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D

ziaáający juĪ piąty rok na WybrzeĪu, Trójmiejski Klub
Kociewiaków, skupiający w swych szeregach wielu
czáonków rzeczywistych i rzesze sympatyków, spotkaá siĊ w pierwszej poáowie stycznia br. po raz piĊtnasty w Sali
MieszczaĔskiej Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku. Socjologowie szacują, Īe populacja trójmiejskiej metropolii skáada siĊ
w 20% z ludnoĞci napáywowej, wywodzącej siĊ z pobliskiego,
nadwiĞlaĔskiego regionu, jakim jest Kociewie.
DziĊki uĪyczeniu klubowi, reprezentacyjnej sali ratusza przez
wáodarza Nadbaátyckiego Centrum Kultury, Larry’ego O’key
Ugwu, moĪliwe jest cokwartalne spotykanie siĊ w doborowym
gronie tej prĊĪnej mniejszoĞci regionalnej. Zapewne pierwsze tegoroczne spotkanie inaugurujące imprezy roku 2010, którego kulminacją bĊdzie I ĝwiatowy Zjazd Kociewiaków, planowany latem
w Starogardzie GdaĔskim, zasáuĪyáo na uwagĊ z kilku wzglĊdów.
Po pierwsze na sali zebrali siĊ: poseá Jan Kulas, senator Andrzej
Grzyb, prezydent miasta Starogardu GdaĔskiego Henryk Wojciechowski, prof. dr h. causa Stefan Raszeja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie Urszula Wierycho, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Wiesáaw Proll, ludzie
nauki, kultury i sztuki, dziaáacze regionalni, dziennikarze.
Spotkanie zainaugurowaáo wystąpienie Andrzeja Grzyba, nader páodnego pisarza, autora ponad dwudziestu ksiąĪek, tomików
poetyckich, reportaĪy z podróĪy. Tym razem tematem prezentacji byáa kolejna edycja o tematyce skandynawskiej pt.: „MiĊdzy
skaáami i chmurami Morza Norweskiego”. TuĪ po nim prof. Maria Pająkowska-Kensik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy zaprezentowaáa mający siĊ ukazaü – lada dzieĔ
– dawno oczekiwany „Popularny sáownik kociewski”. Jego bogata treĞü ujĊta w szeregu rozdziaáach, jak: kultura Kociewia, przyroda, topografia, obok liczącego 2500 sáów sedna, bĊdzie nie lada
atrakcją dla jego przyszáych czytelników.
Kolejnym mówcą byáa Kamila Thiel-Ornass, która przedstawiáa dzieje rodziny kociewskiej z okolic Pelplina. Zakorzeniona
od wieków na kociewskiej ziemi, patriotyczna rodzina, na przestrzeni lat, dzieliáa losy swej maáej ojczyzny. Byáy wzloty i tra-

gedie, szczególnie te podczas II wojny Ğwiatowej. Dla uczczenia
polegáych pomordowanych, zgáadzonych antenatów, Īoánierzy,
opozycjonistów, patriotów walczących w podziemiu, dywersji
antyfaszystowskiej, wspóáczeĞni czáonkowie rodziny postanowili
uczciü ich pamiĊü ustanawiając FundacjĊ. Ma ona na celu niesienie pomocy materialnej ubogiej, zdolnej, pracowitej, rokującej
dobrze na przyszáoĞü máodzieĪy kociewskiej. Dziaáająca od 2006
roku akcja stypendialna obejmuje máodzieĪ szkóá podstawowych,
Ğrednich i wyĪszych. Informacja zakomunikowana ustami byáej
sĊdzi Sądu OkrĊgowego w GdaĔsku, z uwagi na swój szlachetny
cel, wywoáaáa wĞród sáuchaczy serdeczny rezonans i spotkaáa siĊ
z prawdziwym aplauzem.
Wielce zasáuĪony dla popularyzacji Kociewia, jego walorów
turystycznych, historycznych, obyczajowych filmowiec Jan Butowski, wystawiá do wglądu páyty DVD ilustrujące m.in. historiĊ
II puáku SzwoleĪerów RokitniaĔskich stacjonującego swego czasu w Starogardzie GdaĔskim, Byá taki Starogard, czy KoĞcioáy
i sanktuaria Kaszub i Trójmiasta. Wystawa ta, jak i pokaz haftów
hafciarek kociewskich, Marii Leszman z Pelplina i Katarzyny
Nowak z Tczewa, przyczyniáy siĊ do ubogacenia caáej imprezy.
Na zakoĔczenie zespóá folklorystyczny o nazwie „Radiski”
(Rzodkiewki) ze Skórcza pod kierunkiem Izabeli Bomber zaprezentowaá kilka scen rodzajowych w gwarze kociewskiej.
Bogaty asortyment wystawianych na stoisku Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego wydawnictw aktualnych i archiwalnych,
szczególnie zaĞ związanych z 750-leciem Tczewa, prezentowanych przez WandĊ Koáucką, przyciągaá kolekcjonerów prasy
i ksiąĪek o Kociewiu.
Niezawodny byá poczĊstunek smakowitych kuszków z cukierni braci E. L. LipiĔskich z Wrzeszcza, ul. Sáowackiego 53
oraz napojów: arbaty ji kawy zes bónków od P. Dobrowolskiego
z ul. Szerokiej w GdaĔsku.
Taki wstĊp w progu roku, którego apogeum przypadnie na
czas I Zjazdu ĝwiatowego Kociewiaków w stolicy Kociewia
– Starogardzie GdaĔskim, dobrze wróĪy.
Hubert Pobáocki

ZdjĊcie zbiorowe czĊĞci uczestników spotkania TKK
w dniu 26.09.2009 r. w Sali MieszczaĔskiej
Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku
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Pradzieje Kociewia
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WIELKANOC NA KOCIEWIU
44 Jan Ejankowski
JAK DOSZàO DO ZORGANIZOWANIA
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48 ks. Piotr Wysga • PRZEDMOWA
48 Alicja Gajewska • WSTĉP

1

Rok ów 1920

Od redaktora
Podczas III Kongresu Kociewskiego w Tczewie, na zakoþczenie trzeciego dnia obrad,
uchwalono przez aklamacjö tekst uchwaäy. PoniĔej jej fragmenty.
„My Kociewiacy, Ĉwiadomi ponadczasowej wartoĈci dziedzictwa kulturowego i gospodarczego naszego Regionu, przekazanego
przez poprzednie pokolenia; przekonani o koniecznoĈci ochrony kociewskiego dziedzictwa,
a przede wszystkim jego rozwoju; jesteĈmy zdecydowani podejmowaè dziaäania zmierzajñce
do nieustannego przypominania i utrwalania
tradycyjnych wartoĈci oraz ubogacania ducha
i materii Ziemi Kociewskiej.
(...).
Potencjaä aktywnoĈci mieszkaþców skupionych w dziaäaniach róĔnych podmiotów: samorzñdów, stowarzyszeþ, organizacji i instytucji
jest niewñtpliwym atutem oraz dobrym budulcem rozwoju gmin i miast Kociewia. Warunkiem tego jest podjöcie wspólnego wysiäku nie
tylko dla zachowania dziedzictwa kulturowego,
ale przede wszystkim ciñgäego ubogacania go”.
(...).
Z treĈci uchwaäy jasno wynika, Ĕe IV Kongres Kociewski powinien siö odbyè. JesteĈmy
zobligowani do przypominania i utrwalania
dziedzictwa kulturowego.
Dlaczego warto zorganizowaè IV Kongres
Kociewski?
ChociaĔby dlatego, Ĕe wciñĔ maäo siö mówi
o dziaäaniach kulturalnych, gospodarczych,
spoäecznych itp. Kongres jest najlepszñ okazjñ,
do popularyzowania regionu kociewskiego na
caäy kraj. MoĔemy w ten sposób budowaè markö regionu.
Dziöki kongresom zdobywamy nowe doĈwiadczenia, które powinniĈmy umiejötnie
przekazaè mäodym pokoleniom Kociewiaków.
Czytaj na str. 22 – Program tczewskiego
dnia kongresowego.

2

K

iedy Berlin podpisaá Traktat Wersalski, oddając Polsce miĊdzy innymi obecne Pomorze, a wiĊc i Kociewie, polska ludnoĞü Starogardu odetchnĊáa spokojnie. Zaáoga niemiecka opuĞciáa Starogard, a na jej miejsce
Powiatowa Rada Ludowa ustanowiáa StraĪ Obywatelską,
do której wstĊpowali obywatele miejscy, przede wszystkim
zaĞ robotnicy. Na czele StraĪy Obywatelskiej, której obowiązkiem byáo strzec gmachów i urządzeĔ paĔstwowych,
jak równieĪ utrzymaü spokój i porządek w mieĞcie aĪ do
wkroczenia wojsk polskich, staá z kilkunastu podkomendnymi budowniczy Jan Pillar i Adolf Berent. Nareszcie dnia 29
stycznia 1920 roku, w przepisanym czasie i porządku wkroczyáa do Starogardu armia generaáa Hallera i zajĊáa stolicĊ
Kociewia wraz z caáą okolicą na rzecz NajjaĞniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Byá to naprawdĊ dzieĔ wielki i najpiĊkniejszy w dziejach
Starogardu. Wojsko Polskie przywitaá na przedmieĞciu PelpliĔskim Sokóá starogardzki w jednolitem umundurowaniu,
a prezes Sokoáa, Maksymiljan WiĞniewski z konną eskadrą torowaá polskiemu Īoánierzowi drogĊ do miasta. Na
wszystkie ulice wylegáy táumy ludu, a twarz niejednego starego Kociewiaka zrosiáa siĊ ázami. Byáa to mroĨna zima, ale
w mieĞcie nikt jej nie czuá, wszĊdzie panowaáa wielka radoĞü.
Stary rynek grodu kociewskiego przystrojono wspaniale
w áuki triumfalne, girlandy, chorągwie narodowe i omajono
je zielenią máodych Ğwierków. Tu zebraáo siĊ nie tylko caáe
mieszczaĔstwo ale i lud kociewski z okolicznych wiosek.
Ksiądz prob. Hackert w pontyfikalnych szatach przywitaá
polskiego Īoánierza na ziemi kociewskiej, a prezes Powiatowej Rady Ludowej (Czesáaw Nagórski) wygáosiá do wojska
i ludnoĞci Īywioáowe przemówienie, zaznaczając, Īe „Nam
wszystkim, którzy mamy to szczĊĞcie byü uczestnikami tego
dnia, nie zetrze siĊ w pamiĊci ten obraz, on zawsze i wszĊdzie stawaü nam bĊdzie przed oczyma. PóĨniejsze pokolenia
czytając w historii te nowe dzieje, zazdroĞciü nam bĊdą, Īe
nie byáo im dane byü Ğwiadkami tych radosnych chwil, które
nam wszystkim rozpierają serca”. Jeden potĊĪny a radosny
okrzyk na czeĞü NajjaĞniejszej Rzeczypospolitej Polskiej
– zmieszany z hukiem armat – odbiá siĊ o dalekie granitowe
szczyty Tatr i zniknąá w poszumie polskiego Baátyku!!!
J. Buchholz i A. Szklarski:
Królewskie miasto Starogard, 1928

SPROSTOWANIA
W poprzednim numerze 4 (67) str. 39 podano (patrz Lista
nagrodzonych Kociewiaków z lat 2005-2009):
„Dla Kazimierza Ickiewicza za album Tczew. Wizerunek dawny
i wspóáczesny”..., a powinno byü „Dla Kazimierza Ickiewicza
i Józefa M. Zióákowskiego...”, za co autora bardzo przepraszamy.
Kolejne sprostowanie dot. artykuáu „Dekanat tczewski”
ks. Wáadysáawa Szulista zamieszczonego na str. 10. BáĊdnie podano Czatkowy jako siedzibĊ parafii Ğw. Maksymiliana
Kolbego. OtóĪ parafia ta znajduje siĊ w dzielnicy Tczewa na
os. Staszica.
Biskup cheámiĔski Marian Przykucki, w trosce o wiernych
mieszkających na obrzeĪach Tczewa, ustanowiá 1 stycznia 1986
roku nową parafiĊ. Dla nowej parafii wydzieliá os. Staszica i dwie
wioski: Czatkowy oraz Tczewskie àąki. Jej proboszczem zostaá
ks. Mieczysáaw WiĊckowski.
Jeszcze w tym samym roku rozpoczĊto prace budowlane.
Początkowo msze Ğw. odbywaáy siĊ w kaplicy, która docelowo
miaáa byü domem katechetycznym. Prace budowlane trwaáy dalej
i w 1994 roku ruszyáa budowa koĞcioáa. Trzy lata póĨniej wzniesiono jego mury.
Po Ğmierci ks. Mieczysáawa WiĊckowskiego jej nowym proboszczem, 8 paĨdziernika 2008 roku, zostaá ks. Krzysztof Stoltmann.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

KRZYSZTOF F. KOWALKOWSKI

Z dziejów Obozina
czĊĞü I

PoáoĪenie wsi

O

bozin jest wsią soáecką w gminie Skarszewy, w powiecie Starogard GdaĔski, poáoĪoną na poáudniowy
wschód od Skarszew, pomiĊdzy dwoma jeziorami
Godziszewskim i DuĪy Mergiel, przy drodze prowadzącej
z Bolesáawowa do TrzciĔska. WieĞ ma zabudowĊ ulicówki.
W centrum wsi znajduje siĊ koĞcióá katolicki, bĊdący filią parafii w Godziszewie, budynek dawnego dworu oraz zabudowania
dawnego folwarku. W ostatnich latach powstaje w Obozinie
nowe osiedle domków jednorodzinnych. Przez wieĞ páynie
strumyk, áączący jeziora DuĪy Margiel i Godziszewskie.
Powierzchnia soáectwa, w skáad którego wchodzi osada JastrzĊbie, wynosi 1157,2 ha, a wedáug stanu na dzieĔ
31.12.2008 roku we wsi mieszkaáo 201 osób1. Dziaáa tu Koáo
GospodyĔ Wiejskich. W 2009 roku odbyá siĊ w Obozinie
II Piknik Country zorganizowany przez mieszkaĔców wsi,
w którym uczestniczyáo wielu goĞci z terenu caáego kraju.

Nazwa wsi

B

ogusáaw Kreja wywodzi nazwĊ wsi Obozin od nazwy osobowej ObiĊza, która zostaáa przeksztaácona
w nazwĊ wywodzącą siĊ od dzisiejszego obozu. Byá
wiĊc w 1526 roku – àobodzin, w 1643 – àobozin, w 1682
– Obozin, nastĊpnie Locken, a w 1886 – Thomaswald. Po
odzyskaniu przez PolskĊ niepodlegáoĞci powrócono do nazwy Obozin2.
W 1334 roku wymieniana jest ziemia Obansyn leĪąca pomiĊdzy jeziorem Stenczk, wsią Goczow i dworem Joannitów
nazwanym Thomaswalde, podczas zamiany ziemi pomiĊdzy
joannitami i KrzyĪakami3. Tak wiĊc Obansyn i Thomaswalde wystĊpowaáy jednoczeĞnie. Nazwa Thomaswalde pojawia siĊ w tym samym 1334 roku podczas korekty granic4.
W 1428 roku podczas regulacji granic przy Johannisburgu wymieniany jest Landmesser Hans Thomaswalde5. Byü
moĪe byá on dzierĪawcą majątku nazwanego od jego nazwiska Thomaswalde.
Z kolei w 1526 roku odnotowana zostaáa nazwa àobodzin6. Nazwa wsi w formie Obąszyno pojawiáa siĊ ponownie w 1571 roku w Regestrum contribotiones Pomeranensis. Zapisano tam Obąszyno alias Thomaswalde Villa In
qua tempum, aliqout mamsos ad praedium habet7. Obazino
i Obozino odnotowano w 1583, a Obozin w 1682 roku8.
Nazwa Locken, jak pisze Kreja, zostaáa nadana wsi Obozin w 1790 roku od wáaĞcicieli Obozina, Loków9. Przy czym
naleĪy tu dodaü, o czym w dalszej czĊĞci opracowania, Lokowie nie byli juĪ wáaĞcicielami majątku od ok. 1700 roku.
Prawdopodobnie nadanie takiej nazwy miaáo na celu zastąpienie polskiej nazwy niemiecką, jak to miaáo miejsce w wielu przypadkach po rozbiorze Polski. A wszystko po to, aby
udokumentowaü ciągáoĞü panowania Niemców na Pomorzu.
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Byü moĪe nazwa majątku Locken byáa stosowana w latach,
gdy Lokowie wáadali nim, brak jednak na ten temat zapisów.

Od prehistorii do czasów krzyĪackich

P

ierwsze osadnictwo na terenie dzisiejszej wsi Obozin
siĊga zamierzcháych czasów. W XIX wieku odkryto
cmentarzysko na wzgórzu przy jeziorze zwanym
Merchel DuĪy, dziĞ DuĪy Mergel, tuĪ przy ówczesnej siedzibie dworskiej. Trafiano tu na groby skrzynkowe, a 1864
roku odkopano w jednym z takich grobów piĊü urn, które nastĊpnie zakopano na koĞcielnym cmentarzu. TakĪe po stronie póánocnej wsi, po prawej stronie drogi prowadzącej do
Demlina oraz na poáudniowym stoku schodzącym do jeziora
Merchel Maáy, znajdowano groby skrzynkowe. Miejsce to
wspóáczeĞni nazywali Grabową Górą. Lecz takĪe te groby
zostaáy zniszczone, a trzy urny i brązowy kolczyk zakopano
takĪe na koĞcielnym cmentarzu. Kolejne groby skrzynkowe
znaleziono po póánocnej stronie wsi, na górze zwanej àysicą, nad jeziorem Marchel DuĪy10. Osadnictwo to zapewne
nie przetrwaáo jednak do nastĊpnych wieków.
Przywilej osadczy zostaá wydany w 1305 roku przez
komtura zakonu joannitów, którzy na Kociewiu osiedlili
siĊ juĪ w 1198 roku. Komtur nadaá wówczas parafii 4 wáóki (okoáo 65 ha) ziemi11. Oznacza to, Īe pierwszy koĞcióá
postawili joannici. Wáadysáaw Szulist pisze za Sporsem, Īe
parafia ta istniaáa juĪ w okresie przedkrzyĪackim12.
W 1325 roku parafiĊ w Obozinie wymienia spis ĞwiĊtopietrza. W 1334 roku, gdy Obozin w dalszym ciągu naleĪaá
do joannitów, nosiá nazwĊ Thomaswalde13. W tym samym
roku wystĊpuje takĪe wieĞ Obansyn, o czym poniĪej.
Dnia 9 stycznia 1334 roku w Gniewie spisany zostaá
dokument, w którym zapisano, Īe wielki komtur Luder von
Braunschweig zamieniá z Konwentem Joannitów ze Schoneck
(Skarszewy), którego komturem byá Johann von Borthveld,
majątki ziemskie Parwin, Demlyn (Demlin) i Obansyn (Obozin), leĪące pomiĊdzy jeziorem Stenczk, wsią Goczow, dworem Joannitów w Thomaswalde i wsią Demmyn, jak i jezioro
Stenczk na prawo spiĊtrzania i tamowania na rzece Spangow
(SzpĊgawa) dla máyna Herzegrim i máyna Lubschow (Lubiszewo) itd14. Wspomniana tu wieĞ Demmyn, to prawdopodobnie wieĞ (osada) Demlin, istniejąca wówczas niezaleĪnie
od majątku ziemskiego Demlin (Demlyn). Natomiast jezioro
Stenczk to przypuszczalnie Jezioro Godziszewskie.
Prawdopodobnie nastąpiáy spory, co do przynaleĪnoĞci
wsi, skoro w tym samym 1334 roku, Johann von Borthveld,
komtur joannitów w Skarszewach i prokuratorzy krzyĪaccy Thomas von Dorstet z Thomaswalde i Johann Stapil
z Lubschau z zakonu joannitów wyjaĞniają, Īe niektóre wymienione w ich przywilejach majątki ziemskie naleĪą do Zakonu Niemieckiego, którego wielkim komturem jest w tym
czasie Luder von Braunschweig15.
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Gdy KrzyĪacy przejĊli od joannitów ich dobra, Obozin
zostaá nadany nowemu wáaĞcicielowi na prawach rycerskich16. Brak jednak informacji, kto zostaá pierwszym wáaĞcicielem.
Edwin F. Kozáowski wymienia jako wáaĞciciela Obozina w 1418 roku Hanusa, który byá prebendarzem Klasztoru
Kartuzów w Kartuzach. Hanus dobra oboziĔskie sprzedaá
lub przekazaá w rĊce dalszej rodziny17. Byü moĪe byá to
wspomniany wczeĞniej Landmesser Hans Thomaswalde
wymieniany w 1428 roku podczas regulacji granic przy Johannisburgu18.

W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej

R

ok 1466 byá przeáomowy dla Polski. Wtedy to w jej
granice powróciáo Pomorze, a wraz z nim Obozin.
Z zachodniej czĊĞci byáego paĔstwa krzyĪackiego (na
obszarze ok. 23.900 km2) utworzono Prusy Królewskie, podzielone na trzy województwa: malborskie, cheámiĔskie i pomorskie. To ostatnie podzielone zostaáo na 8 powiatów: czáuchowski, gdaĔski, mirachowski, nowski, pucki, Ğwiecki, tczewski
(wraz z Gniewem, Starogardem, Skarszewami i KoĞcierzyną)
i tucholski. Powiat tczewski byá najwiĊkszy terytorialnie
i obejmowaá obszar ok. 3.000 km kw.19. Jego zasiĊg pokazany
jest na mapie z 1701 roku jako territorium dersaviensi20.
Powiaty nie stanowiáy w zasadzie jednostek administracji
terenowej w dzisiejszym pojĊciu, a raczej byáy rodzajem okrĊgów samorządu szlacheckiego, wáadzy sądowniczej, skarbowej i wojskowej. Dawne posiadáoĞci krzyĪackie staáy siĊ wáasnoĞcią paĔstwa, a poniewaĪ dysponowaá nimi król, nazwane
zostaáy królewszczyznami. Ich terytorium zbliĪone byáo do
dawnego podziaáu administracyjnego, obowiązującego w czasach krzyĪackich. Tereny dawnych komturii i wójtostw staáy
siĊ w ten sposób starostwami. Pod wzglĊdem sądowym, skarbowym i sejmikowym Obozin naleĪaá do ówczesnego powiatu
tczewskiego. Powiat tczewski skupiaá aĪ 31,7% królewszczyzn
województwa pomorskiego i podzielony byá na 8 starostw: borzechowskie, gniewskie, kiszewskie, koĞcierskie, skarszewskie, sobowidzkie, starogardzkie i tczewskie21. Prusy Królewskie róĪniáy siĊ pod wzglĊdem sądowym od pozostaáych ziem
polskich. Szlachta podlegaáa wyáącznie sądom wojewody, który przewodniczyá tzw. rokom na sesjach wyjazdowych, które
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odbywaáy siĊ trzy razy w roku. Dla powiatu tczewskiego roki
te odbywaáy siĊ w Starogardzie22.
Siedzibą wojewody pomorskiego byáo starostwo grodowe w Skarszewach. Jednym z pierwszych wojewodów
pomorskich byá Jan Bajerski (Bojarski), który stanowisko
to wraz ze starostwem tczewskim otrzymaá 19 marca 1483
roku. W latach 1471-1476 byá on miecznikiem pruskim,
uĪytkując jednoczeĞnie otrzymane w zastaw od króla polskiego dobra Dalwin23. Ks. Paweá Czaplewski pisaá, Īe Jan
Bajerski otrzymaá takĪe w 1476 roku przywilej na Obozin.
Jak pisaá ks. Czaplewski przywilej ten w 1921 roku znajdowaá siĊ w jego rĊkach24. Jest wiĊc Bajerski pierwszym znanym polskim wáaĞcicielem Obozina.
Kiedy Lokowie objĊli Obozin trudno dziĞ powiedzieü.
Mikoáaj Loka jest wymieniany przez wojewodĊ malborskiego, Mikoáaja BáaĪyĔskiego, jako poseá stanów do króla
polskiego w 1491 roku25. Co ciekawe Loka posáując do króla
miaá polecenie od stanów Prus Królewskich, aby w rozmowie
z królem nie uĪywaá jĊzyka polskiego, a posáugiwaá siĊ táumaczem26. Prawdopodobnie wiĊc Loka byá Polakiem, skoro
znaá ten jĊzyk. Potwierdzeniem mieszkania Loków w Obozinie jest takĪe páyta nagrobna w koĞciele w Obozinie. Wymieniony jest na niej Jan Loka z Igáy, herbu Rogala, urodzony
ok. 1495 roku, zmaráy w roku 1562. W 1534 roku majątek
w Obozinie zajmowaá obszar 32 wáók, tj. okoáo 524 ha27.
W drugiej poáowie XVI wieku podając informacje o Obozinie zapisano wielkoĞü i obszar osady 23 á. i folwark28. Nie
podano jednak obszaru folwarku, a wspomniane tu 23 áany
to obszar ok. 377,2 ha. W 1571 roku w Regestrum contribotiones Pomeranensis zapisano Obąszyno alias Thomaswalde
Villa In qua tempum, aliqout mamsos ad praedium habet.
Jako wáaĞciciel wsi wymieniany jest w lutym 1571 roku Joannes Locke. Dalej zapisano wysokoĞü wnoszonych podatków:
93 Mansi possessi ad 20 gros, 1 Caupona Annom ad 12 gros,
2 Rotae ad molam ad 24 gros, 1 Mola In qua ligna seinduntur
ad 12 gros, Czopowe 2 fl, 2 gros.29. Jak pisze Szulist, w majątku byá máyn o dwóch koáach, tartak i karczma30.
Jak zapisano w wizytacji RozraĪewskiego z 1583 roku
w Obozinie staá wówczas koĞcióá caáy murowany pod wezwaniem Ğw. Anny. Dla ksiĊdza wyznaczono 4 wáóki31. Proboszcz
z Godziszewa miewaá tu niekiedy naboĪeĔstwo. Pobieraá ze wsi
4 korce Īyta i tyleĪ owsa mesznego, chociaĪ wieĞ obejmowaáa
30 wáók, z których dawniej páacono po korcu
Īyta i tyleĪ owsa od wáóki32. NaleĪy wyjaĞniü,
Īe wspomniane tu meszne to obowiązkowa
danina na utrzymanie koĞcioáa i proboszcza,
natomiast korzec to jednostka objĊtoĞci równa
120,6 litrów. KoĞcióá miaá piĊkne wyposaĪenie,
m.in. rzeĨbĊ Madonny z Obozina, Matki BoĪej
z Dzieciątkiem Jezus pochodzącej z okoáo 1430
roku, która dziĞ znajduje siĊ w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Jak zapisaá ks. Szulist,
jest to rzeĨba wielkiej klasy i reprezentuje formy
stylu PiĊknych Madonn33.
WáaĞcicielem majątku w 1583 roku byá Jan
Loka, podkomorzy pomorski. Gdy mieszkaĔcy
Skarszew przyjĊli wiarĊ luteraĔską postanowiá
on, pozostając wierny wierze katolickiej, przyáączyü siĊ do parafii w Godziszewie. Do parafii
naleĪaáa wówczas tylko jedna wieĞ – Obozin,
bo osady Janino i JastrzĊbie powstaáy dopiero
na obszarze Obozina w latach póĨniejszych34.
W ten sposób koĞcióá w Obozinie staá siĊ koĞcioáem filialnym parafii w Godziszewie.
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Jak czytamy w Sáowniku, w 1619 roku koĞcióá w Obozinie byá z muru pruskiego i w opáakanym znajdowaá siĊ
stanie35. Jest to zaskakująca informacja. Co siĊ staáo z murowanym koĞcioáem, który byá jeszcze wymieniany w 1583
roku? Nie byáo przecieĪ wojen w tym okresie. Trudno dziĞ
wyjaĞniü tĊ sytuacjĊ. Cztery wáóki proboszczowskie byáy
wówczas wydzierĪawione na czwarty snop, z áąk pobierano
za siano mniej wiĊcej 4 grzywny36.
Trudno powiedzieü, kiedy i dlaczego Lokowie przestali byü wáaĞcicielami caáego Obozina. Wiadomo, Īe w 1648
roku, gdy uchwalono taryfy podatkowe, ziemie Obozina
miaáy dwóch wáaĞcicieli. Byli nimi: KliĔska, która páaciáa
4 floreny i 16 groszy, Lokowie páacący 5 florenów i 18 gr37. Jednak w 1664 roku jest wymieniany tylko jeden jako wáaĞciciel
23 áanowego folwarku w Obozinie, którym jest J. Loka38.
Jak pisze Szulist w 1649 roku koĞcióá w Obozinie byá
drewniany i do parafii naleĪaáy Szczodrowo i Wiec39. Jest to
pierwsza informacja na temat konstrukcji koĞcioáa, co jest
istotne wobec sprzecznych informacji na ten temat omawianych na dalszych stronach tej pracy.
W 1682 roku dobra ziemskie Obozin w powiecie tczewskim, miaáy ponownie dwóch wáaĞcicieli. Tak to zapisano
w Taryfach oryginalnych prowincyi Pruskiej: Obozin. Pani Kowalkowska od 1 ogrodnika 4 gr. JP. Loka Floryan od 2 ogrodników i karczmarza paĔskiego przy Minsterwaldzie do Opalenia
12 gr40. Brak, niestety, szerszych informacji o wspomnianej tu
Kowalkowskiej. Wspomniani tu ogrodnicy to cháopi, poddani,
nie posiadający swojej ziemi mieszkający „na paĔskim”, uĪytkujący na wáasne potrzeby niewielki skrawek ziemi – ogród.
W 1695 roku jako wáaĞciciel Obozina jest wymieniany Sartawski41. Trudno powiedzieü, kiedy Sartawscy nabyli
Obozin. Po raz kolejny nazwisko Sartawski pojawia siĊ w
związku z budową nowego koĞcioáa, choü trudno powiedzieü
jednoznacznie, kiedy ten nowy koĞcióá powstaá. W Sáowniku
geograficznym zapisano: Zdaje siĊ niedáugo potem wzniesiono
tu znów murowany koĞcióá, bo taki zastaá tu r. 1710 wizyta-
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tor Szaniawski. Dziedzicem wsi byá Sartawski42. Jest to informacja o tyle dziwna, Īe przeprowadzona w 1780 roku przez
ks. Lucasa Joannesa Krzykowskiego wizytacja generalna parafii w Godziszewie zawiera informacje o koĞciele w Obozinie
wykonanym z muru pruskiego. Tak opisaá koĞcióá wizytator
(zachowano oryginalną pisowniĊ – K.K.): KoĞcióá OboziĔski
z pruskiego muru wystawiony dachówką pokryty w dobrey konserwacyi zostający, z którym dzwonnica drewniana záączona,
gontami okryta maiąca w sobie dzwonów 3. W tym koĞciele
dwoie drzwi na zawiasach z zamkami Īelaznymi. Posadzka cegáą wyáoĪona. Sufit tarcicami malowanemi. Sciany malowane
róĪnym kolorem. Chór na którym organki maáe. Ambona malowana. àawków dla wygody ludzi wro. 10. Oátarzów 3. Wielki
dedykowany Nays. Pannie, 2gi S. Michaáowi, 3ci S. Janowi
EwangeliĞcie. Cmentarz w koáo tego KoĞcioáa tarcicami dobrze
ogrodzony. KoĞcióá byá pod wezwaniem Ğw. Michaáa43. TenĪe
wizytator jako wáaĞcicielkĊ dóbr wymieniá Sartowską44. Natomiast cytowany wczeĞniej Sáownik podaje, Īe wáaĞcicielem
Obozina okoáo 1767 roku byá Stanisáawski45. A moĪe zaszáa tu
pomyáka i nazwisko z Sartawski przemieniono na Stanisáawski.
Nazwisko Stanisáawski powtarza takĪe Kozáowski46. Byü moĪe
nastąpiáo tu poáączenie dwóch informacji. Karolina Stanisáawska byáa Īoną Jana Bystrama, podwojewodziego pomorskiego.
Natomiast ich syn, Wacáaw Bystram, poseá na sejm, puákownik
wojska polskiego, wáaĞciciel dóbr ziemskich (m.in. Boroszewa) byá Īonaty z Konstancją Anną Sartawską47.
Natomiast o koĞciele w Obozinie ks. Wáadysáaw Szulist
w swej ksiąĪce pisze: Filialny koĞcióá Godziszewa w Obozinie zostaá wzniesiony zapewne w drugiej poáowie XVII
w., w tradycjach gotyku, orientowany, murowany, salowy,
z trójbocznym prezbiterium i kwadratową wieĪą od zachodu48.
Kiedy wiĊc powstaá dzisiejszy koĞcióá i kto go postawiá?
Tu naleĪy dodaü, Īe w 1703 roku w Obozinie nie byáo
innowierców i mieszkaáo 60 katolików49.
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü I

Michaá Wildenburg

P

ierwsze dokumenty uwzglĊdniają Subkowy w kontekĞcie osoby o imieniu Michaá. Na mocy przywileju Sambora II to on okoáo roku 1280 otrzymaá osadĊ,
która początkowo naleĪaáa do ksiąĪąt pomorskich. Wspomniany rycerz byá wáaĞcicielem Subków do 1282 roku.
Z powodu zdrady i przejĞcia na stronĊ margrabiów brandenburskich ówczesny wáadca Pomorza ksiąĪĊ MĞciwoj II pozbawiá go wszelkich dóbr bĊdących w jego posiadaniu oraz
skazaá na banicjĊ. Nie wiadomo, jaki urząd wówczas peániá,
poniewaĪ brakuje wystarczającego kodeksu dyplomatycznego. Wiele szczegóáów z Īycia Michaáa i jego potomków,
odkryá w swych pracach ks. Stanisáaw Kujot.
ZdradĊ Michaáa wobec swego suwerena áączyü naleĪy
z osobą waĪnego urzĊdnika z otoczenia ksiĊcia MĞciwoja II,
a mianowicie Dziwena. Ponadto w spisku brali udziaá wáaĞciciele takich miejscowoĞci jak: SwaroĪyn, Mieszczyn,
Postoáowo oraz Witomino. Gáówną jednak rolĊ odgrywali
mieszczanie gdaĔscy, Arnold i Jakub. To ich wáaĞnie w 1283
roku MĞciwoj II wymieniá jako przywódców tajnego stowarzyszenia. Niemieccy mieszkaĔcy Pomorza, którzy stanĊli
po stronie margrabiego Ottona IV nie byli wcale jedynymi
poplecznikami brandenburskimi. SprzysiĊĪenie obejmowaáo równieĪ bogate, osiadáe i wpáywowe miejscowe rycerstwo. WiĊksza czĊĞü spiskujących wáaĞcicieli posiadáoĞci
pomorskich wywodziáa siĊ z ksiĊstwa lubiszewsko-tczewskiego oraz ziemi gniewskiej i tymawskiej. Wáadcą tych
terenów do roku 1276 byá ksiąĪĊ Sambor II. Skáócony ze
swym bratankiem MĞciwojem II, a wczeĞniej z jego ojcem
ĝwiĊtopeákiem II, nieustannie wystĊpowaá w pojawiających
siĊ sporach po stronie przeciwnej. Uczestnictwo w spisku
i popieranie wrogów MĞciwoja II zakoĔczyáo siĊ wyciągniĊciem niemiáych konsekwencji wobec Michaáa. Po wyroku
wydanym przez wáadcĊ Pomorza udaá siĊ do KrzyĪaków i od
nich uzyskaá urząd wójta warmiĔskiego. Ponadto byá wáaĞcicielem Wildenburga w diecezji pomezaĔskiej i tytuáowano
go mianem „kasztelana”. Od nazwy podanej miejscowoĞci do jego imienia dodano przydomek Wildenburg. Zmará
w podeszáym wieku przed rokiem 1295.
Michaá Wildenburg miaá trzech synów: Mikoáaja, Jerzego i Rudolfa. Najstarszy z nich, Mikoáaj, przyjąá po
ojcu wójtostwo warmiĔskie, a dwaj pozostali w dalszym
ciągu przebywali na terenie diecezji pomezaĔskiej. ChociaĪ straciá na znaczeniu ród Michaáa, to jednak wszedá on
w koligacje z niektórymi znaczącymi rodzinami pomorskimi. ZiĊciami Mikoáaja i Jerzego byli miĊdzy innymi: podkomorzy tczewski JĊdrzej oraz Wojciech zwany Biesikiem
(Albert Sisic). Wzmianka o tych osobach pochodzi z roku
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1295. Natomiast w wieku XIV, a konkretnie w 1334 roku
wymieniono trzech synów Jerzego: Henryka, Jana i Jerzego. Wszyscy oni przyjĊli ĞwiĊcenia kapáaĔskie i ich krewnymi byli: Jan z Woáocka, Albert z Paruszewa, Mikoáaj
z Kielska, Michaá z KoĞciszewa i Pietrasz z àuczyczyna.
Wymienieni reprezentowali znaczące rody rycerstwa ziemi
kujawskiej.
W 1282 roku ksiąĪĊ MĞciwoj II przekazaá Subkowy
biskupowi wáocáawskiemu Albierzowi. Jeszcze za Īycia
tego wáadcy dawni wáaĞciciele SwaroĪyna, Mieszczyna,
Postoáowa, Witomina i oczywiĞcie Subków podjĊli starania
o zwrot utraconych wczeĞniej majątków. KsiąĪĊ w 1290 roku
wystawiá dokument, w którym omówiá postawĊ owych wáaĞcicieli w obliczu najazdu brandenburskiego, tak oto pisząc:
„rzucili siĊ na stronĊ wrogów i wielu Pomorzan o Ğmierü
przyprawili”. Decyzji odnoĞnie swych dawnych poddanych
wáadca nie zmieniá i wyrok nadal obowiązywaá. Po Ğmierci MĞciwoja II i Michaáa synowie tego ostatniego podjĊli
w 1295 roku kolejną próbĊ odzyskania Subków. Tym razem
zwrócili siĊ z proĞbą do ksiĊcia Przemysáawa II. Otrzymali
jednak decyzjĊ odmowną. PóĨniej na mocy porozumienia
z 1300 roku biskup Gerward wypáaciá trzem synom Michaáa
60 grzywien denarów za zrzekniĊcie siĊ wszelkich praw do
Subków i przywileju Sambora II, który wczeĞniej otrzymaá
ich ojciec. Wypáacona suma staáa siĊ kolejną przyczyną pozwu z roku 1334. Synowie Jerzego, a wiĊc juĪ wnukowie
Michaáa, przedstawili list rzekomo dowodzący, Īe biskupi
posiadali Subkowy tylko na mocy zastawu. Wyrok sądowy
ogáosiá sĊdzia Ğwiecki Jan na korzyĞü biskupów, poniewaĪ
dokument dorĊczony przez powodów okazaá siĊ „niecaáy”
(reprobatum et defectuosum).
Spory o Subkowy z Michaáem i jego potomkami trwaáy
póá wieku i zakoĔczyáy siĊ pomyĞlnie dla wáadzy biskupiej.
Odtąd juĪ nikt nie roĞciá pretensji majątkowych, a sama
miejscowoĞü staáa siĊ ulubionym miejscem pobytu na Pomorzu wielu biskupów wáocáawskich.

MĞciwoj II jako polityk

W

iek XIII to okres licznych nadaĔ wáadców pomorskich. Obdarowanymi byáy róĪne osoby,
jak teĪ i instytucje, zwáaszcza koĞcielne. Dlaczego ksiąĪĊ MĞciwoj II przekazaá Subkowy biskupowi
wáocáawskiemu Albierzowi? Jakie czynniki spowodowaáy
podjĊcie takiej decyzji? MoĪna to wyjaĞniü, przytaczając
nastĊpujące fakty historyczne. W 1229 roku ksiąĪĊta ĝwiĊtopeák II i Sambor II, zgodnie z wolą ich zmaráego brata
Warcisáawa, darowali ziemiĊ gniewską klasztorowi cystersów w Oliwie. KsiąĪĊ Sambor w 1276 roku uczyniá nową
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darowiznĊ, zapisując strategicznie poáoĪony Gniew wraz
z okolicą zakonowi krzyĪackiemu, wbrew polityce ksiąĪąt
gdaĔskich. KrzyĪacy, po usilnych staraniach, przejĊli tĊ
ziemiĊ w 1282 roku na mocy ukáadu w Miliczu zawartego
z ksiĊciem gdaĔskim, MĞciwojem II. W ten sposób ziemia
gniewska staáa siĊ pierwszą zdobyczą braci zakonnych na
terytorium Pomorza i wraz z upáywem czasu tu stworzono dogodne warunki do dalszego podboju kolejnych poáaci
sáowiaĔskiej ziemi.
Terytorium to rozciągaáo siĊ w oparciu o granice naturalne, na zachodzie wzdáuĪ biegu Wierzycy, a na wschodzie w obrĊbie dorzecza Wisáy. Na poáudniu siĊgaáo ono
po Rakowiec i Mirotki, na zachodzie po Wielbrandowo,
Wysoką i Osiek, na póánocy po Rywaád i GrĊblin. Oczywiste wzglĊdy powodują, Īe bliĪej zajmiemy siĊ analizą
póánocnej linii rozgraniczenia, która biegáa od Wisáy w kierunku zachodnim i obejmowaáa wieĞ Rosiczkino, a nastĊpnie grodzisko (locum castri) Garc, GrĊblin oraz Rajkowy
i dalej do Wierzycy. Swym zarysem terytorialnym osiągnĊáa
najdalej wysuniĊty punkt w rejonie Starogardu. Do naszych
czasów nie przetrwaáa osada Rosiczkino, niegdyĞ poáoĪona
na póánoc od Walichnów, jak równieĪ grodzisko zlokalizowane pomiĊdzy Maáym a Wielkim Garcem. WieĞ „mnichów”, Rajkowy, nie moĪna utoĪsamiaü z obecnie istniejącą miejscowoĞcią o tej nazwie. Obszar ziemi gniewskiej
powiĊkszono w latach 1283-1284 o kompleks miĊdzyáĊski,
który obejmowaá póánocną czĊĞü Niziny Walichnowskiej
i rozciągaá siĊ miĊdzy Wisáą i áachą SáoĔce, docierając do
grodziska Garc i Rosiczkino.
KsiąĪĊ MĞciwoj II znalazá siĊ w bardzo trudnej sytuacji,
poniewaĪ KrzyĪacy zagarnĊli czĊĞü ziemi pomorskiej i to
na drodze dyplomatycznej. Poprzez liczne nadania pragnąá
zabezpieczyü swe posiadáoĞci przed zaborczą ekspansją zacháannych sąsiadów. Zatem obdarowano przede wszystkim
instytucje koĞcielne, które gwarantowaáy utrzymanie jednoĞci terytorialnej i jednoczeĞnie tworzyáy kordon ochronny,
oddzielający posiadáoĞci ksiąĪĊce od krzyĪackich. Taktyka
oddawania zagroĪonych majątków ziemskich byáa stosowana z powodzeniem przez MĞciwoja II juĪ przed zawarciem
ukáadu w Miliczu. W pierwszych dniach paĨdziernika 1282
roku przekazaá on biskupowi wáocáawskiemu Subkowy,
Swarzyszewo i Tulce. BezpoĞrednio od wschodu powyĪsze
miejscowoĞci graniczyáy z GorzĊdziejem i obiema SáoĔcami,
które otrzymaá biskup páocki. Nieco póĨniej, bo we wrzeĞniu
1284 roku, Maáy Garc i nieistniejące juĪ Zakrzewo, MĞciwoj nadaá cystersom pelpliĔskim. Otrzymali oni owe osady dopiero okoáo roku 1303, poniewaĪ ksiąĪĊ zastrzegá ich
przejĊcie dopiero po Ğmierci ówczesnego wáaĞciciela Jana
Przeporty i jego syna Filipa.
Co natomiast dziaáo siĊ z miejscowoĞciami poáoĪonymi
na zachód od Subków? TeĪ oczywiĞcie podlegaáy licznym
nadaniom MĞciwoja II. Tak uczyniono z Rajkowami i Radostowem, które otrzymali cystersi oliwscy w 1283 roku. PóĨniej uzyskali oni jeszcze BrzeĨno i BrzuĞce. Niecaáe jednak
BrzeĨno naleĪaáo do cystersów, poniewaĪ dwudziestoáanowy
areaá ziemi z tej wsi przekazano biskupowi wáocáawskiemu.
Wymienione kompleksy terytorialne instytucji koĞcielnych
caákowicie odgrodziáy komturstwo gniewskie od ziem dzielnicy tczewskiej. Zawiáe arkana polityki MĞciwoja II legáy
u podstaw powziĊtych decyzji i poáączyáy niektóre osady
w nierozerwalny związek przynaleĪnoĞci do instytucji ko-
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Ğcielnych. Tak teĪ staáo siĊ z Subkowami. Swą wolĊ wáadca
Pomorza wyraziá w dokumencie wystawionym w ĝwieciu
pomiĊdzy 30 IX a 6 X 1282 roku.
Zawiera on informacjĊ o ugodzie, która dotyczyáa ksiĊcia MĞciwoja II oraz biskupa Kujaw i Pomorza Albierza
i jego kapituáy. W oparciu o wymianĊ biskup i jego nastĊpcy
otrzymali czĊĞü portu w GdaĔsku zwaną Mostami (w tekĞcie
Mosci), ponadto wsie: Witomin, Lewin, Subkowy, Swarzewo (Swarisevo) i MieĞcin. W zamian ksiąĪĊ uzyskaá: Rudno,
Kleszczewo (Clehevo) i Wójcino oraz ziemiĊ wąską czyli
gniewską, którą póĨniej przekazaá KrzyĪakom. W tekĞcie
pojawiáa siĊ nazwa Swarzewo (Swarisevo). Byáa to miejscowoĞü poáoĪona w niewielkiej odlegáoĞci od poáudniowowschodniego skraju Subków. Kryáa siĊ pod nazwą pierwotną Swarzyszewo. Osada istniaáa do chwili lokacji Subków,
czyli 1301 roku. PóĨniej juĪ nie pojawiáa siĊ i znikáa poprzez
poáączenie obu miejscowoĞci.
Kolejny dokument wydany w ĝwieciu 26 VII 1283
roku jest niemal pierwotną kopią poprzedniego z minimalnymi róĪnicami, polegającymi na rozszerzeniu skali majątkowej biskupów wáocáawskich. MĞciwoj II nie
tylko potwierdziá wczeĞniejsze nadania, ale powiĊkszyá
je równieĪ o nowe posiadáoĞci. Zatem biskup Albierz
otrzymaá port morski nazywany Mostami oraz wsie: Brody, Gogolewo, Swarzewo, Subkowy z Tulcami, MieĞcin,
trzeci Wysin zwany Skrzydáowem, Lewin, Witomino
z Sugrynem (nieznane), Postoáowo z Miáobądzem, póá
Cetniewa, Mrzezino przy Miáostowie (nieznane) z zamkniĊciem (czyli zaporą) na rzece Redzie, wszystkie
wolne od ciĊĪaru. Po porównaniu dwóch przytoczonych
dokumentów, ten drugi posiada nieco rozszerzony zakres
o nowe posiadáoĞci, a konkretnie dotyczyáo to: Postoáowa,
Cetniewa i Mrzezina. Byáa to forma odszkodowania za
dziesiĊciny z ziemi gniewskiej (14 miejscowoĞci), którą
kiedyĞ uĪytkowali cystersi z Oliwy, a póĨniej KrzyĪacy.
W zapisie ponownie pojawiáa siĊ nazwa Swarzewo. Historia tejĪe osady zostaáa wczeĞniej wyjaĞniona. Podobny
los dotknąá równieĪ miejscowoĞü Tulce, gdyĪ wystąpiáa
w przytoczonym dokumencie wspólnie z Subkowami.
ZawartoĞü treĞciowa przedstawionego aktu nadawczego
zostaáa umieszczona na dobrze zachowanej do dnia dzisiejszego karcie z pergaminu o szerokoĞci 255 mm i wysokoĞci
198 mm. Po woskowej pieczĊci ksiĊcia MĞciwoja pozostaá
tylko jedwabny sznur. Do 1822 roku Archiwum Diecezjalne
we Wáocáawku posiadaáo dwa egzemplarze tego dokumentu.
Trzy lata póĨniej 4 I 1286 roku wáadca Pomorza MĞciwoj II uwolniá wsie biskupie od ciĊĪarów paĔstwowych.
Dotyczyáo to: Miáobądza, Czarnomina i Wysina, które wczeĞniej zostaáy przekazane przez ksiĊcia Sambora II. MĞciwoj
zaĞ rozszerzyá owo nadanie w stosunku do: Subków, Swarzewa (Swarzyszewa), Postoáowa, MieĞcina i Brodów, które
on sam przekazaá biskupom wáocáawskim.
Przez prawie piĊüset lat Subkowy znajdowaáy siĊ pod
rządami biskupów wáocáawskich, ale początki byáy trudne.
Kilkakrotnie, aĪ do roku 1334, dawny wáaĞciciel Michaá
i jego potomkowie próbowali bez pozytywnego rezultatu
odzyskaü Subkowy. MiejscowoĞü tĊ ogarniaáa równieĪ poĪoga wojenna. W dokumencie wydanym 8 IV 1290 roku
w GdaĔsku przez MĞciwoja II oskarĪa on Brandenburczyków i ich wysáanników o „spowodowanie wielu szkód i záa
w jego kraju”.
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Znaczne straty zanotowano w dobrach biskupa Wisáawa, a konkretnie dotyczyáy one: Subków, Swarzewa (Swarzyszewa), MieĞcina, Postoáowa, Skrobatowa i Witomina.
NaleĪy zatem wnioskowaü, Īe atak miaá miejsce w okresie
pomiĊdzy rokiem 1280 a 1290. Nieznana jest jednak lista
szkód, jakie poniesiono w czasie najazdu Brandenburczyków. W ciągu zaledwie dziewiĊtnastu lat wykonano sporo
inwestycji, jak i teĪ odbudowano to wszystko, co zniszczyli
najeĨdzcy. Efektem dziaáalnoĞci ówczesnych mieszkaĔców
byá dorobek materialny, jaki zaprezentowali w momencie
lokacji Subków na prawie niemieckim w 1301 roku. JednakĪe zgodĊ na tĊ lokacjĊ uzyskano jedenaĞcie lat wczeĞniej, a dokument wystawiá MĞciwoj II 9 IV 1290 roku.
Na podstawie przedstawionych dokumentów jesteĞmy
w stanie przeĞledziü caáoĞciowy zakres najstarszej historii,
gdzie na pergaminowych kartkach papieru utrwalono zarys
przeszáoĞci dotyczący Subków. PowyĪszy okres dotyczyá
zaledwie koĔca XIII wieku.

Przywilej lokacyjny

W

XIII wieku wprowadzono i coraz bardziej upowszechniano na Pomorzu lokacje miejscowoĞci
w oparciu o prawo niemieckie. Na podstawie
przepisów ustalono wewnĊtrzną organizacjĊ, która regulowaáa prawa i zobowiązania mieszkaĔców osady wobec jej
wáaĞciciela.
KsiąĪĊ MĞciwoj II udzielaá biskupom wáocáawskim szerokich uprawnieĔ i najczĊĞciej z nich korzystali. Tak teĪ staáo siĊ z pewnymi wsiami poáoĪonymi nad Wierzycą. Otrzymaáy one immunitet ekonomiczny i sądowy. Dla Subków
w roku 1290 uzyskano specjalne ksiąĪĊce pozwolenie na
lokacjĊ na prawie niemieckim. Byáo to zatem wielkie wyróĪnienie, poniewaĪ w owym czasie nieliczne posiadáoĞci
biskupie mogáy dostąpiü takiego zaszczytu. JednakĪe do
dziaáalnoĞci lokacyjnej przystąpiono dopiero po upáywie
jedenastu lat od uzyskania formalnego zezwolenia. W przypadku Subków nastąpiáo to 28 IV 1301 roku. Dlaczego doszáo do tak duĪych opóĨnieĔ? MoĪna to wytáumaczyü faktem kontynuacji zatargów o tĊ wieĞ z potomkami dawnego
jej wáaĞciciela Michaáa. Natomiast z rodziną Beyzenburgów
toczono spór o Swarzyszewo.
Na czele lokowanej wsi staá soátys, który zbieraá czynsz
dla pana feudalnego, czyli biskupów wáocáawskich oraz
przewodniczyá procesom sądowym. W przypadku Subków
tĊ czynnoĞü moĪna byáo sprawowaü w obecnoĞci wysáannika biskupiego (generalis sen specjalis). Posiadaá specjalne
uprawnienia w zakresie uĪytkowania karczmy. W stosunku
do ostatnio wymienionej miejscowoĞci w 1301 roku mianowano dwóch soátysów. Po uiszczeniu 92 marek srebra toruĔskiego tĊ funkcjĊ piastowali Henryk, syn soátysa z Gniewa
i Jan z Lignów (de Lywnow).
Za uĪytkowanie ziemi zobowiązano kaĪdą miejscowoĞü
lokowaną na prawie niemieckim do przekazywania pewnych opáat w formie pieniĊĪnej i towarowej wáaĞcicielom
wsi. Subkowy posiadaáy podobny rodzaj obciąĪeĔ w stosunku do innych osad biskupich. Páacono zatem 10 skojców
z áana, maádrat po trzy miary wszystkich zbóĪ i dwie kury.
Charakterystyczne jest wystĊpowanie ĞwiadczeĔ w formie
maádratu, który byá zapewne pozostaáoĞcią po dziesiĊcinie.
Identyczny wykaz obciąĪeĔ zachowaá siĊ przez wiele nastĊp-
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nych lat i kontynuowano ten proces przynajmniej do wieku
XVI. Dowodem na to jest rejestr czynszów prowadzony za
rządów biskupa Jana Kropidáy oraz w inwentarzach dóbr
stoáowych biskupstwa z lat 1574, 1582 i 1598.
Ogólny areaá ziemi w Subkowach liczyá w sumie 84 áany
powierzchni gruntów rolnych z czego dwaj soátysi dysponowali czterema áanami wolnymi od obciąĪeĔ. Maáa liczba wolnych áanów, które byáy w dyspozycji soátysów rekompensowaáy w dobrach biskupich dochody uzyskane z uĪytkowania
karczmy. Wzmocnienie finansowe uposaĪenia miaáo na celu
poprawĊ ich sytuacji materialnej. ÓwczeĞni zarządcy parafii
otrzymali cztery áany, a kaĪdy uĪytkownik gruntów musiaá
przekazaü subkowskim proboszczom meszne w wysokoĞci
po póá miary Īyta i owsa od áana.
W dobrach biskupich uwidacznia siĊ powstawanie sieci
folwarków, które wystĊpowaáy w obrĊbie wsi czynszowych.
Dokument lokacyjny dla Subków wymienia istnienie dworu
biskupiego i zastrzega dla niego szeĞü áanów i pewne morgi
ziemi. W początkach XV wieku folwark liczyá juĪ czternaĞcie áanów powierzchni.
W kontrakcie lokacyjnym Subków stwierdzono, Īe dziaáalnoĞü w owym czasie prowadziáa karczma. W dobrach
biskupich dochody z prowadzenia karczmy pobieraá, obok
pana feudalnego, równieĪ soátys. Byá to pewnego rodzaju
precedens, poniewaĪ w innych posiadáoĞciach, czy to krzyĪackich czy teĪ cysterskich, taka sytuacja nie miaáa miejsca.
Wynikaáo to z faktu, Īe soátysi subkowscy posiadali mniejszą liczbĊ wolnych áanów w odróĪnieniu od urzĊdników
o tym samym tytule z innych miejscowoĞci. Za uĪytkowanie
karczmy páacili jedną grzywnĊ rocznie.
W przywileju lokacyjym z 1301 roku wzmiankowany
jest máyn z dodatkowym okreĞleniem stagnum, co wskazuje
na máyn wodny. W okresie póĨniejszym rejestr czynszowy
biskupa Jana Kropidáy z lat 1402-1409 wymienia wiatrak.
W inwentarzach z XV wieku odnotowano funkcjonowanie
máyna wodnego. W 1415 roku máyn subkowski páaciá czynsz
w zboĪu w wymiarze trzech áasztów Īyta.
W tym czasie istniaá koĞcióá parafialny, a jego budowĊ
rozpoczĊto kilkanaĞcie lat wczeĞniej.
W trzynastowiecznych dokumentach Ĩródáa wymieniają
Swarzyszewo w formie Swarisewo, Swarziszewo, Szwarziszewo, Swarzystow. Ponadto uwzglĊdnia siĊ osadĊ Tulce. Obie miejscowoĞci znajdowaáy siĊ w pobliĪu Subków,
a w związku z lokacją zostaáy do nich wáączone i póĨniej ich
nazwy juĪ wiĊcej nie pojawiáy siĊ w dokumentach. ZaginĊáy
zatem bezpowrotnie w przestworzach historii.
Przywilej lokacyjny wydany dla Subków w 1301 roku
przez biskupa Gerwarda przyniósá daleko idące zmiany
w systemie gospodarki. UĪytkownicy ziemi mogli bezpiecznie pracowaü pod opieką biskupów wáocáawskich
w ramach obowiązujących jednolitych struktur przepisów,
które regulowaáy pod wzglĊdem prawnym i administracyjnym wszelkie zaleĪnoĞci. Zatem Subkowy doáączyáy
do grona osad lokowanych na prawie niemieckim. Wspomniany przywilej byá znacznie dogodniejszy od poprzednich i dlatego teĪ nastąpiá ekspansywny rozwój gospodarczy. Wzrósá poziom Īycia ówczesnych mieszkaĔców, co
w konsekwencji miaáo wpáyw na poprawĊ ich warunków
materialnych.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
Bibliografia zostanie zamieszczona w ostatniej czĊĞci opracowania
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TCZEW

Tczew jest moją Maáą Ojczyzną
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
rozpocząá siĊ rok 2010, rok jubileuszu 750-lecia miasta
Tczewa. Nasze miasto zalicza siĊ do najstarszych i najbardziej zasáuĪonych miast pomorskich. Warto wiedzieü, Īe Tczew trzy lata wczeĞniej, niĪ stoáeczny GdaĔsk, otrzymaá prawa miejskie.
Jubileusz 750-lecia Tczewa jest dla wielu z nas zadaniem i wyzwaniem. Pragniemy, aby ten wielki jubileusz sprawiá radoĞü naszym mieszkaĔcom i dopomógá w promocji Tczewa, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Naszym zamiarem, jako posáa Ziemi Tczewskiej, Pomorskiej oraz Prezydenta Miasta Tczewa, jest upamiĊtnienie tej bardzo waĪnej rocznicy, zarówno dla historii jak i teraĨniejszoĞci. Pragniemy nakreĞliü toĪsamoĞü
i byü moĪe oczekiwania naszych mieszkaĔców, zarówno byáych i obecnych. Zamierzamy to uczyniü w formie
wydania okolicznoĞciowej publikacji ksiąĪkowej, odwoáującej siĊ do zbiorowej mądroĞci.
Pragniemy, aby w ksiąĪce tej znalazáy siĊ wspomnienia i refleksje osób niegdyĞ i dzisiaj związanych
z Tczewem, odwoáujące siĊ do wáasnych doĞwiadczeĔ i przeĪyü. Mamy nadziejĊ, Īe wiele osób reprezentujących przede wszystkim Ğrodowiska spoáeczne, oĞwiatowe, kulturowe i gospodarcze, zechce wzbogaciü naszą
publikacjĊ. Byáoby rzeczą godną i piĊkną, aby wspóáczeĞni i byli tczewianie oraz ludzie związani z Tczewem,
nawet mieszkający aktualnie poza nim, utoĪsamiający siĊ z naszym miastem, jego historią i wielokulturowoĞcią, a zwáaszcza z tradycją i wspóáczesnym dorobkiem spoáeczno-gospodarczym, zechcieli odpowiedzieü
pozytywnie na naszą proĞbĊ.
Prosimy zatem o spisanie swoich wspomnieĔ, przemyĞleĔ i refleksji pod kątem odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:

1. Czy i dlaczego mogĊ powiedzieü Īe Tczew jest moją Maáą Ojczyzną? Jakie wydarzenia
áączą mnie szczególnie z miastem Tczew?
2. Do czego zobowiązuje bycie tczewianinem? Na ile przyczyniam siĊ do rozwoju i promocji
miasta Tczew w regionie, kraju, Europie?
Odpowiedzi (od 1 do kilku stron) prosimy przesyáaü (najlepiej w ciągu najbliĪszego miesiąca) pocztą:
Biuro Poselskie, ul. Koááątaja 9, 83-110 Tczew lub lepiej elektronicznie: biuro@jankulas.pl
JesteĞmy przekonani, Īe warto dokumentowaü to, co Ğwiadczy o kolejach naszego losu, o doĞwiadczeniu,
marzeniach i egzystencji. Liczymy na to, Īe nasz wspólny wysiáek zaowocuje powstaniem dobrej i ciekawej
publikacji, którą wstĊpnie zatytuáowaliĞmy: „Tczew jest moją Maáą Ojczyzną”. Mamy nadziejĊ, iĪ dobrze
posáuĪy ona edukacji i wychowaniu naszej máodzieĪy.

Zapraszamy do wspóápracy.
Pozdrawiamy serdecznie!

KMR

Jan Kulas

Zenon Odya

Poseá na Sejm RP

Prezydent Tczewa
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Kociewiacy w parlamencie

D

wa lata temu, a dokáadniej
7 lutego 2008 roku, z inicjatywy senatora Andrzeja Grzyba
zostaá zawiązany Parlamentarny Zespóá Kociewski. W jego skáad wchodzi
piĊtnastu posáów i senatorów: Bogdan
Borusewicz, Andrzej Grzyb, Teresa
Piotrowska, Janusz DziĊcioá, Jarosáaw
Katulski, Kazimierz Kleina, Eugeniusz
Káopotek, Jan Kulas, Sáawomir Neumann, Andrzej Person, Maciej PáaĪyĔski, Janusz RachoĔ, Arkadiusz Rybicki,
Sáawomir Rybicki i Michaá Wojtczak.
Patronat honorowy nad Zespoáem
objąá marszaáek senatu Bogdan Borusewicz, a pracami Zespoáu kieruje przewodniczący Andrzej Grzyb.
Parlamentarny Zespóá Kociewski
naleĪy do najaktywniejszych zespoáów
regionalnych w polskim parlamencie.
W pierwszym roku swojej dziaáalnoĞci
podjąá siĊ wielu ciekawych inicjatyw,
wielu projektom udzieliá równieĪ wsparcia, nie tylko finansowego, ale równieĪ
merytorycznego i organizacyjnego.
W maju 2008 roku Zespóá udzieliá
pomocy w organizacji wizyty na Pomorzu grupy máodzieĪy ukraiĔskiej oraz
Polaków z Ukrainy zaproszonych przez
ojców z Domu Karmelitów Bosych.
Z kolei w czerwcu czáonkowie Zespoáu goĞcili na Jarmarku DominikaĔskim
w GdaĔsku, aktywnie wáączając siĊ
w promocjĊ Kociewia i Pomorza.
24 wrzeĞnia w gmachu senatu,
z inicjatywy Parlamentarnego Zespoáu
Kociewskiego zorganizowano wystawĊ
zdjĊü Tomasza Babinka „Kociewie nieznane”. Wystawa otwieraáa jednoczeĞnie DzieĔ Kociewski w senacie. Tego
dnia przyjechali do Warszawy przedstawiciele samorządów kociewskich,
animatorzy kultury i regionaliĞci. Dla
zebranych w senacie goĞci czekaá takĪe
stóá uginający siĊ od kociewskich smakoáyków.
Parlamentarny Zespóá we wspóápracy z Politechniką GdaĔską zainicjowaá
równieĪ konkurs na projekty domów
indywidualnych, nawiązujących swoją
architekturą do tradycyjnych zabudowaĔ na Kociewiu.
W 2008 roku czáonkowie Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego rozpoczĊli równieĪ prace nad Encyklopedią
Kociewską.
Zespóá objąá równieĪ patronat nad
konkursami poĞwiĊconymi Kociewiu
oraz wspieraá wiele inicjatyw mających
na celu promocjĊ Kociewia, m.in. Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego, Zaduszki Kociewskie, Warsztaty Regionalne dla studentów i wiele
innych.
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W ciągu pierwszego roku dziaáalnoĞci Zespóá braá równieĪ udziaá w odbywających siĊ w Warszawie i GdaĔsku
spotkaniach z przedstawicielami wáadz
samorządowych powiatów i gmin kociewskich.
Rok 2009 okazaá siĊ równie pracowity. JuĪ w marcu tego roku ukazaá siĊ
bowiem Elementarz Gwary Kociewskiej „Gadómy po naszamó”, który powstaá przy wspóápracy z Zespoáem.
Udzieliá równieĪ wsparcia miastu
Skórcz, które obchodziáo 15 maja 2009
roku 75-lecie nadania praw miejskich
i objąá patronat honorowy nad obchodami 25-lecia zespoáu ludowego „Piaseckie Kociewiaki”.
We wrzeĞniu 2009 roku odbyáa siĊ
promocja ksiąĪki (wznowienia) wybitnego polskiego archeologa Gotfryda
Ossowskiego „Prusy Królewskie. Zabytki Przedhistoryczne Ziem Polskich”.
W pracach nad wznowieniem ksiąĪki
brali czynny udziaá czáonkowie Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego.
23 wrzeĞnia kociewscy parlamentarzyĞci rozpoczĊli przygotowania do
wmurowania tablicy upamiĊtniającej
ks. Feliksa Bolta – posáa i senatora
w okresie miĊdzywojennym. Uroczyste
odsáoniĊcie tablicy odbyáo siĊ 11 listopada w BaráoĪnie (o czym mowa w poprzednim numerze „KMR”).
Z kolei w grudniu 2009 roku Parlamentarny Zespóá Kociewski oraz
Parlamentarny Zespóá do spraw Dróg
i Turystyki Wodnej, przy wspóápracy
z Pomorskim Stowarzyszeniem Gmin
Wiejskich i Stowarzyszeniem ĩuáawy
zorganizowali konferencjĊ „Samorządy Lokalne na ĩuáawach WiĞlanych
w III RP (1999-2009)”. Organizatorów

reprezentowali senatorowie Andrzej
Grzyb i Piotr Gáowski.
Kociewski Zespóá rozpocząá równieĪ
prace nad opracowaniem i wydaniem
drukiem „Kroniki ĝwiĊtego Zakonu Cystersów w Pelplinie”. Jak pisze máody
historyk z Uniwersytetu GdaĔskiego,
Karol Wróblewski: „Wydana drukiem,
opatrzona komentarzem, naukowymi
przypisami, a przede wszystkim dobrze
przetáumaczona na jĊzyk polski, kronika
pelpliĔska sáuĪyü bĊdzie máodym studentom ņ historykom, którzy dziĞ mają do
niej doĞü ograniczony dostĊp. Pozwoli
ona takĪe Kociewiakom, Borowiakom,
Pomorzanom poznaü bezpoĞrednio historiĊ ich regionu”.
Na najbliĪszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego zapoznamy siĊ z planami na 2010 rok. JuĪ
teraz wiemy, Īe Zespóá jest wspóáorganizatorem konkursu „Máodzi dla Kociewia”, którego celem jest promowanie
kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na
dziaáalnoĞü spoáeczną i kulturalną máodych ludzi pochodzących z Kociewia,
w rezultacie uhonorowanie ich za dziaáalnoĞü na rzecz regionu.
Do zadaĔ Parlamentarnego Zespoáu
Kociewskiego naleĪy m.in. „inicjowanie dziaáaĔ na rzecz wszechstronnego
rozwoju gospodarczego, kulturowego i spoáecznego Kociewia, regionów
oĞciennych i Pomorza”, jak do tej pory
konsekwentnie i z wieloma sukcesami
udaje mu siĊ realizowaü stawiane sobie
cele i zadania. Biorąc pod uwagĊ dotychczasowe osiągniĊcia Zespoáu nie
moĪna mieü wątpliwoĞci co do potrzeby jego istnienia w parlamencie.

(P. H.)

Jedno ze spotkaĔ Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego

KMR
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JAN KULAS

Kapitan kapitanów
W okresie II Rzeczypospolitej najwiĊkszymi „gwiazdami” polskiej Īeglugi morskiej byli trzej kapitanowie Īeglugi wielkiej: Tadeusz Zióákowski, Mamert Stankiewicz i Konstanty Maciejewicz. Z tej wielkiej
trójki, II wojnĊ Ğwiatową przeĪyá jedynie K. Maciejewicz (1890-1972). Po 1945 roku byá on organizatorem
PaĔstwowej Szkoáy Morskiej w Gdyni i w Szczecinie. Byá wychowawcą blisko 2 tysiĊcy oficerów Polskiej
Marynarki Handlowej, trafnie nazywany „Kapitanem kapitanów”. K. Maciejewicz wielką karierĊ morską
(w polskich barwach) rozpoczynaá w Tczewie, w Szkole Morskiej jako wychowawca i od 1926 roku komendant szkolnego Īaglowca „Lwów”.
KONSTANTY MACIEJEWICZ urodziá siĊ blisko 120
lat temu, dokáadnie 11 listopada
1890 roku w Niemirowie koáo
KamieĔca Podolskiego, pod
zaborem rosyjskim. Byá synem
Ludwika Adama i Marii Ludwiki, z domu Oráowskiej. Z domu
rodzinnego wyniósá dobre, solidne wychowanie.

We flocie rosyjskiej

P

o szkole powszechnej, Konstanty Maciejewicz
ukoĔczyá w 1908 roku Korpus Kadetów w Poátawie. Miaá nieprzeciĊtne zdolnoĞci do nauk Ğcisáych,
a gáównie do techniki i mechaniki. Urok marynarskiego
munduru, perspektywa dalekich podróĪy morskich oraz
ciekawoĞü poznania Ğwiata sprawiáy, Īe máody Konstanty
wybraá karierĊ zawodową w szkolnictwie morskim. Z najwyĪszymi ocenami zdaá wszystkie egzaminy w Morskim
Korpusie w Petersburgu. Po ukoĔczeniu tej szkoáy rozpocząá
sáuĪbĊ w rosyjskiej marynarce wojennej. Páywaá m.in. na
krąĪowniku „Riurik”, a w stopniu miczmana na krąĪowniku
„Aurora”. Na kanonierce „Siwucz” dosáuĪyá siĊ stanowiska
oficera nawigacyjnego. Wybuch I wojny Ğwiatowej zastaá go
na stanowisku oficera wachtowego na „Riuriku”.
Podczas I wojny Ğwiatowej Konstanty Maciejewicz
awansowaá i konsekwentnie pogáĊbiaá swoje kwalifikacje.
Fascynowaáy go szczególnie nowinki techniczne. Awansowaá do stopnia lejtnanta. W miĊdzyczasie ukoĔczyá Oficerską SzkoáĊ Podwodnego Páywania. NastĊpnie zostaá zastĊpcą
dowódcy okrĊtu podwodnego AG-15. 8 czerwca 1917 roku
okrĊt ten zatonąá i jedynie dziĊki jego odwadze oraz przezornoĞci uratowaá siebie wraz z piĊcioma marynarzami. Byáo to
wydarzenie bez precedensu. Wkrótce, po remoncie K. Maciejewicz zostaá dowódcą AG-15. Po zakoĔczeniu dziaáaĔ
zbrojnych przeciw Niemcom, w kwietniu 1918 roku zostaá
zdemobilizowany. Wówczas poáączyá siĊ z rodziną i pracowaá przez pewien czas w Poátawie. Znamienne, Īe w latach
1919-1921 pracowaá na radzieckich statkach handlowych.
WciąĪ szukaá dla siebie staáego i perspektywicznego miejsca
rozwoju. Z wolnej Polski podano jemu pomocną dáoĔ.

KMR

W 1921 roku kapitan Konstanty Maciejewicz na szczĊĞcie repatriowaá siĊ do Polski. Pomocna w tym zakresie byáa
znajomoĞü z kapitanem Mamertem Stankiewiczem. Jak
wiadomo M. Stankiewicza unieĞmiertelniá i rozsáawiá Karol
Borchardt, sáawny absolwent Szkoáy Morskiej w Tczewie,
w kultowej ksiąĪce pt. „Znaczy Kapitan”. Warto dodaü, Īe
w tym roku przypada pierwsze wydanie tej wielokrotnie
wznawianej i niezwykle popularnej ksiąĪki.

W Tczewie i Gdyni, w II Rzeczypospolitej

D

nia 1 lutego 1922 roku Konstanty Maciejewicz rozpocząá pracĊ w nowo utworzonej Szkole Morskiej
w Tczewie na stanowisku wychowawcy. Jeszcze
wiosną tego samego roku mustruje siĊ na szkolny Īaglowiec
„Lwów” w charakterze III oficera. Dane mu byáo uczestniczyü
we wszystkich rejsach tego Īaglowca. Kierownictwo Szkoáy
Morskiej i Īaglowca „Lwów” szybko doceniáo fachowe Īeglarskie umiejĊtnoĞci K. Maciejewicza. Przeniesiono go na
stanowisko starszego oficera. W 1924 roku na „Lwowie” odbywaá rejs szkolny do Brazylii. Nostryfikowaá swój dyplom
i otrzymaá dyplom kapitana Īeglugi wielkiej. JuĪ 1 listopada
1926 roku zostaá mianowany komendantem statku szkolnego
„Lwów”. Odbywaá wraz z nim coroczne rejsy szkoleniowe.
Jeszcze w tym samym roku, jako najlepszy polski nawigator,
„przyprowadziá” do kraju jednostkĊ szkolną Polskiej Marynarki Wojennej ORP „Iskra”. Dwa lata póĨniej kpt. K. Maciejewicz wprowadziá w podziw Īeglarski Ğwiat, bowiem kierowany przez niego „Lwów” pod peánymi Īaglami przepáynąá
cieĞninĊ Dardanele. Ten wyczyn do dzisiaj ma swoją markĊ.
Kapitan Konstanty Maciejewicz miaá duĪe zasáugi w uratowaniu przed katastrofą statku „Pomorze”. 9 stycznia 1930
roku statek szczĊĞliwie dotará do stoczni Nakskov, w Danii.
Po adaptacji jako Īaglowiec szkolny zmieniá nazwĊ na „Dar
Pomorza”. 13 lipca 1930 roku w Gdyni odbyáo siĊ poĞwiecenie Īaglowca i podniesienie biaáo-czerwonej bandery. PoĞwiĊcenia dokonaá biskup Stanisáaw Wojciech Okoniewski, coraz
czĊĞciej nazywany „biskupem morskim”. OczywiĞcie komendantem „Daru Pomorza” zostaá mianowany kpt. Ī.w. Konstanty Maciejewicz. Z kolei wysáuĪony „Lwów” przekazano do
celów kwaterunkowych dla Marynarki Wojennej w Gdyni.
Od 1930 roku pod dowództwem kpt. Konstantego Maciejewicza rozpoczyna siĊ intensywne szkolenie kolejnych
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KAPITAN KAPITANÓW
roczników nawigatorów i mechaników, juĪ gdyĔskiej, PaĔstwowej Szkoáy Morskiej. 16 wrzeĞnia 1934 roku „Dar Pomorza” wyruszyá w blisko rok trwający rejs... dookoáa Ğwiata. Naturalnie dowodziá nim kpt. Konstanty Maciejewicz.
W wiĊkszoĞci odwiedzanych portów Ğwiata po raz pierwszy
ujrzano polską banderĊ. Wyprawa ta zakoĔczyáa siĊ peánym
sukcesem. Na przeáomie 1936/1937 „Dar Pomorza”, jako
pierwszy polski statek, opáynąá sáynny przylądek Horn. Ten
Īaglowiec, jak i pierwsze polskie pasaĪerskie transatlantyki
(np. „Piásudski”, „Batory”), rozsáawiáy imiĊ Polski w Europie i w Ğwiecie w okresie miĊdzywojennym.
Dnia 6 czerwca 1939 roku kpt. Konstanty Maciejewicz
podejąá nowe wyzwanie. Zostaá mianowany inspektorem
Szkoáy Morskiej w Gdyni, co byáo traktowane na równi ze
stanowiskiem zastĊpcy dyrektora. Oznaczaáo to wysokie
uznanie przeáoĪonych dla jego kwalifikacji edukacyjnych
i wychowawczych.
We wrzeĞniu 1939 roku kapitan Konstanty Maciejewicz
wypeánia swój obowiązek wobec ojczyzny jako zmobilizowany dyrektor Szkoáy. Po przegranych dziaáaniach zbrojnych zostaá aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. DziĊki usilnym zabiegom jego Īony
zostaá wkrótce zwolniony. Okres okupacji K. Maciejewicz
spĊdziá na LubelszczyĨnie, zatrudniając siĊ jako robotnik
budowlany i tartaczany. Podejmując 1 wrzeĞnia 1944 roku
pracĊ w Lidze Morskiej w Lublinie, byá przekonany, Īe jego
kwalifikacje bĊdą uĪyteczne i wáaĞciwie wykorzystane przez
przedstawicieli nowej „wáadzy ludowej”.

W nowej rzeczywistoĞci PRL

W

„nowej” Polsce kpt. Konstanty Maciejewicz poĞwiĊciá siĊ odbudowie szkolnictwa morskiego.
Rozpocząá dziaáalnoĞü od zabezpieczenia majątku PaĔstwowej Szkoáy Morskiej (PSM) w Gdyni. JednoczeĞnie otrzymaá nominacjĊ na dyrektora tej szkoáy.
Uzyskanie szerokiego dostĊpu do morza w 1945 roku, od
Szczecina po Elbląg, stworzyáo nowe moĪliwoĞci rozwoju
dla szkolnictwa i gospodarki morskiej. W wypadku Pomorza
Zachodniego waĪne teĪ byáo wzmacnianie jego polskoĞci.
W 1947 roku Ministerstwo ĩeglugi poleciáo przenieĞü caáy
Wydziaá Nawigacyjny PSM z Gdyni do Szczecina. Dyrektorem tej nowej placówki zostaá wáaĞnie kpt. Konstanty
Maciejewicz. Od podstaw organizowaá nową szkoáĊ. Przeniósá chlubne tradycje i zwyczaje Szkoáy Morskiej z Tczewa
i Gdyni do uczelni w Szczecinie.
Konstanty Maciejewicz kierowaá Szkoáą Morską
w Szczecinie aĪ do 1953 roku. Nastaáy wtedy trudne lata
okresu stalinowskiego. RozpoczĊáy siĊ represje patriotów,
kadry przedwojennej Polski oraz szykanowanie tradycji
i symboli dawnej, suwerennej Polski.
W 1953 roku SzkoáĊ Morską przeniesiono ponownie do
Gdyni. Placówka w Szczecinie zostaáa zupeánie zlikwidowana. NaleĪy to zapisaü na karb okresu báĊdów i wypaczeĔ.
Kpt. Konstanty Maciejewicz zostaá mianowany (do 1955 r.)
komendantem szkolnego szkunera „Zew Morza”. NastĊpnie
pracowaá jako inspektor w szczeciĔskim Oddziale Polskiego
Rejestru Statków. W 1962 roku przeszedá na emeryturĊ. Nie
zrezygnowaá jednak z aktywnoĞci spoáecznej i branĪowej. Do
koĔca Īycia byá związany z szczeciĔskim oĞrodkiem morskim.
Tutaj spĊdziá ostatnie üwierü wieku Īycia.
Podczas emerytury kpt. Konstanty Maciejewicz byá áawnikiem Izby Morskiej, a nastĊpnie delegatem Ministra przy
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Izbie Morskiej w Szczecinie. Zostaá takĪe przewodniczącym
Komisji Egzaminacyjnej (do 1969 r. wáącznie) na stopnie
oficerskie przy UrzĊdzie Morskim w Szczecinie. Pozostawaá
doradcą w Polskim Rejestrze Statków. Mawiaá o sobie „bez
pracy nie potrafiábym Īyü” i „gdybym siĊ miaá urodziü i Īyü
jeszcze raz, znów zostaábym marynarzem”.
Po odwilĪy 1956 roku kpt. Konstanty Maciejewicz duĪo
czasu spĊdzaá z máodzieĪą. Swoimi doĞwiadczeniami dzieliá siĊ z uczniami ponownie utworzonej Szkoáy Morskiej
w Szczecinie przy ul. Waáy Chrobrego. Byá czĊstym teĪ
goĞciem w szkoáach Ğrednich, w tym w Liceum Morskim.
Kontaktowaá siĊ i wspieraá druĪyny harcerskie i kluby Īeglarskie. Do legendy przeszáy jego opowiadania o morzu,
a byá przy tym Ğwietnym gawĊdziarzem.
26 listopada 1972 roku kpt. Ī.w. Konstanty Maciejewicz,
przeĪywszy peáne 82 lat, odszedá na wieczną wachtĊ. Zostaá
pochowany na cmentarzu w Szczecinie, w Alei ZasáuĪonych.
Jego imiĊ nosi kilka szkóá i ulic oraz druĪyn harcerskich na
Pomorzu. W 1973 roku nazwĊ s/s „Konstanty Maciejewicz”
otrzymaá statek szkolny Liceum Morskiego w Szczecinie.
Nade wszystko od 2008 roku jest on patronem Akademii
Morskiej w Szczecinie. Tutaj utrwala siĊ i upowszechnia znane motto, Īe „czáowiek Īyje tak dáugo, jak dáugo trwa pamiĊü
o nim”. Ma takĪe kpt. K. Maciejewicz swoją tablicĊ w alei
„ZasáuĪonych Ludzi Morza”, w Rewie pod Gdynią. O popularnoĞci kapitana Konstantego Maciejewicza Ğwiadczy fakt,
Īe w dwóch plebiscytach „Gáosu SzczeciĔskiego” i „Gazety
Wyborczej” na „Pomorzanina naszych czasów” i „Pomorzanina 100-lecia” zajmowaá wysokie lokaty (3. i 6. miejsce).
Konstanty Maciejewicz w okresie blisko póáwiecznej
sáuĪby morskiej wyuczyá morskiego zawodu blisko 2 tysiące
oficerów Polskiej Marynarki Handlowej. JuĪ za Īycia przeszedá do legendy i byá nazywany „kapitanem kapitanów”.
OczywiĞcie kpt. Konstanty Maciejewicz doczekaá siĊ najwyĪszych odznaczeĔ i wyróĪnieĔ paĔstwowych. Otrzymaá
m.in. KrzyĪ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Záoty
KrzyĪ Zasáugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Záotą
OdznakĊ ZasáuĪony Pracownik Morza.
Konstanty Maciejewicz zaznaá w Īyciu szczĊĞcia rodzinnego. Byá Īonaty z Olgą, z domu Kazin. Miaá z nią dwóch
synów tj. Konstantego i Olgierda oraz córkĊ HalinĊ. Zapewne
ku radoĞci ojca, synowie kontynuowali tradycje rodzinne, bowiem pracowali w polskiej Īegludze i przemyĞle okrĊtowym.
Nadal Īyje jego syn, Olgierd Maciejewicz, równieĪ zasáuĪony
kpt. Īw. Pan Olgierd zbiera materiaáy i Ğrodki do wydania albumu o swoim sáawnym ojcu. Na szczĊĞcie teĪ, kilkanaĞcie lat
temu, popularną ksiąĪkĊ biograficzną o Konstantym Maciejewiczu wydaá znany dziennikarz szczeciĔski, Marek Koszur.

Podsumowanie

K

onstanty Maciejewicz zalicza siĊ do ikon Īeglarstwa
polskiego XX wieku. Wspóátworzyá polskie kadry
morskie w II Rzeczypospolitej i w czasach PRL.
NaleĪy do wspóátwórców polskiego szkolnictwa morskiego. Okazaá siĊ wybitnym i wielkim Īeglarzem, pod polską
banderą i jego dowództwem „Dar Pomorza” jako pierwszy
polski statek opáynąá Ğwiata dookoáa. Nie do przecenienia są
jego zasáugi w zakresie wychowania morskiego wĞród máodzieĪy i harcerzy. Wiele jemu zawdziĊczają, cenione dzisiaj
w caáej Europie, Akademie Morskie w Gdyni i w Szczecinie.
Podsumowując, K. Maciejewicz dobrze i zaszczytnie zasáuĪyá siĊ „Polsce Morskiej” i Pomorzu.
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Lech Bądkowski – patron
spoáeczeĔstwa obywatelskiego

L

ech Bądkowski urodziá siĊ w 1920 roku w Toruniu
w rodzinie o starych tradycjach patriotycznych. Braá
udziaá w kampanii wrzeĞniowej 1939 roku. Pod koniec pierwszego roku okupacji przedostaá siĊ na zachód
Europy, gdzie sáuĪyá w polskich formacjach wojskowych
(m.in. braá udziaá w bitwie pod Narwikiem). W Szkocji
(a potem w Londynie) skupiá wokóá siebie grupĊ Pomorzan.
To tam – pod koniec wojny – powstaáa broszura o fundamentalnym znaczeniu „Pomorska myĞl polityczna”. Po
wojnie wróciá do ojczyzny. Pracowaá w wielu redakcjach,
ale czĊsto byá z przyczyn politycznych z nich rugowany. W 1956 roku znalazá siĊ wĞród zaáoĪycieli Zrzeszenia
Kaszubskiego (póĨniej: Kaszubsko-Pomorskiego). Propagowaá idee Wielkiego Pomorza. Jako czáowiek wszechstronnie wyksztaácony i oczytany cieszyá siĊ uznaniem
i autorytetem, ale jednoczeĞnie „zainteresowaniem” ówczesnych wáadz komunistycznych, które czyniáy wiele, aby
przeszkodziü w jego dziaáalnoĞci, takĪe opozycyjnej. Byá
autorem wielu utworów beletrystycznych. Przede wszystkim ceniono go jednak za wielkie zaangaĪowanie w Īycie
spoáeczne i teksty publicystyczne, które dotykaáy nie tylko
idei pomorskoĞci, ale takĪe samorządnoĞci i spoáeczeĔstwa
obywatelskiego. W sierpniu 1980 roku byá jednym z tych
polskich intelektualistów, którzy stanĊli po stronie strajkujących stoczniowców. Byá negocjatorem i sygnatariuszem
porozumieĔ sierpniowych. Zmará w GdaĔsku 1984 roku,
a jego pogrzeb przerodziá siĊ w patriotyczną manifestacjĊ.
Z okazji 25. rocznicy jego Ğmierci Zarząd Gáówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ogáosiá rok 2009 Rokiem
Lecha Bądkowskiego. W obchody wáączyá siĊ Oddziaá
Kociewski ZK-P w Pelplinie, realizując projekt dotowany
z funduszy ZG ZK-P.
We wtorek 24 listopada 2009 roku odbyáa siĊ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Pelplinie finaáowa czĊĞü tego projektu, czyli konferencja „Lech Bądkowski – patron spoáeczeĔstwa
obywatelskiego”. Gáówny referent prof. Józef Borzyszkowski
(prezes Instytutu Kaszubskiego, profesor Instytutu Historii Uniwersytetu GdaĔskiego) mówiá o Pomorzu i Kociewiu
w myĞli Lecha Bądkowskiego. Idea Wielkiego Pomorza – mówiá prof. Borzyszkowski – nie odnosiáa siĊ do páaszczyzny
przestrzennej, geograficznej, ale do roli i znaczenia tego regionu w odradzającej siĊ Polsce. Znaczące są zasáugi Bądkowskiego w odkrywaniu i promowaniu Kociewia. To juĪ w latach
szeĞüdziesiątych XX wieku pisaá on o koniecznoĞci zainteresowania siĊ dziaáaczy pomorskich tym regionem. Doktorant
prof. Borzyszkowskiego i jednoczeĞnie pracownik Europejskiego Centrum SolidarnoĞci, a takĪe prezes ZKP Oddziaá
w Tczewie, Krzysztof Korda, mówiá zaĞ o związkach Bądkowskiego z ksztaátującym siĊ 1980 roku NSZZ „SolidarnoĞü”.
Przypomniaá, Īe byá on czáonkiem prezydium MiĊdzyzakáadowego Komitetu Strajkowgo, a póĨniej pierwszym rzecznikiem
prasowym „SolidarnoĞci”, w której upatrywaá przede wszystkim ruch spoáeczny. O istocie spoáeczeĔstwa obywatelskiego
mówiá natomiast dr Piotr Koprowski – historyk idei z Uniwersytetu GdaĔskiego. Referaty byáy inkrustowane tekstami
Bądkowskiego, które czytaá znamienity aktor Jerzy Kiszkis,
uĞwiadamiając licznie zebranej publicznoĞci, Īe tezy autora
„Pomorskiej myĞli politycznej” są jak najbardziej aktualne.
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W czasie konferencji wrĊczono nagrody rzeczowe
i ksiąĪkowe laureatom ogáoszonych przez pelpliĔskich zrzeszeĔców konkursów. W konkursie plastycznym „Jestem
Kociewiakiem. Mieszkam na Kociewiu” zwyciĊĪyáy: Daria
Domachowska i Patrycja Ciesielska ( I i II miejsce – obie
z Zespoáu Szkóá nr 1 w Pelplinie) oraz Paulina Kaznowska
(III miejsce – Szkoáa Podstawowa w Lignowach Szlacheckich). W konkursie literackim „Jestem Europejczykiem, Polakiem, Pomorzaninem” najlepszą pracĊ wĞród gimnazjalistów
napisaáa Dorota Podjacka (Zespóá Ksztaácenia i Wychowania w Kulicach), zaĞ wĞród licealistów najlepsi byli: Zofia
Wojtysiak – I miejsce (III LO w Tczewie), Karolina Oberka
– II miejsce (LO Pelplin) oraz Mateusz Makaü i Martyna
GawroĔska – III miejsce (oboje z III LO w Tczewie). WyróĪnienia otrzymali: Laura Gretkowska, Magdalena Keller (obie
z LO w Pelplinie), Patrycja ZieliĔska (III LO Tczew), Przemysáaw Rekowski (Zespóá Ksztaácenia i Wychowania Kulice) oraz Michaá Szyszkowski (Zespóá Szkóá nr 1 Pelplin).
Dopeánieniem zrealizowanego projektu byáy pokazy filmu
poĞwiĊconego Bądkowskiemu „Kryptonim Inspirator” autorstwa Marii MroziĔskiej i Henryki Dobosz, które obejrzeli uczniowie LO im. ks. J. St. Pasierba w Pelplinie. Film ten
bĊdzie wyemitowany takĪe w czasie pelpliĔskiego wernisaĪu
wystawy „Autorytety: Lech Bądkowski” przygotowanej przez
Europejskie Centrum SolidarnoĞci. WernisaĪ ten odbĊdzie siĊ
w maju przyszáego roku z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce.
GoĞümi konferencji byli przedstawiciele wáadz samorządowych z przewodniczącym Rady Miejskiej, Adamem
Kaszowiczem i wiceburmistrzem, Tadeuszem BáĊdzkim,
dyrektorzy szkóá i instytucji kulturalnych, máodzieĪ i nauczyciele, a takĪe sáuchacze Uniwersytetu III Wieku. Sejmik
Województwa Pomorskiego reprezentowaá Patryk Demski
– przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i BezpieczeĔstwa Publicznego. WĞród goĞci byáa takĪe sĊdzia Kamila Thiel-Ornass.
PelpliĔska uroczystoĞü wpisaáa siĊ w cykl licznych imprez, które miaáy miejsce w mijającym roku, ogáoszonym
przez ZG ZK-P „Rokiem Lecha Bądkowskiego”. Ponadto
organizatorzy tą konferencją zaznaczyli 20. rocznicĊ powoáania w Pelplinie Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy
(powstaá on 21 paĨdziernika 1989 r.).
Warto nadmieniü, Īe pelpliĔskimi partnerami konferencji i konkursów byli: Miejska Biblioteka Publiczna, Liceum
Ogólnoksztaácące im. ks. Pasierba oraz Wydawnictwo „Bernardinum”, które obdarowaáo laureatów piĊknymi albumami. Interesujące ksiąĪki przekazaáo równieĪ Wydawnictwo
Wojciecha Kiedrowskiego „Czec” oraz Europejskie Centrum
SolidarnoĞci. To dziĊki tym instytucjom (oraz funduszom
sponsorów ZG ZK-P) udaáo siĊ obdarowaü wszystkich laureatów (a takĪe ich nauczycieli) interesującymi nagrodami. Do
grona sponsorów wpisaáa siĊ ponadto kwiaciarnia „Szafirek”
pp. Barbary i Romana PruszyĔskich.
Na marginesie naleĪy zauwaĪyü, Īe (pomorski i kociewski) Pelplin nie tylko uczciá pamiĊü Lecha Bądkowskiego.
Pokazano, Īe i w takim maáym Ğrodowisku moĪna zorganizowaü naukową konferencjĊ na znakomitym poziomie z artystyczną oprawą i sporym zainteresowaniu mieszkaĔców.
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ZBIGNIEW DðBROWSKI

Walka cháopów
w obliczu kolektywizacji wsi Biaáe
(1950-1956)

P

rzy szosie ĝwiecie-JeĪewo leĪy miejscowoĞü Biaáe
– niewielka wieĞ, która szczyci siĊ tym, iĪ ma najstarszy rodowód spoĞród miejscowoĞci gminy JeĪewo (1198 rok – pierwsza historyczna wzmianka). W poáowie XX wieku w okresie tzw. Polski Ludowej wieĞ staáa
siĊ areną „walki” o ziemiĊ. W ramach sowietyzacji Polski
miejscowe wáadze (gmina, powiat) w latach 1950-1956 realizowaáy ideĊ budowy spóádzielni produkcyjnej w Biaáym.
WiĊkszoĞü miejscowych gospodarzy nie poparáa pomysáu
wáadz, co doprowadziáo do znacznego konfliktu pomiĊdzy
zwolennikami, a przeciwnikami kolektywizacji. Jeszcze
wyraĨniej ujawniá siĊ spór miĊdzy wáadzą „ludową” a cháopami. Niniejszy artykuá przybliĪa wydarzenia sprzed ponad
piĊüdziesiĊciu lat i po raz pierwszy próbuje ukazaü bohaterską postawĊ gospodarzy indywidualnych – „kuáaków”,
cynizm i bezwzglĊdnoĞü wáadz bezpieczeĔstwa.
Początek lat piĊüdziesiątych XX wieku na terenie Polski w odniesieniu do rolnictwa, to okres propagowania idei
budowy spóádzielni rolniczych. Spóádzielnie rolnicze zwane
produkcyjnymi to forma kolektywnego gospodarowania na
wsi. Narodziáy siĊ one w ZSRR, gdzie nazywano je koáchozami. Byáy one elementem Ğwiadomej polityki mającej na
celu ubezwáasnowolnienie cháopów poprzez zabranie im
ziemi, a tym samym uzaleĪnienie od paĔstwa jako zbiorowego pracodawcy i decydenta.
Po zakoĔczeniu wojny (1945 r.) obiecano, Īe w Polsce
nie bĊdzie koáchozów. Cháopi bezrolni i maáorolni otrzymywali, w ramach reformy rolnej od paĔstwa ziemiĊ. W poáowie 1948 roku, pod wpáywem nacisków politycznych Józefa
Stalina i jego ekipy, plenum KC PPR zapowiedziaáo rozpoczĊcie kolektywizacji wsi. Na wzór radziecki dokonano podziaáu cháopów na biednych, Ğrednich i „kuáaków” – czyli
kapitalistów wiejskich. Za pomocą prasy, plakatów, ulotek
podjĊto kampaniĊ propagandową wymierzoną w bogatych
cháopów. W 1951 roku rozpoczĊto akcjĊ „ograniczania i wypierania elementów kapitalistycznych na wsi”, czyli szykanowania i pozbawiania majątku opornych cháopów, których
ziemiĊ wáączano do spóádzielni. ZachĊtą wstĊpowania do
spóádzielni byáa polityka podatkowa, uderzająca w wiĊksze
prywatne gospodarstwa oraz egzekwowanie przez paĔstwo
tzw. dostaw obowiązkowych – wymiar dostaw ustawiano
progresywnie: wiĊksze gospodarstwo – wiĊksze obciąĪenie
dostawami. Obowiązkowe dostawy wprowadzono w 1951
roku. Najpierw okreĞlono kontyngent na zboĪe, nastĊpnie na
Īywiec (miĊso wieprzowe), ziemniaki i mleko.
W gminie JeĪewo przyjĊto juĪ w 1950 roku wielkoĞü
gruntów ornych (4726 ha), która staáa siĊ podstawą okreĞlenia wielkoĞci dostaw zboĪa. Tworzone „odgórnie” rozmiary
kontyngentów przerastaáy realne moĪliwoĞci gminy. W latach
1951-1956 nie udaáo siĊ osiągnąü 100% wykonania dostaw

14

w gminie JeĪewo w Īadnym z rodzaju produkcji objĊtej obowiązkową dostawą. Przykáadowo w 1951 roku rolnicy gminy
JeĪewo dostawĊ zboĪa wykonali na poziomie 78%, tj. ponad
876 ton zboĪa (plan zakáadaá ponad 1143 tony), ziemniaków
odstawiono paĔstwu na poziomie 78%, Īywca 60%, mleka
okoáo 50%. Poza obowiązkowymi dostawami rolnicy byli obciąĪeni spáatą podatku gruntowego oraz podatku SFOR.
Wobec cháopów, którzy nie wywiązywali siĊ z dostaw
obowiązkowych stosowano miĊdzy innymi kary pieniĊĪne,
wtrącanie do wiĊzienia. Za nie wywiązanie siĊ z dostaw
obowiązkowych w latach 1952-1955 ukarano ponad póá
miliona rolników, gáównie za pomocą aresztowania. Liczba
spóádzielni rolniczych w Polsce ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco:
w 1951 r. – ponad 2500, 1952 r. – 3000, 1953 r. – 6000, 1954 r.
– 8000, 1956 r. – 9000 spóádzielni. W 1956 roku, w wyniku
„odwilĪy paĨdziernikowej”, wiĊkszoĞü spóádzielni siĊ rozpadáa. Pod koniec roku wykazywano ich 1500.
Caáa akcja kolektywizacji odbiáa siĊ niekorzystnie na zaopatrzeniu rynku, poniewaĪ spóádzielnie produkowaáy mniej
ĪywnoĞci niĪ gospodarstwa indywidualne. Kolektywizacja
doprowadziáa do konfliktu wĞród spoáecznoĞci wiejskiej,
osáabiáa najbardziej wartoĞciowych rolników indywidualnych, stawiając ich przed groĨbą zagáady.
Ze wzglĊdu na rozproszony i niepeány materiaá Ĩródáowy
trudno jest uchwyciü caáoĞciowo problematykĊ spóádzielni rolniczych w powiecie Ğwieckim. Pod koniec 1951 roku
w caáym powiecie naliczono 31 wsi produkcyjnych. W latach
1950-1956 spóádzielnie kolektywne dziaáaáy miĊdzy innymi
w nastĊpujących wsiach: Maáe àąki, Lubanie-Lipiny, StąĪki,
ĝwiekatowo, àowin, Waádowo, Gáogówko, Topolno, Parlin,
Biaáe, Lipno, Laskowice. Wáadze polityczne od 1949 roku
nadaáy sprawom wsi duĪe znaczenie. Uaktywniono dziaáania IV Referatu Powiatowego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego (PUBP) w ĝwieciu – ochrona gospodarki, rolnictwo paĔstwowe, spóádzielnie i gospodarstwa indywidualne.
W miesiĊcznym sprawozdaniu do Bydgoszczy pracownicy
PUBP w ĝwieciu wykazywali wsie produkcyjne, które uwaĪano za Ĩle funkcjonujące: Biaáe, Gáogówko, Parlin, Topolno
i Pruszcz? (raport z paĨdziernika 1951 r.). W ramach walki z kuáactwem nie cofano siĊ takĪe przed aresztowaniami,
w okresie lipiec-sierpieĔ 1951 roku aresztowano w powiecie Ğwieckim 12 gospodarzy „wywodzących siĊ z kuáactwa”.
Surowo obchodzono siĊ z rolnikami, którzy wedáug wáadz
uchylali siĊ celowo od realizacji obowiązkowych dostaw
– w okresie paĨdziernika 1952 roku w powiecie Ğwieckim
naáoĪono kary pieniĊĪne na 301 gospodarzy (od 200 zá do
2000 zá), dziesiĊciu gospodarzy – „kuáacy” ukarano wiĊzieniem (wyroki od 4 miesiĊcy do 3 lat pozbawienia wolnoĞci).
W gminie JeĪewo pierwszą spóádzielniĊ produkcyjną
zaáoĪono w Biaáym (28 lipiec 1950 r.), nastĊpnie w Lipnie
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(9 grudzieĔ 1952 r.). W roku 1954 Ĩródáa gromady JeĪewo
wykazywaáy istnienie kolektywnej spóádzielni w Laskowicach. W omawianym roku caáa gmina miaáa 6312,68 ha
gruntów ornych, trzy istniejące spóádzielnie rolnicze gospodarowaáy na 230,54 ha gruntów.
Opisane wczeĞniej charakterystyczne zjawiska związane
z kolektywizacją polskiej wsi zogniskowaáy siĊ na terenie gminy JeĪewo w miejscowoĞci Biaáe. DziĊki zachowanym archiwaliom moĪna odtworzyü dramatyczne wydarzenia w Biaáym.
Jak juĪ wspomniano spóádzielnia produkcyjna w Biaáym o nazwie „WolnoĞü” zostaáa zawiązana 28 lipca 1950
roku. ZaáoĪycielami byáo 9 rolników (8 maáo i Ğredniorolnych) i jeden „kuáak” – Maksymilian KrawaĔski, wáaĞciciel
25-hektarowego gospodarstwa. Spóádzielcy gospodarowali na 78,7 ha. Caáą wieĞ zamieszkiwaáy w 1953 roku 182
osoby, które gospodarowaáy na obszarze 416,32 ha ziemi
(383,5 ha – uĪytki rolne). W wyniku wojny we wsi zmieniáa
siĊ struktura mieszkaĔców – czĊĞü ludnoĞci autochtonicznej
zginĊáa lub wyprowadziáa siĊ, na ich miejsce przybyli osadnicy z Polski centralnej i wschodniej.
Pomysá stworzenia spóádzielni produkcyjnej w Biaáym
szybko podzieliá lokalną spoáecznoĞü. W poáowie 1948 roku
swoje wątpliwoĞci wobec wzorców radzieckich w rolnictwie publicznie zgáaszaá ówczesny soátys, Józef Gackowski.
26 czerwca 1948 roku w wyniku donosu soátysa aresztowano, a nastĊpnie sformuáowano oskarĪenie o rozsiewanie
szeptanej propagandy. Pomimo aresztowania soátysa nie
ucicháa krytyka wobec planów kolektywizowania wsi. Informator „TELEFON” 5 paĨdziernika 1948 roku donosiá, Īe:
mieszkaĔcy Biaáego krytykują spóádzielczoĞü produkcyjną
(T. Betyna, J. StĊpieĔ, J. Szywala).
W 1950 roku bezpoĞrednio przed zawiązaniem spóádzielni
w Biaáym wáadze bezpieczeĔstwa ponownie prowadziáy rozpoznanie miejscowych gospodarzy. Na liĞcie wrogów kolektywizacji znaleĨli siĊ, poza wymienionymi wczeĞniej kolejni
gospodarze – „kuáacy”: P. Filipowski – wáaĞciciel 34 ha gospodarstwa, bezpartyjny, uchylający siĊ od páacenia podatku,
zachĊcający do nie wstĊpowania do spóádzielni – tak charakteryzowaá „wroga klasowego” pracownik PUBP w ĝwieciu.
W podobnym Ğwietle przedstawiono Stefana GalczyĔskiego
– gospodarującego na 30 ha, przewodniczącego koáa ZSL
w Biaáym. Wáadze polityczne zarzucaáy S. GalczyĔskiemu,
Īe doprowadziá do rozwiązania koáa ZSL, by nie realizowaü
polityki partii zachĊcającej do kolektywnego dziaáania.
W nocy z 17/18 czerwca 1950 roku w Biaáym doszáo
do incydentu, który spolaryzowaá miejscową ludnoĞü. OtóĪ
nocą dokonano „napadu” na Henryka Gáowackiego – soátysa
wsi, aktywnego propagatora spóádzielczoĞci produkcyjnej.
Sprawą zająá siĊ IV Referat PUBP w ĝwieciu, który wskazaá za sprawą miejscowego donosiciela „CZARNEGO” listĊ
podejrzanych: Paweá Filipowski, Jan StĊpieĔ, Jan Szywala,
Wáadysáaw Malczak, Stanisáaw Gwizdaáa. Wkrótce ustalono, Īe sprawcą byá Jan StĊpieĔ, gdyĪ w jego mieszkaniu znaleziono metalową szynĊ, którą miaá wybijaü okno w domu
H. Gáowackiego. Z dokumentów „ubeckich” wynika, Īe zaistniaáego incydentu „bezpieka” nie uznaáa za nadający siĊ
do wniesienia prokuratorskiego.
Nie bacząc na nastroje wĞród mieszkaĔców wáadze polityczne uruchomiáy spóádzielniĊ w Biaáym. Po miesiącu
istnienia (14.08.1950 r.) wymuszono przystąpienie trzech
nowych czáonków, a areaá spóádzielni zwiĊkszono do 100
hektarów. CzĊĞü mieszkaĔców wsi, nie mogąc pogodziü
siĊ z realizowaną polityką kolektywizacji, podjĊáa decyzjĊ
o opuszczeniu Biaáego – Stefan GalczyĔski (1950 r.), bracia Jan i Stanisáaw StĊpieĔ (1951 r.). Wáadze gminy stwa-
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rzaáy dogodne warunki do funkcjonowania spóádzielni. JuĪ
w 1949 roku w JeĪewie uruchomiono Spóádzielczy OĞrodek
Maszynowy z zadaniem wspierania spóádzielni produkcyjnych. W 1951 roku w Biaáym uruchomiono przedszkole dla
dzieci pracowników spóádzielni (Alicja Gapówna w 1952
roku opiekowaáa siĊ 16 dzieci).
Pomimo ideologicznego i organizacyjnego wsparcia
„koáchoĨnicy” bielscy nie mogli osiągnąü zamierzonych
przez partiĊ celów produkcyjnych. Z tego powodu czĊsto
zmieniano wáadze spóádzielni: w latach 1950-1962 Zarząd
zmieniano dwukrotnie, a przewodniczącymi byli: Stanisáaw
Ciurlik, Wincenty PreĞ, Julian Kotras.
Na początku 1953 roku ponownie Ĩle oceniano bielską
spóádzielniĊ wskazując na pijaĔstwo, lenistwo, niegospodarnoĞü (stwierdzone padniĊcia ĞwiĔ), a przede wszystkim
agenci PUBP w ĝwieciu donosili, Īe zastrasza siĊ PZPRowskich czáonków spóádzielni poprzez wysyáanie do nich
na piĞmie anonimowych pogróĪek. SáuĪba bezpieczeĔstwa
ponownie uderzyáa w gospodarzy – „wrogów klasowych”
– Pawáa Filipowskiego i Jana SzywalĊ. Wáadze w ĝwieciu nakazaáy swoim informatorom wzmoĪenie obserwacji
w Biaáym. Na początku czerwca 1953 roku jeden z „maáorolnych” – „N” záoĪyá donos na Jana SzywalĊ, Īe: w nocy
z 30/31 maja 1953 roku Jan Szywala w czasie rozmowy namawiaá jego, by nie wstĊpowaá do bielskiej Spóádzielni. Bezpieka uznaáa to za wystarczający dowód przestĊpstwa i wystąpiáa do prokuratury o aresztowanie J. Szywali. OskarĪono
go o rozpowszechnianie szeptanej wrogiej propagandy.
Jan Szywala przybyá do Biaáego po zakoĔczeniu wojny.
Pochodziá ze Starego Korczyna (woj. warszawskie). Przed
1939 rokiem sáuĪyá w Korpusie Ochrony Pogranicza, byá podoficerem. W czasie okupacji hitlerowskiej dowodziá oddziaáem Batalionów Cháopskich, z którym dziaáaá w Kieleckiem,

Plakat z lat 50. z „dobrym” kuáakiem, a pod nim
podpis: Stara mądroĞü uczy: nie wierz bogaczowi!
Jedną dáoĔ ci poda, a do drugiej záowi

15

POLSKIE KOãCHOZY
organizowaá wspóápracĊ z jednostkami Armii Krajowej. Po
1945 roku wstąpiá do PSL, gdzie byá aktywnym czáonkiem
(sekretarz powiatowy w ĝwieciu). W 1947 roku zostaá aresztowany pod zarzutem prowadzenia szeptanej propagandy
w ramach akcji bezpieki przeciwko dziaáaczom PSL.
Wobec zaistniaáej sytuacji sáuĪba bezpieczeĔstwa „daáa
spokój” Pawáowi Filipowskiemu, koncentrując siĊ na
J. Szywale i na nowej sprawie, która zaistniaáa w JeĪewie.
OtóĪ mieszkaniec sąsiadującej z Biaáym gromady Taszewko
– Bronisáaw WąĪ, za sprawą jeĪewskiego donosiciela PUBP
w ĝwieciu takĪe zostaá oskarĪony o szeptaną propagandĊ.
RozpoczĊte 26 wrzeĞnia 1953 roku Ğledztwo wykazaáo,
Īe mieszkaniec Taszewka rozpowiadaá, szczególnie wĞród
czáonków Spóádzielni „WolnoĞü” z Biaáego, o zbliĪającym
siĊ upadku koáchozów, gáównie w ZSRR (byáo to po Ğmierci Józefa Stalina). PowyĪsze rewelacje przekazywaá J. Kotrasowi i S. Ciurlikowi. Prowadzone Ğledztwo przeciwko
B. WĊĪowi potwierdziáo wczeĞniejsze zarzuty. Ponadto poszerzono je o nastĊpujące przestĊpstwa: nie wywiązywanie
siĊ z obowiązkowych dostaw, utrzymywanie kontaktów
z soátysem Taszewka Janem RyĪykiem, który z kolei sáuchaá zagranicznych stacji radiowych. Oprócz tego B. WĊĪa
obwiniono za to, Īe gromada Taszewko „jest oporna”
w wykonywaniu planowej dostawy zboĪa, a przede wszystkim za rozrzucanie ulotek antypaĔstwowych w jĊzyku rosyjskim (!). Nie ulega wątpliwoĞci, Īe wiĊkszoĞü dowodów
byáa „spreparowana” przez bezpiekĊ. Jeszcze w paĨdzierniku 1953 roku Ğledczy Kazimierczak sugerowaá, by sprawĊ
B. WĊĪa umorzyü z braku jednoznacznych dowodów winy.
Zwierzchnicy uznali jednak inaczej i 14 listopada 1953
roku záoĪyli do prokuratury dwa akty oskarĪenia przeciwko
J. Szywale i B. WĊĪowi. Obie sprawy znalazáy swój epilog
w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, który na sesji wyjazdowej w ĝwieciu rozpatrywaá oskarĪenia obu rolników.
19 grudnia 1953 roku sąd oskarĪyá B. WĊĪa o rozpowszechnianie wrogiej propagandy i nie wypeánianie obowiązkowych
dostaw zboĪa. OskarĪonego uznano za winnego i skazano na
2,5 roku wiĊzienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego.
15 stycznia 1954 roku podobna rozprawa odbyáa siĊ
przeciwko J. Szywale. Prokurator oskarĪyá go o szeptaną
propagandĊ – przedstawianie w faászywym Ğwietle warunków bytowych w Spóádzielni „WolnoĞü”. RównieĪ i tu uznano oskarĪonego winnym zarzucanych czynów i skazano na
rok wiĊzienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego.
Przeprowadzone sankcje karne wobec rolników podziaáaáy poraĪająco na Ğrodowisko Biaáego, jak i caáej gminy JeĪewo. WiĊkszoĞü rolników poddaáa siĊ woli wáadzy. Opór
wobec kolektywizacji, czy teĪ obowiązkowych dostaw organizowano rozwaĪniej, uwaĪano takĪe na publiczne wypowiadanie siĊ. Do „odwilĪy paĨdziernikowej” 1956 roku
na terenie gminy JeĪewo nie stwierdzono kolejnych represji
wobec cháopów. Spóádzielnia w Biaáym zakoĔczyáa swój
„Īywot” po 1956 roku. Jan Szywala po odbyciu wyroku
opuĞciá „niegoĞcinne” Biaáe. Bronisáaw WąĪ po odbyciu wyroku wróciá do Taszewka. Inni gospodarze jak: Filipowscy,
Gackowscy, Kotrasowie, Gwizdaáowie, Presiowie przetrwali czasy „Polski Ludowej” w Biaáym.

ħródáa:
Sprawozdania z posiedzeĔ GRN w JeĪewie 1950-1954, Sprawozdania z wykonania dostaw obowiązkowych w gminie JeĪewo
z lat 1951-1955, Sprawozdania PUBP w ĝwieciu, Referat IV – ochrona gospodarki, rolnictwo paĔstwowe, spóádzielnie i gospodarstwa indywidualne (1945-1951), Sprawozdania miesiĊczne PUBP w ĝwieciu
(1947-1956).
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WyróĪnienia
Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego
Po raz czwarty przyznano PierĞcienie Mechtyldy, wyróĪnienia redakcyjne „Kociewskiego Kantoru Edytorskiego” sekcji wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
WyróĪnienia wrĊczono w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 30 stycznia br. podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej Tczewa, która
zainaugurowaáa Rok Jubileuszowy związany
z 750-leciem nadania miastu praw miejskich.

U

roczystoĞci jubileuszowe rozpoczĊáo otwarcie wystawy „Pradzieje Tczewa” w Centrum WystawienniczoRegionalnym Dolnej Wisáy. Znakomicie przygotowana wystawa przeniosáa odwiedzających w zamierzcháe czasy.
NastĊpnie zwiedzający przeszli na pl. Hallera, gdzie wykonano jubileuszowe zdjĊcie, a po nim – w koĞciele farnym,
uroczysta msza Ğw. odprawiona przez biskupa pelpliĔskiego
Jana Bernarda SzlagĊ w intencji naszego miasta.
Do Centrum Kultury i Sztuki – na uroczystą sesjĊ Rady
Miejskiej przybyli liczni goĞcie, mieszkaĔcy miasta. Radni
po raz pierwszy przywdziali specjalnie uszyte na tĊ okazjĊ
stroje. Na wstĊpie uroczystoĞci zabrzmiaáa „Kantata Tczewska”. HistoriĊ Tczewa przypomniaá Kazimierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. NastĊpnie po raz pierwszy zabrzmiaá hejnaá miasta Tczewa. PóĨniej odczytano listy
przekazane przez prezydenta RP Lecha KaczyĔskiego oraz
premiera Donalda Tuska. ĩyczenia mieszkaĔcom Tczewa
záoĪyá równieĪ Jan Kozáowski, marszaáek województwa pomorskiego wrĊczając statuetkĊ Gryfa Pomorskiego.
Jubileusz jest teĪ okazją do uhonorowania najbardziej
zasáuĪonych dla miasta. PiĊciu tczewian otrzymaáo odznaczenia paĔstwowe. Zaszczytnym wyróĪnieniem – medalem
Pro Domo Trsoviensi – kapituáa uhonorowaáa Józefa Golickiego oraz Adama Przybyáowskiego.
Nagrody przyznaá teĪ Kociewski Kantor Edytorski.
PierĞcieĔ Mechtyldy otrzymali Hubert Pobáocki (kategoria
literatura), Marek ĝliwa (publicystyka) i Edmund ZieliĔski
(edukacja regionalna).
A samo miasto za zasáugi w rozwoju woj. pomorskiego
zostaáo uhonorowane przez wojewodĊ medalem „Sint Sua
Praemia Laudi”. WrĊczyá go Michaá Owczarczak, wicewojewoda pomorski.
InauguracjĊ Roku Jubileuszowego zakoĔczyá wieczorny
koncert z udziaáem Ğwiatowej klasy pianisty Piotra Palecznego. Artysta wykonaá I Koncert fortepianowy e-moll op. 11
Fryderyka Chopina wprowadzając publicznoĞü w klimat Roku
Chopinowskiego. PianiĞcie towarzyszyáa poznaĔska orkiestra
„Le Quartto Stagioni” pod dyrekcją Tadeusza ĩmijewskiego.
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JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni
do Wehrmachtu za PolskĊ walczyli

W

poprzednich numerach KMR opisaáem przebieg
Krwawej Kociewskiej Jesieni w 1939 roku na
ziemi gniewskiej. Obecnie pragnĊ Czytelnikom
przybliĪyü te osoby z Piaseczna i okolicy, które po dezercji
z niemieckiego wojska za PolskĊ walczyli i ginĊli.
Tragiczne losy dwóch synów Koáodzieja Franciszka Jaworskiego z Piaseczna.
O starszym synu, Henryku, uczniowie Szkoáy Podstawowej w Piasecznie w 1970 roku w KsiĊdze PamiĊci Piaseczna
napisali m.in.: Henryk jako 18-letni máodzieniec zostaá wcielony do niemieckiego wojska. Staáo siĊ to w listopadzie 1942
roku. Domu juĪ nigdy nie widziaá, tylko przysyáaá listy. Choü
je kontrolowano i czytano – pisaá, Īe miáuje tylko jedną OjczyznĊ, tą, która wydaáa go na Ğwiat. MoĪna to zauwaĪyü na
zdjĊciach, które przysyáaá matce. Zawsze wyglądaá przygnĊbiony, na twarzy rysuje siĊ smutek. Fotografie podpisane są
w jakich miejscowoĞciach zostaáy wykonane i są dowodem,
Īe szlak bojowy Henryka wiódá z Niemiec do Holandii, Belgii
i Francji. Ostatnie wiadomoĞci od niego matka otrzymaáa
wiosną 1944 roku. Zginąá w nieznanych okolicznoĞciach.
O rok máodszy od niego brat, Stanisáaw, urodziá siĊ 26
maja 1926 roku w Piasecznie. Po ukoĔczeniu miejscowej
szkoáy powszechnej pracowaá jako robotnik u Niemca (zarządca majątku) w Piasecznie. TuĪ po ukoĔczeniu 18 lat
zostaá wciągniĊty do Wehrmachtu. Dezerteruje i wstĊpuje
do I Dywizji Pancernej gen. Stanisáawa Maczka. SáuĪy jako
strzelec w Batalionie Strzelców Flandryjskich, z którym

Stanisáaw Jaworski

Alfons ĩeglarski

walczy na terenie Holandii i Niemiec. Wraz z nim walczą
inni koledzy z Piaseczna, m.in. cztery lata starszy od niego
Alfons ĩeglarski. W dniu 1 maja 1945 roku jadą jako desantowcy na czoágu Ğcigającym wroga. Pojazd wjeĪdĪa na
silną zaporĊ minową. Czoág wylatuje w powietrze, a wraz
z nim Stanisáaw Jaworski i Alfons ĩeglarski. Wyrzuceni jak
z procy w górĊ, padają martwi na ziemiĊ. ĝwiadkiem ich
tragicznej Ğmierci byá ziomek – Józef Chrzanowski (o nim
szerzej w nastĊpnym numerze), który zająá siĊ pochówkiem
kolegów. SpoczĊli na cmentarzu ewangelickim w Hesel.
Chrzanowski zrobiá zdjĊcie zniszczonego czoáu i po wojnie przesáaá ich matkom do Polski.
ħródáa:
Relacja ustna Józefa Chrzanowskiego, Albina Lorbieckiego, mieszkającego w Niemczech.

Zniszczony czoág, a na odwrocie zdjĊcia sáowa J. Chrzanowskiego „Na tym miejscu zginĊli Ğmiercią
Bohaterów 1 V 45 w Niemczech Īoánierze I Dywizji Pancernej z Batalionu Strzelców Flandryjskich
Ğp. strzelec Stanisáaw Jaworski i Ğp. strzelec Alfons ĩeglarski.
Fot. ze zbiorów Muzeum Ruchu Ludowego w Piasecznie
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OFIARY WRZEćNIA

KAMILA GILLMEISTER

Wielka wojna w maáym mieĞcie

W

związku z obchodami 750-lecia nadania praw
miejskich Tczewowi, Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy w Tczewie postanowiáo uczciü tĊ wielką rocznicĊ, przygotowując szereg
atrakcji związanych z dáugą historią miasta. Jednym z punktów byáy „dni napoleoĔskie”. Przez dwa dni lutego: 19 i 20,
w tczewskiej Fabryce Sztuk oraz na Starówce królowaáy
wojska polsko-francusko-badeĔskie oraz pokonani Prusacy.
19 lutego w siedzibie Fabryki Sztuk odbyáo siĊ spotkanie
z dr. Andrzejem NieuwaĪnym, wybitnym znawcą epoki
napoleoĔskiej, wykáadowcą na Uniwersytecie Mikoáaja
Kopernika w Toruniu. Dr NieuwaĪny wygáosiá interesujący wykáad o zdobyciu Tczewa, kreĞląc przy tym ogólne táo
historyczne. Wspominaá o kampanii napoleoĔskiej, m.in.
o zdobyciu Berlina oraz o polityce Napoleona wobec Prus.
Dr NieuwaĪny szczegóáowo omówiá takĪe biografiĊ gen.
Jana Henryka Dąbrowskiego, który wraz z synem odniósá
rany w walkach o Tczew.
Po prelekcji odbyáa siĊ promocja ksiąĪki pt.: Wielka
wojna w maáym mieĞcie. Boje o Tczew w lutym 1807 roku
takĪe autorstwa Andrzeja NieuwaĪnego. Autor, na podstawie nieznanych dotąd Ĩródeá, m.in. francuskich, przybliĪa
nam dokáadne táo i kontekst historyczny walk o Tczew, ich
rolĊ i wagĊ w caáej kampanii napoleoĔskiej. DuĪo miejsca
poĞwiĊca takĪe losom polskich legionistów oraz samemu
gen. Dąbrowskiemu. Niewątpliwie interesujące są takĪe
trzy relacje z walk o Tczew: generaáa Dąbrowskiego, raport
o operacjach dywizji maszerujących na GdaĔsk oraz kopia raportu gen. lejtnanta von Clossmana do nastĊpcy
tronu Wielkiego KsiĊstwa Badenii o dziaáaniach dywizji
badeĔskiej, które NieuwaĪny przytacza na koĔcu swojej
ksiąĪki.

fot. Kamila Gillmeister
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Po spotkaniu z dr. NieuwaĪnym odbyáo siĊ otwarcie wystawy. Tczew 1807. Wielka wojna w maáym mieĞcie. Na wystawie znalazáy siĊ eksponaty z epoki ze zbiorów prywatnych
kolekcjonerów: Marcina OsiĔskiego i Remigiusza Pacera.
Z kolei Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku wypoĪyczyáo na
wystawĊ oryginalne dziewiĊtnastowieczne dokumenty. Do
najcenniejszych naleĪy bez wątpienia dokument zatwierdzający granice Wolnego Miasta z oryginalną pieczĊcią Cesarstwa i podpisem Napoleona. Na wystawie moĪna zobaczyü
takĪe fotografie autorstwa Józefa Zióákowskiego (komisarza
wystawy), z zeszáorocznego, ponad 30-kilometrowego marszu wojsk pruskich z WiĞliny do Tczewa, który odbyá siĊ
w ponad 20-stopniowym mrozie oraz samej inscenizacji,
którą przygotowaáa grupa rekonstrukcji historycznej Konigliche-Preussisches Infanterie – Regiment nr 52.
W sobotĊ 20 lutego z dziedziĔca Centrum, w kierunku
bulwaru nadwiĞlaĔskiego, wyruszyáy grupy rekonstrukcyjne.
Po dojĞciu do celu, odbyáy siĊ zawody z broni czarnoprochowej, w których zwyciĊĪyá Radosáaw LipiĔski, II miejsce zająá
Tomasz Subotowicz, III miejsce Sebastian Tersz, wszyscy
z XII Puáku Piechoty KsiĊstwa Warszawskiego. TakĪe na
pl. Hallera zaroiáo siĊ od Īoánierzy róĪnych wojsk w mundurach z epoki. Wojska pokazywaáy m.in. musztrĊ, ale takĪe
swoje uzbrojenie i umundurowanie. O godz. 14, na murach
obronnych przy ul. Krótkiej i Wąskiej odbyá siĊ najwaĪniejszy punkt wydarzeĔ caáych dwóch dni: inscenizacja zdobycia
Tczewa z 23 lutego 1807 roku. Wojska napoleoĔskie z Legionami Dąbrowskiego na czele, wspierani przez badeĔczków
walczyli o kaĪdy kawaáek ziemi pod murami Tczewa, który
byá zaciĊcie broniony przez Prusaków. PoĞród krzyków rekonstruktorów, wybuchów i huków z armat oraz broni moĪna
byáo zobaczyü XIX-wieczny sposób walki. Inscenizacji towarzyszyá wspaniaáy komentarz dra Andrzeja NieuwaĪnego,
który oprócz opisywania potyczek wojsk, opowiadaá takĪe
o politycznej i spoáecznej sytuacji XIX-wiecznego Tczewa.
W inscenizacji wziĊáy udziaá grupy rekonstrukcyjne
z caáej Polski: Puák 4 Piechoty XiĊstwa Warszawskiego,
Kompania Jegrów von Sell, Legia Polsko-Wáoska Grenadierzy z Nysy, Grupa Historyczno-Mundurowa „Kompania
Wyborcza 7PP XW”, 6. Kompania Lekka Artylerii Pieszey
XiĊstwa Warszawskiego, Puák 3 Piechoty XiĊstwa Warszawskiego, Puák 2 Piechoty XiĊstwa Warszawskiego, Puák
12 Piechoty XiĊstwa Warszawskiego, 47 Infanterie Regiment von Grawert z Káodzka, Koniglich Sachsische Infanterie Regiment „Prinz Anton”, Infanterie Regiment No 52
von Hamberger, Rosyjska 6 Rota Artylerii Pieszej 1807 roku
z Lidzbarka WarmiĔskiego, Artillerie Garnizon Kompagnie
von Neisse – G. J von Sell.
Inscenizacja przyciągnĊáa táumy tczewian zainteresowanych przebiegiem bitwy. MieszkaĔcy z niecierpliwoĞcią
oczekują na kolejne jej edycje. Szkoda by byáo, gdyby zostaáy zaniechane z powodu braku funduszy.
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BITWA PRZENIESIONA W CZASIE

fot. Kamila Gillmeister

fot. Dawid Fandrejewski

fot. Kamila Gillmeister

fot. Dawid Fandrejewski

fot. Kamila Gillmeister

fot. Dawid Fandrejewski

fot. Kamila Gillmeister
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fot. Kamila Gillmeister
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CHIýSKIE KOCIEWIE

ēANETA JAWORSKA, MARIA WYGOCKA

Promują Kociewie, szkoáĊ i gminĊ

S

zkoáa Podstawowa im. Bronisáawa Malinowskiego
w Warlubiu we wspóápracy z UrzĊdem Gminy byáa
organizatorem XIII Edycji MiĊdzygminnego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kociewskiej i Plastyczno-Fotograficznego „ĝladami przeszáoĞci przez Kociewie”.
Zainteresowanie historią i dziejami przodków, wyrabianie poczucia odpowiedzialnoĞci za ochronĊ zabytków kultury materialnej i duchowej, poznawanie wáasnych „korzeni”,
to najwaĪniejsze cele konkursu. Jego historia posiada bogate
tradycje i zajmuje waĪne miejsce w harmonogramie dziaáaĔ
regionalnych szkoáy, gminy i regionu. W poszczególnych latach przyĞwiecaáy temu przedsiĊwziĊciu coraz to inne oĞrodki tematyczne.
1997 – Kociewie – tradycje i wspóáczesnoĞü;
1998 – Kociewie maáą pomorską ojczyzną;
1999 – Z Kociewia do Europy – co pokazaábyĞ przyjacielowi z obcego kraju na Kociewiu?;
2000 – Wszystko, co kochamy w maáej ojczyĨnie;
2001 – Rodzina jest jak drzewo – losy rodzin na Kociewiu;
2002 – Cztery pory roku na Kociewiu;
2003 – Kociewska bajka;
2004 – W krainie nad Wisáą , Wdą i Wierzycą;
2005 – Kociewskie tradycje i obyczaje;
2006 – Moja miejscowoĞü jest niezwykáa;
2007 – Nasz kociewski dom;
2008 – Na kociewskim szlaku;
2009 – ĝladami przeszáoĞci przez Kociewie.
Podczas Gali Kociewskiej powitaáa zaproszonych goĞci,
twórców Kociewia i laureatów konkursu recytatorskiego,
plastycznego i fotograficznego Maria Jankowiak, dyrektor
Zespoáu Szkóá w Warlubiu. Nad sprawnym przebiegiem
imprezy podsumowującej osiągniĊcia laureatów, czuwaáy

panie: Maria Czajka, ĩaneta Jaworska i Maria Wygocka.
Zespóá kociewski „Wiatraczek”, pod kierunkiem Joanny
FordoĔskiej-JĊdral zaprezentowaá w krótkim programie
folklorystycznym maáą ojczyznĊ – Kociewie. W trakcie
spotkania nagrodzono i wyróĪniono 122 uczniów i 4 osoby
dorosáe oraz 10 najbardziej zaangaĪowanych szkóá z regionu
Kociewia:
 PSP w Kamionce,
 ZKiW w SmĊtowie Granicznym,
 ZS w JeĪewie,
 PSP w Wielkim Komorsku,
 PSP w Warlubiu,
 ZS w Osiu,
 PSP w Grupie,
 ZPO w Drzycimiu,
 PSP nr 4 w Starogardzie GdaĔskim,
 MPP nr 4 w Starogardzie GdaĔskim.
UwieĔczeniem uroczystej Gali Kociewskiej byá wspólny
wernisaĪ przy wystawie prac plastycznych i fotograficznych.
WĞród wielu znakomitych goĞci byáa Regina Matuszewska
z Czarnego Lasu, rzeĨbiarka i poetka Kociewia, Jolanta
Wieczorek ze Starostwa Powiatowego w ĝwieciu, Krzysztof
Michalak, wójt gminy Warlubie, Zygmunt KrzemieĔ, przewodniczący rady gminy Warlubie. Obecne byáy teĪ osoby
dáugo sympatyzujące z tym konkursem i bezpoĞrednio go
wspomagające: Marek WiĞniewski z Páochocina, Felicja
Han z Osia, Genowefa Kleczka z Warlubia, Roman LeĞniak
z Wielkiego Komórska, Magdalena Zuziak z Michala, Teresa Gierczak z Warlubia, Stefan i Alicja Biaáy z Warlubia,
Krystyna Wojtak z Krusz, Mirosáawa Möller ze Starogardu
GdaĔskiego, Teresa Kosecka z Warlubia, GraĪyna Wesoáowska z Bzowa.
Sponsorami XIII edycji konkursu są: Starostwo Powiatowe w ĝwieciu, Urząd Gminy w Warlubiu, NadleĞnictwo
Dąbrowa, Rada Rodziców PSP w Warlubiu, BS Nowe, KPIR
w Przysieku, ZUL – Roman LeĞniak, PASZ–ROL Wiesáaw
Fandrejewski, Stolarnia Osie, Salon Fryzjerski Magdalena Zuziak, Sklep WielobranĪowy – Magdalena i Andrzej
Kruk.
PodziĊkowanie specjalne...
Pragniemy tą drogą podziĊkowaü redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” za pomoc
w rozwijaniu wiedzy o kulturze regionalnej, za udziaá
w corocznych Galach Kociewskich. ĩyczymy PaĔstwu
przyjemnej i twórczej pracy w dziaáaniach nad pomnaĪaniem dorobku wydawniczego oraz wszystkiego najlepszego w Īyciu osobistym.

Organizatorki konkursu: Maria Jankowiak,
Maria Wygocka, ĩaneta Jaworska i Maria Czajka
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Wspóápraca:
Maria Jankowiak
Joanna FordoĔska-JĊdral
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Powitanie goĞci przez MariĊ Jankowiak,
dyrektora Zespoáu Szkóá w Warlubiu

Najmáodsi laureaci
konkursu recytatorskiego
z panią ĩanetą Jaworską

Zespóá folklorystyczny
PSP im. Bronisáawa Malinowskiego
w Dniu Gali Kociewskiej

Laureaci konkursu plastycznego,
kategoria „Przedszkole”.
Od lewej: Jakub Miczek
ze Starogardu Gd., Faustyna JĊdral
i Marta Suchodolska z Warlubia

Najlepsi recytatorzy z klas II – III

Nagrody odebrali równieĪ
przedstawiciele najbardziej
aktywnych szkóá w konkursie

SPOD ãOTAPTY ARCHEOLOGA

IV KONGRES KOCIEWSKI
Tczew, 8 maja 2010 roku

Dziedzictwo historyczne Kociewia
– wartoĞcią naszej „maáej ojczyzny”?
Rok 2010 jest Rokiem Kongresu Kociewskiego. Mamy wiĊc okazjĊ w ciągu tych 12 miesiĊcy,
bardziej niĪ zwykle, siĊgnąü do naszych korzeni, pochyliü siĊ nad tematyką kociewską.
W trzech najwiĊkszych miastach Kociewia: ĝwieciu, Tczewie oraz Starogardzie GdaĔskim bĊdą
miaáy miejsce, jak podczas poprzednich kongresów, gáówne wydarzenia. W Tczewie 8 maja przebiegną one pod hasáem Historia, w ĝwieciu 28 maja zajmiemy siĊ Edukacją regionalną, w Stolicy
Kociewia 3 lipca zaprezentujemy KulturĊ oraz w miejscowoĞci Subkowy 16 paĨdziernika poznamy
Tradycje kulinarne Kociewia. PoniĪej prezentujemy program tczewskiego dnia kongresowego.

WystĊp zespoáu regionalnego w trakcie rejestracji uczestników sympozjum
1. 9.00 - 9.15 – Hymn Kociewia, uroczyste otwarcie, przywitanie goĞci (CKiS)
2. 9:15- 9:30 – Inscenizacja historycznej opowieĞci „Gryf
i Maágorzata” Romana Landowskiego w wykonaniu
laureatów II Kociewskiego Konkursu Literackiego
im. Romana Landowskiego (Przedszkole nr 8 w Tczewie) (CKiS)
3. 9.30 - 10.15 – Wykáady inauguracyjne (CKiS)
4. 10.15 - 10.30 – WystĊp zespoáu muzycznego (CKiS)
5. 11.00 - 12.30 – Dyskusje panelowe, cz. I.
Wprowadzeniem do dyskusji bĊdą krótkie (maks. 8 min.),
wczeĞniej przygotowane gáosy panelistów, stanowiące w duĪej mierze owoc debat przedkongresowych. Po ich wystąpieniach bĊdą mogáy wziąü udziaá w dyskusji wszystkie zainteresowane osoby obecne na sali. Debata bĊdzie nadzorowana
przez moderatora, który poza samym prowadzeniem panelu,
przygotuje krótki raport z jej przebiegu, który zostanie zaprezentowany na zakoĔczenie dnia kongresowego.
a. Rewitalizacja – obowiązek, kosztowna moda, czy
atrakcyjny towar? (CWRDW)
Dyskusja o stanie i roli ochrony konserwatorskiej,
funkcji samorządów w nadzorze konserwatorskim. Rozmawiaü tu powinniĞmy takĪe o stanie badaĔ archeologicznych na Kociewiu oraz formach atrakcyjnego ich
promowania. Na przykáadzie wybranych miejsc (starówka tczewska, gród w Owidzu, zamek gniewski, itp.)
mowa bĊdzie o moĪliwoĞciach wykorzystania potencjaáu
historyczno-zabytkowego kociewskich miejscowoĞci na
potrzeby gospodarcze, a zwáaszcza turystyczne. Przewidywane są gáosy konserwatorów zabytków, archeologów,
inwestorów oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkĊ
przestrzenną w miastach.
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Spróbujemy odpowiedzieü na pytania:
– Jak funkcjonuje nadzór konserwatorski na terenie zabytkowych miast Kociewia?
– Jak wykorzystywane są badania archeologiczne
w koncepcjach rewitalizacyjnych?
– W jaki sposób prywatni inwestorzy wykorzystują potencjaá historyczny dziaáek/obiektów w centrach miast Kociewia?
b. Kociewskie dzieje w Sieci (MBP)
Dyskusja o roli i wykorzystaniu Internetu w promowaniu i poznawaniu historii regionu. Gáosy: przedstawicieli
mediów internetowych, twórców portali historycznych oraz
bibliotek cyfrowych, uczestników forów internetowych i instytucji tworzących projekty wirtualne.
Spróbujemy odpowiedzieü na pytania:
– Czy digitalizacja ksiąĪek zagraĪa tradycyjnym bibliotekom?
– Czy prace publikowane za publiczne pieniądze powinny
byü zawsze zamieszczane w Sieci?
– Jaką rolĊ odgrywają fora i portale historyczne – są miejscami spotkaĔ garstki pasjonatów, czy dobrze zorganizowanym Ğrodowiskiem dbającym o nasze dziedzictwo?
6. 12.30 – 13.15 – przerwa obiadowa (CKiS)
7. 13.15 – 14. 45 – dyskusje panelowe, cz. II
c. Jak Kociewiakom opowiadaü o historii? (CKiS)
Dyskusja na temat funkcjonowania instytucji badających
oraz promujących historiĊ i toĪsamoĞü regionu: muzeów,
centrów kultury, szkóá itd. W dyskusji konieczne bĊdą gáosy: przedstawicieli Ğrodowisk muzealnych, samorządowych
instytucji kultury, nauczycieli oraz organizacji „historyzujących”.
Staraü siĊ bĊdziemy odpowiedzieü na pytania:
– Jak dziaáają kociewskie instytucje „historyczne”,
a zwáaszcza muzea?
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WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
– Czy historia Kociewia jest atrakcyjnym produktem turystycznym?
Jaką wiedzĊ o regionie zdobywa nasza máodzieĪ?
d. Historia Kociewia w badaniach naukowych (CKiS)
Dyskusja na temat badaĔ historycznych na terenie Kociewia. Rozmawiaü powinniĞmy o stanie i potrzebach badaĔ
z zakresu historii, archeologii oraz etnologii i kulturoznawstwa.
Zamierzamy zaprezentowaü gáówne oĞrodki naukowe zajmujące siĊ Kociewiem oraz podyskutowaü nad potrzebą powoáania
osobnej instytucji naukowej badającej nasz region. NaleĪaáoby
omówiü kwestiĊ zainteresowania studentów okolicznych uczelni Kociewiem. Przewidywane są gáosy studentów z róĪnych
oĞrodków naukowych, przedstawicieli historyków, redaktorów
regionalnych pism naukowych i popularnonaukowych.
Spróbujemy odpowiedzieü na pytania:
– Jakie są najwaĪniejsze wyzwania stojące przed historykami w najbliĪszym czasie, w odniesieniu do Kociewia?
– Czy studenci chcą zajmowaü siĊ Kociewiem?
– Jak wyglądają badania historyczne w naszym regionie
i jaki jest ich odbiór?
8. 15.00 - 15.20 – Spektakl „Nie czekaj na Īycie” (teksty
piosenek: wiersze ks. Janusza St. Pasierba) w wykonaniu uczniów Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
(CKiS)
9. 15.20 – 16.15 – GoĞcie specjalni Kongresu (CKiS)
10. 16.15 – 16.45 – Raporty moderatorów sekcji (CKiS)
11. 16.45 – ZakoĔczenie dnia kongresowego (CKiS)
W ramach przygotowaĔ do dnia tczewskiego IV Kongresu
Kociewskiego odbĊdą siĊ debaty:
• Badania archeologiczne na Kociewiu – stan, plany, potrzeby i ich wykorzystanie w planach rewitalizacyjnych.
Organizator: Oddziaá Kociewski Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Tczewie. Termin: 23 marca br. o godz.17.30.
Miejsce: CWRDW.
• Przyczynek do stanu badaĔ nad kociewszczyzną.
Organizator: Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie. Termin: 8 kwietnia br.
o godz.17.00 Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, ul. Sambora 5.
xnt. Digitalizacji zbiorów regionalnych w bibliotekach.
Organizator: MBP w Tczewie, Zespóá Organizacyjny czĊĞci tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego. Termin: 8 kwietnia br. o godz. 10.00. Miejsce: MBP w Tczewie. Debata jest
adresowana gáównie do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach samorządowych. WiĊcej informacji pod numerem
tel. (58) 531 35 50, wewn. 19.
• Kociewie w Sieci – historia regionu w mediach elektronicznych.
Organizator: Oddziaá Kociewski ZKP w Tczewie. Termin:
23 kwietnia br. o godz. 17.30. Miejsce: CWRDW. Szczegóáy
na stronie www.zkp.tczew.pl
• WielokulturowoĞü dziedzictwa hydrotechnicznego Niziny
Walichnowskiej. Organizator: ZSE w Tczewie i LGD „WstĊga Kociewia”. Termin: kwiecieĔ. Miejsce ZSE w Tczewie.
Szczegóáy na stronie www.kongres.kociewie.eu
CKiS – Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. WyszyĔskiego 10
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, ul. J. Dąbrowskiego 6
CWRDW – Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy
w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4.
ZSE – Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie, ul. GdaĔska 17.
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PamiĊci
Romana
Landowskiego
II edycja konkursu literackiego

N

iezwykle cenną inicjatywą na Kociewiu jest
konkurs literacki poĞwiĊcony zasáuĪonemu
regionaliĞcie Romanowi Landowskiemu.
Jego druga edycja, która odbyáa siĊ w listopadzie
ubiegáego roku, zgromadziáa ponad 200 uczestników. Zmagali siĊ oni w piĊciu kategoriach: recytacje, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne,
poezja Ğpiewana, juwenilia. Uzdolnieni plastycznie mogli wykonaü równieĪ ilustracje do utworów
Romana Landowskiego.
WernisaĪ prac plastycznych i máodzieĔczych
utworów literackich miaá miejsce 24 listopada
w tczewskiej Fabryce Sztuk. Tego samego dnia
odbyáy siĊ eliminacje w pozostaáych kategoriach
konkursowych. W Centrum Kultury i Sztuki jury
oceniaáo programy poetycko-muzyczne, inscenizacje oraz poezjĊ Ğpiewaną, z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie zaprezentowali siĊ
máodzi recytatorzy. Efekt ich zmagaĔ mogliĞmy
podziwiaü 26 listopada podczas gali finaáowej.
UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ „Filmowym spacerem z Panem Romanem” autorstwa Piotra Chabowskiego, a zrealizowanym przez telewizjĊ TeTka,
w którym poznaliĞmy Romana Landowskiego jako
miáoĞnika historii Tczewa. Oprócz przeglądu laureatów wrĊczono wiele nagród i záoĪono podziĊkowania wszystkim tym, bez których II Kociewski
Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego nie
doszedáby do skutku. Trudu jego zorganizowania
podjĊáa siĊ Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie wraz z Towarzystwem MiáoĞników Ziemi
Tczewskiej oraz Centrum Kultury i Sztuki i Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy
w Tczewie jako wspóáorganizatorzy.
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która odbĊdzie siĊ juĪ za kilka miesiĊcy. O szczegóáach bĊdziemy informowaü m.in. na naszych c
áamach.
24-26
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Podczas otwarcia konkursu goĞcie w skupieniu wysáuchali sáów hymnu kociewskiego.
Fot. Maciej Fergon

Najmáodsi laureaci w kategorii inscenizacje z Przedszkola nr 8 w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon

Adrianna Gáowacka, SP 12 w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon

Martyna LitwiĔska, I LO w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon

Witktoria Czapska-Pruszak, SP 10 w Tczewie.
Fot. Maciej Fergon

Kinga JĊdrzejewska, Zespóá Szkóá w Osiu.
Fot. Maciej Fergon

Weronika Jatkowska, SP nr 3 w Starogardzie Gd.
Fot. Maciej Fergon
Podopieczni ĝrodowiskowych Domów
Samopomocy. Fot. Stefan Mrozek

Na zakoĔczenie podziĊkowania dla organizatorów i wspóáorganizatorów konkursu.
Fot. Stanisáaw Mrozek

POćWIõCONY ROMANOWI
LAUREACI II KOCIEWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
1. Juwenilia literackie
w kategorii: poezja
I miejsce: Aleksandra Półgęsek, Zespół Szkół w Osiu
II miejsce: Bożena Pezała, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
IIImiejsce:SzymonMilkowski,PublicznaSzkołaPodstawowawBrzeźnieWielkim
Wyrożnienie: Arkadiusz Stosur (Nowy Sącz)
Nagroda jury: Arkadiusz Stosur
w kategorii: proza
I miejsce: Agnieszka Barańska (Tczew)
II miejsce: Martyna Piaskowska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie
III miejsce: Aleksandra Kordys, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
w kategorii: szkic historyczny
I miejsce: Monika Wylęgły, Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie
Wyrożnienia:MagdalenaPrzystrzelska,SzkołaPodstawowanr11wTczewie
Tomasz Kater, Zespół Szkół w Osiu
2. Konkurs plastyczny
w kategorii wiekowej: przedszkola
Wyrożnienia:NikodemZieliński,MartynaKowalska,MirosławSzitenhelm–zPrzedszkolanr8
z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
w kategorii wiekowej: uczniowie, grupa młodsza (7-10 lat)
Imiejsce:MarcinCzubkowski,PublicznaSzkołaPodstawowawBrzeźnieWielkim
IImiejsce:CelinaRogalińska,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGdańskim
IIImiejsce:DominikChabowski,ZespółŚwietlicWiejskichprzyPublicznejSzkolePodstawowej
w Brzeźnie Wielkim
Wyrożnienia: Anna Kasprzycka, Zespoł Szkół Publicznych w Pogódkach
Jakub Szałkowski, Szkoła Podstawowa w Grupie
JakubTafliński,ZespółŚwietlicWiejskichprzyPublicznejSzkolePodstawowejwBrzeźnie
Wielkim
WeronikaKrzemińska,ZespółŚwietlicWiejskichprzyPublicznejSzkolePodstawowejwBrzeźnie
Wielkim
Anna Zielińska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
w kategorii wiekowej: uczniowie, grupa starsza (11-15 lat)
I miejsce: Patrycja Jasnoch, Zespół Szkół w Osiu
IImiejsce:AleksandraSinkiewicz,ZespółKształceniaPodstawowegoiPrzedszkolnegowMałej
Słońcy
III miejsce: Aleksandra Półgęsek, Zespół Szkół w Osiu
Wyrożnienia:AgataMiler,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGd.
Sandra Stosik, Zespół Szkół w Osiu
Marika Kortas, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
w kategorii wiekowej: osoby dorosłe
Imiejsce:JoannaCzuba,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.ArmiiKrajowejwTczewie
IImiejsce:DanutaPuchowska,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.Nowowiejskiej
w Tczewie
III miejsce: Piotr Witkowski, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Wyrożnienia:IwonaBajer,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NowowiejskiejwTczewie
PiotrWłostowski,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.ArmiiKrajowejwTczewie
Juryprzyznałonagrodęspecjalnąks.WincentegoPytlikadlaWarsztatówTerapiiZajęciowejwTczewie za całokształt pracy artystycznej.
3. Recytacje
w kategorii: szkoły podstawowe kl. 1-3
I miejsce:Wiktoria Czapska-Pruszak, Szkoła Podstawowa nr 10 wTczewie
IImiejsce:ZuzannaGdaniec,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGd.
IIImiejsce:JakubTafliński,PublicznaSzkołaPodstawowawBrzeźnieWielkim
Wyrożnienie:PatrycjaKubica,PublicznaSzkołaPodstawowawBrzeźnieWielkim
w kategorii: szkoły podstawowe kl. 4-6
poezja
Imiejsce:WeronikaJatkowska,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGd.
II miejsce: Zuzanna Tran, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie
III miejsce: Zuzanna Przybyla, Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
Wyrożnienie: Martyna Rogowska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
proza
I miejsce: Adrianna Głowacka, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
II miejsce: Daniela Pawłowska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie
III miejsce: Maria Giełdon, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie
Wyrożnienia:SandraKrajnik,PublicznaSzkołaPodstawowanr4wStarogardzieGd.
Natalia Lehman, Szkoła Podstawowa w Grupie
w kategorii: gimnazjum
I miejsce: Kinga Jędrzejewska, Zespół Szkół w Osiu
IImiejsce:IzabelaKomorowska,ZespółSzkółPublicznychPubliczneGimnazjumwSuminie
III miejsce: Paulina Goldian, Zespół Szkół w Osiu
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w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
II miejsce: Weronika Makać, I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
IIImiejsce:DominikaAndrzejewska,ILiceumOgólnokształcącewTczewie;
AgataSuszyńska, I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
w kategorii: Środowiskowe Domy Samopomocy
Imiejsce:KarolNiewiedział,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NiepodległościwTczewie
IImiejsce:IwonaBajer,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NowowiejskiejwTczewie
IIImiejsce:DominikKazanecki,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NowowiejskiejwTczewie
4. Inscenizacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne
w kategorii: programy poetycko-muzyczne
Imiejsce:Zgłoszenieindywidualne,zespółProgresivspiritis–„Adoracjaciszy”
II miejsce: Zespół Szkół Katolickich w Tczewie – „Mazurek z pól”
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie – „Kraina głuchego”
w kategorii: poezja śpiewana
I miejsce: Martyna Litwińska, I LO Tczew – „Świt nad panoramą”
II miejsce: Daria Makowska, II LO Tczew – „Wiatrak”
IIImiejsce:JoannaTorbicka,SzkołaPodstawowanr7wTczewie–„Widokogólny”
w kategorii: inscenizacje
kategoriawiekowa:grupamłodsza(przedszkola,szkołypodstawowe)
I miejsce: Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
III miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach
Wyrożnienia:SzkołaPodstawowanr5wTczewie,SzkołaPodstawowawGrupie
kategoria wiekowa: grupa starsza
I miejsce: Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie
II miejsce: Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
III miejsce: Gimnazjum nr 3 w Tczewie
5. Nagrody specjalne:
NagrodaParlamentarnegoZespołuKociewskiegopodprzewodnictwemSenatoraRPAndrzejaGrzyba:
ZuzannaGdaniec,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGd.
Nagroda Posła na Sejm RP Jana Kulasa:
Kinga Jędrzejewska, Zespół Szkół w Osiu
Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Nagroda Starosty Tczewskiego:
Helena Mazurkiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa:
Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
Nagroda Starosty Starogardzkiego:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie
Zespół Szkół Publicznych w Pogodkach
Zespół Szkół Publicznych w Suminie
Nagroda Prezydenta Miasta Starogard Gdański:
Jakub Tafliński, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
DominikChabowski,PublicznaSzkołaPodstawowawBrzeźnieWielkim
ZuzannaGdaniec,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGdańskim
WeronikaJatkowska,PublicznaSzkołaPodstawowanr3wStarogardzieGdańskim
Marta Szarmach, Zespół Szkół w Pogodkach
Weronika śygowska, Zespół Szkół w Pogódkach
Nagroda Janusza Landowskiego:
Joanna Kierzkowska, Zespół Szkół w Osiu
Nagroda Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie:
Szkoła Podstawowa w Grupie
Wyrożnienie Specjalne Organizatorów:
BeataCzubacka,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NiepodległościwTczewie
Jarosław Formella, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tczewie
MarianGraczyk,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.ArmiiKrajowejwTczewie
MarekJacyna,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NiepodległościwTczewie
KrzysztofKlamann,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.ArmiiKrajowejwTczewie
KarolKulpa,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NiepodległościwTczewie
MagdalenaNajda,ŚrodowiskowyDomSamopomocyprzyul.NiepodległościwTczewie
POZOSTAŁE NAGRODY UFUNDOWALI:
• Urząd Miasta Tczewa
• Urząd Marszałkowski Wojewody Pomorskiego
• Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
• Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
• Pracownia Usług Plastycznych – Stefan Kukowski
•RomanLiebrecht–DyrektorGdańskiegoZwiązkuPracodawcówOddz.wTczewie
• ks. prałat dr Antoni Dunajski – członek jury
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JUBILEUSZOWA KSIðēKA
„Staromiejska fara i klasztor dominikanów” otwiera nowy cykl wydawniczy „Biblioteka 750-lecia miasta
Tczewa”. Jest to nowa inicjatywa Józefa Golickiego (autora m.in. oĞmiu czĊĞci „Albumu Tczewskiego”). Wszystkie publikacje Biblioteki mają prezentowaü najwaĪniejsze wydarzenia i obiekty związane z historią Tczewa.
PoniĪej tekst przemówienia wygáoszonego przez autora ksiąĪki – 18 kwietnia 2009 roku podczas promocji
w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie.

Kolejna ksiąĪka na 750-lecie Tczewa
Szanowni PaĔstwo!
Co wiemy o początkach Tczewa? Okazuje siĊ, Īe niewiele. Niewiele teĪ na ten temat napisano. WiĊkszoĞü publikacji i opracowaĔ ma charakter hipotez. Opiera siĊ na
pojedynczych, czĊsto maáo wiarygodnych Ĩródáach historycznych. Niewątpliwie duĪy wpáyw na taki stan rzeczy
miaáy dwa poĪary miasta w 1433 i 1577 roku. W ich wyniku
zniszczone zostaáy miejscowe dokumenty. Wszyscy, którzy
zajmują siĊ historią, badaniem najstarszych dziejów miasta
muszą zatem domniemywaü, przypuszczaü. Posáugiwaü siĊ
terminami: zapewne, podobno, prawdopodobnie, byü moĪe,
itp. OczywiĞcie do czasu, gdy konkretne tezy, zaáoĪenia nie
znajdą naukowego potwierdzenia.
WspóáczeĞnie weryfikacja wiĊkszoĞci hipotez jest moĪliwa. Wymaga jednak podjĊcia konkretnych, czĊsto dáugotrwaáych prac, dziaáaĔ prowadzonych nie tylko przez historyków, ale takĪe albo przede wszystkim przez archeologów
i specjalistów z pokrewnych dziedzin.
Wielki jubileusz 750-lecia miasta Tczewa jest niepowtarzalną, doskonaáą okazją do rozpoczĊcia takich badaĔ.
ĝrodki na ten cel w duĪej czĊĞci są moĪliwe do uzyskania
z funduszy unijnych. Badanie początków miasta, renowacja
istniejących obiektów zabytkowych i ich wykorzystywanie
w celach edukacyjnych, wystawienniczych, turystycznych,
itp. mogáoby stworzyü niepowtarzalną szansĊ dla Tczewa.
Jeszcze w roku 2008 przedstawiáem wáadzom miejskim
projekt, propozycjĊ pt. „ĝredniowieczne związki Tczewa
z Europą”. Projekt ma na celu spenetrowanie terenu starego miasta, wyszukanie i zabezpieczenie Ğladów osadnictwa
Ğredniowiecznego oraz wyeksponowanie i przeznaczenie do
prezentacji w ramach np. trasy turystycznej najciekawszych
miejsc. Chodzi tutaj o zamek tczewski, staromiejską farĊ,
klasztor dominikaĔski, pierwsze obiekty miejskie (rynek,
ratusz, mury obronne, itp.)
Dlaczego o tym mówiĊ?
OtóĪ nie tak dawno (styczeĔ 2009 r.) Marszaáek Województwa Pomorskiego wrĊczyá decyzjĊ o przyznaniu
unijnych pieniĊdzy, m.in na: renowacjĊ koĞcioáa Ğw. Jana
w GdaĔsku (11 mln zá), murów obronnych LĊborka (5 mln
zá), restauracjĊ barokowego koĞcioáa w Chojnicach (4 mln
zá) oraz róĪnego typu prace, w tym remontowe katedry oliwskiej (5 mln zá), zamku w Malborku (8 mln zá).
PragnĊ przypomnieü, Īe Tczew jest najstarszym miastem
Pomorza (pomijając zaáoĪone nieco wczeĞniej Kwidzyn
i Elbląg) oraz, Īe posiada dwa najstarsze koĞcioáy w województwie.
Szanowni PaĔstwo!
Co zobaczymy na kaĪdej panoramie Tczewa, ilustracji,
rycinie, starej fotografii, widokówce – górujące nad miastem
koĞcioáy. Są one integralną, immanentną, niezbywalną czĊĞcią
Tczewa, Ğwiadczą o jego toĪsamoĞci. Są wizerunkiem miasta,
jego elementem rozpoznawalnym. My, mieszkaĔcy Tczewa,
powinniĞmy dbaü, pielĊgnowaü, robiü wszystko, aby te obiekty
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zachowaü, aby wróciáy do dawnej ĞwietnoĞci. To w koĔcu nie
tylko nasza tczewska kultura i historia. One Ğwiadczą o nas,
o naszej przedsiĊbiorczoĞci, zaradnoĞci, są naszym odbiciem.
Dlaczego o tym mówiĊ?
Przygotowując publikacjĊ „Staromiejska fara i klasztor
dominikanów” miaáem moĪliwoĞü dokáadnego obejrzenia
i ocenienia stanu obydwu obiektów. PoĪary, wojny, nieustanne remonty prowadzone w XVII i XIX wieku, braki
Ğrodków na bieĪące restauracje odcisnĊáy swoje piĊtno na
wspóáczesnym wizerunku koĞcioáów. ĩaden uĪytkownik
(koĞcióá, parafia) nie jest w stanie sam poprawiü kondycji
obydwu obiektów, odnowiü wiele autentycznych skarbów
polskiej kultury. Tylko my, tczewianie wspólnie moĪemy
dziaáaü w celu odtworzenia i nadania koĞcioáom ich utraconego blasku. Jest to naszym wspólnym obowiązkiem.
„Staromiejska fara i klasztor dominikanów” jest pierwszą publikacją z cyklu „Biblioteka 750-lecia Tczewa”. KsiąĪka powstawaáa z mojej inicjatywy i nakáadem wáasnych
Ğrodków finansowych. Caáy cykl ma popularyzowaü i upowszechniaü wiedzĊ o najstarszych obiektach i zdarzeniach
związanych z historią naszego miasta. Byü moĪe przyczyni
siĊ do tego pogáĊbionego, refleksyjnego spojrzenia na losy

Józef Golicki, przebrany w habit zakonnika,
omawia zawartoĞü publikacji
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Ks. praáat Piotr Wysga omawia przebogate wnĊtrze fary

Zdzisáaw WojtaĞ
– prowadzący spotkanie

Autor publikacji cierpliwie wpisywaá dedykacje

Suto zastawiony stóá,
niczym z dawnej epoki

Przyjaciele Józefa Golickiego
przebrani w stoje z tamtej epoki

Fot. Juliusz Andrzejewski,
àukasz Dubiela i Ireneusz JĊdruch

JUBILEUSZOWA KSIðēKA
Tczewa i jego mieszkaĔców. KsiąĪka ma charakter przewodnika. To zbiór najwaĪniejszych, najciekawszych informacji
i fotogramów dotyczących obydwu koĞcioáów. Walor promocyjny publikacji zostaá zwiĊkszony, poszerzony dziĊki
táumaczeniom na jĊzyk angielski i niemiecki.
ĩeby nie przeciągaü prezentacji opowiem tylko o kilku
odkrytych przeze mnie ciekawostkach.
W Bibliotece GdaĔskiej PAN znalazáem grafikĊ J. Skeltona pt. „Zdobycie Tczewa przez wojska napoleoĔskie 23 lutego 1807 roku”. DziĊki jej skanowaniu w duĪej rozdzielczoĞci
odkryáem fragment przedstawiający tczewską farĊ w innym
ksztaácie architektonicznym. Jest to jedyna ilustracja fary
z dachem pierwotnym, wyĪszym o 5 m od dachu obecnego.
Na ekranie i w ksiąĪce ten fragment ww. grafiki zostaá odtworzony w rysunku Reginy Jeszke-Golickiej. Z omawianą
grafiką koresponduje zdjĊcie sylwetki koĞcioáa z zaznaczonym na wieĪy pierwotnym, o 5 m wyĪszym zasiĊgiem dachu.
Dachy fary obniĪono i przebudowano w latach 1839-1841.
Prace archeologiczne, prowadzone w poáowie lat 80. XX
wieku na wzgórzu klasztornym, pozwoliáy odsáoniü wiele
tajemnic związanych z dziejami klasztoru dominikanów.
Ich analiza umoĪliwiaáa mi wykonanie szkicu XIV-wiecznego zaáoĪenia klasztornego. Na ekranie moĪecie PaĔstwo
zobaczyü umiejscowienie kaplicy NajĞwiĊtszej Marii Panny
(nr 1), budynków mieszkalnych (skrzydáo zachodnie i póánocne – nr 2 i 3) i muru obwodowego o gruboĞci 1,4 m, który zamykaá caáe zaáoĪenie od strony Wisáy i wydzielaá teren
klasztoru z obszaru miasta. Potwierdzenie takiego rozplanowania klasztoru znalazáem na XVII-wiecznej grafice z Kroniki Samuela Pufendorfa. Miedzioryt przedstawia plan bitwy
pod Tczewem, stoczonej latem 1657 roku miĊdzy gdaĔszczanami, a Szwedami. Tak jak w wypadku grafiki Skeltona duĪe
powiĊkszenie drobnego fragmentu miedziorytu pozwoliáo
odnaleĨü interesujący rysunek. To co PaĔstwo oglądacie na
ekranie jest autorskim przedstawieniem Reginy Jeszke-Golickiej, powstaáym na podstawie omawianego fragmentu.
KaĪda praca, kaĪde duĪe przedsiĊwziĊcie firmowane, sygnowane jest przez wiĊkszy zespóá ludzi. Tak byáo
i w tym wypadku. Pozwolicie PaĔstwo, Īe przedstawiĊ tych,
którzy mieli najwiĊkszy wpáyw na przygotowanie ksiąĪki
pt. „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”:
1. Ksiądz praáat Piotr Wysga, proboszcz parafii staromiejskiej. Bez jego akceptacji i pomocy niemoĪliwe byáoby
przygotowanie tej publikacji.
2. Juliusz Andrzejewski – autor zdecydowanej wiĊkszoĞci
wspóáczesnych zdjĊü. Fotografie wykonywano przez ponad
rok, wkáadając w to niesamowitą pasjĊ i zaangaĪowanie.
3. Táumaczki: Aleksandra Jeszke-Zillmer (j. niemiecki),
Dorota Witkowska i Anna Szulc, które bardzo fachowo i w peáni profesjonalnie pracowaáy nad nieáatwym tekstem polskim.
4. Regina Jeszke-Golicka, która nie tylko wykonaáa szkice i rysunki, ale takĪe nadaáa publikacji ostateczny
ksztaát edytorski.
Chciaábym równieĪ podziĊkowaü ElĪbiecie SzaáaĔskiej
za korektĊ tekstu polskiego, Marcinowi LipiĔskiemu za
skáad i przygotowanie do druku i Wydawnictwu „Bernardinum” za druk i oprawĊ ksiąĪki.
Uroczysta prezentacja publikacji nie byáaby moĪliwa,
gdyby nie zaangaĪowanie i kilkudniowa praca pracowników
i dyrekcji CWRDW.
Moi koledzy i przyjaciele nadali dzisiejszemu spotkaniu ostateczny szlif, tworząc klimat, przywdziewając stroje
z dawnych lat i przygotowując stóá przekąskowy. Na koniec
chciaábym podziĊkowaü Centrum Szkolenia Zawodowego
„Nauka” i restauracji „Piaskowa” za wsparcie rzeczowe
i finansowe promocji.
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Licznie zgromadzona publicznoĞü
w tczewskiej Fabryce Sztuk

W Ğrodku Regina Jeszke-Golicka,
która ksiąĪkĊ opatrzyáa licznymi rycinami
i nadaáa jej ostateczny ksztaát edytorski

Gratulacjom nie byáo koĔca
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KONKURS
Organizatorzy
KOCIEWSKIEGO ROKU KONGRESOWEGO 2010
zapraszają
do wziĊcia udziaáu w konkursie poetyckim

„Druga

strona säoþca”

REGULAMIN KONKURSU
§1
W dobie ogólnej unifikacji i komputeryzacji Īycia waĪne staje siĊ utrwalenie ciągáoĞci tradycji i wzmacnianie
toĪsamoĞci kulturowej, co wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią upowszechniania kultury i czystoĞci jĊzyka ojczystego.
Dlatego naleĪy zachĊcaü máodych do czytania literatury piĊknej. WaĪne jest takĪe wspieranie máodych talentów
oraz pobudzanie wraĪliwoĞci na piĊkno literatury ojczystej
i jĊzyka polskiego.
Cele konkursu:
1. Inspirowanie do rozwijania i doskonalenia indywidualnej pracy twórczej.
2. Rozbudzenie zamiáowania do literatury piĊknej.
3. Motywowanie do poetyckiego wyraĪania uczuü i myĞli.
4. Integracja Ğrodowisk twórczych.
§2
1. Organizatorami i fundatorami nagród Konkursu Poetyckiego (zwanego dalej „konkursem”) są:
– OĞrodek Kultury Sportu i Rekreacji w ĝwieciu,
– Parafia Rzymskokatolicka Ğw. Jana Chrzciciela
w Grucznie,
– Starostwo Powiatowe w ĝwieciu,
– Urząd Gminy w ĝwieciu,
– WyĪsza Szkoáa Gospodarki w Bydgoszczy,
– Zenon Usakiewicz – Stowarzyszenie Przyjacióá Muzeum Kociewskiego w Wycinkach „DĄB”.
2. Konkurs rozpoczyna siĊ 10 lutego 2010 roku i trwaü
bĊdzie do 30 kwietnia 2010 roku.
3. Ogáoszenie wyników konkursu i wrĊczenie nagród nastąpi 29 maja 2010 roku podczas Jarmarku na Kociewiu
w ĝwieciu.
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą byü uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych, studenci i osoby dorosáe mające
miejsce staáego zamieszkania na terenie Kociewia, które
do 30 kwietnia 2010 roku przeĞlą zestaw trzech wierszy
o tematyce dowolnej.
2. Jest mile widziane, aby przynajmniej jeden z wierszy zawieraá odniesienia regionalne (kulturowe, geograficzne)
lub byá napisany z uĪyciem gwary kociewskiej.
3. Na konkurs naleĪy zgáaszaü utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach literackich.
§4
Do konkursu bĊdą przyjmowane prace wydrukowane
na papierze w formacie A4, opatrzone godáem i záoĪone
w 5 egzemplarzach (takĪe – jeĞli to moĪliwe – w wersji elektronicznej). W osobnej kopercie naleĪy umieĞciü rozwiązanie godáa (dane autora).
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§5
Wiersze z dopiskiem „Konkurs Poetycki”, naleĪy przesáaü na adres:
Koordynator Kociewskiego Roku Kongresowego 2010
w ĝwieciu
Terespol Pomorski, ul Dworcowa 10/2, 86-105 ĝwiecie

1.
2.
3.
4.
5.

§6
Nadesáane prace oceniaü bĊdzie jury w skáadzie:
dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Instytut Slawistyki PAN) – przewodnicząca,
ks. Franciszek Kamecki – poeta,
dr Marta KáadĨ (WSG) – sekretarz,
dr Marcin Kowalczyk (WSG),
dr Wáodzimierz Moch (WSG).

§7
Komisja przyzna nagrodĊ gáówną i trzy wyróĪnienia
w kaĪdej z kategorii: – máodzieĪ do 21 roku Īycia; – doroĞli.
§8
Uroczyste zakoĔczenie konkursu wraz z wrĊczeniem nagród odbĊdzie siĊ 29 maja 2010 roku. O miejscu wrĊczenia
nagród zwyciĊzcy zostaną powiadomieni osobnym pismem.
§9
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w skáadzie
komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania nagród oraz do zmian w regulaminie konkursu, o czym powiadomi zainteresowanych.
§ 10
Dane osobowe uczestników nie bĊdą udostĊpniane osobom
trzecim i zostaną wykorzystane jedynie dla celów konkursu.
§ 11
Organizatorzy nie zwracają nadesáanych prac. RównoczeĞnie zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji
bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych
oraz w mediach, w celu promowania uzdolnionych twórców.
§ 12
Niniejszy regulamin jest dostĊpny na stronach internetowych:
– Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.:
www.powiat.starogard.pl/
– Starostwa Powiatowego w Tczewie:
www.powiat.tczew.pl/
– Starostwa Powiatowego w ĝwieciu:
www.powiat.swiecki.lo.pl/

§ 13
Dodatkowe informacje o konkursie dostĊpne są pod numerem telefonu: 665 304 349 oraz pod adresem: kongres.
swiecie@gmail.com
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P

od koniec stycznia 2010 roku
listonosz przyniósá mi pokaĨnych rozmiarów pakiet. PatrzĊ na nadawcĊ i dowiadujĊ siĊ, Īe to
z UrzĊdu Miasta Tczewa. Otwieram,
a tu dukat lokalny o nominale 4 Dersáawów, zaproszenie Prezydenta Miasta Tczewa Zenona Odyi i Przewodniczącego Rady Miejskiej Wáodzimierza
Mroczkowskiego na inauguracjĊ Jubileuszu 750-lecia Tczewa. Jest teĪ akt
nadania praw miejskich Tczewowi
i zaproszenie Przewodniczącego Rady
Programowej Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego Kazimierza Ickiewicza
na wrĊczenie mi „PierĞcienia Mechtyldy” w kategorii edukacja regionalna – za interesujący dorobek w tej
dziedzinie. Niedowierzaáem wáasnym
oczom. A cóĪ ja takiego zrobiáem dla
tego Miasta? Widocznie są osoby, które widzą to, czego ja nie dostrzegam
w swojej dziaáalnoĞci. W zaproszeniach jest informacja, Īe uroczysta sesja Rady Miejskiej odbĊdzie siĊ dnia
30 stycznia o godzinie 12.00. Z pewnych przyczyn nie mogáem pojechaü
na to miáe spotkanie – bardzo ĪaáujĊ.

EDMUND ZIELIýSKI

Jak miáo mieü
PierĞcieĔ
Mechtyldy
Chciaábym tą drogą záoĪyü serdeczne podziĊkowanie za zaproszenie i wyróĪnienie wszystkim, którzy siĊ do tego
przyczynili. Drodzy moi, wszystko co
robiĊ w mojej dziaáalnoĞci, zwáaszcza
w edukacji regionalnej, czyniĊ dla dobra mojego Kociewia i caáego Pomorza.
Przekazując wiedzĊ z zakresu kultury
i sztuki ludowej máodemu pokoleniu,
mam nadziejĊ, Īe nastĊpne pokolenie
przekaĪe swoim nastĊpcom wiadomoĞci z Īycia naszej wsi, wsi odlegáej
w czasie. Wsi, w jakiej Īyli nasi ojcowie i dziadowie. Im wiĊcej edukacji
w tej dziedzinie, tym wiĊcej naszego
Kociewia i naszej ojczyzny.
Na zakoĔczenie chcĊ powiedzieü,
Īe jest to pierwsze tak wysokie wyróĪnienie mnie przez moich ziomków,
a zrobili to Tczewianie, za co jeszcze
raz serdecznie dziĊkujĊ i nisko siĊ
káaniam.
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Czy IV Kongres Kociewski
jest nam potrzebny?
Kto sercem przylgnąá do miejsca, gdzie staáa jego kolebka, kto ukochaá kulturĊ swego regionu, ten pogáĊbiá w sobie uczucie narodowe
i poczucie przynaleĪnoĞci paĔstwowej.
(B. Sychta)

N

ie da siĊ ukryü, Īe Kociewie nadal pozostaje mniej znanym regionem
Pomorza. Nie moĪna teĪ nie zauwaĪyü, Īe nasz region potrzebuje wielu
zmian, przyjĊcia nowej polityki regionalnej oraz opracowania spójnego
i atrakcyjnego programu promocji Kociewia, nie tylko w Polsce, ale równieĪ poza
jej granicami.
Bez wątpienia warto zachĊciü, szczególnie máodych ludzi, do dziaáania na
rzecz Kociewia. Najpierw jednak trzeba im pokazaü, Īe warto i powinno siĊ doáoĪyü wszelkich staraĔ, aby region, z którego pochodzą, rozwijaá siĊ jak najlepiej.
Organizowane dotąd Kongresy, z wiĊkszymi lub mniejszymi sukcesami, ale
jednak zawsze, wpáywaáy na ksztaátowanie toĪsamoĞci regionalnej wĞród ludzi,
którzy zamieszkują Kociewie oraz byáy okazją do spotkania siĊ regionalistów,
którzy na co dzieĔ zajmują siĊ regionem.
Podejmowane uchwaáy kongresowe mobilizowaáy wáadze samorządowe
i regionalne organizacje pozarządowe do wspólnego dziaáania dla dobra regionu,
przypominaáy o podjĊtych zobowiązaniach. Wyznaczaáy nowe cele i zadania.
W trakcie Kongresów dyskutowano o wszystkich najwaĪniejszych dziedzinach Īycia regionu – kulturze, gospodarce, turystyce, edukacji regionalnej. Opracowywano nowe strategie rozwoju Kociewia, rozmawiano o jak najbardziej racjonalnym wykorzystywaniu Ğrodków unijnych. Wydaje siĊ, Īe do tej dyskusji
powinniĞmy równieĪ powróciü podczas IV Kongresu.
Wygáaszane referaty i dyskusje panelowe skáaniaáy do refleksji i zastanowienia siĊ nad kondycją naszej „maáej ojczyzny”.
Od III Kongresu Kociewskiego minĊáo 5 lat. W tym czasie uczyliĞmy siĊ Īyü
w nowoczesnym, zmieniającym siĊ spoáeczeĔstwie. WykorzystywaliĞmy moĪliwoĞci, które daje nam czáonkostwo w Unii Europejskiej.
IV Kongres Kociewski powinien byü jednak skierowany nie tylko do wáadz
samorządowych, regionalistów, animatorów kultury i organizacji pozarządowych,
ale do wszystkich, którzy zamieszkują ten region. Powinien mieü bardziej otwartą
formĊ i zachĊcaü do dyskusji.
Moim zdaniem regionu nie tworzą tylko samorządowcy i regionaliĞci, ale
przede wszystkim ludzie, którzy ten region zamieszkują i to wáaĞnie oni powinni
mieü wpáyw na jego przyszáoĞü.
Ta myĞl zrodziáa siĊ po przeczytaniu komentarzy w internecie po zakoĔczeniu
III Kongresu Kociewskiego. Ludzie twierdzili, Īe to nie byá „ich” Kongres, Īe tak
naprawdĊ dyskusja o przyszáoĞci regionu toczyáa siĊ w kuluarach. To dla mnie
sygnaá, Īe czas coĞ zmieniü, bardziej siĊ otworzyü i zrozumieü, Īe przyszáoĞü Kociewia leĪy w rĊkach ludzi mieszkających na Kociewiu.
Pytanie o to, czy potrzebny jest nam IV Kongres Kociewski jest zarazem pytaniem o to, czy potrzebna nam jest rozmowa o obecnej sytuacji regionu, jest
wreszcie takĪe pytaniem o to, czy trzeba i warto cokolwiek zmieniaü...
To kim jesteĞmy i jak bĊdzie wyglądaü nasza przyszáoĞü zaleĪy gáównie od nas.
Kongres to szansa, aby móc zadecydowaü o tym, w jaki sposób bĊdzie rozwijaá siĊ nasz region. Wykorzystajmy ją.

KMR

Z PRZESZãOćCI REGIONU

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

O edukacji regionalnej w Przysiersku

E

dukacja regionalna ma juĪ na Kociewiu swoje dzieje, wzloty i czas przygaszenia idei. „Kociewski Magazyn Regionalny” od początku tej edukacji dobrze sáuĪy i zapewne bĊdzie tak nadal. Zebrana w kolejnych numerach wiedza
skáada siĊ na ogólny obraz Kociewia – utrwalony w poszczególnych konkretnych przykáadach, analizach historycznych i refleksjach.
Póáka z regionaliami (z KMR oczywiĞcie teĪ) jest waĪnym miejscem w domach Kociewian Ğwiadomych swych korzeni
i barw kultury. Mam w zapasie wiele przykáadów dobrej edukacji i wiele refleksji, dlaczego niektórzy nauczyciele nie nadąĪają lub są niechĊtni ideom regionalizmu XX/XXI wieku.
W tym numerze KMR polecam budujący przykáad (wielokrotnie przekonaáam siĊ, Īe w postrzeganiu Ğwiata najpierw
warto szukaü dobra) Szkoáy Podstawowej w Przysiersku noszącej imiĊ dra Floriana Ceynowy, pierwszego wybitnego pomorskiego regionalisty, który w pobliskiej miejscowoĞci – Bukowcu Pomorskim byá lekarzem-spoáecznikiem, w ĝwieciu nad
Wisáą drukowaá niektóre swoje prace, spocząá na cmentarzu w Przysiersku.
Jest to szkoáa niezwykáa z wielu powodów, o czym moĪna poczytaü w „Popularnym sáowniku kociewskim”, gdzie znalazá siĊ poĞwiĊcony jej rozdziaá. Warto zamieĞciü w KMR fragment wprowadzającego tekstu autorstwa Stanisáawy Kuffel
i Hanny Czarneckiej-Kobus, i póĨniej przykáad opracowanego programu nauczania. Mam nadziejĊ, Īe w kolejnych numerach magazynu znajdzie siĊ miejsce na inne, zachĊcające do dziaáaĔ przykáady.

STANISãAWA KUFFEL, HANNA CZARNECKA-KOBUS

Edukacja regionalna
w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku
Maria Konopnicka

Musimy siaü
Musimy siaü, choü grunty nasze marne,
choü nam do orki páugów brak i bron.
Musimy siaü, choü wiatr porywa ziarna,
choü w Ğlad za siewcą kroczy stado wron.
Musimy siaü, nie wiedząc w którą stronĊ
poniesie wiatr i w ziemiĊ rzuci siew,
nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony,
w doĪynki czyj radosny zabrzmi Ğpiew.
Nie wolno nam ni siá, ni dnia marnowaü!
Musimy siaü, musimy tworzyü cud!
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chowaü,
na Ğwiecie gáód, na Ğwiecie straszny gáód.
A nas tak maáo, tych co mogą pomóc
ze swych zapasów szczyptĊ braciom daü...
I choü nie przy nas wzejdzie ruĔ zielona,
my róbmy swoje: My musimy siaü.
Utwór ten staá siĊ hymnem, który czĊsto rozbrzmiewa
w czasie uroczystoĞci szkolnych i Ğrodowiskowych, organizowanych przez spoáecznoĞü Szkoáy Podstawowej
w Przysiersku.
W sytuacji, kiedy Ğwiat ulega licznym deformacjom
i zaburzeniom, kiedy w otaczającej rzeczywistoĞci jest coraz
mniej pozytywnych wzorców i odniesieĔ, przed szkoáą i instytucjami kulturotwórczymi stanĊáo trudne zadanie: odbudowa systemów wartoĞci i ideaáów.

KMR

– Kogo chcemy wychowaü?
– Gdzie szukaü wzorców?
– W jaki sposób organizowaü proces uczenia siĊ, aby
uwzglĊdniü potrzeby, oczekiwania, zainteresowania i moĪliwoĞci swoich uczniów?
– Jak zachĊciü rodziców do wspóápracy?
– Czy moĪliwe jest zdobycie sojuszników szkoáy?
Takie pytania stawiali sobie nauczyciele ze Szkoáy Podstawowej w Przysiersku, znajdującej siĊ na poáudniowym
Kociewiu. W dobie globalizacji Ğwiata tym wyraĨniej naleĪy znaleĨü odniesienia, które pomogáyby w odnalezieniu
i utrwaleniu jasnych, nieprzemijalnych wartoĞci, stanowiących
podstawy zarówno w edukacji, jak i w postrzeganiu Ğwiata.
Wieloletnia praktyka dowiodáa, Īe uczeĔ musi staü siĊ
w szkole podmiotem. Trzeba go dostrzegaü i doceniaü. NaleĪy mu zaufaü, zezwalaü na samodzielne podejmowanie zadaĔ,
ich realizacjĊ, a w koĔcu ocenĊ i w razie potrzeby daü szansĊ
na poprawĊ, gdyĪ liczy on na nauczycielską wyrozumiaáoĞü.
UczeĔ oczekuje sytuacji, w których jest aktywnym uczestnikiem, a szczególnie takich, gdzie staje siĊ inicjatorem i wspóágospodarzem dziaáaĔ. ZaĞ w procesie dydaktycznym najlepiej
przyswaja i rozumie treĞci dotyczące najbliĪszego otoczenia.
Po wielu naradach i dyskusjach nauczycielskich zrodziáa
siĊ inicjatywa stworzenia wáasnego programu szkoáy. Programu, który nie bĊdzie wybiegaá poza ramy Podstawy programowej ksztaácenia ogólnego, opracowanej przez MEN, lecz
takiego, dziĊki któremu bĊdzie moĪna stworzyü odpowiednie
warunki pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuĔczej
dla okreĞlonej grupy uczniów (uczniów przysierskiej szkoáy).
Szkoáa dziĊki temu miaáa staü siĊ atrakcyjniejsza. Taka,
która dostarczy swoim wychowankom wielu piĊknych przeĪyü, zaopatrzy w wiedzĊ dotyczącą maáej ojczyzny, uspo-
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áeczni ich, nauczy uczestnictwa we wspólnocie rodzinnej,
lokalnej, regionalnej, narodowej, a wreszcie i Ğwiatowej.
Elementy wychowania regionalnego realizowane byáy
w przysierskiej szkole od dawna. Zainteresowanie tradycjami
Kociewia rozbudziáa pracująca tu w latach 1966-1981 polonistka Maria Pająkowska-Kensik. Obecnie profesor doktor
habilitowany, pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, kierownik Podyplomowego Studium Edukacji
Regionalnej. Mimo wielu zajĊü naukowych Maria Pająkowska-Kensik utrzymuje staáy kontakt ze szkoáą w Przysiersku,
wspierając dziaáania miejscowego grona pedagogicznego.
OĪywienie idei edukacji regionalnej nastąpiáo w 1994
roku, kiedy to Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu
zorganizowaáa konkurs wiedzy o Kociewiu. Spotkaá siĊ on
z duĪym zainteresowaniem uczniów z okolicznych szkóá,
w tym równieĪ z Przysierska. Konieczne okazaáo siĊ przygotowanie dzieci do konkursu, a tym samym zapoznanie
ich z zagadnieniami dotyczącymi kultury, historii, przyrody, geografii regionu. ZajĊli siĊ tym nauczyciele specjaliĞci
poszczególnych przedmiotów. Okazaáo siĊ, Īe wiązanie treĞci ogólnych, przedmiotowych z regionalnymi jest moĪliwe
i przynosi dobre efekty. Uczniowie z chĊcią przyswajali treĞci dotyczące wáasnej maáej ojczyzny, samodzielnie gromadzili na ten temat informacje.
Te doĞwiadczenia sprawiáy, Īe w kolejnym roku szkolnym nauczyciele przyjĊli do realizacji nowe zadania związane z edukacją regionalną. Z inicjatywy dyrektor mgr
Stanisáawy Kuffel rada pedagogiczna zdecydowaáa siĊ przygotowaü i przeprowadziü w maju 1995 roku uroczystoĞü
|z okazji 50-lecia powojennej dziaáalnoĞci szkoáy w Przysiersku. Nauczyciele postanowili równieĪ przejąü inicjatywĊ
przeprowadzania konkursu wiedzy o Kociewiu. Ten zorganizowany przez Gminną BibliotekĊ Publiczną w Bukowcu
miaá byü bowiem przedsiĊwziĊciem jednorazowym.
Zorganizowanie uroczystoĞci rocznicowej oraz konkursu regionalnego wiązaáo siĊ z koniecznoĞcią poznania historii szkoáy, miejscowoĞci, lepszym poznaniem wáasnego
regionu, a takĪe przygotowaniem wystĊpów artystycznych
związanych z obchodzonym jubileuszem, a jednoczeĞnie
pokazujących lokalną toĪsamoĞü szkoáy. Te wszystkie zadania naleĪaáo powiązaü z dziaáalnoĞcią dydaktyczno-wychowawczą. Nauczyciele opracowali plany dydaktyczne dla
wáasnych przedmiotów, które integrowaáy zagadnienia programowe z tematyką regionalną. Ich realizacja uĞwiadomiáa
pedagogom, Īe zagadnienia związane z regionem pozwalają
dzieciom lepiej zrozumieü omawiane problemy ogólne. Regionalizm staá siĊ nie tylko szansą zaprezentowania uczniom
nowych, interesujących treĞci, ale równieĪ sposobem na lepsze zrozumienie, na bliskich dziecku przykáadach, zagadnieĔ
objĊtych obowiązkowym programem ksztaácenia. Wszystkie

te podjĊte z takim entuzjazmem i zaangaĪowaniem dziaáania
zaowocowaáy wymiernymi osiągniĊciami.
– Przeprowadzony zostaá cykl spotkaĔ z ciekawymi ludĨmi przybliĪającymi uczniom wiedzĊ o najbliĪszej okolicy
np. z przedstawicielami NadwiĞlaĔskiego Parku Krajobrazowego, dialektologiem z WSP (obecnie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) M. Pająkowską-Kensik, radnymi gminy Bukowiec. – Przedstawiciele rady pedagogicznej:
dyrektor S. Kuffel, H. Czarnecka-Kobus i I. Pieróg wziĊli
udziaá w I Kongresie Kociewskim w Starogardzie GdaĔskim,
poĞwiĊconym m.in. sprawom edukacji. W podjĊtej wtedy
uchwale przypisano waĪną rolĊ wychowaniu regionalnemu.
PodkreĞlono, Īe „silny emocjonalny związek z maáą ojczyzną
oparty na rzetelnej wiedzy, moĪe byü podstawą autentycznego patriotyzmu i umiáowania wielkiej Ojczyzny”1.
– Zorganizowany zostaá I konkurs wiedzy o Kociewiu
Mój Region – Moją Maáą Ojczyzną z udziaáem druĪyn reprezentujących 5 szkóá z poáudniowego Kociewia: Laskowic,
Terespola, Bukowca, RóĪanny i Przysierska. Od tego roku
konkurs na staáe zostaá wpisany w kalendarz dziaáaĔ szkoáy
i staá siĊ coroczną okazją do spotkaĔ uczniów i nauczycieli
szczególnie interesujących siĊ wáasnym regionem.
– Odbyáy siĊ obchody 50-lecia powojennej dziaáalnoĞci
szkoáy i 30-lecia bytnoĞci w nowym budynku. WĞród goĞci
znaleĨli siĊ: wicewojewoda gdaĔski J. Borzyszkowski, wicewojewoda bydgoski E. Káopotek, burmistrz ĝwiecia T. Pogoda, wójt gminy Bukowiec A. Sitkiewicz, przedstawiciele
Rady Gminy Bukowiec: J. Gerke, Cz. Czacharowski, wicekurator J. Wojtkiewicz oraz pracownicy kuratorium oĞwiaty: K. WyszyĔska, L. Cymbor, G. Wiechno, pracownik WSP
w Bydgoszczy, jĊzykoznawca dr M. Pająkowska-Kensik,
dyrektorzy zaprzyjaĨnionych szkóá. UroczystoĞü uĞwietniáo
odsáoniĊcie tablicy pamiątkowej przedstawiającej popiersie
patrona szkoáy Floriana Ceynowy (autorstwa Z. Bukowskiego) oraz przekazanie szkole przez RadĊ Gminy Bukowiec
sztandaru. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny
autorstwa S. i J. Kufflów Historia szkoáy i montaĪ poetycki
Ojczyzna. Z okazji obchodów rocznicowych wydana zostaáa
broszura 50-lecie Szkoáy Podstawowej w Przysiersku opracowana przez miejscowych nauczycieli: S. Kuffel, E. Sutkowską, I. Pieroga, L. BaryáĊ i S. Czacharowską.
– PrzyjĊte zostaáy teĪ przez szkoáĊ identyfikujące ją symbole: hymn – utwór ze sáowami M. Konopnickiej Musimy
siaü, sztandar oraz logo.
Tak jak i w przypadku innych przedmiotów efekty dziaáaĔ nauczyciela uzaleĪnione są od umiejĊtnoĞci planowania.
PoniĪszy przykáad ilustruje kolejne etapy pracy. Od wyboru
lub opracowania wáasnego programu poprzez plan wynikowy aĪ po scenariusze lekcji i karty pracy.

Fragment programu Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.
Program dla szkoáy podstawowej, klasy IV-VI
Cele edukacyjne
Poznanie
historii
i legend związanych
z wáasną miejscowoĞcią. Rozumienie
związku miĊdzy historią miejscowoĞci a historią regionu i kraju.

34

Materiaá nauczania
Moja miejscowoĞü
i jej walory
- najwaĪniejsze wydarzenia z historii
miejscowoĞci i ich
związek z historią regionu, kraju.

Procedury osiągania celów
- Gromadzenie wiadomoĞci na temat przeszáoĞci miejscowoĞci, jej zabytków.
- Tworzenie kalendarium swojej miejscowoĞci.
- Ukazanie związków miĊdzy dziejami miejscowoĞci a historycznymi wydarzeniami
z dziejów regionu i Polski.

Opis osiągniĊü ucznia
- Porządkuje chronologicznie
wydarzenia związane z historią
swej miejscowoĞci.
- Dostrzega związek dziejów
miejscowoĞci z dziejami regionu, kraju.

KMR

WOKÓã REGIONALIZMU

Wskazywanie
cech
wáasnego krajobrazu
oraz zaleĪnoĞci miĊdzy
Ğrodowiskiem
przyrodniczym i ludĨmi w nim mieszkającymi.
Ksztaátowanie emocjonalnej wiĊzi z miejscem zamieszkania.
Wskazywanie piĊkna
lokalnego krajobrazu.

- geneza nazwy miejscowoĞci
- legendy dotyczące
miejscowoĞci
- zmiany przestrzenne w krajobrazie
i zagospodarowaniu
terenu wáasnej miejscowoĞci w ciągu
ostatnich 50 lat
- walory miejscowoĞci

- Czytanie informacji na temat pochodzenia
nazwy miejscowoĞci.
- Ukáadanie legend dotyczących np. nazwy
miejscowoĞci albo elementów krajobrazu
– jeziora, strumyka, pagórków itp.
- Spacer po wáasnej miejscowoĞci. Obserwacja elementów krajobrazu, szkicowanie jego
elementów oraz redagowanie opisu.

- Ustalenie listy korzystnej dziaáalnoĞci czáowieka dla Ğrodowiska wáasnej miejscowoĞci
i niekorzystnych zmian spowodowanych jego
dziaáalnoĞcią w ciągu ostatnich 50 lat.
- Ocena zmian pod kątem ochrony Ğrodowiska jakich dokonali mieszkaĔcy w Ğrodowisku najbliĪszej okolicy.
- Przedstawienie ciekawostek przyrodniczych
(pomniki przyrody, rezerwaty) – zajĊcia
w plenerze.
- Konkurs fotograficzny „NajpiĊkniejsze zakątki naszej okolicy”.

- WyjaĞnia pochodzenie nazwy
miejscowoĞci.
- Redaguje legendy związane
z miejscowoĞcią.
- Wymienia naturalne i sztuczne
elementy wáasnego krajobrazu.
- Dokonuje literackiego opisu
krajobrazu.
- Wymienia przykáady korzystnej
dziaáalnoĞci
czáowieka
w najbliĪszym Ğrodowisku (np.
budowa oczyszczalni Ğcieków,
zalesienie nieuĪytków) oraz przykáady niekorzystnych zmian.
- Wskazuje najpiĊkniejsze zakątki miejscowoĞci i uzasadnia
swój wybór.
- Potrafi zachĊciü do odwiedzenia swej miejscowoĞci. Przygotowuje plakat.

Zgodnie z sugestią autorów treĞci te obejmują 10 godzin lekcyjnych oraz dwugodzinne zajĊcia w terenie. Mogą byü realizowane na przedmiotach: historia, jĊzyk polski, przyroda, sztuka oraz godzinach do dyspozycji wychowawcy.
W szkole w Przysiersku zagadnienia te omawia jeden nauczyciel na przedmiocie – wychowanie regionalne.

Fragment planu pracy dla klas IV-VI
z edukacji regionalnej do dziaáu: Moja miejscowoĞü i jej walory
Tematy
lekcji

Liczba
godzin

KLASA IV
1. MiejscowoĞü, w której
mieszkam.

1

- gromadzi informacje o miejscowoĞci w portfolio,
- okreĞla poáoĪenie swojej miejscowoĞci (gmina, powiat, województwo, region, kraj),
- poprawnie zapisuje nazwy: gminy, powiatu, województwa, kraju,
- wymienia instytucje, punkty usáugowe, handlowe, organizacje,
- wie, który obiekt w Przysiersku jest zabytkowy,

2. Nasz koĞcióá to zabytkowa budowla.

2

- podaje wiek powstania koĞcioáa i jego patrona,
- oblicza, ile lat upáynĊáo od roku wybudowania koĞcioáa,
- podczas spaceru obserwuje wygląd koĞcioáa, wskazuje jego elementy: wieĪa (dzwonnica), nawa, prezbiterium, zakrystia, ostroáukowe okna, wnĊki, namiotowy dach,
- wymienia kilka elementów wyposaĪenia koĞcioáa np. oátarz gáówny, oátarze boczne,
ambona, chrzcielnica, organy, dzwony,
- wykonuje prace plastyczne farbami,

3. Wypoczywamy w Przysiersku.

1

- wskazuje najpiĊkniejsze zakątki miejscowoĞci, uzasadnia swój wybór,
- podaje usytuowanie i nazwy pomników przyrody znajdujących siĊ w Przysiersku,
- w grupie opracowuje plan wycieczki: ustala czas jej trwania, konieczne wyposaĪenie
oraz szkicuje trasĊ,

4. Wykonujemy
o Przysiersku.

1

- rozumie i stosuje pojĊcie album,
- w grupie dokonuje wyboru informacji, które wykorzysta w albumie,
- projektuje szatĊ graficzną swojej karty do albumu,
- zachĊca do odwiedzenia swojej miejscowoĞci.

KMR
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WOKÓã REGIONALIZMU
KLASA V
1. Nasza najbliĪsza okolica
– spacer.

1

2. Krajobraz naszej najbliĪszej okolicy.

1

- wymienia naturalne i stworzone przez czáowieka elementy krajobrazu,
- okreĞla typ krajobrazu najbliĪszej okolicy,
- dokonuje pod kierunkiem nauczyciela opisu krajobrazu lub wykonuje pracĊ plastyczną,

3. Historia naszej wsi.

1

- wskazuje na mapie kraju miejscowoĞü i nazywa region geograficzno-historyczny,
w którym mieszka,
- wyjaĞnia po przeczytaniu tekstu Ĩródáowego znaczenie nazwy miejscowoĞci,
- przedstawia najwaĪniejsze wydarzenia historyczne dotyczące miejscowoĞci,
- porządkuje je na osi czasu,
- wymienia obiekty chronione prawem (zabytkowy koĞcióá, figura przydroĪna, pomniki przyrody),

4. Legendy o naszej miejscowoĞci.

1

- rozumie termin legenda,
- sáucha ze zrozumieniem legendy opowiadanej przez nauczyciela,
- wskazuje w niej miejscowoĞü, postaci, wydarzenia prawdopodobne i nierzeczywiste,
- opowiada legendy związane z Przysierskiem zasáyszane od rodziców, dziadków lub
innych),
- redaguje legendĊ związaną z wáasną miejscowoĞcią np. o powstaniu jeziora, parowu,
strugi itp.,

KLASA VI
1. Samorząd terytorialny
– spotkanie z radnym.

1

- okreĞla poáoĪenie swojej miejscowoĞci na mapie powiatu, regionu, kraju,
- podczas spaceru obserwuje poáoĪenie naturalne i stworzone przez czáowieka elementy najbliĪszego krajobrazu,

- wymienia poziomy samorządu terytorialnego (I – samorząd gminny, II – samorząd
powiatowy, III – samorząd wojewódzki),
- wymienia nazwiska: soátysa, wójta, starosty, marszaáka sejmiku wojewódzkiego,
- poznaje zadania spoczywające na radzie gminy, radzie soáeckiej,
- poznaje najwaĪniejsze potrzeby spoáecznoĞci wsi,

2. Jakie zmiany w krajobrazie najbliĪszej okolicy wprowadziá czáowiek?

1

- wymienia bogactwa przyrodnicze znajdujące siĊ w swojej miejscowoĞci np. jezioro,
rzekĊ, lasy i wyjaĞnia moĪliwoĞci ich wykorzystania,
- wymienia przykáady dziaáalnoĞci czáowieka w Ğrodowisku (pozytywne np. wodociąg, kanalizacja i negatywne np. „dzikie” wysypiska Ğmieci),
- podaje przykáady zachowaĔ proekologicznych (segregacja Ğmieci, zalesianie nieuĪytków itp.),
- podaje przykáady zmian, jakie dokonaáy siĊ na przestrzeni lat np. w dziedzinie rolnictwa, transportu, Ğrodków masowego przekazu, ochrony Ğrodowiska,

3.
Moja
miejscowoĞü
w przyszáoĞci.

1

- w grupie projektuje zmiany, których dokonaáby w swojej miejscowoĞci, nastĊpnie je
prezentuje na forum klasy.

Przykáady rozwiązaĔ metodycznych związanych z dziaáem Moja miejscowoĞü i jej walory
Karta pracy: Legendy o mojej miejscowoĞci
1. SpoĞród podanych zdaĔ wykreĞl te, które nie dotyczą legendy.
• Opowiadanie o rzeczywistych i fantastycznych wydarzeniach.
• Wydarzenia toczą siĊ wspóáczeĞnie.
• Wydarzenia toczą siĊ w zamierzcháych czasach.
• Mówi o początkach lub powstaniu narodu, paĔstwa, miasta, wsi, rodu panującego itp.
• OpowieĞü o bogach i herosach.
• WyjaĞnia, jak powstaá Ğwiat, czáowiek, pory roku itp.
• OpowieĞü przekazywana najpierw ustnie, potem zapisywana.
• OpowieĞü o rzeczywistych wydarzeniach.
2. WymieĔ kilka charakterystycznych miejsc znajdujących siĊ w Przysiersku:
................................................................................................................................................................................................
3. Które z wymienionych miejsc wydaje ci siĊ najciekawsze. Zredaguj legendĊ związaną z jego powstaniem. MoĪesz
wykorzystaü informacje znajdujące siĊ w sáowniczku postaci związanych z naszym regionem.
Grzymisáaw – wáadca ksiĊstwa Ğwieckiego 1198 – ok. 1200,
MĞciwoj I – ksiąĪĊ Pomorza 1166-1217, miaá rezydencjĊ w grodzie Ğwieckim,
ĝwiĊtopeák – ksiąĪĊ Pomorza 1200-1266, ocaliá caáoĞü i niezaleĪnoĞü swego paĔstwa przed KrzyĪakami,
Przemysáaw II – król Polski, w 1295 r. przybyá do ĝwiecia i odebraá hoád rycerstwa.
................................................................................
(miejsce na tytuá legendy
1
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KAROL WRÓBLEWSKI

Ruszyáy prace badawcze

K

iedy senator Andrzej Grzyb poprosiá mnie o napisanie artykuáu, jak waĪna jest dla historyka kronika
pelpliĔska – przyznam – nie byáem pewien, jak ów
tekst powinien wyglądaü. Nie uĪywaáem bowiem w dotychczasowych swoich badaniach owego Ĩródáa historycznego.
Aby zaĞ napisaü stricte naukowy artykuá o moĪliwoĞciach
badawczych tej kroniki potrzebowaábym kilku (co najmniej)
lat poĞwiĊconych jej analizie i studiom krytycznym.
Postanowiáem, Īe najlepszym sposobem, który ukaĪe historykom, i nie tylko, wagĊ powyĪszego Ĩródáa jest pokazanie kroniki przez pryzmat jednego z jej pierwszych badaczy.
Mam na myĞli oczywiĞcie postaü ksiĊdza Stanisáawa Kujota.
ZacznĊ od przedstawienia krótko jego biografii. Urodziá siĊ
on w 1845 roku w Kieápinie niedaleko Tucholi, a wiĊc jako
Borowiak. W czasie kiedy przygotowywaá siĊ do kapáaĔstwa, studiowaá w Berlinie, gdzie jednym z jego wykáadowców byá wybitny historyk, Leopold Ranke. W 1872 zostaá
nauczycielem historii w Collegium Marianum w Pelplinie.
Tam teĪ zaczĊáa siĊ jego „przygoda” z kroniką pelpliĔską.
ZwieĔczeniem pracy nad nią byáo dzieáo pt. „Opactwo pelpliĔskie”, napisane na 600-lecie przeniesienia Cystersów
z Pogódek do Pelplina. We wstĊpie swojej pracy wspomina,
iĪ kronika pelpliĔska byáa jednym z podstawowych Ĩródeá.
Trzeba takĪe powiedzieü, Īe przez wielu póĨniejszych historyków, i nie tylko, ks. Stanisáaw Kujot uwaĪany jest za tego,
który przyczyniá siĊ znacznie do popularyzacji wiedzy o Pomorzu. Dodatkowo widziany jest z perspektywy czasu jako
czáowiek, który stworzyá Ğrodowisko naukowe na owych
terenach. Kiedy przecieraá szlaki, na jednym z nich znalazá
kronikĊ pelpliĔską. Doceniá jej wartoĞü i podjąá siĊ nad nią
badaĔ – jako naukowiec, zaĞ jako popularyzator z pewnoĞcią
chciaá, aby trafiáa ona do szerszego odbiorcy.
Jak jednak wygląda owa kronika oraz o czym traktuje?
OtóĪ skáada siĊ ona z dwóch tomów. Poprowadzona jest do
roku 1688. Zawiera takĪe w sobie zapisy z okresu Ğredniowiecza. Te są jednak przepisane z innych dokumentów i kro-

nik. WiĊksze posáugi odda wiĊc owa kronika nowoĪytnikowi, niĪ mediewiĞcie.
WiadomoĞci, które zawiera to Ĩródáo historyczne są
zróĪnicowane. Przekazuje nam, zarówno informacje o wydarzeniach ogólnopolskich (a nawet ogólnoĞwiatowych),
jak i o lokalnych, związanych z Īyciem braci cystersów oraz
otaczających ich mieszkaĔców. PozwolĊ sobie w celu zobrazowania powyĪszych opinii, zacytowaü kilka zdaĔ z kroniki
pelpliĔskiej: Dnia 13 wrzeĞnia najjaĞniejszy król Wáadysáaw, poĞlubiá najjaĞniejszą CecyliĊ RenatĊ Austriacką, córkĊ zmaráego cesarza, a siostrĊ panującego. Po kilku innych
zdaniach od powyĪszego, kronika informuje nas: Dnia 18
listopada klasztor odwiedziá J.O. KsiąĪĊ Radziwiá (…). Przy
nastĊpnym roku zaĞ, czyli 1638, jest takowy zapis: Dnia
6 marca umará koáo godziny 2 po poáudniu brat nasz Leonard
Reiner, diakon 60-letni po dáugiej chorobie, w której przez
caáy rok prawie 2 miesiące przeleĪaá, wrzodami Īoáądkowymi wyczerpany, (…). Na podstawie owych trzech fragmentów chciaáem zwróciü uwagĊ czytelnika, iĪ nie tylko temat
informacji jest inny, ale i sposób, w jaki zostaje zapisany.
Szczególnie nacechowany emocjami jest ten ostatni. Dwa
wczeĞniejsze mają charakter oficjalny. Tak zatem w telegraficznym skrócie prezentuje siĊ kronika pelpliĔska.
DziĊki staraniom senatora Andrzeja Grzyba zawiązaáa
siĊ grupa badawcza. Jej przewodniczącym zostaá prof. Klemens Bruski. Jak istotna i waĪna to praca z pewnoĞcią wiedziaáby ks. Stanisáaw Kujot. JednakĪe kaĪdy, komu bliska
jest historia Pomorza, powinien takĪe zdawaü sobie z tego
sprawĊ.
Wydana drukiem, opatrzona komentarzem, naukowymi
przypisami, a przede wszystkim dobrze przetáumaczona na
jĊzyk polski, kronika pelpliĔska sáuĪyü bĊdzie máodym studentom – historykom, którzy dziĞ mają do niej doĞü ograniczony dostĊp. Pozwoli to takĪe Kociewiakom, Borowiakom,
Pomorzanom poznaü bezpoĞrednio historiĊ ich najbliĪszego
regionu. O tym bowiem kronika ta traktuje.

=

25 stycznia 2010 roku zmarÙ Janusz Mokwa – jeden z bardziej znanych tczewskich twórców,
wieloletni instruktor Sekcji Plastycznych SpóÙdzielczych Domów Kultury SM w Tczewie.
Janusz Mokwa urodziÙ sië w 1955 r. w Tczewie. ByÙ znanym tczewskim artystæ. SzkoliÙ sië m.in.
u znanego polskiego marynisty Mariana Mokwy i niemieckiego artysty malarza Andreasa Resmera. W latach 80. ub. wieku podjæÙ wspóÙpracë z Osiedlowym Klubem Kultury na Suchostrzygach
przy SpóÙdzielni Mieszkaniowej w Tczewie. W latach 90. powstaÙa przy OKK mÙodzieĉowa sekcja
plastyczna, a póćniej sekcja plastyczna dla osób dorosÙych. Od poczætku istnienia sekcji Janusz
Mokwa peÙniÙ funkcjë instruktora.
Z upÙywem lat, dla wielu twórców staÙ sië prawdziwym mistrzem i mentorem. ZorganizowaÙ
wiele wystaw swoich uczniów i okolicznych artystów, wspóÙorganizowaÙ cykliczne wystawy sekcji
plastycznej w ODK SM w Tczewie. ByÙ takĉe jurorem konkursów dla dzieci i mÙodzieĉy, organizowanych przez ODK Suchostrzygi (obecnie SDK), ODK üródmieýcie SM w Tczewie oraz Miejskæ
Bibliotekë im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
OtrzymaÙ liczne nagrody, m.in. I nagrodë w Miëdzynarodowym Konkursie Malarstwa w Bergen
(Norwegia, 1986 r.), a takĉe nagrodë Prezydenta Miasta Tczewa - za osiægniëcia w dziedzinie
krzewienia kultury (2008 r.). ByÙ malarzem wszechstronnym, wykonywaÙ równieĉ liczne grafiki
i rysunki, Ùæcznie jego dorobek to ok. 3000 prac. Jego prace znane byÙy w kraju i za granicæ.
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pradzieje kociewia
ANDRZEJ WõDZIK

20. ĝwiat, który nie moĪe zaginąü
CzĊĞü III

Ranek byä chäodny, ale czäowiek odziany w lekkñ skórzanñ bluzö nie odczuwaä zimna, gdyĔ rosnñce w lesie
drzewa skutecznie zatrzymywaäy podmuchy wiejñcego z póänocy wiatru. PodñĔaä powoli wzdäuĔ rzeki, niosñc
w röku dwa harpuny zaopatrzone w ostrza wykonane z poroĔa jelenia. WczeĈniej möĔczyzna zauwaĔyä niewysokie
kwiaty zöbatej ryby, o intensywnie Ĕóätych päatkach. JuĔ wyrosäy, a to byä dla niego znak, Ĕe ryby wäaĈnie zaczöäy
gody.
Niewielka rzeka wiäa siö meandrami w göstym lesie i chociaĔ miejscami zdarzaäy siö gäöbsze miejsca, bez
wiökszych problemów moĔna byäo brodziè jej korytem. Kilkadziesiñt kroków za powalonñ sosnñ rzeka stawaäa siö
szersza o wyraĒnie säabszym nurcie. Dalej byäo juĔ rozlewisko, na którego päyciznach sterczaäy jeszcze brñzowe,
zeszäoroczne äodygi dorodnych trzcin.
MöĔczyzna zdjñä buty i bluzö ukäadajñc je starannie na brzegu. Wszedä ostroĔnie do wody, która w tym
miejscu siögaäa mu powyĔej kolan, dochodzñc prawie do nieregularnego szerokiego päata skóry, którym byä
przepasany. Zrobiäo mu siö nieprzyjemnie zimno, co jednak nie przeszkodziäo sprawnie poruszaè siö wzdäuĔ
pasa trzcin. Mniej wiöcej ze Ĉrodka rozlewiska dobiegaä nieustanny, charakterystyczny gäoĈny plusk. Ryby!
Byäo ich mnóstwo. Powierzchnia zbiornika przypominaäa nierzeczywistñ kipiel, w której poäyskiwaäy päetwy,
ogony i grzbiety...
Nagle nad wodñ pojawiä siö ciemny ksztaät. Ogromny ptak obniĔyä lot. Majestatycznie chwyciä potöĔnymi
szponami nieostroĔnñ rybö i wyrwaä jñ niemal z toni w asyĈcie tysiöcy srebrzystych kropel. To król ptaków. On
teĔ przybyä tutaj, by skorzystaè z äatwej zdobyczy. Czäowiek, peänym podziwu wzrokiem, odprowadziä powietrznego
äowcö, który obciñĔony rybñ powoli wzniósä siö ponad wierzchoäki jesionów otaczajñcych rozlewisko. To dobry znak
– pomyĈlaä, ostroĔnie posuwajñc siö w stronö gäöbszego miejsca. Co prawda ryby käöbiäy siö gäównie na Ĉrodku,
ale na skraju obniĔenia dna, przy odrobinie szczöĈcia teĔ bödzie mógä liczyè na jakñĈ zdobycz. MöĔczyzna wytöĔyä
wzrok usiäujñc dostrzec ksztaäty ryb w przejrzystej, ale nieco przyciemnionej toni. Po chwili, gdy promienie wyäaniajñcego siö z nad linii drzew säoþca przeĈwietliäy päytkñ wodö, dostrzegä w odlegäoĈci kilku kroków od siebie,
pokaĒnych rozmiarów wydäuĔony konar. ãowca juĔ szykowaä siö do pokonania przeszkody, gdy nagle stanñä bez
ruchu. Z niedowierzaniem patrzyä jak konar oĔyä i leniwie odchyliä siö w stronö gäöbiny. Spojrzaä jeszcze raz uwaĔniej i teraz juĔ wyraĒnie zobaczyä päaski pysk wielkiej ryby i jej ogromny korpus. Kolos wcale nie miaä zamiaru
panicznie odpäywaè z nagrzanej säoþcem päycizny, mimo, Ĕe zdñĔyä zauwaĔyè cieþ dwunoĔnego intruza. Czäowiek
nie czekaä juĔ däuĔej. ćledzñc pilnie kaĔdy ruch stworzenia, ujñä prawñ rökñ jeden z harpunów. Bäyskawicznie,
nie wypuszczajñc drzewca z däoni ,ugodziä nim rybö, która w jednej chwili chciaäa wykonaè gwaätowny obrót
w kierunku gäöbiny. Woda na päyciĒnie zafalowaäa, a ogromna siäa prawie wyrwaäa, trzymany teraz juĔ dwoma
rökami, harpun. MyĈliwy za wszelkñ cenö staraä siö unieĈè nieco nad powierzchniö wody ogromnñ zdobycz, by
wyrzuciè jñ jak najbliĔej brzegu, gdzie na pewno bödzie moĔna jñ äatwiej wydobyè.
Na razie jednak, mimo ponawianych prób, nie mógä Ĕadnym sposobem unieĈè takiego giganta. Jeszcze raz
wytöĔyä wszystkie siäy. Wygiöte w mocny äuk cisowe drzewce zatrzeszczaäy niebezpiecznie i nad powierzchniñ,
wĈród bryzgów wody, pojawiä siö w caäej okazaäoĈci potwór z rozlewiska. Ogromny, däugoĈciñ dorównywaä niemal wzrostowi czäowieka, a jego uzöbiona paszcza dosäownie poraĔaäa wielkoĈciñ i strasznym wyglñdem.
ObciñĔony ponad miarö harpun drgaä i naginaä siö niebezpiecznie w stronö wody. Nagle, niemal równoczeĈnie, rozlegä siö suchy trzask i potöĔny äoskot wpadajñcego do wody ogromnego ciöĔaru. Ryba ponownie znalazäa
siö w wodzie, szczöĈliwie dla äowcy, bardzo päytkiej. Ten z kolei zareagowaä instynktownie, wbijajñc drugi harpun
w bok wyraĒnie juĔ zmöczonego i rannego kolosa. Siäa uderzenia byäa tak duĔa, Ĕe däugie ostrze przebiäo ogromne
cielsko prawie na wylot. Czäowiek widzñc co siö dzieje wyczuä szansö pomyĈlnego zakoþczenia äowów. Rzuciä siö na
rybö przygniatajñc jñ swoim ciöĔarem do dna, wsuwajñc przy tym däoþ gäöboko pod odchylone pokrywy skrzelowe.
Ryzykowny manewr udaä siö znakomicie i upragnionñ zdobycz udaäo siö wreszcie wyciñgnñè na brzeg.
Z däoni myĈliwego ciekäy wñskie struĔki krwi, ale on nie czuä bólu gäöbokich skaleczeþ. Wyczerpany padä na
kolana przy dogorywajñcej ogromnej rybie, by podziökowaè jej za to, Ĕe pozwoliäa siö zäapaè wäaĈnie jemu – äowcy
z osady poäoĔonej za wielkimi bagnami...
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poprzednich, dwóch czĊĞciach artykuáu „ĝwiat,
który nie moĪe zaginąü” zostaáy przedstawione
roĞliny wykorzystywane przez czáowieka wiele
tysiĊcy lat temu, które równieĪ wspóáczeĞnie moĪna spotkaü
w lesie nad SzpĊgawą.
Natomiast w ostatniej czĊĞci postaram siĊ przedstawiü
pewne gatunki fauny, które prawdopodobnie miaáy duĪe
znaczenie w egzystencji áowców epoki kamienia. Mimo
trwającej przez tysiąclecia, presji wywieranej przez czáowieka, wiele gatunków ryb, ptaków czy ssaków, przetrwaáo
w Ğrodowisku leĞnym do dnia dzisiejszego. MyĞlĊ, Īe nie
bĊdzie wielkiej przesady w twierdzeniu, iĪ podstawowym
zajĊciem ludzi, Īyjących w pomorskich lasach kilka tysiĊcy
lat temu, byáo zdobywanie poĪywienia. Towarzyszyáy temu
oczywiĞcie okreĞlone zachowania grup ludzkich oraz czynnoĞci sprawowane przez jednostki. ĩyjące pewnym, wypracowanym rytmem spoáecznoĞci áowców-zbieraczy pozyskiwaáy jadalne czĊĞci roĞlin, które w niewielkim tylko stopniu
zaspokajaáy ich potrzeby Īywieniowe. Dopiero jednak spoĪywanie miĊsa: ryb, ptaków, a przede wszystkim ssaków dostarczaáo tak potrzebnych skáadników jak peánowartoĞciowe
proteiny i táuszcze. Dodatkowo, czáowiek polując na ssaki,
pozyskiwaá skóry, ĞciĊgna, koĞci, rogi, które z powodzeniem
wykorzystywaá na páaszczyĨnie codziennego Īycia.
Przegląd krĊgowców zacznĊ od ryb, pomijając jednak
gatunki bytujące w sztucznych zbiornikach, które obok
naturalnych są elementem lasów poáoĪonych na póánoc od
SwaroĪyna.
Szczupak: Chyba najbardziej charakterystyczny drapieĪnik naszych wód. Ryba o wydáuĪonym tuáowiu i potĊĪnych
szczĊkach zaopatrzonych w pokaĨnej wielkoĞci (jak na rybĊ)
zĊby. Wedáug niektórych Ĩródeá dorasta do 1,5 metra dáugoĞci i ponad 25 kilogramów wagi. Poluje z zasadzki, Īywiąc
siĊ praktycznie wszelkimi rybami, które zdoáa schwytaü okazaáą paszczą. Obecnie juĪ rzadko widywany w SzpĊgawie,
a w dodatku są to osobniki bardzo maáe. Niewątpliwie na taki
stan rzeczy ma wpáyw specyfika rzeki, która jest dosyü uboga w inne gatunki ryb. Na Pomorzu szczupak jako gatunek
pojawiá siĊ prawdopodobnie juĪ w paleolicie schyákowym,
krótko po ustąpieniu lodowca. Istotny byá w tym wypadku
fakt, iĪ omawiana ryba moĪe odbywaü taráo przy relatywnie
niskiej temperaturze wody (nawet 2 do 8oC). Dla czáowieka epoki kamienia szczupak byá istotny z dwóch powodów:
Ryba dorasta do duĪych rozmiarów, dostarczając tym samym
sporych iloĞci dobrego miĊsa. àatwo go takĪe áowiü siecią,
harpunem, szczególnie w okresie taráa, gdy jest maáo ostroĪny i wpáywa na páycizny. Pewnie nieprzypadkowo, wiele
odkrywanych obozowisk mezolitycznych byáo niegdyĞ lokowanych w pobliĪu jezior o rozbudowanej strefie litoralnej.
OkoĔ: Kolejny drapieĪnik zasiedlający wody stojące
i páynące Pomorza. Urzeka swoją nieco egzotyczną urodą:
ciemne pasy na bokach tuáowia, charakterystyczna, zaopatrzona w kolce dwudzielna páetwa grzbietowa. Wymienione
cechy czynią okonia jedną z áadniejszych ryb wystĊpujących
na obszarze dzisiejszej Polski. Omawiana ryba, jako typowy
wzrokowiec, Ğciga zawziĊcie swoje ofiary, czĊsto urządzając
polowania stadne. PoĪera kaĪdą zdobycz, którą uda mu siĊ
poáknąü, nie gardząc przy tym przedstawicielami wáasnego
gatunku. Dorasta maksymalnie do 50 cm dáugoĞci. W SzpĊgawie jest stosunkowo liczny, ale są to populacje maáych
osobników, dodatkowo reagujące liczebnoĞcią na wszelkie
zmiany Ğrodowiskowe tej niewielkiej rzeki (wahania stanu
wody – zaleĪne od pór roku i opadów Ğniegu lub deszczu).
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Pojawiá siĊ juĪ w schyákowym paleolicie, jako ryba odporna
na niskie temperatury i niedobory pokarmowe ubogich Ğrodowisk. Mimo relatywnie niewielkich rozmiarów mógá byü
celem poáowów ze wzglĊdu na liczebnoĞü i walory smakowe
miĊsa. Okonie áowiono sieciami, a w niewielkich rzekach
zapewne teĪ duĪymi, plecionymi koszami.
Páoü: Pospolita ryba spokojnego Īeru, naleĪąca do rodziny
karpiowatych. Dorasta do 50 cm dáugoĞci, choü zwykle spotyka siĊ osobniki mierzące 25-35 cm. Ryba widywana w SzpĊgawie, chociaĪ stosunkowo rzadko. Na pewno wystĊpowaáa juĪ
we wczesnym mezolicie. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ tworzy liczne
populacje raczej chĊtnie poáawiana za pomocą sieci i koszy.
Lin: Sporych rozmiarów ryba spokojnego Īeru dorastająca przeciĊtnie do 60 cm dáugoĞci i 4, a nawet 5 kg wagi.
Byü moĪe zasiedla jeszcze ĞródleĞne oczka wodne w rejonie
SwaroĪyna. Dawniej wystĊpowaá juĪ we wczesnym mezolicie, a bardzo dobre warunki do rozwoju odnalazá w czasie
optimum atlantyckiego. Zaistniaáy wówczas doskonaáe warunki do szybkiego wzrostu populacji lina: wysoka temperatura w lipcu (kiedy ryba odbywa taráo) oraz duĪa liczba
páytkich zbiorników wodnych. Lin byá na pewno poáawiany przez ludzi egzystujących w mezolicie ze wzglĊdu na
smaczne miĊso i pewną áatwoĞü pozyskiwania w páytkich
akwenach. Lina moĪna skutecznie áowiü w „odciĊtych” za
pomocą sieci páytkich zatokach.
KaraĞ pospolity: Podobnie jak lin pojawiá siĊ we wczesnym mezolicie i podobnie preferuje páytkie zbiorniki. Jest
przy tym niezwykle odporny na niedobory tlenowe i pokarmowe. Z pewnoĞcią áowiony w okresie mezolitu, szczególnie w niewielkich zbiornikach, gdzie mógá stanowiü gatunek
wyraĨnie dominujący. Do poáowów karasia uĪywano sieci
i koszy. WystĊpuje obecnie w zbiornikach poáoĪonych w pobliĪu SwaroĪyna, Liniewka, Goszyna.
W SzpĊgawie wystĊpują takĪe kieábie i jelce, ale ryby te,
ze wzglĊdu na wielkoĞü, nie byáy zapewne celem poáowów.
Do sieci trafiaáy przypadkowo przy áowieniu innych gatunków. Na koniec rozwaĪaĔ o rybach warto jeszcze wspomnieü
o pstrągu potokowym. Trudno stwierdziü, czy jakaĞ populacja
tej ryby bytuje obecnie w SzpĊgawie. Mimo tego, Īe rzeka ma
miejscami „pstrągowy charakter” (szybki nurt, bystrza, gáĊbsze miejsca), juĪ raczej nie. Wpáyw na taki stan rzeczy mogáy
mieü: zanieczyszczenia, poáowy káusownicze w przeszáoĞci
oraz budowa stawów hodowlanych w górnym biegu rzeki.
Czáowiek mezolitu polowaá teĪ na ptaki. Byü moĪe wyraĨnie preferowaá gatunki związane ze Ğrodowiskiem wodnym,
takie jak: kaczka krzyĪówka, áabĊdĨ. Ptaki dostarczaáy pewnej iloĞci miĊsa, ale raczej nigdy nie byáy filarem diety áowców epoki kamienia, stanowiąc raczej urozmaicenie jadáospisu. Ptaki, oprócz miĊsa, dostarczaáy równieĪ piór – istotnych
w przypadku wyrobu strzaá do áuku oraz w kwestii ozdób.
Rozpatrując problematykĊ wystĊpowania ptaków na
omawianym terenie w tak odlegáym i zmiennym pod wzglĊdem klimatu okresie, moĪna jedynie wysunąü ostroĪne,
ogólne hipotezy. Na pewno okreĞlone gatunki tworzyáy
populacje, dostosowując siĊ do akurat panujących mniej
lub bardziej optymalnych warunków Ğrodowiskowych. Na
przykáad w lasach nad SzpĊgawą w okresie atlantyckim mogáo bytowaü wiĊcej gatunków związanych ze Ğrodowiskiem
wodnym niĪ w zdecydowanie bardziej suchym i cháodniejszym borealnym. Obecnie w dosyü szeroko pojĊtych lasach
nad SzpĊgawą bytuje zaskakująco duĪa liczba gatunków
ptaków, w tym takĪe rzadkich. Zaobserwowano miĊdzy innymi: áabĊdzie nieme, perkozy, kaczki krzyĪówki, czaple,
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fot. 1 àabĊdĨ krzykliwy, fot. Mariusz CzerwiĔski

Īurawie, myszoáowy, jastrzĊbie, goáĊbie grzywacze. Z rzadkich gatunków widywano: zimorodka, áabĊdzia krzykliwego
(fot. 1), dziĊcioáa czarnego i zielonego, kaniĊ rudą, bociana
czarnego, a nawet oráa bielika. Jak widaü nasycenie omawianych obszarów rzadkimi gatunkami ptaków jest naprawdĊ
duĪe. I kto wie, moĪe nawet wiĊksze niĪ w niektórych okresach mezolitu. Jest to spowodowane niewątpliwie unikalnym
Ğrodowiskiem kompleksów leĞnych, w których wymienione
powyĪej gatunki znalazáy dogodne warunki do bytowania.
Mimo obfitoĞci ryb i ptaków mezolityczni áowcy polowali gáównie na ssaki, co jest raczej ogólną tendencją wĞród
spoáeczeĔstw zbieracko-áowieckich. WĊdrując po obszarach
leĞnych nad SzpĊgawą moĪna przy odrobinie szczĊĞcia zauwaĪyü wáaĞnie te zwierzĊta, na które polowali nasi odlegli
przodkowie. Niestety, nie spotkamy juĪ w lesie tura, niedĨwiedzia, wilka, które nie wytrzymaáy presji myĞliwskiej
czáowieka i zmian Ğrodowiskowych. Zostaáo jednak jeszcze
kilka gatunków, które wiele tysiĊcy lat temu tworzyáy w jakimĞ stopniu podstawĊ egzystencji czáowieka. I wáaĞnie te,
najbardziej istotne postaram siĊ przedstawiü.
àoĞ: rząd parzystokopytne, rodzina jeleniowate. Obecnie najwiĊkszy z jeleniowatych Īyjący na ziemiach Polski.
Osiąga przeciĊtnie 1,8-2 m wysokoĞci w káĊbie przy okoáo
400 kg wagi. (Niektóre Ĩródáa podają, Īe w sprzyjających
warunkach moĪe dorastaü nawet do wysokoĞci 2,4 metra
w káĊbie i wagi okoáo 700 kg!). Z reguáy doĪywa okoáo 20
lat. Posiada ciemno-brunatne umaszczenie latem, które zimą
przybiera wyraĨnie szary odcieĔ. Samiec nosi okazaáe poroĪe, które moĪe mieü formĊ áopatowatą bądĨ konarową.
(Warto wspomnieü, iĪ zdarzają siĊ naprawdĊ olbrzymie
áopaty o rozpiĊtoĞci dochodzącej do 2 metrów i wadze 20
kg). àoĞ preferuje rozlegáe kompleksy leĞne, które obfitują
w znaczną powierzchniĊ terenów wilgotnych (torfowiska,
bagna). ĩerując w porze rannej i wieczorem chĊtnie zjada
roĞliny zielne, máode pĊdy, korĊ: topoli, wierzby i brzozy.
W dobie mezolitu na pewno wystĊpowaá na Pomorzu, przy
czym dobre warunki bytowania mógá mieü w okresie preborealnym. Trudno jednak ustaliü, jaki stanowiá procent w caáej masie zwierzyny áownej. Na pewno duĪe znaczenie miaáo
samo Ğrodowisko, które „oferowaáo” ówczesnym myĞliwym
okreĞloną liczbĊ osobników, gatunków áownych. W przypadku áosia, potencjalnych áowców na pewno przyciągaáa
duĪa iloĞü miĊsa. Przy okazji z ciĊĪkich, mocno nasyconych
wapniem koĔców poroĪa moĪna zrobiü bardzo dobre táucz-
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ki (fot. 2) przydatne do obróbki krzemienia. W lasach
nad SzpĊgawą nie ma co prawda staáej populacji tego
zwierzĊcia, ale czasem widywane bywają osobniki
wĊdrujące (prawdopodobnie są to przybysze z obszaru Mazowsza, a nawet Litwy).
JeleĔ: rząd parzystokopytne, rodzina jeleniowate.
Najbardziej charakterystyczny mieszkaniec zbiorowisk leĞnych niĪu europejskiego. Samiec jelenia osiąga
w káĊbie okoáo 1,6 m wysokoĞci i wagi od 150 do 300 kg.
àania jest znacznie mniejsza i osiąga wagĊ miĊdzy 80
a 150 kg. Szata letnia jeleni rudawa lub brązowo-páowa,
zimą nabiera koloru szarego. Gáowa byka, w przeciwieĔstwie do áani, jest zwieĔczona poroĪem. Przedstawiciele omawianego gatunku Īerują najczĊĞciej nocą
i o Ğwicie. Nie jest to oczywiĞcie naturalna pora dla
jeleni, lecz wynik intensywnej dziaáalnoĞci czáowieka
w lesie (gospodarczej i áowieckiej). Podobnie jak áoĞ
Īyje okoáo 20 lat. Zjada roĞliny zielne, gaáązki drzew,
grzyby, jagody. Poza tym chĊtnie zjada jabáka, korĊ
máodych sosen i ĪoáĊdzie. OczywiĞcie wystĊpuje w lasach
nad SzpĊgawą, jednak trudno jest okreĞliü liczebnoĞü tych
zwierząt, biorąc pod uwagĊ fragment wiĊkszego kompleksu
leĞnego. Z danych liczbowych obejmujących szeroko pojĊty
obszar leĞny (lasy w rejonie SwaroĪyna, Máynek, Gór Lubiszewskich, Jeziora ZduĔskiego i SzpĊgawskiego, wynika, iĪ
Īyje tam okoáo 90 jeleni. Nasuwa siĊ pytanie: czy to duĪo?
Raczej tak, biorąc pod uwagĊ moĪliwoĞci Ğrodowiska naturalnego w tym rejonie w zakresie „wyĪywienia” takiej liczby
zwierząt. W mezolicie na pewno na jelenia chĊtnie polowano,
a w niektórych rejonach mógá stanowiü podstawową zwierzynĊ áowną. Dostarczaá czáowiekowi: miĊsa, skór, ĞciĊgien,
koĞci i poroĪa. MiĊso spoĪywano, skóry przeznaczano na
pokrycia domostw, wyrób elementów ubioru, rzemieni. Natomiast z koĞci i poroĪa wytwarzano: igáy, harpuny, sztylety
(fot. 3), motyki. Wydaje siĊ, Īe ówczeĞni ludzie darzyli jelenia swoistym szacunkiem, a w pewnych okolicznoĞciach
odgrywaá rolĊ wrĊcz symboliczną.

fot. 2 Repliki táuczków do obróbki krzemienia
wykonane z poroĪa áosia, fot. Rafaá Rzeczkowski
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fot. 3 Repliki sztyletów wykonane z poroĪa jelenia,
fot. Rafaá Rzeczkowski

Sarna: rząd parzystokopytne, rodzina jeleniowate. Ten
najmniejszy z rodzimych jeleniowatych osiąga w káĊbie do
1 m wysokoĞci i ciĊĪar od 25 do 40 kg. Ubarwienie letnie
rdzawo-Īóáte, zimą nabiera szarego odcienia. Sarna Īyje
przeciĊtnie 10 lat, zjada grzyby, roĞliny zielne, máode pĊdy.
Obecnie jest gatunkiem pospolitym, a jej liczebnoĞü na
omawianym, szeroko pojĊtym obszarze wynosi okoáo 200
sztuk. W mezolicie na pewno na sarny polowano, gáównie
ze wzglĊdu na miĊso i skóry.
Dzik: rząd parzystokopytne, rodzina Ğwiniowate. Samce
dzika dorastają do 1,5-2 m dáugoĞci ciaáa przy wysokoĞci
1 metra w káĊbie. Osiągają wagĊ od 150 do 200 kg. Samice
z reguáy bywają o 30% lĪejsze. Ubarwienie dzików jest dosyü
zróĪnicowane: jasno-szare, szare, czarno-brunatne. ZwierzĊ
w sprzyjających warunkach moĪe doĪyü 30 lat. Dzik potrafi
wĊdrowaü na duĪe odlegáoĞci, dlatego teĪ trudno jednoznacznie ustaliü, jak liczna jest ich populacja. Prawdopodobnie
w lasach nad SzpĊgawą, w zaleĪnoĞci od warunków bytuje od
100 do 150 osobników tego gatunku. MyĞliwi epoki kamienia
na pewno cenili dzika, szczególnie ze wzglĊdu na miĊso, które jest stosunkowo táuste, co byáo wówczas bardzo poĪądaną
cechą. Preferowano raczej áowy na osobniki máode. Po prostu nie miaáo wiĊkszego sensu polowanie na starego odyĔca,
który nie dosyü, Īe jest niebezpieczny, to jeszcze ma miĊso
o bardzo wątpliwych walorach smakowych.
Czáowiek mezolitu, polując na ssaki stosowaá róĪne metody i narzĊdzia áowieckie. Las jest specyficznym Ğrodowiskiem,
czĊsto bogatym, ale w mozaikowych lasach Pomorza zwierzĊta trzeba byáo wytropiü. Byáo to trudne ze wzglĊdu na nierów-
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nomierne nasycenie zwierzyną duĪych kompleksów leĞnych.
Wówczas, wszyscy mĊĪczyĨni, zajmujący siĊ áowiectwem
znali tropy zwierząt oraz zwyczaje poszczególnych gatunków.
Byli pewnie wĞród nich tropiciele wybitni, którzy potrafili
z tropów wyczytaü duĪo wiĊcej (przybliĪony wiek zwierzĊcia, rodzaj odniesionej rany itp.). Czáowiek polując podąĪaá
za zwierzyną jej ĞcieĪkami, organizowaá zasadzki przy wodopojach, odwiedzaá z bronią w rĊku ostoje poszczególnych
gatunków. Dysponowaá áukiem, oszczepem. Wydaje siĊ, Īe
w Ğrodowisku leĞnym áuk szybko staá siĊ podstawowym
narzĊdziem áowieckim. Jednak nawet posiadając áuk do potencjalnej zdobyczy trzeba podejĞü bardzo blisko, na odlegáoĞü 10-15 metrów. Byáo to trudne, gdyĪ zwierzĊta szybko
nauczyáy siĊ baü czáowieka. By zwiĊkszyü efektywnoĞü polowaĔ ówczeĞni ludzie naganiali np. potencjalną zdobycz na
rozciągniĊte, plecione z grubych sznurów sieci (!) lub zapĊdzali zwierzynĊ na bagna, gdzie moĪna byáo ją zdecydowanie áatwiej dobiü. Na terenie Danii znaleziono w torfowisku
szkielet tura z tkwiącymi w nim krzemiennymi grocikami. To
tyle, jeĞli chodzi o krótkie rozwaĪania na temat fauny i flory
„uĪytecznej” dla czáowieka epoki kamienia w kontekĞcie lasów nad SzpĊgawą.
Na koniec jeszcze krótka refleksja, bĊdąca w jakimĞ
sensie podsumowaniem artykuáu i rozwiniĊciem jego tytuáu. DziĊki stosunkowo licznym wyprawom nad SzpĊgawĊ udaáo mi siĊ dostrzec piĊkno istniejącego lasu, który
wraz ze wszystkimi Īyjącymi tam zwierzĊtami tworzy
specyficzne, niepowtarzalne miejsce. Potencjalnemu czytelnikowi chciaáem przybliĪyü obszar, gdzie „wĊdrując
w czasie” moĪna przez chwilĊ oderwaü siĊ od wspóáczesnej cywilizacji. ZauwaĪyáem efekty ogromnego wysiáku
ludzi, którzy opiekowali siĊ tym lasem dawniej i, którzy
mądrze chronią go równieĪ dzisiaj. ZauwaĪyáem jednak
teĪ Ğlady tych (niestety, w ostatnich latach bardzo liczne),
dla których ten las, to idealne wysypisko Ğmieci, albo teĪ
wymarzone wrĊcz miejsce do organizowania rajdów quadami, motorami... To akurat zostawiam bez szerszego
komentarza, do indywidualnego przemyĞlenia. Nie chciaábym tylko, za jakiĞ czas, na áamach KMR napisaü artykuáu
pt. „ĝwiat, który zaginąá”.
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Bardzo dziĊkujĊ panu Janowi Klausowi – leĞniczemu (leĞnictwo Máynki) za szereg cennych uwag i wskazówek, bez
których ten artykuá byáby znacznie uboĪszy.
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Referat oparty na ksiąĪce Romana Landowskiego „Dawnych obyczajów rok caáy. MiĊdzy wiarą,
tradycją i obrzĊdem”.

PATRYCJA HAMERSKA

Wielkanoc na Kociewiu
Wielkanoc to najwaĔniejsze i najstarsze Ĉwiöto
obchodzone w koĈciele katolickim. Czy rzeczywiĈcie dla praktykujñcych katolików jest ono waĔne?
Czy przypadkiem przepych i wielobarwnoĈè
Ĉwiñt BoĔego Narodzenia nie sñ
dla nas bardziej atrakcyjne?
To tylko jedno z wielu pytaþ, jakie nasuwajñ
mi siö po przeczytaniu ksiñĔki Romana Landowskiego „Dawnych obyczajów rok caäy.
Miödzy wiarñ, tradycjñ i obrzödem”.

O

pis Ğwiąt Wielkiej nocy pragnĊ rozpocząü od Niedzieli Palmowej. Nazwa tego dnia pochodzi od
wprowadzonego w XI wieku zwyczaju ĞwiĊcenia
palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Zbawiciela do Jerozolimy, który poprzedzaá Jego MĊkĊ i ĝmierü na KrzyĪu.
Witające go táumy rzucaáy na drogĊ páaszcze oraz gaáązki.
O uroczystym wjeĨdzie Pana Jezusa do Jerozolimy piszą
wszyscy czterej EwangeliĞci.
Od soboru Nicejskiego (325 r.) Wielkanoc jest ĞwiĊtem
ruchomym. Obchodzi siĊ je w pierwszą wiosenną niedzielĊ
po peáni ksiĊĪyca. Zdarza siĊ takĪe, Īe przypada ona jeszcze
(tak jak w tym roku) w zimie.
KiedyĞ (niestety teraz juĪ takie przesądy powoli zanikają) wierzono, Īe pogodna Palmowa niedziela to zwiastun
urodzaju:
Pogody w kwietne niedziele
wróĪą urodzajów wiele.
Wierzono równieĪ, Īe poĞwiĊcone w niedzielĊ kociewskie palmy, jakĪe inne od tych jerozolimskich, bowiem wielokolorowe lub teĪ wykonane z gaáązki wierzbiny, zdobiące
wejĞcia do domostw, odpĊdzaáy wszelkie záe moce. Przy
pomocy gaáązek wierzbowych, jak pisze Landowski wypĊdzano teĪ bydáo na pierwszy wiosenny wypas.

A co najchĊtniej jadano
przez caáy Wielki TydzieĔ?

B

yáa to znana od wieków praĪonka (praĪone ziarna
zbóĪ) i postna bryja. Postna bryja to z kolei rozdrobnione i rozgotowane ziarno (gotowano ją jeszcze dáugo po odparowaniu wody). Warto równieĪ w tym
miejscu dodaü, Īe dawniej ludzie w czasie Wielkiego Tygodnia ograniczali o wiele bardziej jedzenie. R. Landowski pisze, Īe nawet garnki gospodynie wyciągaáy dopiero
w sobotĊ.
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A jak wyglądaáy ostatnie dni
Wielkiego Tygodnia?

M

am tutaj na myĞli Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i Wielką SobotĊ. W czasie tych trzech
dni najlepiej widaü jak bardzo bliskie związki
są nadal miĊdzy religią chrzeĞcijaĔską a starosáowiaĔskimi
wierzeniami, zwyczajami. Jako przykáad podaje Landowski
chociaĪby zwyczaj sadzenia w okresie Wielkiego Tygodnia
kwiatów i przeróĪnych krzewów. UwaĪano bowiem, Īe
wówczas bĊdą one dorodne i zdrowe. Podobno najlepszym
dniem na tego typu ogrodnicze eksperymenty byá Wielki
Czwartek. Wielki Czwartek to bardzo pracowity dzieĔ, poniewaĪ poza sadzeniem krzewów zajmowano siĊ równieĪ
barwieniem jajek. I jak siĊ okazuje, tak naprawdĊ u nas
na Pomorzu najbardziej popularne jajka wielkanocne byáy
w zasadzie jednokolorowe. Aby jednak naszym kociewskim
gospodyniom nie zbyt áatwo, to barwniki wykorzystywane
do barwienia jajek musiaáy byü pozyskiwane z naturalnych,
roĞlinnych barwników. Cháopcy, którzy mogli czuü siĊ znudzeni barwieniem jajek wymykali siĊ z domu do lasu, by
przygotowaü siĊ juĪ do dyngusowego poniedziaáku. Podobno dyngusowe biczowanie rozpoczynano juĪ w Wielki
Piątek. Do dzisiaj pamiĊtam wierszyk, którego uczyáa mnie
babcia:
ChodzĊ ja tu po Dyngusie opowiadam o Chrystusie
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek miaá
Pan Jezus wielki smutek,
a po smutku wielkie rany,
bądĨmy wszyscy ChrzeĞcijany.
Wielki Piątek to czas smutku i Ğcisáego postu. Dawniej
jadano tylko suchy chleb i pito wyáącznie wodĊ. Teraz, niestety, dopuszcza siĊ jeden bardziej obfity posiáek dziennie.
Poza tym powstrzymywano siĊ od wykonywania prac domowych tj. sprzątanie. Z reguáy zamiatano podáogĊ krótko
przed wschodem sáoĔca, a Ğmieci zostawiano za ogrodzeniem gospodarstwa.
W Wielki Piątek milkáy dzwony. Dzwony i muzykĊ zastĊpowano kiedyĞ koáatkami. MáodzieĪ ogáaszaáa wówczas
ĪaáobĊ. We wszystkich gospodarstwach gaszono takĪe paleniska, a rozpalano je ponownie w sobotĊ. Bardzo podoba
mi zwyczaj kreĞlenia w Wielką Sobotą wĊglem na chatach
i stodoáach znaku krzyĪa.
Nie tylko ogieĔ odgrywaá istotną rolĊ w tradycji, ale
równieĪ woda. I tak, zgodnie z ludowymi wierzeniami,
w Wielką SobotĊ o póánocy dziewczĊta wybieraáy siĊ do najbliĪszego strumienia, zanurzaáy siĊ w wodzie, a nastĊpnie
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ZWYCZAJE I OBRZõDY
napeániaáy wodą przyniesione ze sobą dzbany. Wracając do
domu nie wolno byáo siĊ odwracaü i trzeba byáo zachowaü
ciszĊ, co w przypadku kobiet byáo nie lada wyzwaniem. Ludzie wierzyli w niezwykáą moc wody.
W czasie trwania Wielkiego Tygodnia pieczono równieĪ Paski – specjalne chlebki. Paska musiaáa byü gotowa
do Wielkiej Soboty. Byáa ona wypiekana z razowej mąki
pszennej, gryczanej albo Īytniej. Chleb ten spulchniano naturalnym zakwasem, a potem droĪdĪami. Do pieczenia chleba wymagana byáa bezwzglĊdna cisza. Poza tym w trakcie
wyrabiania i pieczenia chleba w izbie nie mógá przebywaü
Īaden mĊĪczyzna. Nieposáusznym cháopcom groziáa przykra
dolegliwoĞü, a dorosáym mĊĪczyznom siwe wąsy.
Zdobienie chlebków byáo zadaniem máodych mĊĪatek. To one smarowaáy go z wierzchu sáoniną i dekorowaáy pieczonym krzyĪem. Dobrze byáo, gdy Paska byáa
rumiana i dobrze wyroĞniĊta. Jednak gdy na poĞwiĊceniu
w koĞciele moĪna byáo doliczyü siĊ 24 przypalonych chlebów to oznaczaáo to upalne lato. Zdarzaáo siĊ, Īe pieczono
teĪ maáe buáeczki zwane „kukucami” (nazwa pochodzi od
cháopców, którzy podglądali zaradne gospodynie kukając
zza okna).

A co z sobotnią ĞwiĊconką?

P

oczątki tego obrzĊdu siĊgają podobno VIII wieku,
do Polski przywĊdrowaá jednak ów zwyczaj dopiero
w XIV wieku. Najpierw, jak pisze Landowski ĞwiĊcono tylko Baranka, potem stopniowo dodawano kolejne
pokarmy. Pokarmy przeznaczone do poĞwiĊcenia wkáadano
do wiklinowego koszyczka, wyĞcieáano go biaáą serwetą. Do
koszyka wkáadano 7 potraw:
Ɣ chleb – pokarm niezbĊdny do Īycia, gwarantowaá dobrobyt i pomyĞlnoĞü, symbolizuje Chrystusa, Paska
Ɣ jajko – symbol Īycia, zwyciĊstwa nad Ğmiercią
Ɣ sól – chroni przed zepsuciem, odstrasza wszelkie záo
Ɣ wĊdlina – zapewnia zdrowie, páodnoĞü i dostatek
Ɣ ser – dobry rozwój zwierząt hodowlanych, symbol przyjaĨni miĊdzy czáowiekiem i przyrodą
Ɣ chrzan – krzepa, zdrowie fizyczne
Ɣ ciasto – symbol umiejĊtnoĞci i doskonaáoĞci.
Zwyczaj ĞwiĊconki nie byá znany na Pomorzu. PrzywĊdrowaá on do nas po 1920 roku. Przedtem bowiem przed
Ğniadaniem najstarszy mĊĪczyzna kropiá stóá ĞwiĊconą
wodą.
PrzejdĨmy zatem do rezurekcji i tej... weselszej czĊĞci
Ğwiąt.
Rezurekcja (zmartwychwstanie) pojawiáa siĊ w Polsce
dopiero w XIII wieku. Jest to pozostaáoĞü misteryjnego,
Ğredniowiecznego widowiska. NaboĪeĔstwo rezurekcyjne
rozpoczyna siĊ o 22:00 a koĔczy o 0:00. KiedyĞ, miĊdzy
godz. 3:00 a 5:00 w niedzielĊ wielkanocną cháopcy urządzali gáoĞne przemarsze z bĊbnem, by zbudziü mieszkaĔców
na rezurekcjĊ. Dawniej rezurekcja odbywaáa siĊ dokáadnie
godzinĊ po wschodzie sáoĔca. Po mszy zasiadano do wspólnego Ğniadania.
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A jakie potrawy byáy widoczne na Ğwiątecznym
stole i jak ów stóá wyglądaá?

S

tóá zazwyczaj byá nakryty biaáym obrusem. Nie
byá to jednak obowiązek. Zdarzaáo siĊ teĪ, Īe stóá
nabieraá báĊkitnego lub teĪ kremowego koloru. Na
Ğrodku stoáu staá koszyk z pisankami, barankiem cukrowym
(dawniej baranka formowano z masáa). Koszyk wyĞcieáano sianem, ĞwieĪym mchem albo rzeĪuchą ogrodową. Na
wielkanocnym stole nie mogáo zabraknąü równieĪ bukietu.
Nie byá to jednak bukiet kwiatów, ale bukiet skáadający siĊ
z przeróĪnych zióá. Na stole umieszczano równieĪ ĞwiecĊ
wielkanocną. Przy zapalonej Ğwiecy odczytano najpierw
fragment Ewangelii mówiącej o Zmartwychwstaniu, nastĊpnie najstarszy mĊĪczyzna w rodzinie kropiá stóá wierzbinową gaáązką, zanurzoną uprzednio w wodzie ĞwiĊconej. Po
poĞwiĊceniu stoáu wspólnie odmawiano razem modlitwĊ. Po
modlitwie mama wyjmowaáa z koszyka jajko i dzieliáa je na
tyle czĊĞci, ilu jest domowników i podawaáa dalej talerzyk
ojcu, który rozpoczynaá skáadanie ĪyczeĔ.
KaĪdy z nas wie zapewne jakie obowiązki spoczywają
na nas w Szmaguster (z niem. trącenie). Na początku muszĊ
jednak PaĔstwa rozczarowaü. OtóĪ... Polewanie wodą jest
zwyczajem importowanym po 1920 roku. Dzisiaj teĪ, jak pisze Landowski, nie odróĪnia siĊ Ğmigusa od dyngusa. Dyngus oznacza zatem wykupne (datek dla cháopców odwiedzających domy). Dopiero potem doáączono pogaĔski zwyczaj
oblewania siĊ wodą. Z kolei szmaguster jest pamiątką mĊki
Chrystusa. DziewczĊta odwdziĊczaáy siĊ cháopcom w trzeci
dzieĔ Ğwiąt. Obecnie wiele PaĔ zaniedbuje ten wprowadzony przed kilkoma wiekami obowiązek.
Wiele z tych zwyczajów, które PaĔstwu przedstawiáam, są obecne takĪe w moim domu. PowyĪej przytoczyáam PaĔstwu fragment piosenki, której uczyáa mnie babcia
przy malowaniu pisanek. Ta wersja znacznie róĪni siĊ od tej
„ksiąĪkowej”. Dla mnie ta druga jest mniej istotna. Dlaczego? Dlatego, Īe ta Ğpiewana/recytowana przez moją babciĊ
jest dla mnie najbardziej cenna i autentyczna. Powiedziaáam
to przy okazji omawiania zwyczajów boĪonarodzeniowych,
ale powtórzĊ równieĪ teraz: To od PaĔstwa w duĪej mierze zaleĪy, czym tak naprawdĊ ĞwiĊta wielkanocne bĊdą
dla waszych dzieci i wnuków. I proszĊ mi uwierzyü... Te
wspomnienia wspólnych przygotowaĔ do Ğwiąt, koszyk ze
ĞwiĊconką, malowanie jajek, czy teĪ dziadek z gaáązkami
brzózki smagający mnie w poniedziaáek, to jedne z moich
najpiĊkniejszych wspomnieĔ i mam nadziejĊ, Īe PaĔstwa
wnuki i dzieci równieĪ takie wspomnienia posiadają.
Przeminiemy i to bardzo szybko, ale zostawmy czĊĞü siebie ludziom, których kochamy nie tylko na fotografiach, ale
równieĪ w postaci tradycji, które oni bĊdą kultywowaü tylko
dlatego, Īe to wáaĞnie my pokazaliĞmy im caáe ich piĊkno.
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JAN EJANKOWSKI

Jak doszáo do zorganizowania
I Przeglądu Zespoáów Kociewskich
w Piasecznie
czĊĞü I

W

listopadzie 1993 roku przedstawiáem propozycjĊ kiej Kapeli Kociewskiej, szkolnego zespoáu kociewskiego
zorganizowania I Przeglądu Zespoáów Kociew- z Gniewu, zespoáu Ğpiewaczego „Czerwona JarzĊbina”
skich w Piasecznie ks. prob. dr. Kazimierzowi z Milejewa, chóru „Cor Matris” z Czarnej Wody (z kociewMyszkowskiemu i jego wikariuszowi ks. mgr. Januszowi skim programem) i maáe i duĪe „Piaseckie Kociewiaki”.
Lipskiemu, którzy w peáni poparli pomysá. Ustalono, Īe KaĪdy zespóá z rąk organizatorów otrzymaá krysztaáowy puI Przegląd winien siĊ odbyü za rok, w niedzielĊ 18 wrzeĞnia char, oszklony obrazek Wáadczyni Kociewia i pamiątkowy
1994 roku.
dyplom autorstwa ks. wikariusza Janusza Lipskiego. Byáa
1 lutego 1994 roku w OĞrodku Tradycji Kóáek Rolni- kieábaska, sztuczne ognie, jak za czasów Kraziewicza, i spoczych w Piasecznie odbyáo siĊ pierwsze zebranie organi- tkanie organizatorów z udziaáem ks. biskupa Piotra Krupy
zacyjne, na którym uczestniczyli przedstawiciele Towarzy- i wicewojewody prof. Józefa Borzyszkowskiego. Mówiono
stwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej: Edmund Falkowski, o zorganizowaniu I Kongresu Kociewskiego.
Ryszard Szwoch, Józef Milewski, Jerzy Cherek, burmistrzoDo prac przygotowawczych II Przeglądu Zespoáów
wie: Andrzej Grzyb z Czarnej Wody i Maria GórzyĔska Kociewskich aktywnie wáączyli siĊ Ğp. Roman Landowski
z Gniewu oraz miejscowy aktyw. Zebrani w peáni poparli z Tczewa i Piotr Laniecki z Morzeszczyna.
naszą inicjatywĊ.
Ustalono, Īe I Przegląd Zespoáów Kociewskich ku czci Wáadczyni Kociewia bĊdzie powiązany z 165. rocznicą urodzin Juliusza Kraziewicza
i z dziesiĊcioleciem „Piaseckich Kociewiaków”.
Zdecydowano równieĪ, Īe rodzący siĊ przegląd
zostanie wpleciony w prace przygotowawcze
I Kongresu Kociewskiego.
W
drugim
zebraniu
organizacyjnym
(17.05.1994) uczestniczyli sponsorzy: Marek
Gáowala – wáaĞciciel cegielni w Opaleniu i Piotr
Haáuszczak – prezes Wojewódzkiego Związku
Rolników w GdaĔsku.
Na kilka dni przed planowanym przeglądem
w wywiadzie dla „Dziennika Baátyckiego” m.in.
powiedziaáem: Do Piaseczna zaprosiliĞmy oprócz
Udziaá „Piaseckich Kociewiaków” w II Przeglądzie Zespoáów
zespoáów folklorystycznych takĪe przedstawicieli
Folklorystycznych, Piaseczno 1995 r.
samorządów z Kociewia. JeĪeli przyjadą, bĊdziemy wspólnie zastanawiaü siĊ jak utworzyü kalendarz imprez kociewskich na przyszáy rok. Musimy
teĪ doprowadziü do I Kongresu Kociewskiego.
(J. Zióákowski, Powrót do kociewskiego folkloru,
„Dziennik Baátycki”, 16.09.1994, s. 7).
I Przegląd Zespoáów Kociewskich ku czci
Wáadczyni Kociewia odbyá siĊ w niedzielĊ 18
wrzeĞnia 1994 roku, w niedzielĊ koĔczącą wielki piasecki odpust. W mszy przy Studzience,
sprawowanej przez ks. biskupa Piotra KrupĊ,
uczestniczyáy kociewskie zespoáy wraz z chórem „Cor Matris” z Czarnej Wody, który Ğpiewaá
pieĞni maryjne.
Potem na placu przy OĞrodku Tradycji Kóáek Rolniczych odbyáy siĊ wystĊpy aktualnie
Ks. Myszkowski po wystĊpie z „Czerwoną JarzĊbiną”
dziaáających na Kociewiu zespoáów: Starogardz-
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Jan Ejankowski, otwiera III Przegląd

W „Gazecie Tczewskiej” z dnia 14.09.1995 roku ukazaáo
siĊ zaproszenie na II Przegląd (17.09.1995). U góry: I Kongres Kociewski, a pod nim program imprezy. Napis I Kongres Kociewski umieszczono na zaproszeniach i afiszach.
W II Przeglądzie wystąpiáy zespoáy: „Bukowiacy” z Bukowca koáo ĝwiecia, „Kolejarz” z Tczewa, zespoáy z Gniewu, „Czerwona JarzĊbina”, Starogardzka Kapela Kociewska
i „Piaseckie Kociewiaki”. Uczestniczące zespoáy z rąk sponsorów, oprócz pucharów i dyplomów, otrzymaáy przepiĊkne
koáa sterowe (Īeglarskie).
III Przegląd odbyá siĊ z udziaáem jurorów, poprzedzony
mszą „kociewską” w koĞciele, którą sprawowaá rodowity
Kociewiak – ks. Henryk Mross z Pelplina. Wystąpiáo razem
szeĞü zespoáów: z Lubichowa, Starogardu Gd., Gniewu, Przysierska koáo ĝwiecia i po raz trzeci „Czerwona JarzĊbina”.
Jerzy Krauze w artykule pt. „W Piasecznie byáo „po naszamu” m.in. napisaá: Wiele wskazuje na to, Īe tegoroczny
Przegląd Zespoáów Kociewskich, zorganizowany w dniach
14 i 15 wrzeĞnia staá siĊ momentem przeáomowym dla dalszych losów imprezy, Īe byáo to autentyczne ĞwiĊto kultury
ludowej. („Nowiny Gniewskie”, nr 10/1996, s. 6-7.
Podobnie dziaáo siĊ na IV Przeglądzie w dniach 20 i 21
wrzeĞnia 1997 roku w Piasecznie. Krystyna Paszkowska
w artykule pt. „TaĔce, Ğpiewy i gadki „po naszamu” napi-

5. grudnia 2009 roku „Piaseckie Kociewiaki” – najstarszy zespóä ludowy w regionie – ochodziä jubileusz 25-lecia
dziaäalnoĈci artystycznej. W sali Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie odbyä siö uroczysty wystöp grupy.
Zespoäowi przygrywaäa kapela rodzinna Mielke, która
równieĔ tego dnia obchodziäa 10-lecie pracy w „Piaseckich
Kociewiakach”. Jadwiga Mielke zastñpiäa zmaräego, zasäuĔonego harmonistö Teofila Watkowskiego.
Choreografem zespoäu jest Mirka MĂller ze Starogardu
Gdaþskiego. W ciñgu swojej 25-letniej dziaäalnoĈci zespóä
opanowaä ponad 40 taþców, w tym 25 kociewskich.
Z okazji Jubileuszu wydano pamiñtkowñ publikacjö
„25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009)” autorstwa Jana Ejankowskiego, którñ moĔna byäo nabyè podczas
koncertu. Krótkñ recenzjö tej ksiñĔki przedstawiä senator RP
Andrzej Grzyb. Dochód z publikacji bödzie przeznaczony na
dziaäalnoĈè zespoäu.
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SoliĞci zespoáu kociewskiego
z Lubichowa

saáa: Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych
w Piasecznie w tym roku wykroczyá poza dotychczasowe ramy.
W konkursie uczestniczyáy nie tylko, jak w trzech poprzednich edycjach, grupy taneczne i wokalne. Wystąpiá takĪe chór
i zespóá teatralny z Pszczóáek, który zaprezentowaá nie tylko
kociewski humor. („Dziennik Tczewski”, nr 3 z 3.10.1997,
s. 4). Ten kociewski, autentyczny humor bardzo przypadá do
gustu licznie zebranym widzom.
Zapoczątkowane w 1994 roku kociewskie przeglądy
w Piasecznie na trwale zapisaáy siĊ w kalendarzu kociewskich imprez na dany rok. Ich celem jest pielĊgnacja dorobku poprzednich pokoleĔ Kociewia. Pomagają Kociewiakom (szczególnie máodszym) w zakorzenieniu siĊ, tak
istotnym w rozwijaniu Ğrodowiskowych, samorządowych
inicjatyw. Dają odpowiedĨ na pytanie: kim jestem, czego
mam strzec.
Wszystko to staáo siĊ moĪliwe dziĊki sponsorom, o których szerzej w nastĊpnych odcinkach napiszĊ i ludziom, dla
których Kociewie jest ich autentyczną, maáą ojczyzną...
ħródáa:
Protokoáy z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego.
Zaproszenia, afisze, zdjĊcia w zbiorach Muzeum Ruchu Ludowego
w Piasecznie.

Jan Ejankowski,
25-lecie Piaseckich
Kociewiaków
(1984-2009),
Wydawnictwo
„Bernardinum”
Pelplin 2009,
form. 14,5 x 20,5 cm,
opr. miĊkka, s. 120, il.
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PIOTR W. LORKOWSKI

Natura i kultura
w poezji Franciszka Kameckiego
(gáosy krytyczne)
1. TwórczoĞü liryczna ksiĊdza Franciszka Kameckiego
nie po raz pierwszy staje siĊ przedmiotem refleksji uczestników czarnowodzkiej biesiady literackiej. Wnikliwymi, rzetelnymi przemyĞleniami syntetycznie ujmującymi caáoĞü dzieáa
poety z Gruczna w maju 1998 dzieliá siĊ ze swoimi sáuchaczami Kazimierz Nowosielski1. Od tego czasu, zwáaszcza po
Ğmierci Jana Twardowskiego (2006), nurt poezji kapáaĔskiej
zmienia kierunek. Dlatego zachodzi koniecznoĞü ponownych
odczytaĔ. Bo takĪe dziĊki nim poezja moĪe mówiü ĞwieĪym
gáosem. Sprzyja temu sam autor, przypominający siĊ czytelnikowi juĪ to kolejnymi nowymi publikacjami, juĪ to starannie skomponowanymi wyborami tekstów wczeĞniejszych.
Powtórna ich lektura pokazuje coraz silniejszy związek poetyckiej wyobraĨni Kameckiego z okolicami maáej parafii
w Grucznie na poáudniowych kresach kociewskiego regionu,
w Dolinie Dolnej Wisáy, skąd widaü juĪ Cheámno – pomorską JerozolimĊ. GrucznieĔska plebania, goĞcinna dla ksiąĪek
i ludzi, coraz bardziej staje siĊ Ğrodkiem jego Ğwiata. W powstające tu wiersze, przez czas dáugi skupione na dylematach
cywilizacyjno-kulturowych, zaczĊáy siĊ wplataü obrazy natury. Gáównie dolnowiĞlaĔskiej, ale i tej z Borów Tucholskich,
z rodzinnych okolic poety.
2. Aktualizując zatem nasze czytelnicze doĞwiadczenia
wejdĨmy najpierw w
[…] pejzaĪ osobisty
Tutaj w Grucznie, w Polednie, w pradolinie Wisáy.
Porozmawiamy z ziemią, wodą i powietrzem
Wieczorem parów cichnie, jest nawet bezwietrznie.
Siądziesz pod lipą goĞciu, pod wieĪą koĞcioáa,
I razem z miejscowymi. I ktoĞ ciĊ wywoáa.
ZupĊ z rosoáu poda, a nie bĊdzie sáona.
I zjesz powidáa Ğwieckie, jabáka, winogrona.
Usáyszysz dzwony, Ğpiewy, szum skrzydeá anioáów.
U nas jest drugi pejzaĪ, obok ciaá Ğpią dusze.
Wychodzą nocą, pĊdzlem malują krajobraz.
I jest piĊkny jak tĊcza.
Jak Ğmiech Pana Boga2.
Przytoczony fragment wiersza pisany, jak sáyszeliĞmy,
regularnym trzynastozgáoskowcem, Ğwiadczy nie tylko
o formalnych powiązaniach poezji Kameckiego z najĞwietniejszymi tradycjami polskiej wersyfikacji, nie tylko odsyáa
do tradycji czarnoleskiej, lecz stanowi ciekawą realizacjĊ
odwiecznego, klasycznego toposu locus amoenus, „miejsca
przyjemnego”. Oczekującego na tych, którzy są gotowi radowaü siĊ rozmowami z Īywioáami oraz przyjemnym biesiadowaniem. Miejsca pozostającego pod opieką dobrych
duchów. Zamieszkanego równieĪ przez tych, co spoĞród Īywych odeszli, niemniej wciąĪ zaznaczają tu swoją obecnoĞü
w piĊknie krajobrazu pochodzącym od samego Stwórcy.
Dlatego ten uduchowiony pejzaĪ odbija w sobie áad kosmosu, jego pogodną harmoniĊ.
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Jednak poezja Kameckiego przypomina takĪe, Īe prawdziwym czáowieczym przeznaczeniem, losem jest dociekaü;
wzorem Eklezjasty – badaü sprawy na ziemi. Wówczas zstĊpując pomiĊdzy pĊdraki, zielsko i ciszĊ, odczytuje znaki przyrody, interpretuje zaszyfrowane w nich egzystencjalne sensy.
Wtedy natura staje siĊ inspiracją przenoĞni opisujących sytuacjĊ czáowieka, znikomoĞü, marnoĞü jego kondycji:
ja pĊdrak
w piasku torfie i glinie
w podziemiach, gdzie drĪy
serce planety
po deszczu wypeázam na trawĊ
i oblizujĊ siĊ sáodyczą Ğwiata
szpadą wykopany
wrzucony do sáoika
naciągniĊty na haczyk
utopiony w jeziorze po to
by ryba mnie zjadáa
ja pokarm i ĪywnoĞü i zasadzka
taki co traci Īycie,
aby inni mogli Īyü
uĞmiercony
sproszkowany w urnie
proszący o miáosierdzie dla siebie
i caáego Ğwiata
[…]
czoága siĊ do ostatniej przeszkody
– do Ğmierci – aby ją pokonaü
i pokazaü piĊü talentów
podczas szansy na sukces3.
Smutna to konstatacja, wyprowadzona z twardych, biologicznych reguá Īycia i niestrudzonego, nieodzownego
umierania „wszelkiego ciaáa”, ale byü moĪe z tego stwierdzenia skonfrontowanego z ewangeliczną nadzieją na nowe
niebo i nową ziemiĊ, wypáywa siáa, z jaką liryka Kameckiego stawia najwaĪniejsze pytania i formuáuje najistotniejsze
postulaty etyczne.
Do porządku natury przynaleĪą tu równieĪ zmysáy. Jako
przyczyna upadku w grzech, tylekroü potĊpiane przez manichejsko zorientowanych moralistów, tutaj dostĊpują rehabilitacji, gdyĪ dostarczając wraĪeĔ, budują ĞwiadomoĞü,
prowadzą do rozeznania caáego bogactwa, nieskoĔczonoĞci,
wiecznoĞci, jaka staáa siĊ udziaáem czáowieka. Idąc dalej:
ĞwiadomoĞü pozwala czáowiekowi rozpoznaü Boga, dostarcza rozumnych dowodów na jego cichą obecnoĞü we wszystkim, co stworzone4. Stąd páynie odwaga, bezpretensjonalnoĞü,
z jaką Kamecki zaprasza do wiersza zapachy, smaki, wspomnienia podróĪy, spacerów lub dziewczĊcej urody, traktując
je jak Ğlady kogoĞ mądrzejszego5. Fragmenty BoĪego planu
Ğwiata, przez chwilĊ udostĊpnionego do wglądu naszej wraĪ-
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liwoĞci. Pomocnego takĪe w godzeniu siĊ z wáasnym ciaáem:
dolegliwym, dotkliwym, fizycznie uáomnym, które mimo to
(a moĪe wáaĞnie dlatego) jest prawdą o duszy6.
JuĪ wczeĞniej zwrócono uwagĊ na franciszkaĔską postawĊ poety wobec Ğwiata, na pochwaáĊ stworzenia, na akceptacjĊ wspóáistnienia czáowieka z naturą7. Obcowania,
niekiedy kumpelskiego, rubasznego – jak w wierszu „Pies
Jory”8, eksponującego cielesne odruchy i potrzeby. RównieĪ
w tych potrzebach, odruchach, przypominają wiersze autora
„Skargi ksiĊdza”, tkwi prawda o przyrodzonym braterstwie
wszystkich Īywych istot.
3. Gdyby autorowi „Sancza i oceanu” zadano to samo
pytanie, które w waĪnej niegdyĞ ksiąĪce postawiá Jacek
WoĨniakowski9, a mianowicie: czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna, sądzĊ, Īe odpowiedziaáby na nie
twierdząco. Odpowiadaá na nie wieloma swoimi wierszami.
Zresztą nie tyle moĪe sama kultura jest dla niego istotna, ale
uczestnictwo w niej, jej rozumiejąca recepcja polegająca na
wejĞciu w dialog z przekazami kulturowymi, na bezustannych próbach ich interpretacji.
PostawĊ hermeneuty, komentatora czy interpretatora wyczuwa siĊ w wierszach nawiązujących do osobistych lektur.
Lista Īywo recypowanych przez poetĊ autorów imponuje rozlegáoĞcią. Liryczne „ja” pozostaje tutaj czáowiekiem ksiąĪkowym, gorliwym czytelnikiem Camusa, Pascala, Parmenidesa, Augustyna, Saint Exupéry’ego, Claudela, Cervantesa,
Czesáawa Miáosza, Jeana Cocteau, nawet Franciszka Villona.
Czego u nich szuka? Nie inspiracji, jak by siĊ zrazu zdawaáo, ale partnerstwa w refleksji. Czytane przez siebie wiersze, powieĞci, rozprawy filozoficzne postrzega jako punkty
orientacyjne, pomocne w okreĞleniu swego poáoĪenia poĞród
zagadek, jakie niesie ze sobą istnienie wáasne i innych. Co
ciekawe – tytuá jego pierwszej debiutanckiej ksiąĪki „Parabole Syzyfa”, odsyáa tak wprost do greckiego mitu, jak i do
gáoĞnego eseju Alberta Camusa. Ten, kto pilniej w wiersze
Kameckiego siĊ wczyta, zauwaĪy, Īe mówi w nich poeta-egzystencjalista, zatroskany o sens naszego Dasein (bycia-tu),
wypowiadający swą stanowczą niezgodĊ na nicoĞü.
PasjĊ interpretacyjną widaü takĪe w podejĞciu poety
do dzieá sztuki wizualnej, przede wszystkim przedstawieĔ
malarskich powiązanych z ikonografią chrzeĞcijaĔską (ikony)10. Niekiedy nawet, zapewne w poczuciu niedosytu, koryguje swój namysá, tworząc aĪ dwa, równolegáe wobec
siebie Ğwiadectwa odczytania11. Najciekawsze są jednak
interpretacje dalece uogólnione, funkcjonujące samoistnie.
Oto przykáad:
Nogi (Interpretacja I)
Nogi Pana Jezusa przybili Īoánierze osobno dwoma
gwoĨdziami – mówią prawosáawni. Jednym gwoĨdziem
przybito stopĊ na stopie – wedáug katolików. Z drugim
gwoĨdziem w dziobie goáąb poleciaá do Rzymu12.
AluzyjnoĞü tego wiersza rozciąga siĊ wáaĞciwie na caáą
ikonografiĊ chrzeĞcijaĔską i wzbogaca go o rys apokryficzny.

Przypisy:
1

2

3
4

5
6

7

Por. K. Nowosielski, Porządkowanie doĞwiadczeĔ. O poezji Franciszka Kameckiego, [w:] F. Kamecki, Ten co umywa nogi. Wiersze
zebrane z lat 1960-2000, Pelplin 2001, s. 405nn.
PejzaĪ osobisty, [w:] F. Kamecki, Tam gdzie pĊdraki, zielsko i cisza, Bydgoszcz, 2006, s. 17.
TamĪe, s. 68.
Por., ObfitoĞü przestrzeni, [w:] F. Kamecki, Podsáuchiwanie siebie.
Wybór wierszy, Bydgoszcz 2006, s. 31.
Por. wiersz Patrząc z wnĊtrza, jak w przyp. 2., s. 31.
Por. Skarga KsiĊdza II, [w:] F. Kamecki, Skarga KsiĊdza. Nowy
wybór wierszy, Sopot 2002, s. 22nn.
Por. P. Siemaszko, ĝwiat dobry, Ğwiat zadziwiający. O poezji Franciszka Kameckiego, [wstĊp w:] jak w przyp. 2, s. 4.
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Wyüwiczona na dzieáach sztuki wyobraĨnia Kameckiego bezbáĊdnie odczytuje zatarte Ğlady bliskiej obecnoĞci
innych kultur, w tym mennonickiej cywilizacji OlĊdrów, zamieszkujących Kociewie Ğwieckie od Chrystkowa po NizinĊ
Sartowicko-Nowską, napisze poeta:
Tutaj jakieĞ guzy wyáaĪą z wáosów trawy
menonickie bryáy jak nekrologi groble mosty
gdzieniegdzie bruki przed zagrodą
drewniane rury dawne drzewa owocowe
esy zakute we floresy wiatraki marzeĔ
nie tylko poezja nizin – wedáug uczonych –
to prawie hipotezy o wĊdrowaniu Prasáowian
pogubione czuby klompów
podkowy niderlandzkich uciekinierów13.
Fragment ten czyta siĊ wpierw jak podzwonne dla cywilizacji dziĞ juĪ w tej czĊĞci Europy archeologicznej, owianej tchnieniem dawnoĞci, chociaĪ caákowicie nowoĪytnej.
Niemniej jej dziedzictwo moĪna juĪ wiedzieü w kategoriach
dáugiego trwania. OlĊderski wysiáek, kultura materialna, od
szesnastego stulecia w niezatarty sposób okreĞliáa ksztaát
nadwiĞlaĔskiego krajobrazu, który dla proboszcza z Gruczna staá siĊ, jak juĪ wiemy, pejzaĪem osobistym, uduchowionym, w pewien sposób uĞwiĊconym.
Niezbywalnym elementem kultury pozostaje u Kameckiego jĊzyk. Idiolekt jego poezji wcháonąá mowĊ rodzinnych Borów, zaowocowaá nawet osobnym tomem
– „Borowiackim jĊzykowaniem” (1989), gdzie w wierszach
gwarowych odbijają siĊ zapamiĊtane opowieĞci, sytuacje,
wizerunki oraz mitologie dzieciĔstwa. CekcyĔskie monologi z caáą pewnoĞcią zasáugiwaáyby na gruntowną analizĊ
jĊzykoznawczą. Natomiast, zmierzając ku podsumowaniom,
wskaĪmy jeszcze na pojawiające siĊ w wierszach Kameckiego reminiscencje kultury masowej, serialowo-telewizyjnej:
Pana Batmana14, sportu15, konkursów piĊknoĞci16. Zapewne
wziĊáy swój rodowód z retoryki kaznodziejskiej, wzglĊdnie
katechetycznej. Ale Ğwiadczą o uwaĪnym wsáuchiwaniu siĊ
w dyskurs wspóáczesnej rzeczywistoĞci, bĊdącej zawsze dla
poety przyczyną rozlicznych zatroskaĔ i zachwytów, a chyba nigdy – powodem zgorszenia czy nagany.
4. Zapytajmy na koniec: dlaczego kultura jest do zbawienia potrzebna? Dlatego, pozwalają przypuszczaü wiersze
Kameckiego, iĪ pozostaje ona miejscem, gdzie poprzez znaki,
symbole, sáowa, obrazy, uwidacznia siĊ nadprzyrodzony sens
i horyzont czáowieczej egzystencji. ChociaĪ bywa skaĪona
chaosem, pomieszaniem znaczeĔ i jĊzyków, chociaĪ nie moĪe
siĊ uwolniü od lĊku, kryje w sobie równieĪ caáy skarbiec narracji, na których stoi historia Ğwiata/ i dowód, skąd jesteĞmy17.
Podobnie do zbawienia potrzeba czáowiekowi natury. Jej
odczytywanie przynosi dramatyczną, acz oczyszczającą, wiedzĊ o ĞmiertelnoĞci istot stworzonych. Z drugiej jednak strony pociesza, wskazując, Īe dane nam piĊkno i pokój przyrody
zapowiada fascynacjĊ nieba. A wspólną rolą obu – i natury,
i kultury – jest otwieranie perspektyw metafizycznej nadziei.

8
9

10
11

12
13

14
15
16
17

TamĪe, s. 48.
J. WoĨniakowski, Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?, Kraków 1988, por. zwá. s. 9nn.
Por. np. Ikony Rublowa, [w:] jak przyp. 1, s. 318.
Por. Wniebowstąpienie 1973 (zbiory prywatne). Interpretacja I;
Wniebowstąpienie 1973 (zbiory prywatne). Interpretacja II.; jak
przyp. 6, s. 52n.
Jak w przyp. 2., s. 37. Zob. takĪe: Nogi (Interpretacja II), tamĪe, s. 39.
Nad zielenią, jak w przyp. 2., s. 23.; por. takĪe wiersz Zadeptane
Ğlady (po Olendrach), tamĪe, s. 26.
Por. Mieszkam, gdzie Ğciany w kwiaty, jak w przyp. 6., s. 47n.
Por. Przedostatnia odsáona, tamĪe, s. 15n.
Por. Rozczarowanie, jak w przyp. 2., s. 43.
Por. wiersz KruĪganki, jak w przyp. 2., s. 11.
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STANISãAW SIERKO

KS. PIOTR WYSGA

Rezurekcja

Przedmowa

roztrąbią Marie
kaĪdą z tajemnic
szeptem gáoĞniejszym
od trąb Jerycha
i runą mury
obojĊtnoĞci
i zajaĞnieje
KrzyĪem MiáoĞci
Wielka Noc cicha
a ja
Tomasza niedowierzanie
wciąĪ w sercu noszĊ
i wciąĪ
na nowo
palce unoszĊ
w Zmartwychpowstanie

B

ardzo siĊ cieszĊ, Īe Autor publikacji pt.: „Staromiejska fara i klasztor dominikanów” zwróciá siĊ do mnie
z proĞbą o sáowo przedmowy.
Zarówno fara jak i klasztor podominikaĔski, są przede
wszystkim historycznym znakiem, bardzo czytelnym, ludzi
którzy mieszkając na ziemi tczewskiej zawsze pielĊgnowali te wartoĞci, które przekraczają ramy doczesnoĞci. Gdyby
mury tych obiektów mogáy chociaĪ na chwilĊ do nas przemówiü, to z pewnoĞcią usáyszelibyĞmy modlitwy tych, którzy z wielką poboĪnoĞcią i pietyzmem je wznosili, a póĨniej
sprawowali ĞwiĊtą liturgiĊ.
Styl gotycki, w którym zostaáy zbudowane oba obiekty
sakralne, powstaá w XII wieku we Francji. Jest to swoistego rodzaju architektoniczny jĊzyk, który wyraĪa przebogatą symbolikĊ i dlatego moĪna mówiü o teologii koĞcioáów
gotyckich. Zbudowane na planie krzyĪa áaciĔskiego z niespotykanymi do tej pory wielkimi oknami oraz sklepieniami
krzyĪowo--Īebrowymi tworzą przestrzeĔ strzelistą, przesiąkniĊtą mnóstwem Ğwiatáa.
Oczom wchodzących do koĞcioáa ukazuje siĊ páaszczyzna spotkania dwóch wymiarów: boskiego (niebiaĔskiego)
i ludzkiego (doczesnego). Tutaj spotykają siĊ ze sobą, mó-

O zmartwychwstaniu
szeptem krzyczeü

ALICJA GAJEWSKA

WstĊp
o zmartwychwstaniu
krzyczeü szeptem
gdy gáucho dudni
w pustym grobie
rezurekcyjny terkot werbli
co smutnych budzi
po Īaáobie
i zatrwoĪonych siáą raczy
przegraną w hymn zwyciĊstwa
zmienia
z drogi do Emaus
wraca braci
przenika Ğciany
choü z kamienia
szeptem o zmartwychwstaniu
krzyczeü
i nie baü siĊ
wáasnego cienia
krzyĪem przeĪegnaü
dni udrĊki
i z martwych powstaü
do zbawienia
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ddajemy w PaĔstwa rĊce album „WzdáuĪ doliny Wisáy”, który ma zachĊciü do odwiedzenia miejsc poáoĪonych w Dolinie Dolnej Wisáy. CzĊsto zachwycamy
siĊ odlegáymi miejscami, nie zdając sobie sprawy, Īe tuĪ obok
nas znajdują siĊ wspaniaáe okolice o niezwykáych walorach turystycznych. Publikacja „WzdáuĪ doliny Wisáy” jest krótkim
przewodnikiem po tych niezwykle urokliwych miejscowoĞciach. WĊdrówkĊ szlakiem dolnej Wisáy rozpoczynamy i koĔczymy w Tczewie, Ğredniowiecznym grodzie, obchodzącym
w roku 2010 Jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich. Jego
zabytki w wiĊkszoĞci stanowią obiekty unikatowe, równieĪ na
skalĊ Ğwiatową. Górująca nad miastem gotycka fara – peráa
sakralnych zabytków na Kociewiu, stanowi jeden z najlepiej
zachowanych obiektów na Pomorzu. Tczewski most drogowy
przez WisáĊ zostaá wpisany na listĊ miĊdzynarodowych zabytków inĪynierii budowlanej. ZachĊcam równieĪ do odwiedzenia „Fabryki Sztuk” – Centrum Wystawienniczo-Regionalnego
Dolnej Wisáy, której siedziba mieĞci siĊ w XIX-wiecznych zabytkowych budynkach dawnej fabryki wyrobów metalowych.
Ten przepiĊknie odrestaurowany unikatowy obiekt, mimo nowoczesnej aranĪacji, nadal zachowuje pierwotny klimat, bĊdąc
miejscem róĪnorodnych dziaáaĔ kulturalnych. „Fabryka Sztuk”
przyciąga wspaniaáymi wystawami i niezwykle ciekawymi za-
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wiąc jĊzykiem liturgii paschalnej „sprawy boskie ze sprawami ludzkimi”. Budynek koĞcioáa doskonale odzwierciedla wyobraĪenie ówczesnego czáowieka na temat Ğwiata
i kosmosu, moĪna wiĊc powiedzieü, Īe jest to mikrokosmos.
W centrum caáego wszechĞwiata jest Bóg, który jest „ĞwiatáoĞcią nie znającą zachodu” i dlatego koĞcioáy gotyckie są
zorientowane, a wiĊc skierowane ku wschodowi. Czáowiek
wchodzący wiĊc do Ğwiątyni (od strony zachodniej) pielgrzymuje z ciemnoĞci doczesnoĞci do Ğwiatáa Nowego Jeruzalem, które znajduje swoje uwieĔczenie w prezbiterium.
Tam bowiem sprawuje siĊ ĞwiĊtą liturgiĊ, która jest przedsmakiem liturgii niebiaĔskiej, której gáównym celebransem
jest Chrystus.
Teologia symboliki gotyku, przedstawiona tylko w wielkim zarysie, ma uwraĪliwiü czytelników niniejszej publikacji na bogactwo architektury tamtego okresu, która w przeciwieĔstwie do wielu innych budowli, pomagaáa czáowiekowi
wiary przeĪyü osobowe spotkanie ze Stwórcą wszechĞwiata
i zrozumieü prawdĊ o tym, kim jesteĞmy i dokąd zmierzamy. Dodam tylko, Īe oprócz architektury gotyckiej w naszej
farze zobaczą PaĔstwo przebogate wyposaĪenie z okresu
baroku, które pewnie wymagaáoby osobnego opracowania
naukowego.
Serdecznie dziĊkujĊ panu Józefowi Golickiemu za trud
przedstawienia najstarszych zabytków naszego miasta u progu wielkiego jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa. Wszystkim czytelnikom i tym, którzy zechcą osobiĞcie zwiedziü nasze koĞcioáy, ĪyczĊ niezapomnianych wraĪeĔ estetycznych
i gáĊbokiego przeĪycia religijnego – bo przecieĪ: „Terribilis
est locus iste, hic domus Dei est, et porto coeli” („Przedziwne jest tu miejsce, to jest dom Boga i brama nieba”).

jĊciami edukacyjnymi. To takĪe miejsce licznych spotkaĔ z artystami, podróĪnikami, przedstawicielami nauki i politykami.
Odbywają siĊ tu krajowe i miĊdzynarodowe konferencje. Organizowane są liczne promocje ksiąĪek i publikacji. W gmachu siedzibĊ swoją ma takĪe Muzeum Wisáy – jedyne muzeum
rzeki Wisáy w Polsce.
Album ma pomóc w wĊdrówce po niezwykle piĊknych
terenach wzdáuĪ królowej naszych rzek i zachĊciü do odwiedzenia równieĪ takich miejscowoĞci, jak KoĔczewice, Gnojewo, Bystrze, Mątowy Wielkie, rezerwat przyrody „Las Mątowski”, Piekáo, Biaáą GórĊ z zabytkowymi Ğluzami, Janowo,
Kwidzyn – dawny gród krzyĪacki, obecnie jedno z najbardziej
uprzemysáowionych miast na Pomorzu, Korzeniewo, Wiosáo
Maáe i Wiosáo DuĪe, Widlice, Opalenie, Gniew ze wspaniaáym gotyckim zamkiem, Walichnowy Wielkie, Rybaki oraz
GorzĊdziej.
Album zawiera fotografie najciekawszych, najcenniejszych zabytków poszczególnych miejscowoĞci. Unikalne
zdjĊcia lotnicze wykonane specjalnie na potrzeby tej publikacji bĊdą podstawą staáej ekspozycji fotograficzno-dokumetalnej „WzdáuĪ doliny Wisáy”, planowanej na dziedziĔcu „Fabryki Sztuk” Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej
Wisáy w Tczewie.
Skáadam serdeczne podziĊkowania Józefowi Zióákowskiemu – pomysáodawcy i autorowi koncepcji niniejszego albumu
oraz autorowi tekstów i zdjĊü, Kamili Gillmeister – autorce
zdjĊü oraz Kamilowi Prabuckiemu za skáad komputerowy.
Mam nadziejĊ, Īe album zachĊci PaĔstwa do odwiedzenia
malowniczej Doliny Dolnej Wisáy.

Józef Golicki, Staromiejska fara i klasztor dominikanów, Gazeta
Reklamowa. Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, Tczew 2009, form.
24 x 22 cm, s. 84, opr. twarda, il.
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Józef M. Zióákowski, WzdáuĪ doliny Wisáy, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, form. 21 x 29,7 cm, s. 124, opr. twarda, il.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Metamorfoza poety – Andrzej Grzyb (cz. I)
Tadeusza Linknera
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. II)
• Edukacja regionalna (c.d.)

Marka Kordowskiego

Marii Pajðkowskiej-Kensik

• IV Kongres Kociewski w Tczewie
• Ćwiat który nie moēe zaginðç (cz. IV)

Andrzeja Wêdzika

Z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Maágorzata Pauch

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

