wszystko razem połą
czyć i wymieszać z koncentratem pomidorowym. Pastą smarować 
filety, zwijać jak rolmopsy i spiąć wykałaczką. Ułożyć w głębokim 
naczyniu, posypać pieprzem i zalać olejem. Przykryć i wstawić na 
12 godz. do lodówki. Przed podaniem układać na półmisku i każde
go rołmopsa dekorować majonezem i listkiem pietruszki. 

a nuss - orzech, czyli twardy; a więc fefemuski to pierne, 
twarde ciasteczka. 

Grochowinki kociewskie, to powyginane smażone na 
głębokim tłuszczu ciasteczka. To regionalna nazwa fawor
ków lub chruścików. Smaży się te smakołyki w długie zimo
we wieczory, szczególnie w okresie końca karnawału, czyli 
w zapusty przed wielkim postem. Przygotowanie ciasta nie 
zajmuje dużo czasu. Są to ciasteczka stosunkowo tanie, po
nieważ produkty zawsze można znaleźć we własnej spiżar
ni. Do ciasta daje się świeże, wiejskie jaja, mąkę pszenną 
z kociewskich pól oraz śmietanę z gospodarstwa domowego. 
Smaży się je na smalcu wytwarzanym metodą tradycyjną. 
Regionaliści wywodzą nazwę „grochowinki" od ich barwy 
i kształtu, którymi ciasteczka przypominają suszone, puste 
strąki grochu lub fasoli. Obie te rośliny od wieków uprawia
no na Kociewiu. 

MIODOWNIK 

składniki: 
1 szkl. cukru 
3/4 kostki margaryny 
2 jaja 
4 łyżki kwaśnej śmietany, 3 tyżki miodu 
4 szkl. mąki pszennej 
1 łyżeczka sody, 1 łyżka kakao 
Krem: 1 litr mleka; 1 szkl. cukru; 1 szkl. kaszy mannej; 1 olejek 

migdałowy; 25 dag masła; 3 łyżki cukru-pudru 

Cukier ucierać tłuczkiem dodając po jednym jajku. Śmietanę wy
mieszać z miodem i wlać do utartego ciasta. Połączyć. Wsypać 3,5 
szkl. mąki z sodą, wymieszać i zagnieść z resztą mąki. Ciasto podzie
lić na trzy części. Dwie części upiec w foremce 24 x 36 (każdą osob
no). Do trzeciej wgnieść kakao i też upiec w takiej samej foremce. 

Ugotować mleko z cukrem i kaszą manną. Ostudzić. Mikserem 
utrzeć masło i dodawać porcjami ostudzoną kaszkę. Na koniec do
dać olejek i wymieszać. Krem podzielić na dwie części i przekładać 
miodownik tak, aby kakaowa płytka była w środku. Wierzch mio-
downika posypać cukrem-pudrem. Miodownik jest najsmaczniej
szy na następny dzień, kiedy zmięknie. 
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EDMUND ZIELIŃSKI 

60 lat w teatrze lalek 

październiku odbyła się XVII Biesiada Lalkar-
ska w Centrum Kultury „Zamek" w Nowem. 
Tegoroczna biesiada miała szczególny charak

ter, a powodem tego był jubileusz 60-lecia pracy artystycz
nej i wychowawczej Stefana Gełdona. To tutaj Stefan Geł-
don tworzy teatr lalek i wychowuje w duchu artystycznym 
miejscową młodzież. A zaczęło się w 1949 roku w małej 
wiejskiej szkole w Białachowie. To tam pan Stefan zorga
nizował szkolny teatrzyk lalek. My, uczniowie, byliśmy 
aktorami i wykonawcami lalek. Właściwie to tylko główek 
z gliny, resztę wykonywała pani Wanda, żona naszego pana 
i on samn. Wielokrotnie już o tym pisałem, m.in. w książce 
„Na ścieżkach wspomnień..." 

Dziś po 60. latach zostałem uhonorowany zaproszeniem 
na ten jubileusz, jako jeden z pierwszych aktorów. Ten sam 
zaszczyt spotkał mojego przyjaciela z tamtej klasy Zygmun
ta Gołuńskiego, z którym zobaczyłem się po 43 latach. 

Biesiadę prowadził Andrzej Gappa, dyrektor Centrum 
Kultury „Zamek". Stefan Gełdon zaintonował hymn lalka-
rzy, do którego słowa napisał nieżyjący już Jan Wilkowski. 
Bohater spotkania serdecznie wszystkich powitał, a szcze
gólnie swoich pierwszych aktorów. To było bardzo miłe 
i wzruszające, zwłaszcza, że dzisiejsi młodzi aktorzy witali 
nas gromkimi brawami. 

Kilka osób otrzymało z rąk jubilata wspaniałe statuet
ki jubileuszowe, m.in. Wanda Gełdon, Zygmunt Gołuński 
i Edmund Zieliński. 

W czasie biesiady obejrzeliśmy piękne przedstawienia: 
Jerzego Koliby „Złoto króla Megamona", w którym brał 
udział sam Stefan Gełdon, udzielając głosu królowi i jego 
słudze. Kolejnym przedstawieniem był „Czerwony Kaptu
rek" - autor Jifi Stfeda oraz „O przekupnych zwierzętach" 

Michał Spankowski zmarł nagle w wieku 56 lat. Znany kociewski regionalista przez 
wiele lat był zaangażowany w działalność kulturalną Tczewa i Kociewia. Kulturą zajmo
wał się pracując w tczewskim Urzędzie Miejskim, a w latach 1988-1990 był dyrektorem 
Tczewskiego Domu Kultury. Jeden z założycieli tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i jego pierwszy prezes. Przez rok był dyrektorem Tczewskiego Domu 
Kultury. Działał w Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Sugestia". Wraz z Romanem Klimem 
organizował Spotkania Nadwiślańskie. Ten niestrudzony animator życia kulturalnego re
gionu reżyserował na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku spektakle tczewskiego 
Teatru Pantomimicznego. Bliskie mu były literatura, księgarstwo czy teatr. Od kilku lat 
kierował Towarzystwem Kulturalnym im. Małgorzaty hillar. W dużej mierze przyczynił się 
do wydania przez Instytut Kociewski kompletnego zbioru utworów Małgorzaty Hillar. 

Z jego inicjatywy powstała nagroda „Kociewskie Pióro", jedno z ważniejszych wy
różnień kulturalnych na Kociewiu. W ostatnich latach swojej działalności angażował się 
w życie kulturalne gminy Zblewo. Był redaktorem gminnego biuletynu. 

jego pogrzeb odbył się 27 sierpnia 2009 roku. Pochowany został na cmentarzu przy 
ul. 30 Stycznia w Tczewie. dfr 

Aktualny zespół teatralny z jego kierownikiem 
Stefanem Gełdonem i autorem tekstu 

Markowskiej i Mirskiej. Wystąpili: Ewelina Behnke, Alek
sandra Biały, Beata Burczykowska, Anna Dominikowska, 
Stefan Gełdon, Paulina Kitowska, Agnieszka Konieczna, 
Dorota Kortas, Sylwia Kwiatkowska, Justyna Mantey, Aga
ta Rychlewicz, Damian Skrobański i Katarzyna Szczygieł. 
Reżyseria i scenografia Stefan Gełdon, asystent reżysera Da
mian Skrobański, serwis nagrań Dorota Kortas. 

Życzę mojemu Przyjacielowi Stefanowi i jego żonie 
Wandzie wiele lat dobrego zdrowia i radości z artystycznej 
działalności. Drogi Stefanie, mimo, że swego „Wodnika" 
przycumowałeś już w spokojnej przystani, po żeglarsku po
wiem - TAK TRZYMAĆ! 

Więcej w następnym numerze 
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JAN EJANKOWSKI 

Przed 25-leciem „Piaseckich Kociewiaków" 
IV. O osobach i instytucjach, które wspierały i nadal wspierają zespół 

część ostatnia 

O okolicznościach powstania piaseckiego zespołu na
pisałem już wcześniej. W tym artykule przybliżę czytel
nikom osoby i instytucje, które troszczyły się o prawidło
wy rozwój zespołu „Piaseckie Kociewiaki". 

Choreografowie 

ierwszym choreografem, który na początku lutego 
1985 roku zaczął z piaseckim zespołem współpraco
wać, był Witold Nalepa z Gdańska. Człowiek bardzo 

wymagający wobec siebie i członków zespołu. Przez po
nad trzy miesiące, wraz z muzykiem Antonim Grabowskim 
z Sopotu, szkolił zespół w każdą sobotę i niedzielę tygodnia. 
Opracował i nauczył młodzież 8 tańców do części weselnej 
„Wesela kociewskiego" ks. Sychty, wśród których znalazła 
się również przepiękna kociewska polka „Szumi woda szu
mi, po kamnianiach brzanczy, psiaseckie chłopaki szukaj ó 
psianiandzy". 

Następnym choreografem był nieżyjący już Henryk Śli
wa, który na obozie w Chełmie nad Bugiem opracował dwa 
tańce: „Dawniej u nas na Kociewiu karczma była w każdej 
wsi" (polka) i „Kociewskiego trojaka". Po nim choreografią 
zajęła się Elżbieta Popis (też z Gdańska), która przygotowa
ła zespół do krajowego przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich 
i Kółek Rolniczych w Kielcach, a potem przez ponad rok 
współpracowała z „Piaseckimi Kociewiankami". Opraco
wała i nauczyła tańczyć członków zespołu sześć kociew-
skich tańców, m.in. „Miasteczko Gniew", „Jezdóm Kocie-
wiankó", „Leśne nastroje", „To nasze Kociewie"1. 

Z chwilą kiedy do „Piaseckich Kociewianek" doszli 
chłopcy (grudzień 1991), z Gdańska, w co drugą sobotę, 
zaczął dojeżdżać nestor wybrzeżowych choreografów - Jan 
Właśniewski, o którym napisano już w pierwszym rozdziale. 
Ponownie zatem wrócono do sceny rajenia i części weselnej 
„Wesela" ks. B. Sychty. W ciągu niecałych trzech miesięcy 
udało się p. Janowi przygotować „Piaseckich Kociewiaków" 
do występu. Współpracował on z zespołem aż do końca 
1993 roku. Opracował i przygotował wspólnie z AsiąKosz-
czyńską koncert jubileuszowy „Piaseckich Kociewiaków" 
(15-lecie), który odbył się w sobotę 4 grudnia 1999 roku. Jan 
Właśniewski jest pomysłodawcą wielu kociewskich tańców, 
m.in. „Na bambanku bum, bum, bum", „Kociewska polka 
czapkowa z kijami" w wykonaniu czterech chłopców, „Cip, 
cip cipuśki", słynnego korkarza tańczonego w korach, „Dzie 
sia podział kusy Bartek" (jeden układ opracowała Asia 
Koszczyńska) i innych2. 

Sporadycznie przyjeżdżała również ze Starogardu Gd. 
do Piaseczna Mirosława Molier wraz z muzykiem (akorde
on) Grzegorzem Ollerem. Pani Mirka opracowała i nauczyła 

piasecką młodzież kilku tańców, m.in.: „Mniyszkóm kele 
lasu", „Raz jedan kawaler na zabawa szed" i „Łu Możucha". 

Przez kilka miesięcy z „Piaseckimi Kociewiakami" 
współpracowała studentka Akademii Muzycznej - Kata
rzyna Lanzer, która opracowała i nauczyła młodzież tań
czyć walczyki: „Leśne nastroje" i „Samotny leśny kwiat", 
„Psiankna nasza Polska cała" (chodzony). Rozbudowała 
o nowe figury taneczne kociewska polkę czapkowa z kijami. 

Od lipca 2008 roku ponownie rozpoczęła współpracę 
z zespołem Mirosława Molier. Na obozie wypoczynkowym 
w Swarzewie, w dniach 1-4 sierpnia opracowała i nauczyła 
piasecki zespół dwóch tańców ze sceny rajenia ks. B. Sych
ty: poleczkę „Szumi woda szumi po kamnianiach brzenczy" 
i walczyka „Zielona łónczka jałowiec". A od lutego 2009 
roku, w co drugą sobotę, dojeżdżała do Piaseczna i uczyła 
tańców, które kierownik zespołu odszukał w tomie 39. dzieł 
Oskara Kolberga3. 

W sumie ostatnia grupa piaseckiego zespołu w latach 
2002-2009 nauczyła się 25 kociewskich tańców, 8 walczy
ków, 15 polek, 1 oberka i 1 chodzonego. 

W ciągu 25 lat zespół opanował ponad 40 tańców. Wy
stąpił w ponad 100 miejscowościach w kraju i poza nim, 
w tym w 40 miejscowościach kociewskich. 

W twórczej pracy piaseckiego zespołu kierownictwo po
stawiło „na pierwszym miejscu" kociewski taniec, ukazania 
jego piękna, bogactwa figur, stąd nasza troska o dobrych 
choreografów. Zrodził się nawet pomysł, by najcenniejsze 
kociewskie tańce utrwalić na DVD, z myślą o przyszłych 
pokoleniach. 

Muzycy 

ciągu 25 lat działalności „Piaseckich Kociewia
ków" z zespołem współpracowali: nauczycielka 
muzyki Teresa Klimecka, nieżyjący już Teofil 

Watkowski, o którym wcześniej pisano. Popularny wujek 
Teofil był duszą piaseckiego zespołu. On nie tylko wspaniale 
grał na guzikówce, lecz także „rychtyk po naszamu spsiy-
wał" i uczył młodych mowy praojców4. 

Od jesieni 1999 roku zaczęła współpracować z nami 
jako akordeonistka Jadwiga Mielke - wieloletni dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie. Wspólnie 
z choreografami i kierownictwem zespołu przygotowała 
występ z okazji 15-lecia działalności piaseckiego zespołu. 

Po odejściu z zespołu p. Teofila (ciężka choroba reu
matyczna), pałeczkę po nim przejęła Jadwiga Mielke, 
którą młodzież polubiła. Jest ona wspaniałą nauczycielką 
i wychowawczynią, bardzo wymagającą i dokładną podczas 
prób. Często do występów piaseckiego zespołu zachęca naj-
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bliższych: córkę Anię (solistka), siostrę Mirkę (klarnecistka) 
i ojca Józefa (skrzypek). Z „Piaseckimi Kociewiakami" od 
dawna pracuje społecznie z dobroci serca. Oby było wśród 
nas jak więcej takich ludzi!5. 

Sponsorzy 

latach 1984-1990 „Piaseckich Kociewiaków" 
finansowo wspierali: Spółdzielnia Kółek Rolni
czych w Nicponi, Wojewódzki Związek Rolni

ków Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Krajowy 
Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w War
szawie, którzy opłacali choreografa, zakupili dla zespołu dam
skie i męskie obuwie (32 pary), materiały na nowe kociewskie 
stroje, akordeon oraz zapłacili za pobyt zespołu na 2-tygo-
dniowym obozie szkolno-wypoczynkowym w Rajczy w 1985 
roku. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nicponi zafundowała 
tygodniowy wypoczynek w Przechlewie w 1989 roku6. 

W latach 1991-1999 piasecki zespół finansowo wspierał 
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie (zakup nowych strojów w 
1993 r., opłata za choreografa, pobyt na obozach). 

W następnych latach 2000-2002 finansowo „Piaseckich 
Kociewiaków" wspierali: Alma-Color, Keramzyt, FAMA, 
WEGA, Bank Spółdzielczy - wszyscy z Gniewu, Budex 
z Tczewa i Iglotex ze Skórcza. 

Obecnie piasecki zespół finansowo wspierają Eurotrans 
z Piaseczna (Krzysztof Luchowski), FAMA (Kazimierz Po
znański), Rolls-Roys (Mariusz Lewiński), Bank Spółdziel
czy (Krystyna Kręcisz), Wega (Olgierd Krauze) i Iglotex 
w Skórczu (M. i T. Włodarczyk). Dzięki tej z serca płyną
cej życzliwości sponsorów piasecki zespół w dalszym ciągu 
poszerza własny program artystyczny o nowe kociewskie 
tańce. Zespół również dzięki wsparciu finansowemu mógł 
uczestniczyć w warszawskich parafiadach w latach 1994, 
2000, 2003, 2004 roku, dwukrotnie wyjechać do Rygi 
w 2005 i 2007 roku i przebywać na 9-dniowym wypoczynku 
w Zakopanem w 2006 i 2007 roku oraz Swarzewie w 2008 
i 2009 roku. 

W ciągu 25 lat młodzi uczestniczyli w 34 obozach w kra
ju i zagranicą. 

Sponsorzy (Rolls-Roys i Fama) zakupili także jesienią 
2008 roku nowy akordeon. 

Warto również wspomnieć piaseckich kapłanów, którzy 
od początku działalności wspierali i nadal wspierają „Pia
seckich Kociewiaków". Przez cały czas czynił tak miejsco
wy proboszcz ks. prałat Kazimierz Myszkowski oraz jego 
wikariusze: Zdzisław Osiński (współtwórca piaseckiego 
zespołu), Zbigniew Straszewski, Janusz Lipski, Andrzej 
Ossowski, Wawrzyniec Ciesielski i Przemysław Krzyża
nowski. 

Po przejściu ks. prałata Myszkowskiego na emeryturę 
funkcję patrona zespołu pełni godnie nowy piasecki pro
boszcz ks. Andrzej Ossowski. 

Wynika z tego, że „Piaseckie Kociewiaki" w ciągu 25 lat 
twórczej artystycznej działalności na rzecz Piaseczna, zie
mi gniewskiej i Kociewia spotkały i nadal spotykają zawsze 
życzliwych im ludzi. 

Zgodne współdziałanie wielu osób, oddanie Bogu, chęć 
pracy dla regionu i Ojczyzny, wierność chrześcijańskim ko
rzeniom ludowej kultury - to źródło sukcesów „Piaseckich 
Kociewiaków". 

Dziękuję wszystkim, którzy stali się przyjaciółmi pia
seckiego zespołu, szczególnie ks. Proboszczowi Andrzejowi 
Ossowskiemu, który zawsze nas wspierał. 

Niech podziękowaniem dla Wszystkich staną się prze
piękne słowa ks. dr Bernarda Sychty, który w swoim ko-
ciewskim słowniku między innymi napisał: 

„Kto sercem przylgnął do miejsca, gdzie stała jego 
kolebka, kto ukochał kulturę swego regionu, ten pogłębił 
w sobie uczucie narodowe i poczucie przynależności pań
stwowej." 

Przypisy: 
1 Kronika Domu Kultury i Muzeum w Piasecznie, lata 1984-1988. 
2 Ejankowski J., Od Kociewia po Piaseckie Kociewiaki, „Kociew

ski Magazyn Regionalny", nr 3-4/1999, s. 49-50. 
3 Kolberg O., Pomorze t. 39, Wrocław - Poznań, s. 129, 242. 
4 J. Ejankowski, Niezastąpiony harmonista ludowy na ziemi gniew

skiej, „Kociewski Magazyn Regionalny", nr 4/2008, s. 18. 
5 Zdjęcia z różnych występów. 
6 Kronika Domu Kultury i Muzeum w Piasecznie, lata 1984-1988. 
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PATRYCJA HAMERSKA 

Kościerskie Targi Książki 
Costerina 

mberto Eco powiedział kiedyś: „Kto czyta książki, 
żyje podwójnie" i trudno nie przyznać mu racji. Dla
tego też, im więcej jest okazji do spotkania się wiel

bicieli książek i ludzi, którzy te książki piszą i wydają, tym 
lepiej. Okazją do takich spotkań są bez wątpienia Targi Książki 
Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina" w Kościerzynie. W tym 
roku targi obchodziły swój 10. jubileusz, warto zatem przybli
żyć ich historię i przyjrzeć się organizacji. 

Pomysłodawcą kościerskiego święta książki jest prof. dr 
hab. Tadeusz Linkner, który przed dziesięcioma laty przedsta
wił swój pomysł Gabrieli Bieleckiej-Hommel, dyrektor Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Kościerzynie, a ta z kolei zachę
ciła burmistrza miasta do włączenia się w organizację targów. 

Organizacją pierwszych targów zajął się jednak Dom 
Kultury w Kościerzynie, a wsparcia finansowego udzieliły 
władze miasta. 

Targi miały i mają na celu nie tylko pokazywać książki, 
ale także je wartościować, jak twierdzi prof. T Linkner. Stąd 
też narodził się pomysł, aby w trakcie Targów nagradzać 
autorów najciekawszych publikacji. Bywało, że na targach 
swoją ofertę wydawniczą prezentowało ponad dwudziestu 
wydawców, a do nagród i wyróżnień pretendowało ponad 
pięćdziesiąt książek z danego roku. 

Początkowo nagradzano tylko prozatorskie i poetyckie 
teksty. W skład jury wchodzili: znany prozaik - Zbigniew 
Żakiewicz, prof. Jerzy Samp i prof. Tadeusz Linkner. 

Na cztery tygodnie przed targami dostarczano zgłaszane 
wcześniej przez wydawnictwa książki. Niekiedy bywa tak, 
że jedno wydawnictwo zgłasza nawet do sześciu książek. Do 
konkursu mogą zgłaszać się także sami autorzy. 

Każdy z członków jury otrzymał swój komplet książek, 
by potem, na kolejnym spotkaniu zdecydować, które z nich 
zostaną nagrodzone. 

W pierwszych edycjach targów udział brało niewiele 
wydawnictw 5-6, z biegiem czasu jednak przyłączały się 
kolejne. W tym roku na targach gościło aż trzydzieści jeden 
wydawców, co można uznać za sukces. 

Patronem kościerskich targów stał się Remus - bohater 
powieści Aleksandra Majkowskiego, to właśnie jego postać, 
wyrzeźbioną przez Andrzeja Dworczyka - górala, który za
mieszkał na Kaszubach, otrzymują laureaci konkursu. 

Remus był m.in. sprzedawcą dewocjonaliów i książek. 
Trudności z zakupem książek w XIX wieku na wsi, ale 
i w małych miastach przyczyniły się do powstania księ
garstwa jarmarcznego. Objeżdżający dwory szlacheckie, 
karczmy i jarmarki bywali akwizytorami znanych, ale rów
nież drobnych firm księgarskich i drukarni, oferując książki 
i druki o tematyce religijnej, literaturę piękną i popularną. 
Być może jest to także ukłon w stronę zmarłego przed laty 

Aleksandra Majkowskiego, ponieważ on sam zmuszony zo
stał kiedyś do opuszczenia Kościerzyny z powodu nieporo
zumień z mieszkańcami. 

Targi od 2000 roku znacznie ewoluowały, zwiększyła 
się nie tylko liczba wystawców, ale też kategorie, w których 
przyznaje się nagrody. Jak już wspomniałam wcześniej, kie
dyś nagradzano tylko w kategoriach poezja i proza. Obecnie 
jest aż trzynaście różnych kategorii. Z uwagi na ich ilość 
zrezygnowano z wyróżnień i przyznaje się tylko I, II i III na
grodę. Zmienił się także skład jury. Od 2008 roku członka
mi kapituły przyznającej nagrody są: prof. T. Linkner, prof. 
E. Breza i prof. J. Samp. 

Co ciekawe, na targach zaczyna pojawiać się coraz wię
cej książek naukowych, monografii wsi oraz lokalnych gazet 
i zeszytów, wydawanych przez stowarzyszenia działające na 
terenie Pomorza. Książki naukowe, typowo specjalistycz
ne, zdaniem Gabrieli Bieleckiej-Hommel raczej nie znajdą 
w Kościerzynie zbyt wielu czytelników, ale dzięki nim ich 
autorzy, naukowcy zaistnieją na targach i staną się ich stały
mi bywalcami. Poza tym książkę docenia się nie tylko za jej 
wartość merytoryczną, ale również za kształt edytorski, któ
ry może zainteresować „przyszłych autorów" szukających 
wydawnictwa, w którym mogliby wydać swoją książkę. 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się książka
mi naukowymi pojawił się problem dotyczący ich oceniania. 
Specjalistą z zakresu tego typu publikacji jest prof. E. Breza, 
ale różnorodność tych książek wymaga najprawdopodobniej 
zwiększenia liczby członków jury. 

Pani Gabriela zauważyła także wzrost zainteresowania 
młodzieży regionem, w szczególności jego historią. Młodzi 
ludzie zaczynają coraz aktywniej gościć na targach. Bardzo 
często pojawiają się także rzemieślnicy, którzy trudnią się 
oprawianiem książek, są także pokazy ręcznie czerpanego 
papieru. Zdarza się także, ku radości organizatorów, że do 
Kościerzyny przyjeżdżają również ilustratorzy. 

A jak wygląda organizacja targów „od kuchni"? 
Jak się okazuje jest to bardzo ciężkie, ale dające dużo sa

tysfakcji zajęcie, jak mówi pani dyrektor. Praca organizacyj
na trwa tak naprawdę przez cały rok. Siedzi się na bieżąco 
nowości ukazujące się na rynku. Biblioteka w Kościerzynie 
ściśle współpracuje pod tym względem z pracownią regio
nalną Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Pracowni
cy biblioteki w Kościerzynie wysyłają także zaproszenia do 
wydawnictw z całego kraju, bibliotek i autorów. 

Kolejnym ważnym elementem przygotowań jest re
klama. Zatem informacje o targach pojawiają się w lokal
nych mediach: gazetach, portalach internetowych, radiu 
i telewizji. Bardzo przychylną promocję Targów można 
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Krzysztof Powierza z Anielą Przywuską, autorką 
książki „Kociewska gmina Smętowo Graniczne" 

Tomasz Wiczyński z Instytutu Kociewskiego 
rozdaje autografy 

dostrzec także na kociewskich i borowiackich stronach in
ternetowych. 

Kiedy już wszystkie przygotowania zmierzają ku szczę
śliwemu końcowi, pozostaje z pozoru prozaiczna i niezbyt 
skomplikowana sprawa, czyli zagospodarowanie przestrzeni 
rynku. W pierwszej kolejności trzeba zastosować się do prze
pisów dotyczących organizacji imprez masowych i załatwić 
wszystkie związane z tym formalności. Poza tym ważne jest 
również rozstawienie namiotów tak, by wydawcy czuli się w 
swoimtowarzystwieswobodnieiabypanowałamiłaatmosfera. 
A gdy wszystko jest już przygotowane, pozostaje baczne 
czuwanie nad tym, aby zaproszeni goście jak najlepiej wspo
minali targi. 

Jest to niezwykle stresujący okres dla pracowników 
biblioteki i wszystkich osób włączających się aktywnie 
w organizację targów. Jednak radość z wyników całorocznej 
ciężkiej pracy i jej znakomite efekty w pełni rekompensują 
organizatorom stres. 

- Jednak targi potrzebują również kilku zmian - mówi 
pani dyrektor. - Musimy zastanowić się nad inną formą tar
gów, zaczęły się nam one rozrastać. Poza tym powinniśmy 
chyba przenieść Targi na początek września. Sierpień nie 
jest dobrym okresem. 

Pani Gabriela podkreśla również, że dzięki targom bi
blioteka ma stały kontakt z wydawcami i autorami. Poza tym 
buduje się wzajemna nić sympatii i porozumienia, co gwa
rantuje potem owocną współpracę, a zaprzyjaźnieni autorzy 
często odwiedzają bibliotekę i organizują w Kościerzynie 
promocje swoich książek. 

Nie da się ukryć, że na targach przeważają głównie 
książki kaszubskich autorów, ale pojawia się również coraz 
więcej kociewskich i gdańskich publikacji. 

- Kociewska książka charakteryzuje się dużą różnorod
nością - kontynuuje Gabriela Bielecka-Hommel. - Są one 
bardzo starannie wydane. Kociewie wiedzie również prym 
jeśli chodzi o wyławianie ludzi, którzy piszą amatorsko. Pod 
względem edytorskim wyróżnia się wydawnictwo „Bemardi
num ", ale wydaje mi się, że rośnie mu konkurencja w postaci 
wydawnictwa ,,Novator". 

Targi cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony czy
telników, wydawców, autorów i ludzi, którzy interesują się 
regionem. Może warto zatem pomyśleć o zorganizowaniu 
takiego święta książki również na Kociewiu? Już pojawił 
się pomysł zgłoszony przez prezesa Instytutu Kociewskiego 
- Wiesława Warchoła zorganizowania w Starogardzie Gdań
skim „Festiwalu Książki Pomorskiej". 

LISTA NAGRODZONYCH KOCIEWIAKOW Z LAT 2005-2009 
2 0 0 5 

I Nagroda w edycji książki pomorskiej dla Jana Pirożyńskiego, Tadeusza Serockiego, Janusza Tondela za Biblią Gutenberga i jej polskie faksy mile 
I Nagroda w edycji książki pomorskiej dla Andrzeja Grzyba za poetycko-prozatorski Niecodziennikpomorski 

2 0 0 6 
I Nagroda w edycji książki pomorskiej (albumy) dla Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bemardinum" za Kociewie serdeczne świata strony 
I Nagroda w edycji książki pomorskiej (proza) dla Andrzeja Grzyba za powieść Jan Konrad 
III Nagroda w edycji książki pomorskiej (proza) dla Romana Landowskiego za Cierpki smak rajskiego jabłka 
I Nagroda w edycji książki pomorskiej (poezja) dla Jana Majewskiego za Pacierz biedronki 
Wyróżnienia Literatury Pomorskiej na VII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2006 
Dla Tadeusza Majewskiego za wybór reportaży, opowiadań, felietonów i wywiadów 1990-2006 Przeplotnia 
Wyróżnienia Literatury Pomorskiej na VIII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2007" 
Dla Kazimierza Ickiewicza za album Tczew. Wizerunek dawny i współczesny 

2 0 0 8 
Atlasy, przewodniki -1 Nagroda w edycji książki pomorskiej (atlas - przewodnik) dla Jerzego Szukalskiego za Krajobrazy Kociewia 
Poezja -1 Nagroda w edycji książki pomorskiej (poezja) dla Jana Majewskiego za Wiersze wybrane 
Pamiętniki -1 Nagroda w edycji książki pomorskiej (pamiętniki) dla Zygmunta Bukowskiego za Zielony kuferek, Tom I-III 
III Nagroda w edycji książki pomorskiej (reportaże) dla Tadeusza Majewskiego za Oj, oj, Ojczyzna 
Za edycje - I Nagroda za edycję dla Wydawnictwa „Bemardinum" Sp. z o.o. za album Wiesława Gogana Spacer po starym Starogardzie 

2 0 0 9 
I Nagroda w edycji książki pomorskiej (reportaż) dla Andrzeja Grzyba za Dorsze, orły i leming 
III Nagroda w edycji książki pomorskiej (poezja) dla Bożeny Ronowskiej za W rumiankowej dolinie 
Wyróżnienia Literatury Pomorskiej na X Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2009" 
Dla Anieli Przywuskiej za monografię Smętowo Graniczne 
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Biesiadowali w Czarnej Wodzie 

uż po raz szesnasty regionaliści i twórcy kociewscy 
spotkali się 3 października br. w Czarnej Wodzie, aby 
wziąć udział w corocznym literackim biesiadowa

niu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Czarnej Wody i Urząd Miasta w Czarnej Wodzie. 
Gospodarzem biesiady był Andrzej Grzyb, kiedyś burmistrz 
Czarnej Wody, a obecnie Senator RP. 

„Współczesna literatura Kociewia" to temat przewodni 
tegorocznej Biesiady. 

Andrzej Grzyb rozpoczął spotkanie od wspomnienia 
niedawno zmarłego znanego Kociewiaka - Michała Span-
kowskiego, który był m.in. jednym z założycieli Oddziału 
Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tcze
wie, inicjatorem nagrody „Kociewskie Pióro" oraz prezesem 
Towarzystwa Kulturalno-Społecznego im. Małgorzaty Hil-
lar. Prowadzący zaprezentował również najnowszą książkę 
Jana Majewskiego „Wszystko było przy drodze". 

Przed rozpoczęciem naukowej części Biesiady zaśpie
wano także tradycyjne „100 lat" księdzu Franciszkowi Ka-
meckiemu, który obchodził tego dnia 69. urodziny. Jubilat 
obdarował wszystkich zebranych tomikiem swoich wierszy. 

Naukową część Biesiady rozpoczął Ryszard Szwoch re
feratem „Refleksje o współczesnej twórczości kociewskiej". 
Uczestnicy spotkania, wsłuchani w słowa znanego regiona
listy, wybrali się wspólnie z Jackiem Dehnelem, autorem 
„Lali" na spacer oczyma wyobraźni po ulicach Pelplina 
i odkrywali na nowo dehnelowskie, „miodowe" wnętrze 
pelplińskiej katedry. Następnie referent płynnie przeszedł 
do kociewskich nowości prozatorskich i dwóch publikacji: 
„Dorsze, orły i leming" oraz „Zapięknej" autorstwa Andrze
ja Grzyba, potem do tomiku wierszy Bożeny Ronowskiej 
„W rumiankowej dolinie" oraz tomiku wierszy Kazimierza 
Kujawskiego „Zapamiętane znad Czarnej Wody", liczącego 
45 utworów, napisanych w latach 1981-2008. 

ZESMA 

FORA 

Referenci (od lewej) prof. Tadeusz Linkner, 
Ryszard Szwoch, dr Piotr Wiktor Lorkowski, Andrzej Grzyb 

oraz prof. Maria Pająkowska-Kensik 

Ks. Franciszek Kamecki przyjmuje gratulacje 
z okazji urodzin 

W jednym z utworów Kazimierz Kujawski napisał: 
O moim Kociewiu, o pięknej krainie, gdziekolwiek je

stem, zawsze pamiętam. 
Swoje utwory sumiennie datował, a niektóre z nich zade

dykował rodzinie, znajomym i przyjaciołom. 
Ryszard Szwoch nawiązał także do Kawiarenki pod 

gwiazdami, działającej przy Starogardzkim Centrum Kultury, 
gdzie debiutują młodzi kociewscy twórcy. Do tej pory ukazały 
się dwa zeszyty z zebranymi utworami debiutanów. Kociew
ski regionalista omówił także wydany przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej „Słowniczek gwary kociewskiej ściśle według 
Elementarza", zawierający około 300 kociewskich słów. 

Kolejny z mówców, dr Piotr Wiktor Lorkowski w swo
im wystąpieniu „Natura i kultura w poezji ks. Kameckiego" 
zwrócił uwagę na spokojne, wesołe, franciszkańskie rozu
mienie świata oraz częste nawiązania do czarnoleskiej trady
cji pojawiające się w utworach ks. Kameckiego. 

„Metamorfoza poety" to z kolei temat referatu prof. 
Tadeusza Linknera, poświęcony twórczości Andrzeja 

Grzyba. 
— Dla językoznawcy poezja mieści się czasem 

tylko w jednym słowie - powiedziała prof. Maria 
Pająkowska-Kęsik, rozpoczynając swoje wystąpie
nie. Podzieliła się ona z biesiadnikami refleksjami, 
dotyczącymi nowości wydawniczych poświęconych 
naszej gwarze. 

Jak się dowiedzieliśmy, prof. Pająkowska koń
czy pracę nad przygotowaniem do druku „Popular
nego słownika kociewskiego", w którym znajdzie 
się również artykuł dotyczący unikatowej przyrody 
Kociewia, artykuły o gwarze kociewskiej oraz mały 
słownik frazeologiczny - Powiedzonka i płyta CD 
z zapisem rozmów przeprowadzonych z najstarszymi, 
nieżyjącymi już mieszkańcami Kociewia, którzy mó
wili gwarą na co dzień. 

Był to ostatni z czterech referatów wygłoszonych 
podczas Biesiady. 

W spotkaniu wzięli udział goście ze Starogardu 
Gdańskiego, Tczewa, Gdańska i Skórcza. 
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Prezentujemy kolejny referat, poświęcony życiu i twórczości Romana Landowskiego, 
wygłoszony 25 października 2008 roku na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie. 

EDWARD JAKIEL 

Dorobek poetycki Romana Landowskiego 

orobek poetycki Romana Landowskiego zebrany jest, 
jak dotąd, w czterech tomikach poetyckich, chociaż 
zapewne wiele by się jeszcze znaleźć mogło, gdyby 

w ramach przygotowywania zbiorowej edycji jego poezji do
konać gruntownego drenażu czasopism lub zbiorów archiwal
nych tak prywatnych jak też np. rozgłośni radiowych. Pierwszy 
z tomików ukazał się dopiero w roku 1979, gdy Landowski 
kończył czterdzieści dwa lata. Wydany w Gdańsku przez tam
tejszy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego tomik nosi 
tytuł Pejzaże serdeczne i zawiera dwadzieścia jeden utworów. 
Drugi tomik został wydany dopiero jedenaście lat później, 
w 1990 roku, w Tczewie. Zatytułował go pisarz Wychodzenie 
z mroku. Modlitwy grzesznego poety, a niemal pięćdziesiąt, za
mieszczonych tam utworów poprzedził Wyznaniem autora. Już 
po dwóch latach, nakładem autora Kociewski Kantor Edytor
ski wydał w Tczewie kolejny, trzeci tomik poetycki Landow
skiego - Muzyka na wierzby i płowiejące niwy. To szczególny 
zbiór wierszy, powstałych w ścisłym związku z muzyką, jakiej 
pisarz słuchał. I wreszcie ostatni tomik, wydany w Pelplinie 
w 2003 roku, zatytułowany Ptasie rozmowy, należący do po
ezji dziecięcej. Niektóre z wierszy tych tomików ukazały się 
w edycji zbiorowej. Chodzi o wydaną w Starogardzie Gdań
skim w 2000 roku antologię Kociewie, do której wiersze pię
ciu autorów (Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja Grzyba, Jana 
Majewskiego, Pawła Wrzos-Wyczyńskiego i Romana Lan
dowskiego właśnie) wybrał, przygotował do druku i wstępem 
opatrzył Jerzy Cherek. W niej znajdziemy najwięcej tekstów 
z Pejzaży serdecznych'. W niniejszym szkicu zajmę się wy
branymi zagadnieniami na temat trzech tomików: Pejzażami 
serdecznymi, Wychodzeniem z mroku... i Muzyką na wierzby 
i płowiejące niwy. Moje uwagi dalekie będą od wyczerpania 
czy jakiegoś rodzaju monograficznego ujęcia problemu. Spoj
rzenie całościowe na dorobek poetycki Landowskiego wymaga 
osobnych, dalszych studiów literaturoznawczych. Trzeba bo
wiem ukazać tę spuściznę bardziej analitycznie ale też jedno
cześnie w szerszych kontekstach, które tu się tylko sygnalizuje. 
A chodzi zarówno o kontekst historycznoliteracki, lokalizujący 
lirykę Landowskiego we współczesnych mu nurtach poezji 
polskiej, jak też w kontekście poetyki, jaką uprawiał. Warto 
też zatrzymać się nad dorobkiem krytycznym Landowskiego 
i dokładnie prześwietlić jego publikacje o poezji chociażby. 
A jest co badać, by wspomnieć choćby wstępy do poezji Ar
tura Wirkusa (Śmiertelni kochankowie), Ryszarda Filbrandta 
(Przebudzenie), czy też słowo zawarte w Poetyckich spotka
niach z księdzem Januszem St. Pasierbem. Tę robotę zostaw
my jednakże innym. Uwagi, które tu przedstawię, ograniczam 
do niektórych zagadnień, skupiając się szczególnie na drugim 
tomiku a z trzeciego trochę uwag poświęcam głównie wier
szom chopinowskim -jak je roboczo nazywam. 

Pierwszy z wydanych - Pejzaże serdeczne - jak tytuł 
wskazuje - zawiera głównie lirykę opisowo-refleksyjną, 

skupioną na eksponowaniu uczuć i odczuć, emocji i wrażeń, 
przeżyć i doznań, jakie towarzyszą autorowi, przeżywającemu 
swoją miłość do rodzinnego Kociewia. Znajdzie się w nich 
też refleksja nad przeszłością. Rodzaj lirycznej wędrówki po 
Kociewiu pozwala Landowskiemu nie tylko rekonstruować 
osobiste doznania i przeżycia, ale też historyczne wydarzenia, 
przeszłość, wciąż jeszcze jakimś cichym echem obecną w te
raźniejszości. Lektura wierszy z tego tomiku zawiedzie czytel
ników w różne zakątki Kociewia. Topografia liryków Pejzaży 
serdecznych wiedzie głównie po wschodniej, nadwiślańskiej 
stronie Kociewia. Dlatego znajdzie się tu wiersz o historii nie
zapomnianej, bo utrwalonej zachwytem „przekazanym z kłosa 
na kłos", o czym czytamy w utworze Nad Jeziorem Rokickim. 
Tu też przypomni pisarz w Widoku ogólnym legendarnego Der-
sława na czółnie. Wśród „pejzaży serdecznych" nie zabrak
nie lirycznego opisu Gniewu, z jego urokliwymi, chociaż - co 
trzeba przyznać - cokolwiek podniszczonymi kamieniczkami. 
Z dostojnością napisze też Landowski o tajemniczej aurze 
i ciszy, obecnych w katedrze pelplińskiej. Cisza właśnie -jako 
sposób i forma kontemplacji „miejsc serdecznych" jest bardzo 
czytelna w przywoływanym tu, pierwszym tomiku Landow
skiego. Poprzez jej „wrota" rozglądamy się w jego wierszach 
po Kociewiu, dzięki jej „kluczom" otwieramy myśli i uczucia 
serc ludzkich. Cisza w tomiku Pejzaże serdeczne pozwala od
tworzyć, lirycznie zrekonstruować i „ocalić od zapomnienia" 
wszystko to, co widzą oczy i czuje serce. Bez niej nic nie było
by w tym tomiku tak precyzyjnie określone i tak trafnie oddane. 
Gdański tomik Landowskiego przynosi kilka bardzo cieka
wych, oryginalnych ujęć tematu ciszy. Tak jest np. w wierszu 
W okolicach chronionej ciszy, gdzie w aurze jej właśnie toczy 
się koło dni, w niej przemija życie, jak pisze Landowski: 

Pachnie porą rozwianych czupryn 
nostalgiczny fragment życiorysu 

(W okolicach chronionej ciszy z tomu Pejzaże serdeczne) 

W ciszy właśnie dokonuje się jesienny zbiór plonów 
i w niej rodzą się wróżby, plany na przyszłość, bo 

dziewczyny czytają miłość 
z żółtych liści 
czy na wiosnę przyszłą wić wianek 

(Tamże) 

Utrzymany w tonacji impresyjno-nastrojowej liryk ten, 
przebarwiony kolorystyką złotej jesieni, tchnie nostalgią, ale 
też dowodzi niezwykłego wyczucia Landowskiego jako twór
cy lirycznego pejzażu, świadomego techniki i doboru środ
ków artystycznych, niewątpliwie sięgającego po wzorce liryki 
nastrojowej przełomu XIX i XX wieku. Podobnie w wierszu 
Adoracja ciszy Landowski wyraża się niezwykle precyzyjnie, 
starannie dobierając środki artystyczne. Tytułowa adoracja 
jest tutaj opisem (powodującym uczucie monotonii) będącej 
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w ruchu jednostajnym upostaciowionej (chociaż nie zmateria
lizowanej) abstrakcji, tak bardzo charakterystycznej przecież 
dla poezji symboliczno-nastrojowej. Landowski stawia tuja 
liryczne w bezruchu, dzięki temu uważniej może ono obser
wować przenikającą naturę ciszę. Jej monotonna doskonałość 
oddana jest też amfibrachicznym metrum wiersza, tworzącym 
doskonale zrytmizowaną mowę wiązaną: 

Przychodzisz w motylach 
milczących 
zmęczeniem upalnym 
powiewem 
ukrytym w jemiołach 
i wodą 
strojną smyczkami 
Ty idziesz 
w ozdobnych pantoflach 
podszytych 
zapachem koniczyn 
Topole 
procesją wychodzą 
zza łąki 
z palcami na ustach 

(Adoracja ciszy z tomu Pejzaże serdeczne) 

Dopiero w zakończeniu, gdzie pisze autor o tym, że kaleczy 
się ciszę „świstem myśliwców", pojawi się inny rytm, a w za
sadzie uzyska Landowski rodzaj arytmii. Zestaw następujących 
po sobie leniwie obrazów odsłania przedmiot adoracji. Stopnio
wo, bez pośpiechu, wiersz działa poprzez sugestię, sugerowanie 
określonych wrażeń. To tak, jakby Landowski pisał w szkole 
symbolistów. I nie będzie przesadą, jeśli w tym miejscu przy
wołam wzorce takiej liryki, bliskie ujęciem tematu dla Adora
cji ciszy Landowskiego, jak chociażby Tetmajera Anioł Pański, 
Kazimiery Zawistowskiej Mniszki, czy Mnich Leopolda Staffa. 
Wszystkie te impresyjne, nastrojowo-symboliczne utwory patro
nują bez wątpienia przypomnianemu wierszowi Landowskiego. 

Na Pejzaże serdeczne składają się różne, niejednorodne 
pod względem techniki poetyckiej wiersze. Gdyby przeanali
zować poetykę niektórych z nich, zapewne nie tylko związki 
z liryką nastrojowo-symboliczną dostrzeglibyśmy, ale też wpły
wy skamandryckie, a może nawet echa Gałczyńskiego. Jak
kolwiek by się działo, widać, że tomik ten, powstając przez 
szereg lat, stał się świadectwem procesu dojrzewania poezji 
i poetyckiego warsztatu Landowskiego. W rezultacie Pejzaże 
serdeczne przynosząc zróżnicowaną warsztatowo poezję dają 
coś szczególnego nie tylko Kociewiakom. Wiersze te bowiem 
potwierdzają, jak ważna jest lirycznie i metaforycznie, ale też 
konkretnie i rzeczowo wypowiedziana miłość do własnej, ma
łej ojczyzny. Wyraził ją Landowski na różne sposoby. Jednym 
z nich było też, dotąd nie przypomniane, odtwarzanie dzie
cięcego świata, jak w wierszu Mieszkałem tam. Nieraz z kolei 
w zliryzowany obraz otaczającego świata wpisał Landowski 
osobiste, uczuciowo-erotyczne wątki. Wierszem zaś, który 
niejako zapowiada temat następnego tomiku, jest Medytacja. 
A w nim autor, wspomniawszy czas, jaki przeminął, skonstatuje: 

Czas wznieść ręce w pion 
niech wypełznie marnotrawny szept 
może przypomni się zapomniany 
Kończy się dzień 
niech zamieszka to ciało 
skoro ze słowa powstało 
Słuchajmy więc dzwonu 

(Medytacja z tomu Pejzaże serdeczne) 

I rzeczywiście, w drugim tomiku Wychodzenie z mroku. 
Modlitwy grzesznego poety, wydanym w Tczewie w 1990 
roku, nastąpi to metaforyczne „wzniesienie rąk w pion". Naj
pierw trzeba przypomnieć, że wiersze w tym tomiku zebrane 
są tematycznie religijne, ale z różnych lat pochodzące. Po
dzielił je Landowski na trzy grupy, poprzedzając je Wyznaniem 
autora. A w nim uwagi na temat zawartości tomiku wieńczy 
bardzo osobiste wyznanie właśnie: „Wśród najszczerszych 
wyznań pozostanie jednak niepokój, czy ta próba wyjścia 
z mroku poprowadzi właściwą drogą, ku światłu?"2. To cięż
kie niepokojem zapytanie nie jest jednak wyrazem braku wia
ry lub nadziei autora tych słów. On nie wiedział tylko, czy 
wychodząc z mroku, ciemności zagubienia, obojętności i nie
wiary, wchodzi na właściwą drogę zjednoczenia i czy droga 
ta powiedzie go do Boga. 

Pierwsza grupa wierszy skupiona jest wokół tematu bożo
narodzeniowego. To, nie umniejszając zasług pisarza, słabsza 
część tomiku, tak pod względem artystycznym jak też treścio
wym. Jak można się domyśleć niektóre z wierszy powstawa
ły w zupełnej izolacji od autentycznego wymiaru religijnego 
święta, o którym stanowią. Cisza srebrem obrębiona (tak zaty
tułowana jest ta część tomiku) zawiera więc wiersze powiela
jące tzw. świecką tradycję świąteczną. Dlatego reminiscencje 
pastorałek, kolędowania, obrzędowości dawno oderwanej 
od teologicznego jej rodowodu i sensu. Mowa będzie w tych 
wierszach o wigilijnej aurze, a śnieżne pejzaże tej szczególnej 
nocy staną się tematem samym w sobie. Pojawi się też idea 
pokoju, bardziej jednak przypominająca pacyfistyczny mani
fest niż wynikające z narodzin Zbawiciela Orędzie. Ale i tu 
znajdziemy ciekawy utwór, bezpośrednio wyrosły z tradycji 
liturgicznej. Transponował do niego autor własne, duchowe 
przeżycia: 

Baranku Boży 
czerń ślepiami mruga 
wiatr zawistnie gada 
jakaż droga długa 
do Twojego stada 

(Agmis Dei na Boże Narodzenie z tomu Wychodzenie z mroku...) 

W tok modlitwy przed komunią wpisane zostały realia nocy, 
w której odprawiana jest msza pasterska - dlatego pojawia się 
czerń i wiatr. Mają one nie tylko znaczenie dosłowne, ale też 
metaforyczne. To wszak uobecnienie przeciwności, ciężkich 
doświadczeń duchowej nocy, w trakcie której silne pragnienie 
Boga popycha do rozpaczliwych niemal poszukiwań. Jest się 
wtedy na drodze, ale nie wie się jeszcze - co wszak zaznaczył 
autor we wstępnym słowie - dokąd ona zaprowadzi. A droga 
ta rzeczywiście ani krótka, ani łatwa nie jest, o czym przeko
nać się może każdy powracający. I chociaż w tej części tomi
ku, jak zaznaczyłem, wiele tekstów raczej wtórnych niż twór
czych, to jednak sens Ciszy srebrem obrębionej jest o wiele 
bardziej znaczący, wymowny i głęboki. To Boże Narodzenie 
jest tu Wielką Obietnicą. „Światło na oświecenie pogan" za
błyśnie tu także autorowi wierszy, wskazując kierunek drogi 
i dając nadzieję na wyjście z ciemności. Cykl tych wierszy za
myka niejako pierwszy, najważniejszy, inicjalny początek dro
gi, jaką ma się do przebycia, by odnaleźć Tego, Który czeka. 
A wszystko to w aurze ciszy. To kluczowe słowo bazuje na ci
szy grudniowej nocy, ciszy zimowych wieczorów. Ale jest to 
też cisza - milczenie, a autor zdaje się dopowiadać w jednym 
z wierszy w drugiej części tego tomiku, że ciszą będzie wiel
bił Boga. Tak więc ta część tomiku przynosi ważne, inicja
cyjne rozpoczęcie drogi. Patronuje jej - chociaż się bezpo-
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średnio tu nie pojawia w formie cytatu czy parafrazy - kolęda 
O gwiazdo betlejemska, w której tak lirycznie wypowiadane 
jest życzenie - prośba, by zawiodła do stajenki. 

Druga część tomiku Wychodzenie z mroku... nosi ty
tuł Panie powstrzymaj głos ostatniego dzwonu i posiada 
podtytuł Msza powszechna o pokój. Tytuły są tu znaczące 
i określają tematycznie zawartość tej części omawianego to
miku. Ów „ostatni dzwon" to nic innego jak eschatologicz
na zapowiedź. Mamy więc tu prośbę o powstrzymanie dnia 
sądu. A jak się wolno domyślać, msza „pro pace" ma tę ła
skę wyprosić. Zamieścił w jej ramach Landowski fragmenty 
mszy do muzyki Wojciecha Galińskiego oraz utwory później 
powstałe. Prawdę powiedziawszy, zespół wierszy Landow
skiego składających się na tę mszę nie mają w polskiej tra
dycji literackiej swoich jakichś znanych czy szczególnych 
„poprzedników". Nie są znane szerszej publiczności czytelni
czej takie utwory, które obejmowałyby swą treścią całą mszę. 
A przykładem takiego utworu jest cykl Moja msza siostry Lu
cyny Westwalewiczówny, wydana pod imieniem siostra Nul-
la przez Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża. W cyklu 
tym mamy czternaście wierszy od introibu aż po ite missa. Ale 
jej poezja mszalna jest wysublimowana teologicznie, a przede 
wszystkim nosi wszelkie znamiona poezji mistycznej, bo 
o takich doświadczeniach duchownych jest tam mowa. Sio
stra Nulla w części bezpośrednio dotyczącej mszy, kreśli 
zwięzłe, krótkie wiersze - myśli, wiersze - strzeliste akty, 
w których przede wszystkim czytelna jest jej gotowość do 
współofiarności z ofiarą Chrystusa. Niech przykładem będzie 
wiersz Ofertorium: 

O wielki Królu, 
podarunkami 
napełń me serce! 
Takim ubogi -
nie mam z czym nawet 
przed Tobą klęknąć...3 

Wiersze Landowskiego są inne. Wracając do podjętego tu 
wątku kontekstu, musimy stwierdzić, że do rzadkości też na
leżą w polskiej literaturze religijnej pojedyncze utwory, sku
pione na jakiejś wybranej części mszy świętej. Są to ponadto 
nierzadko wariacje luźno związane z treścią danej części litur
gii mszalnej. I do tej właśnie tradycji nawiązuje Landowski. 
Jego wiersze są luźnym nawiązaniem do niektórych, stałych 
części mszy. Uwzględnia w nich autor temat swej poetyckiej 
refleksji, tj. pokój. Nim jednak rozpocznie wierszem liturgię 
słowa, zaprezentuje wiersz Szukając źródeł. A w nim wyrazi 
Landowski dość niejasną myśl palingenetyczną, ciążącą-jak 
sądzę - ku ekspozycji chaosu u początków świata i odejściu 
od prawdy biblijnej wraź z upływem czasu, bo: 

oddala się epoka 
od księgi otwarcia rodzaju 
zaczętej od słów 
Na początku... 

(Szukając źródeł z tomu Wychodzenie z mroku) 

Jaśniej contrpalingenetyczną i contrantropogenicznąmyśl 
wyrazi Landowski w jednym z utworów części, którą moż
na przypisać liturgii słowa. Chodzi o wiersz Aneks do Biblii, 
stanowiący najwyraźniej w tym cyklu wierszy mszalnych 
pierwsze czytanie ze Starego Testamentu. Nie jest ten wiersz 
bynajmniej odautorskim rezonerem, ale wskazaniem na poli-
tykierów i wielkich tego świata, którzy zdają się być sprawca
mi odwróconego porządku. Landowski ujął to tak: 

Na początku była nienawiść 
która zrodziła ból 
Ból spłodził zemstę 
a zemsta powiła hańbę 
Potem przyszedł człowiek 
z zaciśniętymi ustami 
z ręką zwiniętą w pięść 
i martwym jeszcze sercem 

To jest aneks do Biblii 
dla polityków i generałów 
przemawiających krzykiem 
i szeptami 

(Aneks do Biblii z tomu Wychodzenie...) 

Wiersze mszalne Landowskiego można odnieść do po
szczególnych części liturgii mszalnej. W części liturgii słowa 
pojawi się kilka tekstów nawiązujących do orędzia pokoju, 
które przypisać można określonym częściom liturgii. Istnieją 
bowiem pomiędzy nimi a wierszami wyraźne paralele. I tak 
wiersz Jeszcze powstrzymaj najwyraźniej odpowiada pieśni 
na wejście, ale też - ze względu na kyrietyczne zwroty - do 
części „miserere". I już od razu daje się zrozumieć, dlaczego 
w tytule tej mszy jest „powszechna". Chodzi bowiem o zbio
rowość, wszystkich ludzi, za których modlitwy śle liryczne ja 
utworu. Ale tą zbiorowością są nie tylko ci, do których należy 
owo ,ja", są tam też inni, których charakteryzuje nieprecy
zyjnie. Drugim wierszem w części przynależnej „miserere" 
będzie kolejny utwór, By uwolnić od myśli, który stanowi prze
dłużenie próśb przebłagalnych, ale nie wyznających grzech, 
nie confiteoralnych, ale wyrażających życzenie uwolnienia, 
jakiego sami sobie ludzie dać nie mogą. W dalszych częściach 
Landowski przywoła wierszem „Glorię", czytania liturgicz
ne i „Credo". Wśród czytań znajdzie się odpowiednik lekcji 
ze Starego Testamentu, o czym tu już powyżej była mowa. 
Wiersz Psalm o Słowie jest zastępnikiem psalmu responsoryj-
nego. U Landowskiego ma on charakter psalmu błagalnego. 
Pisarz nie nawiązuje tu do żadnego konkretnego psalmu bi
blijnego, a prośby są aż nadto czytelnym uwspółcześnieniem 
treści i odniesieniem ich między innymi do intencji mszalnej 
-pokoju. Chodzi tu jednak głównie o dar mądrości rozpozna
nia prawdy. To rozpoznanie pozwoli, jak można się domyślać, 
czynić pokój, stać się jego źródłem dla pojedynczego czło
wieka a w efekcie ludzkości. Landowski posłuży się obrazo
waniem biblijnym i zakończy swój psalm słowami: 

I jak płodne pole na przyjęcie ziarna 
oczyść nam serca i usta na nowo 
byś czerpiąc mądrą dłonią ze szczerej księgi 
mógł zasiać słowo 
to najczystsze słowo 

(Psalm o Słowie z tomu Wychodzenie...) 

Pomijając drugie czytanie z Nowego Testamentu, co prak
tykowane jest w liturgii mszy niedzielnej i w czasie każdej 
uroczystości oraz święta, przechodzi Landowski do Ewange
lii. I tu dobór tekstu nie wynika tematycznie z mszy o pokój, 
ale - wedle klucza stosowanego w czytaniach roku liturgicz
nego - wiąże się z pierwszym czytaniem. Dlatego Landow
ski w wierszu Po wysłuchaniu psalmu przywoła przypowieść 
O siewcy i dokona trawestacji Marka (rozdział czwarty, wier
sze 1-9), treści obecnej też u pozostałych synoptyków: Ma
teusza (13, 1-9) oraz Łukasza (8, 4-8). Słychać też w tym 
wierszu nawiązanie do przypowieści O chwaście, tematycznie 
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i teologicznie (eschatologia i nauka o królestwie niebieskim) 
związanej z poprzednią przypowieścią, a obecną jedynie 
u Mateusza w trzynastym rozdziale, konkretnie do wiersza 
25 z tego rozdziału. Oto ten utwór Landowskiego: 

Siać rozważnie wprawną ręką 
by nie rzucić ziarno w skałę 
ani między ciernie 
Które trafia na glebę 
te doglądać warto nawet nocą 
albo straże wystawić 
by ustrzec przed wrogami 
skłonnymi dosiać chwasty 
Bo później w czasie żniwy 
mogą wrogowie żeńców przekupić 
i nikt nie powiąże zielska 
na spalenie 

Po wysłuchaniu psalmu z tomu Wychodzenie). 

Zakończy Landowski liturgię słowa wierszem Credo. 
Można powiedzieć, że daleki on jest od Składu Apostolskiego, 
a wyraża wiarę w człowieka. To swoje „credo" Landowski for
mułuje w triadzie: wiary uczynkowej, spełniania się człowie
czeństwa w czynach miłości bliźniego; wiary w nieustający 
pęd życia, siłę przetrwania i wreszcie wiarę woli i sumienia. 
Ale to człowiek postawiony jest w tej wierze na pierwszym 
miejscu, a nie Bóg. Bo, jak pisze Landowski, wierzy najpierw 
w człowieka a potem w Boga, który takim właśnie a nie innym 
stworzył go. 

Dalsze wiersze Landowskiego pominą „prefację", „snac-
tus" „kanon". Najwyraźniej uciekać będzie poeta od utrwa
lonej i uświęconej tradycją modlitwy Kościoła. Pojawi się za 
to wiersz pt. Konsekracja. Trudny ten tekst wymaga głębsze
go nad nim namysłu. Póki co przywołajmy go tu w całości 
i powiedzmy, że autor wyraźnie dokonuje relektury treści pas
chalnej. Pytania, jakie artykułuje, proponują odwrócenie po
rządku, ustanowienie nowego jakościowo sposobu zbawienia. 
A dzieje się tak, jak wolno się domyślać, dlatego, że z orędzia 
paschalnego odczytuje i interpretuje Landowski tylko frag
menty, wybrane narracje, a nie traktuje jego integralnie. Stąd 
inne zupełnie jego rozumienie: ciekawe artystycznie i ważne 
egzystencjalnie oraz społecznie ale - niestety -jałowe teolo
gicznie. Uczynił tu bowiem Landowski artystyczną substytu
cję ofiary człowieka zamiast ofiary Boga. Dlatego pisał: 

Kto uniesie te ciała 
znieważone w pogardzie 

[•••] 
Kto rozwiąże tajemnicę 
ludzkiej ofiary 
i oznajmi 
by nie czyniono tego 
już nigdy 
na niczyją pamiątkę 

Kto zaprosi 
na Pierwszą Wieczerzę 
do wspólnego stołu 
na którym tylko 
chleb i wino 
podane szczerą ręką 

(Konsekracja z tomu Wychodzenie...) 

Skąpe w treść ewangelicznej nauki Chrystusa, ale prze
cież ciekawe i oryginalne, bliskie człowiekowi, każdemu 

człowiekowi jest ujęcie tematu Modlitwy Pańskiej. Landow
ski wybiórczo podejmuje treści tego tekstu biblijnego, kon
centrując się na najistotniejszym, egzystencjalnym i etycznym 
jego wymiarze. Ajako że to „missa pro pace", toteż ceremonie 
przekazania znaku pokoju rozpisze Landowski na kilka utwo
rów, szczególnie przetwarzając „Agnus" do rozbudowanego 
tryptyku - prośby o uczynienie pokoju na ziemi. I nie w du
chu dawnej liturgii, gdzie rozesłanie wyrażano słowami: „idź
cie ofiara spełniona", ale wedle odnowionej liturgii: „idźcie 
w pokoju Chrystusa" - napisze Landowski ostatni swój wiersz 
mszalny i nada mu tytuł Rozejście z gołębicą. Tyle tylko, że 
literacka fantazja odbiegnie daleko od liturgicznego pierwo
wzoru. Nawiąże w nim autor do kilku ważnych fragmentów 
Biblii, ale myśl wyrazi nieco „futurystycznie". 

O ile wiersze mszalne wyrażają nie zawsze zrozumiałą, 
poprawną doktrynalnie teologię, o tyle wiersze części trze
ciej, W pokutnej szacie, sąpróbą wyartykułowania rozumienia 
wiary i chrześcijaństwa. I to tu Landowski wypowie najdoj
rzalej swoje chrześcijaństwo. Zabierze głos w sprawach nie 
tyle własnego sumienia i osobistych dróg wiary, co obecności 
Chrystusa i Jego nauki w świecie sobie współczesnym. Lan
dowski w tej części tomiku staje się mędrcem, oceniającym 
i diagnozującym kondycję współczesnego świata poprzez 
pryzmat aktywnego i autentycznego chrześcijaństwa, a ra
czej jego przytomnej nieobecności. Dlatego metafora tytułu 
tej części tomiku nabiera znaczenia ogólnego, bo w pokutną 
szatę powinien odziać się cały świat, niedomagające chrześci
jaństwo. Dlatego sporo miejsca zajmie tu społeczny aspekt 
bycia chrześcijaninem. Najpierw jednak pojawi się osobisty 
aspekt problemu bycia z Bogiem, kontaktu z Nim. W wierszu 
0 zmierzchu przeczytamy słowa głębokiej modlitwy dzięk
czynnej, w której centralne miejsce zajmie milczenie. Bo 
tylko nim najdoskonalej człowiek potrafi Bogu podziękować. 
Tak to wygląda w lirycznym skrócie: 

Po wystygłym dniu 
milczenie modlitwą 
gdy chłód na barki spada 
Tylko kilka prostych słów 
dziękuję że pozwoliłeś być 
chociaż nieprawym 
i nie przyszedłeś jeszcze 
sądzić żywych i umarłych 

Może jutrzejszy poranek 
będzie wspaniałomyślny 
i wypełni mnie do końca 
by wskazać miejsce ostatnie 

(O zmierzchu z tomu Wychodzenie...) 

Mistycy i wielcy święci wskazują zresztą na milczenie, 
jako najdoskonalszą formę kontaktu z Bogiem, do którego 
nie tylko się mówi i mówi bez końca, ale którego się słucha. 
Otwarcie się w tym międzyosobowym kontakcie na Niego do
konuje się najpełniej poprzez postawę milczenia i słuchania. 
1 to zdaje się Landowski doskonale wyczuwał, czego dowodzi 
przytoczony utwór. 

Silnym akordem w diagnozie chrześcijaństwa okaże się 
wiersz pt. Dwunasty. Nie jest to kolejna wersja literackiej kre
acji Judasza. Raczej błyskotliwa uwaga, że to, co się z nim 
wiąże, utrwalone zostało w kulturze jako synonim zła i zdra
dy. Landowski nie ocenia Judasza i nie usiłuje polemizować 
z interpretacjami jego osoby i czynu. Zaznacza tylko delikat
nie determinizm, predystynacyjny, bez możliwości wyboru 
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i skorzystania z dobrodziejstwa wolnej woli los Judasza. Zo
stał on bowiem, wedle wiersza Landowskiego, „skazany na 
zdradę". Interpretując ten fakt, można uznać tę wypowiedź 
Landowskiego za jeszcze jeden produkt ofiary uwikłania się 
przy osobie Judasza w historię, której prawdopodobnie nie 
było, a która zdominowała myślenie o Judaszu z Kariotu. 

Doskonałą a przy tym dojrzałą artystycznie puentą dia
gnozy współczesnego świata, który wypiera coraz śmielej ze 
swej kultury ewangelicznego Chrystusa, z wszystkim, czego 
nauczał, ale i czego dokonywał, jest wiersz Kto się boi Chry
stusa. Uznaję ten tekst za jeden z ważniejszych - odkrywczych 
i świeżych w swym spojrzeniu. Oto on w całości: 

Jeśli nawet przyjdą 
ci wszyscy z Galilei 
uwolnieni od trądu 
chorzy a uzdrowieni 
albo ten paralityk 
niesiony w Kafarnaum 
zmarła córka Jaira 
lub weselnicy z Kany 
tysiące nakarmionych 
z doliny Bedsaidy 
ci z Tym czy Sydonu 

to pokażą im kółko na czole 
skierują do psychiatry 

Każda epoka czegoś się boi 
szkoli swoich Piłatów 
rezerwuje Barabaszów 
by w końcu ogłosić przetarg 
na wyciosanie krzyża 

(Kto się boi Chrystusa z tomu Wychodzenie...) 

Ironiczne spojrzenie na technokratyczne procedury współ
czesnego świata pozwalają Landowskiemu zauważyć, że dla 
biurokratycznej machiny nie ma nic świętego, że w dzisiejszym 
świecie można nawet, z mocy bezdusznej, hiperformalistycznej 
litery prawa odprawić nabożeństwo przetargu publicznego na 
krzyż dla Zbawiciela. Nic bardziej bezdusznego, nic bardziej 
obłudnego. Zauważmy jednak i to, że Landowski nie tylko cel
nie obnaża podłość świata zupełnie nie liczącego się z Bogiem. 
Diagnoza współczesności idzie dalej. Dostrzega bowiem Lan
dowski, że współczesny świat wypiera się wszystkiego, co nad
przyrodzone, cudowne, nie mieszczące się w ciasnych ramach 
prymitywnego racjonalizmu, skopiowanego z doby Oświecenia. 
Podkreśla autor, że nie może się zmieścić w światopoglądzie 
religijnym współczesnego człowieka to, że Bóg przekracza gra
nice natury, jest jej Panem. Wiara więc o tyle się ostać może 
we współczesnym świecie - zdaje się podpowiadać Landowski 
- o ile zgodzi się nie wykraczać poza ramy miernej racjonalno
ści, ograniczonej niewielką tylko wiedzą nauk empirycznych. 
Co ciekawe, Landowski nie przywołał w swym wierszu np. set
nika, którego wiara pozwoliła uzdrowić sługę. Cud nie dokonał 
się na oczach proszącego, ale musiał on w niego uwierzyć. Tak 
samo Grzesznica z Naim nie odzyskała zdrowia,.ale odpuszczo
ne jej zostały grzechy. Landowski nie przytacza tych przykła
dów może dlatego, że są zbyt wyrafinowane teologicznie, du
chowo bogate w treść, a przecież w tak opornym na duchowość 
świecie, gdzie tylko ślepe prawo rządzi, nie ma miejsca na wia
rę ewangelicznych postaci. Toporny duchowo świat rozumiejąc 
i uznając tylko to, co sensoryczne, wypiera się wszystkiego, co 
sprzeciwia się znanym mu zjawiskom. 

I jeszcze jeden, warty tu przypomnienia wiersz. Znów 
chodzi o diagnozę współczesnego świata, który żyje tak, jak
by Boga nie było. W ostatnim wierszu w tym tomiku czytamy 
słowa prośby o powtórne przyjście Chrystusa. Poeta błaga, 
by zechciał raz jeszcze rozpocząć Swoją naukę, przypomina
jąc światu najważniejsze prawdy. Między innymi pisze Lan
dowski tak: 

Ty w niebie siedzisz 
A na ziemi obiecany w modlitwach 
I na sławnym płótnie Leonarda 
Nabożnie śpiewany w prostych pieśniach 
I w wielkim oratorium Berlioza 

[•••] 

Sławiony wystawnie na Brodwayu 
I ty drewniany na dróg rozstajach 
Przyjdź jeszcze raz i wejdź między ludzi 
I zacznij od samego początku 

Koniecznie nakaż mówienie prawdy 
Zabroń kłamstwa obłudy i zbrodni 
Wytłumacz politycznym szaleńcom 
Że na jedną śmierć za wiele tego 
Że nadmiar na chleb można zamienić 
Powiedz im, że jest niegodziwością 
Bogacić się i robić kariery 
Z cudzego strachu i upodlenia 
Nie trać nadziei może uwierzą 
I nie ukrzyżują cię powtórnie 

(Codziennieprzed nocą z tomu Wychodzenie...) 

Prośba o reewangelizację wielkich tego świata, zwłaszcza 
tyranów i samozwańców, pseudodemokratów okradających 
własny naród - to ostatnie słowo pokutnego wora współcze
sności. 

Poezja religijna Landowskiego jest dość bogata i złożona, 
trudno ją sklasyfikować, charakteryzuje się bowiem różno
rodnością, wynikającą choćby z tego faktu, że powstawała ta 
liryka na przestrzeni wielu lat. Dynamika jest więc w nią im-
manentnie wpisana. Unika w niej Landowski odkrywania wła
snych przeżyć duchowych, kierując się raczej ku społecznemu 
i kulturowemu zdiagnozowaniu chrześcijaństwa. 

W dwa lata później, a więc w 1992 roku znów w Tczewie 
ukazał się trzeci z kolei tomik Muzyka na wierzby i płowie
jące niwy. Wierny będzie w tym tomiku Landowski swemu 
prezentowaniu pejzaży. Ze swego rodzaju lektury pejzaży 
kociewskich napisał Landowski scenariusz swych wierszy. 
Chodziło w nich nie tyle o pejzaż duszy, ekwiwalentyzację 
uczuć, ale o kreację rzeczywistości duchowej, emocjonalnej, 
uczuciowej, metaforycznym wyrażeniu ludzkich klęsk i na
dziei, niepowodzeń i sukcesów właśnie za pomocą obrazów, 
zliryzowanych pejzaży. Zasadniczym problemem interpre
tacyjnym w tym tomiku jest obecność muzyki. Każdemu 
z wierszy towarzyszy wybrany utwór muzyczny, autor adno-
tował konkretne tytuły dzieł lub ich fragmenty. Asystencja 
utworów muzycznych nie polega w tym tomie jedynie na 
dosłownej, pełnej ilustracyjności. W zasadzie nie da się za 
każdym razem podstawiać obrazów lirycznych pod te czy 
inne fragmenty wskazanych przez autora utworów muzycz
nych. Nie może też być mowy o korespondencji sztuk na 
zasadzie zupełnej odpowiedniości tematu, unifikacji treści 
literackiego utworu i dzieła muzycznego. Powiedzmy tak: 
w tomiku Muzyka na wierzby i płowiejące niwy znajdziemy 
ze wspomnianych tu problemów wszystkiego po trosze. A po-
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nadto muzyka zjawia się też tu na zasadzie dalekiego echa, tła 
potrzebnego, chociaż nie zawsze dającego się interpretatoro
wi umotywować. Tła, na którym rozegra się lirycznie skon
kretyzowany dramat. W takim przypadku możemy mówić 
o rodzaju przenikania się idei i wartości uczuciowych obu, 
zestawianych przez Landowskiego utworów. Trzeba być jed
nak niezwykle ostrożnym, by w zapale interpretacyjnym nie 
dowodzić tego, czego nie ma pomiędzy wierszami Landow
skiego z przywoływanego tomiku a odnotowywanymi przy 
nich utworami muzycznymi. 

Tomik Muzyka na wierzby i płowiejące niwy podzielił au
tor na trzy części, a w zasadzie cykle. Pierwszy z nich to Cho-
piniana w kolorze nostalgii, drugi Adagio w rytmie zmierzchu 
i trzeci Impresje niespokojne. W sumie znalazło się tu osiem
dziesiąt jeden wierszy. W pierwszym z cyklów znalazły się 24 
wiersze, którym towarzyszy muzyka Chopina. I tak, jak pod
powiada to tytuł tego cyklu - dominuje nostalgia. Z kolei ada
gio drugiego cyklu, a więc bardzo powolne tempo, wolniejsze 
od andante, w połączeniu ze zmierzchem, wyraźnie kierunkuje 
interpretacje. To spowolnienie tempa muzyki ma swe przeło
żenie na nastrojowe, wieczorne, minorowe tematy wierszy, 
którym w wielu miejscach odpowiada adagio, np.: Tomasa 
Albinoso, adagio sostenuto drugiego koncertu fortepiano
wego Rachmaninowa, czy andante koncertu skrzypcowego 
Mendelssona Bartholdy. I wreszcie trzecia część - Impresje 
niespokojne, gdzie zróżnicowana tematyka nie koncentruje się 
jedynie na zagadnieniach egzystencjalnych. 

W Muzyce na wierzby i płowiejące niwy wielkim nie
obecnym jest Amadeusz Mozart. To zaskakujące, ale żad
nemu z wierszy w tym „muzycznym" tomiku nie „asystuje" 
jakikolwiek utwór autora Requiem. Dlaczego? Na to pytanie 
nie można dać wyczerpującej i wiarygodnej odpowiedzi, każ
da będzie bardziej spekulatywna niż rzetelnie udowodniona. 
Niemożliwe jest, by ktoś tak wrażliwy na muzykę, kto w swej 
- przynajmniej chociażby tylko słuchanej - płytotece miał 
tak wielu artystów: od Jana Sebastiana Bacha do George'a 
Gershwina i Krzysztofa Pendereckiego - najzwyczajniej 
zapomniał o Mozarcie. By nie wdawać się w jałowe roz
trząsania, powiedzmy tak: utwory Mozarta niosą ze sobą 
potencjał twórczo-intelektualny. Trudno przy słuchaniu jego 
dzieł, doskonałych, idealnie dopracowanych utworów snuć 
minorowe refleksje egzystencjalne, rozprawiać poetycko 
i lirycznie o „bólu istnienia". Może dlatego w repertuarze mu
zycznym do przywoływanego tu tomiku zabrakło odniesień 
do dzieł Mozarta. Nie pasowały one do podejmowanej przez 
Landowskiego tematów, tworzonych nastrojów. Jakkolwiek 
się działo, warto zaznaczyć, że wiele utworów tego geniu
sza rozjaśniłoby wierszopisanie Landowskiego. Mam tu na 
myśli niekoniecznie „rozrywkowe" utwory i partie z jego 
oper. Weźmy chociażby przepiękne, umiarkowanie szybkie 
(allegro) rondo G-dur, pulsujące żywym strumieniem pereł-
kowo rozlewających się, jasnych i pogodnych nut. Z kolei 
spokojnej refleksji nad najbardziej doniosłymi problemami 
towarzyszyć by mogło, a nawet „współuczestniczyć" w nich 
andante contabile z symfonii C-dur opus 41, tzw. „Jowiszo
wej". Bliskie też naturze, a przede wszystkim nastrojowi 
wielu wierszy z chopinowskiej części tomiku jest przepiękny 
koncert fortepianorsy C-dur Mozarta, przynajmniej w swej 
pierwszej części - allegro. Nad partie Requiem Mozarta wy
brał też Landowski marsz żałobny Chopina. Widać bardziej 
ten utwór wraz zpreludium e-moll op. 28, nr 4, zawsze na tzw. 
święto zmarłych odtwarzane w mediach, bliższe były wrażli
wości muzycznej i wyobraźni poetyckiej Landowskiego niż 

mozartiana. Równie bodaj wielkim nieobecnym jest Georg 
Friedrich Haendel. Liczne kompozycje tego późnobarokowe-
go geniusza nie stały się widać inspiracją dla Landowskiego. 
Może nie przystawała do jego wyobraźni monumentalna mu
zyka oratoryjna? Nie znalazła się też, widać, wśród twórczych 
inspiracji pisarza muzyka na wodzie, tak przecież znana i jakże 
silnie działająca na wyobraźnię. Najwyraźniej tacy autorzy jak 
Haendel i Mozart i ich muzyka nie tworzyła trwałych powiązań 
intelektualno-artystycznych w lirycznej wrażliwości i wyobraź
ni poetyckiej Landowskiego. 

Z bogatej spuścizny Chopina, który „patronuje" pierw
szej części Muzyki na wierzby i płowiejące niwy przywołał 
Landowski cały szereg utworów, wybierając na ogół krótsze 
formy muzyczne4. Mamy tu więc po pięć preludiów, noktur
nów i mazurków, trzy etiudy oraz po jednym z każdego: walc, 
polonez, impromptum, marsz i fantazja. I znów można się 
zapytać: czego ze spuścizny Chopina nie ma w przywoływa
nym tomiku Landowskiego? Które i dlaczego utwory genial
nego romantyka nie znalazły się w kręgu inspiracji poetyckich 
Landowskiego? Czemu nie ma np. jakże bogatego w tematy, 
sposoby ich prezentacji, dramaturgię i poddające szerokie 
spektrum intelektualnych, duchowych, etycznych i estetycz
nych podniet koncertów? Przypomnijmy chociażby koncert 
fortepianowy e-molł op. 11, a zwłaszcza jego rondo vivace. 
Podobnych pytań można stawiać bardzo wiele. Ograniczmy 
się do jeszcze dwóch „przykładów". Dominująca dzięki dzie
łom Chopina, muzyka romantyczna jest u Landowskiego dość 
bogato reprezentowana. Jest tu bowiem wielki przyjaciel Pol
ski i Polaków Ferenc Liszt, jak też Ludwig van Beethoven. Nie 
ma jednak Roberta Schumanna, a zwłaszcza tak lirycznego 
i subtelnego brzmienia, jakim jest marzenie ze Scen dziecię
cych op. 15, nr 7. Można sobie postawić pytanie: czy poprzez 
dobór utworów kompozytorów romantycznych Landowski 
chciał dokonać własnego odczytania romantyzmu? Czy temu 
służyć miały wybory, jakich dokonywał? Na te i tego typu po
dobne pytania, jak myślę, trzeba będzie w przyszłości odpo
wiedzieć badaczowi - monografiście dorobku Landowskiego. 
Wracając zaś do muzyki dawnej, warto zauważyć, że z boga
tego dorobku Antonio Vivaldiego zainspirowało Landowskie
go jedynie przepiękne larghetto z koncertu obojowego C-dur, 
które wraz z wierszem Odejście z brzóz otwiera drugi cykl 
omawianego tomiku. Ale, co zaskakujące, dla tego poety pej
zażu, za jakiego można Landowskiego uważać, Cztery pory 
roku nie były inspirujące na tyle, by przy ich akompaniamen
cie tworzyć swe własne światy liryczne. 

Najbardziej czytelnym związkiem słowa literackiego 
z dziełem muzycznym u Landowskiego jest przyjęcie jakie
goś utworu muzycznego jako temat wiersza. Tak dzieje się 
zaraz na początku „szopenowskich" wierszy Landowskiego. 
Pierwszy z utworów, beztytułowy, jest ciekawym przykładem 
wiersza - komentarza, którego cele estetyczne zepchnięte są 
na dalszy plan. Ważne w nim jest w miarę wyczerpujące okre
ślenie tematu i zawartości treściowej (uczuciowej, emocjonal
nej itd.), jaką przynosi utwór muzyczny. Landowski nie kryje, 
że to określanie, nazywanie tego, co odczytuje w utworze 
Chopina, jest subiektywne, ale pisze śmiało o tym, co usłyszał 
w etiudzie E-dur op. 10, nr 3. Dość znana ta etiuda, o silnym 
akcencie nostalgiczno-rzewnym posłużyła Landowskiemu 
nie tylko do literackiego odtworzenia jej „zawartości", ale też 
do scharakteryzowania twórczości Chopina. Chyba w duchu 
Norwidowskim właśnie, a więc ujmowania twórczości Cho
pina jako pewnego rodzaju „doskonałe dopełnienie", całość, 
kompletność i zupełność - pisze Landowski m.in.: 
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Wszystko w niej jest 
wysnute z śpiewnej duszy 
Oddech kwitnącej sosny 
poziomki na leśnej skarpie 
szept pątników 
pod rozstajnym krzyżem 

Wszystko w niej jest 
i słony ślad na twarzy 
po niezaschniętej twarzy 

(Wszystko w niej jest... z tomu Muzyka...) 

Drugi z utworów w tym cyklu pt. Na barykadzie jest na
pisany na temat tzw. „Rewolucyjnej" etiudy c-moll op. 10, 
nr 12. O znanym tym dziele Chopina napisze on: 

Rozpacz osiągnęła kres 
można ją tylko zepchnąć 
w przepaść 
razem ze zgrozą 
na namiętności dno 
gdzie niemoc tętni przeraźliwie 

Dał światu co potrafił 

Odtąd pianiści wszystkich wieków 
powtarzać będą 
tamto dumne powstanie 

(Na barykadzie z tomu Muzyka...) 

Zauważmy, że pierwsza część wiersza jest wyraźnie in
terpretacyjna. W poetyckim, skondensowanym skrócie Lan
dowski skreślił tu własną „wizję" etiudy. Posługując się ka
tegoriami: rozpacz, zgroza, namiętność, niemoc - wyznacza 
emocjonalne nacechowanie utworu Chopina. Z kolei kres 
i zepchnięcie ku przepaści - wyznaczają ontyczne horyzonty 
Chopinowskiego dzieła. Landowski najwyraźniej chce tu od
dać nie tylko bardzo silne emocje twórcy etiudy i jej siły od
działywania, ale też wskazać, że interpretacja ta sięgać może 
dalej, osiągnąć może więcej. Zadziwiająco spokojnie wyra
żona została pozostała część wiersza. Tu już tylko chłodna 
refleksja o recepcji utworu Chopina. W klimacie powsta
niowym pozostaje inny jeszcze wiersz Landowskiego z tego 
chopinowskiego cyklu, a mianowicie Oni wciąż idą. Napisa
ny w warszawskich Łazienkach w 1979 roku, jak sam autor 
zaznacza, wiersz ten jest przykładem liryki miejsca. Tak jak 
w swych podróżach i błądzeniach romantycy upamiętniali 
miejsca w ich wędrówkach szczególne rodzajem lirycznej 
refleksji (np. Grób Agamemnona Juliusza Słowackiego, 
Bakczysaraj Adama Mickiewicza), tak u Landowskiego 
mamy do czynienia z podobną praktyką. W przywołanym tu 
wierszu autor przypomina ważne wydarzenie - wybuch po
wstania listopadowego 1830 roku. W wierszu tym, odkrywa 
Landowski, przy akompaniamencie scherzo cis-moll op. 39, 
związek między genialnym kompozytorem a powstańcami 
i tym samym syna narodu z jego historią. I nie chodzi tu już 
o konkretne odniesienie wspomnianego scherza do wyda
rzeń nocy listopadowej, ile raczej o uzmysłowienie jedności 
emigranta - kompozytora z najbardziej bolesnymi wydarze
niami w ojczyźnie: 

Kiedy już umilkła 
rozwichrzona wierzba 
w kamień zamieniona 
na klawisz spadła łza 

A oni wciąż idą 
od tamtego listopada 
bagnetem na moskala 

(Oni wciąż idą z tomu Muzyka...) 

A co zauważalne, kryje się w tych słowach jeszcze jedno 
- Landowski wskazuje na znaczenie powstania przeciw Rosji 
z 1830 roku do czasów sobie współczesnych; wszak wiersz 
ten napisał w 1979 roku, kiedy obowiązywała doktryna przy
jaźni polsko-radzieckiej. 

Wiersze chopinowskie Landowskiego, podobnie zresztą 
jak inne z analizowanego tomiku, nie zawsze posiadają czytel
ne związki swej treści z tematem muzycznym wskazywanego 
przez autora dzieła. Stąd też, chyba nie pozbawiona racji, uwa
ga, że można niektóre z nich czytać bez odniesienia do wska
zywanego utworu muzycznego. I nie dlatego, że tego związku 
nie ma, ale dlatego, że ten związek miał charakter nietrwały. 
Oddziałanie jednorazowe jakiegoś utworu muzycznego na 
poetę mgło być nadto bardzo osobiste, wręcz by się chciało 
rzec - intymne. Coś, czego słuchał Landowski lub, co w ten 
czy inny sposób istniało w jego muzycznej pamięci - wpływa
ło ostatecznie na treść utworu. W najlepszym przypadku może 
to być nastrój wiersza, ale przecież nie tylko nastrój decydował 
o wyrażanej treści i kreowanej rzeczywistości w poetyckiej 
przestrzeni słowa. Zachodziły w procesie twórczym Landow
skiego zapewne takie procesy skojarzeniowe, których dziś już 
odtworzyć się nie da, a rekonstrukcja wspólności wierszy z ich 
muzycznymi „partnerami" może osiągnąć niezbyt zadowalają
ce efekty poznawczo-interpretacyjne. 

Nastrój, który jest wykładnikiem treści, zbiega się 
w paru chopinowskich wierszach Landowskiego z muzyką 
genialnego romantyka. Tak dzieje się np. w Pytaniu, które
mu „towarzyszy" preludium e-moll op. 28, nr 4. Jak wiemy, 
ten przepełniony smutkiem utwór Chopina, odtwarzany przy 
wspominaniu zmarłych, posłużył Landowskiemu do zbudo
wania i pogłębienia nastroju. Ale nie tylko smutek będzie 
w tym wierszu. Wsłuchany w utwór Chopina poeta zauwa
żył, że śmierć niekoniecznie powodować może tylko rozpacz 
i bezdenny żal, ale stać się może, a nawet powinna, źródłem 
ukojenia. Dlatego: 

nadeszła najpiękniejsza pora 
siwienia traw na łąkach rozmyślań o szarej godzinie 

(Pytanie z tomu Muzyka...). 

Bardziej nostalgicznie zsynchronizowane zostaną nastro
je wiersza Polska kołysanka z walcem a-moll op. 34, nr 2. 
Wiersz ten jest próbą literackiej rekonstrukcji okoliczności 
emocjonalnych i sytuacyjnych, towarzyszących powstaniu 
wspomnianego utworu. Celująco, jak oceniam, Landowski 
wykreował, nieważne czy zgodnie z realiami i faktami, sy
tuację Chopina, który w samotności, na paryskim bruku zdaje 
się pisać w swych myślach, w swej pamięci wspomniany walc, 
a który jakże trafnie nazywa Landowski „polską kołysanką": 

Wyperlił się szampan 
wyszumiał odurzający wir 
paryski ucichł salon 

Odesłał pusty powóz 
i sam 
zupełnie sam 
krokiem wolnym 
szedł naprzeciw cieniom 
smutniejszym od smutku 
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Kołysze się pamięć 
cofnięta do łąk 
do zmierzchów ciemnych jak nostalgia 
do zmierzchów ciemnych 
do zmierzchów 

(Polska kołysanka z tomu Muzyka...) 

Ciekawym skorelowaniem treści wiersza z wymową utwo
ru muzycznego jest Czekając na wypowiedzenie. Tu wiersz 
i utwór muzyczny, a konkretnie Chopina preludium Des-dur 
op. 28, nr 15, współbrzmią. Tak jak np. stanowcze tony tego 
preludium, podpowiadają i powtarzają jakąś konieczność, 
wysłuchać w nich można jakiś rodzaj powtarzania prawdy 
0 nieodwracalności - tak treści takie znajdą swe przełożenia 
na język liryki. Również obrazek - komentarz liryczny, za
warty na końcu wiersza: 

A deszcz w brzozach 
wciąż pada i pada 
i uszły już 
ptaków stada 

(Czekając na wypogodzenie z tomu Muzyka...) 

ma swe odzwierciedlenie w kilku taktach, rytmie i barwie 
preludium. W podobny sposób „zbiegnie" się linia melodycz
na mazurka e-moll op. 41, nr 2 z wierszem Odpoczywanie. 
1 chociaż na próżno szukać w zestawianiu obu utworów ilu
stracyjnej odpowiedniości, to jednak łączy je subtelny charak
ter kreowanej rzeczywistości oraz zakończenie. Przyciszone 
dźwięki prowadzą w mazurku jakby do skonania muzyka. 
Ostateczne wyciszenie i wygaśnięcie tonów w utworze Chopi
na koresponduje z zakończeniem wiersza, gdzie czytamy: 

kończy się powłoka zieleni 
a Frasobliwy coraz częściej 
podpiera dłonią utrudzoną głowę 

(Odpoczywanie z tomu Muzyka...) 

I jeszcze jedna uwaga. Profesor Władysław Stróżewski 
zasugerował: „czy jeden z najbardziej tajemniczych, ewokują-
cy całą skalę nieprzeczuwalnych odmian idei wartości: drama
tyzmu, tragizmu, wzniosłości i zadumy, a równocześnie zaska
kujący w swej środkowej części pogodnym rytmem mazurka, 
jednym słowem Polonez fis-moll op. 44, nie byłby najbliż
szy emocjonalnej aurze Norwidowskiego poematu"5. Chodzi 
o powszechnie znany a wciąż niedointerpretowany (a może 
przeinterpretowany) Fortepian Szopena. A tym, wymienio
nym przez Stróżewskiego, polonezem Chopina podpisał 
Landowski wiersz pt. Testament. Nie chcę narzucać tu jakiejś 
jednoznacznej interpretacji, ale wydaje się słuszne stwierdze
nie, że wierszem tym Landowski podkreśla i zaznacza nie
uchronność ludzkiego losu, szorstką, brutalną prawdę, której 
brzmieniową wartość zdaje się słyszeć w polonezie Chopina. 
Twarde, rozszarpane akordy tego utworu wydają się doskona
łą artystycznie inspiracją do lirycznego stwierdzenia: 

Cały ból wszystkich klęsk 
jeszcze iskra 
jeszcze tląca żagiew 
potem początek nieistnienia 
i tylko rezygnacja 
pokonanego 

{Testament z tomu Muzyka...) 

Bliskie spotkanie z „patronem" cyklu wierszy - Chopi
nem dopowie się w przedostatnim wierszu z cyklu, któremu, 

zgodnie z „przypisanym" mu utworem muzycznym, nadał 
Landowski tytuł Smutny marsz. I jak nigdzie dotąd, w żad
nym innym wierszu tego tomiku, zwróci się poeta do kom
pozytora: 

Trudno Fryderyku 
kiedy tak stoję 
w porze gdy najchętniej 
dłonią dotykam ziemi 
muszę wybrać między tobą 
tragicznym Amadeuszem 
i tym głuchym starcem 

(Smutny marsz z tomu Muzyka...) 

W taki sposób muzyka i słowo zbiegły się w osobowym 
spotkaniu artystów. A rzewny, poważny i jakże przejmująco 
smutny ton Marszu fimeralnego Chopina pomoże poecie wy
razić swe niepokoje i znaleźć - w co nie wątpię - „odpowied
nie rzeczy słowo". Dlatego precyzyjnie i wrażliwie subtelną 
nicią metafory i obrazowania z Chopina inicjującym marszem 
odkryje Landowski stan ducha, nazwie nienazwane lęki przy
szłości i niepokoje teraźniejszości i dopowie: 

Codziennie idą kondukty 
przez mój smutek 
z którym się przyjaźnię 
Tylko czy usłyszę 
przez starannie zasuniętą ciemność 
ten miarowy krok 
wolniejszy od bicia pulsu 
i tę kantylę najbardziej jesienną 
Chyba że umrę 
w rocznicę urodzin 
kiedy droga ku słońcu 
najbarwniejsza 

(Tamże) 

Poezja Landowskiego to dość bogaty, a przede wszyst
kim zróżnicowany dorobek. Mamy tu zarówno poezję dzie
cięcą (Ptasie rozmowy), religijną (Wychodzenie z mroku) jak 
też „muzyczną" (Muzyka na wierzby i płowiejące niwy). Te
matycznie jest ona bardzo różnorodna, bo obok problemów 
egzystencjalnych, porusza złożone zagadnienia współczesnej 
kultury. Landowski nigdy nie przestał być też poetą pejzażu, 
którego zliryzowaną rzeczywistość potrafił nie tylko wyrazić, 
ale też za jej pomocą artykułować własny osąd świata, ludzi 
i siebie. Poetyka jego wierszy mieści się w kanonie współcze
sności. Wyzbyta klasycznych norm, nie kreuje nowych form 
wyrazu. Pisarz wypowiadał się za pomocą dostępnych współ
czesnemu pisarzowi techniki potoku poetyckiego słowa, po
toku słów - obrazów jak też słów - idei, które w oszczędnej, 
nierzadko lapidarnej formie dotykały spraw najważniejszych. 
Oszczędność słowa idzie tu w parze z dochodzeniem do istot
nych problemów współczesnego człowieka: tego z małej oj
czyzny i tego, bezradnie czasem rozglądającego się po coraz 
mniej rozumianym świecie. 

Przypisy: 
1 W antologii tej znajdzie się połowa wierszy z tego tomiku. 
Landowski znajdzie się też m.in. w rosyjskojęzycznej antologii 

polskich autorów; zob.: Jantamoje pobierieżije. Stichi i proza gdańskich 
pisatielej, wyb. E. W. Niewiakin. wstęp A. Czepurow, Leningrad 1987. 

2 R. Landowski, Wyznanie autora, w: Wychodzenie z mroku. Modli
twy grzesznego poety, Tczew 1990, s. 6. 

3 Siostra Nulla Służebnica Krzyża, Wiersze, [Warszawa] br, s. 87. 
4 Najdłuższy, bo wykonywany niemal dziesięć minut, jest polonez 

fis-moll op. 44. 
5 Cyprian Norwid o muzyce, oprac. W. Stróżewski. Kraków 1997, s. 78. 
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Prezentujemy Czytelnikom fragmenty Od Wydawcy wydanej w br. książki 
przez Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisly w Tczewie 

Zokazji Jubileuszu 750-lecia nadania Tczewowi praw miej
skich, oddajemy do rąk odwiedzających naszą placówkę 
książkę pt: „Tajemnice tczewskiej ziemi. Rozmowy z ar

cheologami". Wydanie towarzyszy historycznej ekspozycji, zor
ganizowanej przez „Fabrykę Sztuk" Centrum Wystawienniczo-
Regionalne Dolnej Wisły wspólnie z Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku. Przygotowując wystawę oraz niniejszą publikację, 
podjęliśmy się trudnej próby odtworzenia życia naszych pra
przodków na terenach obecnego Tczewa i okolic. To dotychczas 
jedyna próba pokazania historii miasta w takim wymiarze. 

Publikacja została ujęta w cykl wywiadów przeprowadzonych 
przez komisarza wystawy Józefa Ziółkowskiego. Otwiera je roz
mowa z archeologiem Mieczysławem Haftką, z której dowiadu
jemy się o odkryciach archeologicznych z lat 1981-1984 w rejo
nie Tczewa, a także o tym, jak wyglądały okolice Tczewa około 
9 tysięcy lat temu. (...). Epokę kamienia przybliża nam Olgierd 
Felczak, (...) epokę brązu i wczesnego żelaza prezentuje Piotr Fu-
dziński. Zamieszczony został również tekst o okresie wpływów 
rzymskich. Natomiast we wczesne średniowiecze wprowadza 
Zdzisława Ratajczyk. Zbigniew Żurawski opisuje odkrycia, któ
rych dokonał w wyniku badań archeologicznych, przeprowadzo
nych na terenie obecnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz
nej w Tczewie w latach 2000-2004. Z kolei Robert Krzywdziński 
rozwija wiele wątpliwości związanych z przebiegiem średnio
wiecznego systemu fortyfikacyjnego Tczewa. Renata Wiloch-Ko-
złowska zdaje relację z przeprowadzonych badań na stanowisku 
przy ul. Chopina/Nad Wisłą/Wodnej. To dalsza kontynuacja usta
lania w terenie lokalizacji murów miejskich. Publikację zamyka 
opis odkrycia w Tczewie jednego z najcenniejszych w regionie 
pomorskim skarbów numizmatycznych oraz kalendarium dziejów 
Pomorza Wschodniego do 1260 roku. Józef M. Ziółkowski, tajemnice tczewskiej ziemi, 

ologami, „Bernardinum" Pelplin 2009, form. 14,5 
Rozmowy z arche-

x 21 cm, s. 132, ii. 

25 lat dla Kociewia 
Wdniu 29 sierpnia br. odbyły się uroczyste obchody 

25-lecia działalności Oddziału Kociewskiego ZKP 
w Pelplinie. Uroczystości rozpoczęły od modlitwy 

przy grobach Bp Konstantyna Dominika, ks. prof. Janusza Pa
sierba, ks. dr Bernarda Sychty, ks. Henryka Mrossa oraz byłych 
prezesów oddziału Brunona Chmieleckiego i Henryka Dońskie
go. Następnie uczestnicy przeszli w pochodzie do Bazyliki Ka
tedralnej, gdzie została odprawiona msza św. w intencji rychłej 
beatyfikacji Sługi Bożego Bp Konstantyna Dominika. W kazaniu 
ks. Tadeusz Brzeziński nawiązał do historii oddziału ZKP Pelplin. 
Dalsze uroczystości miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym 
w Pelplinie. Dokonano prezentacji jubileuszowej publikacji „Pel
plin nasza mała ojczyzna" pod redakcją Bogdana Wiśniewskiego. 
Publikacja zawiera historię i kalendarium oddziału, sylwetki pre
zesów, pelpliński alfabet oraz archiwalne zdjęcia. 

W uroczystościach udział wzięły delegacje oddziałów ZKP: 
Chmielna, Gdańska, Gdyni, Kartuz, Stężycy, Szemud i Tczewa. 
Gości witał i życzenia odbierał Bogdan Wiśniewski prezes pel-
plińskiego oddziału ZKP. Naczelne władze Zrzeszenia repre
zentował wiceprezes Łukasz Grzędzicki. W imieniu przewodni
czącego Sejmiku Wojewódzkiego Brunona Synaka list odczytał 
Patryk Demski. W liście wyraził radość z działalności Oddziału 
Kociewskiego ZKP w Pelplinie. (...). 

Znany regionalista prof. Józef Borzyszkowski odniósł się słów 
ewangelicznych „wy jesteście solą ziemi - to trudne zadanie, bo 
jak łatwo przesolić, albo nie dosolić. Stąd na polu kaszubskim, ko-
ciewskim i pomorskim wciąż mamy problemy, które wypadałoby 
wspólnym wysiłkiem rozwiązywać. Oddział pelpliński powinien 
być cząstką, która inspiruje, spaja wszystkie zakątki Pomorza". 

(J. CH) 
Praca zbiorowa pod red. Bogdana Wiśniewskiego, Pelplin nasza mała 
ojczyzna, „Bernardinum" Pelplin 2009, form. 14,5 x 20,5 cm, s. 72, ii. 



W następnym numerze 
między innymi: 

:ot. Mariusz Czerwińsk 

LUBCHOWO 

• Natura i kultura w poezji ks. Franciszka Kameckiego 

Piotra Wiktora Lorkowskiego 

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. 1) Marka Kordowskiego 

• Edukacja regionalna . Marii Pająkowskiej-Kensik. 

• II Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego 

• Świat, który nie może zaginąć.(cz. 3) Andrzeja Wędzika 
Z cyklu Pradzieje Kociewia 


