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Od redaktora
Aktualny numer naszego pisma w duĔej
czöĈci omawia przebieg IV Kongresu Kociewskiego. A jakie byäy jego echa moĔecie Paþstwo
przeczytaè na str. 22-26.
Gród Sambora w dniu 8 maja 2010 roku
zainaugurowaä dzieþ kociewski, podczas którego dyskutowano na temat dziedzictwa historycznego Kociewia – jako wartoĈci naszej maäej Ojczyzny.
NajwaĔniejszym punktem Kongresu byäy
cztery debaty, trwajñce po póätorej godziny kaĔda. Niestety, zbyt krótko, by przedyskutowaè
caäoĈciowo problematykö poruszanñ podczas
nich. Niektóre dyskusje wymagaäy wröcz kilkudniowych konferencji, aby dogäöbnie omówiè temat i opracowaè zaäoĔenia. Ciekawe, ile
z nich zostanie zrealizowanych?
Mieszane uczucia budzi teĔ fakt niskiej
frekwencji zainteresowanych sprawami Kociewia, a szczególnie nauczycieli oĈciennych
powiatów. Edukacja regionalna jest dzisiaj
taka, jacy sñ nauczyciele. To oni sñ kluczem
do rozwoju wychowania regionalnego i trzeba
im w tym pomóc poprzez stworzenie odpowiedniego programu nauczania.
Ogólnie przebieg dnia tczewskiego moĔna oceniè nagatywnie. MoĔe przyczynñ
byä zbyt krótki czas na jego przygotowanie,
a moĔe sprawy naszego regionu maäo interesujñ Kociewiaków. ChociaĔ zaprzeceniem tego
stwierdzenia wydaje siö byè artykuä Andrzeja
Grzyba (str. 32) napisany w zwiñzku z Kociewskim Rokiem Kongresowym pt. „Jak siö
ma Kociewie”, omawiajñcy dziaäalnoĈè organizacji, instytucji kultury, szkóä itp. na rzecz
upowszechaniania kultury i wartoĈci regionalizmu Kociewia. Z materiaäu tego wynika,
Ĕe Kociewie przeszäo rozbudzenie, Ĕe wiedza
o Kociewiu i aktywnoĈè Kociewiaków sñ znane na Pomorzu, w Polsce i nie tylko.

Galeria DEBIUT
dziaäajñca w ramach
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
WyĔszej Szkoäy Gospodarki w Bydgoszczy
zaprasza
do wziöcia udziaäu
w konkursie plastycznym

Serce spod strzechy

I

deą konkursu jest zwrócenie siĊ w kierunku Maáych
Ojczyzn. Jego przesáanie ma korespondowaü z wymogami Unii Europejskiej káadącej nacisk na rozwój lokalnych
spoáecznoĞci i ich kultur. Celem konkursu jest propagowanie
tradycji ginących zawodów i rzemiosáa ludowego oraz przybliĪenie ich kunsztu i piĊkna szerszej grupie odbiorców.
Konkurs ma nie tylko pokazywaü piĊkno prac i mistrzostwo ich autorów, ma teĪ zwróciü uwagĊ odbiorców na kondycjĊ sztuki ludowej w róĪnych regionach województwa.
Ogáaszając konkurs mamy nadziejĊ skáoniü máodzieĪ do
kultywowania tradycji ludowej i regionalnej.
W konkursie mogą braü udziaá uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych pod opieką nauczycieli, uczestnicy zajĊü
w oĞrodkach i domach kultury oraz prywatnych atelier, pod
opieką instruktorów.
Tematem konkursu są prace plastyczne wykonane dowolną techniką, nawiązujące do tradycji i kultury regionu,
z którego pochodzą.

Prace mogą byü wykonywane
w dowolnej technice plastycznej:
 rysunkowej (np.: oáówek, piórko, tusz, wĊgiel, pastel);
 graficznej (monotypia, drzeworyt, miedzioryt, akwatinta, akwaforta, serigrafia);
 malarskiej (np.: tempera, akwarela, akryl, olej, malarstwo na szkle);
 rzeĨbiarskiej
oraz innej pokazującej warsztat sztuki ludowej.
Uczestnik moĪe dostarczyü dowolną iloĞü prac.
Termin nadsyáania prac upáywa 30.09. 2010 r.
Prace powinny byü czytelnie opisane (na odwrocie):
imiĊ i nazwisko autora, wiek (klasa), imiĊ i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca zostaáa wykonana,
nazwa i adres szkoáy.
Prace naleĪy przesáaü na adres:
WyĪsza Szkoáa Gospodarki w Bydgoszczy
– Galeria Debiut, ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz
z dopiskiem – konkurs plastyczny
„Serce spod strzechy”.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Tradycja i folklor
w dobie wspóáczesnoĞci” i jest czĊĞcią Kociewskiego Roku Kongresowego 2010.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

KRZYSZTOF F. KOWALKOWSKI

Z dziejów Obozina
c z Ċ Ğ ü II
Pod pruskim panowaniem

W

1772 roku I rozbiór Polski na prawie 150 lat oddaá Pomorze pod panowanie Prus. Aby poznaü
szczegóáowo wszystko to, co staáo siĊ przedmiotem zaboru Fryderyk II zarządziá sporządzenie w latach
1772-1773 Katastru kontrybucji Prus Królewskich. Kataster
ten dziĞ pozwala nam poznaü nazwiska wszystkich ówczesnych mieszkaĔców majątku Obozin, ich dobytek, wielkoĞü
ziemi itp. W Obozinie (Locken) i w naleĪących do majątku
pustkowiach JastrzĊbie, Janin (Janino) i KaĨmierowo (Kasimirsdorf) mieszkaáo wtedy 128 osób. Sporządzony wówczas kataster zostaá przepisany z rĊkopisu na maszynie okoáo
1900 roku i z niego pochodzą poniĪsze informacje. Niestety,
podczas przepisywania nazwiska mieszkaĔców ulegáy znieksztaáceniu, bądĨ zapisane zostaáy z uwzglĊdnieniem niemieckiej pisowni. W nawiasach podano peáne imiĊ i czasami
prawdopodobną polską pisowniĊ nazwiska50.
WáaĞcicielką majątku rycerskiego byáa wdowa Sartawska. Trudno powiedzieü czy nie miaáa dzieci, czy teĪ
juĪ siĊ wyprowadziáy z majątku, bo kataster nie wymienia
czáonków rodziny, a jedynie mieszkających w zabudowaniach dworskich 7 máodych parobków i 4 máode dziewczyny, zapewne stanowiących bezpoĞrednią sáuĪbĊ. Majątek zajmowaá obszar 16 wáók (tj. ok. 266,6 ha). Byáa tu
karczma, máyn i kuĨnia, zapewne naleĪące takĪe do niej.
Sartawska byáa wáaĞcicielką 12 koni, 17 woáów, 10 krów,
9 jaáówek, 190 owiec i 3 ĞwiĔ. Tu trzeba wyjaĞniü, Īe tak
wilka iloĞü woáów wynikaáa z faktu, Īe to one byáy wówczas siáą pociągową w czasie orki, a czĊsto ciągnĊáy takĪe
wozy z towarami. KoĔ sáuĪyá gáównie do zaprzĊgu paĔskich powozów i jazdy w siodle, choü takĪe zaczĊto ich
uĪywaü juĪ do orki.
W Obozinie byáa juĪ w 1772 roku prawdopodobnie szkoáa,
gdyĪ we wsi mieszkaá nauczyciel (Schulmeister) Math. Bordschinski (Mateusz bądĨ Maciej Bordzinski?). A zasadą byáo
w tych czasach, Īe nauczyciel mieszkaá w budynku szkoáy
albo tuĪ koáo niej. Nauczyciel mieszkaá z Īoną i 2 córkami51.
Jak czytamy w Katastrze kontrybucji Prus Królewskich
w majątku rycerskim Obozin mieszkali (Einwohner):
1. Mich. (Michaá) Liba mieszkający z Īoną i 1 córką. UĪytkowaá on dla swoich potrzeb 9 mórg ziemi, miaá 1 konia
i 1 ĞwiniĊ. Przed jego nazwiskiem zapisano Müller, co
oznacza, Īe byá on máynarzem.
2. Mich. (Michaá) Dering mieszkający z Īoną, synem
i 1 córką. UĪytkowaá on dla swoich potrzeb 6 mórg ziemi, miaá 2 konie, 1 krowĊ i 1 ĞwiniĊ. Przed jego nazwiskiem zapisano Krüg, co oznacza, Īe byá on karczmarzem (Krüger).
3. Wdowa (Witw.) po szewcu Patzinska (PaczyĔska?)
z synem, córką i parobkiem. UĪytkowaáa 6 mórg ziemi,
miaáa 2 konie, 1 krowĊ i 2 Ğwinie.
4. Johan Eseler mieszkający z Īoną, synem i 2 córkami.
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5. Christ. Kartzinski (Krzysztof KarczyĔski) mieszkający
z Īoną, synem i 2 córkami.
6. Albr. Mikofski (Albrecht-Wojciech Mikowski) z Īoną.
7. Michael Krusa (Michaá Kruza) z Īoną, synem i 3 córkami. Miaá on 1 krowĊ i 2 Ğwinie.
8. Sim. (Szymon) Woiwotka z Īoną, synem i córką. Miaá on
3 krowy i 1 ĞwiniĊ.
9. Gottfr. (Gottfyd) Hennig z Īoną córką. Przy jego nazwisku zapisano Schmidt, co oznacza, Īe byá kowalem.
10. Casm. Lublewski (Kazimierz) z Īoną synem i córką.
Miaá 1 krowĊ.
11. Albrecht Demski z Īoną i 2 synami.
12. Anton Zielinski (Antoni ZieliĔski) z Īoną i synem.
13. Joseph (Józef) Beka z Īoną i synem. Miaá on 1 ĞwiniĊ.
14. Franz (Franciszek) Manikowski z Īoną i synem.
15. Lemka – krawiec (Schneider) z Īoną.
Administratorem pustkowia JastrzĊbie byá Jac. (Jakub?)
Krusina mieszkający z Īoną. Byá on wáaĞcicielem 4 koni,
4 woáów, 2 krów, 3 jaáówek, 40 owiec i 2 ĞwiĔ. Do pomocy
w gospodarstwie miaá máodego parobka i dziewkĊ.
W JastrzĊbiu mieszkali ponadto:
1. Jacob Msta (nazwisko poprawiane rĊcznie i nieczytelne)
z Īoną i synem.
2. Johan Zwirinski z Īoną, synem i córką. Miaá 1 ĞwiniĊ.
3. Andr. (Andrzej) Glinka z Īoną i córką. Miaá 1 ĞwiniĊ.
4. I. (Ignacy?) Walbark z Īoną i córką. Miaá 1 ĞwiniĊ.
Administratorem pustkowia Janin (Janino) byá Mar.
SzczĊs. (Marcin SzczĊsny?) mieszkający z Īoną i córką. Byá
on wáaĞcicielem 4 koni, 4 woáów, 3 krów i 3 ĞwiĔ. Do pomocy w gospodarstwie miaá máodego parobka i dziewkĊ.
W JastrzĊbiu mieszkali ponadto:
1. Sim. Kruschewski (Szymon Kruszewski) z Īoną i córką.
Mieli 1 ĞwiniĊ.
2. Laurentz (Wawrzyniec) Piotrowski z Īoną i córką. Mieli
1 ĞwiniĊ.
3. Lucas (àukasz) Macka lub Mucha (tak poprawiono
nazwisko). Mieszkaá z Īoną, synem i 3 córkami. Mieli
1 ĞwiniĊ.
4. Casm. Krusa (Kazimierz Kruza) Mieszkaá z Īoną, synem
i córką. Mieli 2 Ğwinie.
5. Martin (Marcin) Barach – niestety, nazwisko poprawiane
i niepewne jest jego brzmienie. Mieszkaá z Īoną i córką.
Mieli 1 ĞwiniĊ.
6. Mart. Camolewski (Marcin Kamolewski). Mieszkaá
z Īoną i córką. Mieli 1 ĞwiniĊ.
Administratorem pustkowia KaĨmierowo (Kasimirsdorf) byá Christ. (Christoper – Krzysztof) Meyer. Mieszkaá
z Īoną i synem. Byá on wáaĞcicielem 3 koni, 2 woáów, 2
krów, 2 jaáówek i 2 ĞwiĔ. Do pomocy w gospodarstwie miaá
máodego parobka i dziewkĊ.
W JastrzĊbiu mieszkali ponadto:
1. Mart. (Marcin) Hennick z Īoną i córką. Miaá 1 ĞwiniĊ.
2. Martin (Marcin) Wesolk z Īoną. Miaá 1 ĞwiniĊ.
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3. Gottfr. Camuscheck (Gotfryd Kamuszek) z Īoną i córką.
Miaá 1 ĞwiniĊ52.
Jak widaü z powyĪszego opisu tylko 3 mieszkaĔców
uĪytkowaáo niewielki kawaáek ziemi, pozostali nie posiadali ziemi. W przewaĪającej mierze jedyny Īywy inwentarz
stanowiáa Ğwinka. Zapewne chowali jakiĞ drób, ale kataster
takiej informacji nie zawieraá. WiĊcej inwentarza posiadali
máynarz, karczmarz i wdowa po szewcu. Na uwagĊ zasáuguje informacja o dzieciach. PoĞród 45 dzieci 16 z nich to byli
cháopcy, a aĪ 29 dziewczynek.
Trudno powiedzieü, w którym roku wáaĞcicielami Obozina
zostali Narzymscy, ale musiaáo to nastąpiü po 1780 roku. Kozáowski pisze, Īe Narzymscy byli juĪ wczeĞniej w 1733 roku
wáaĞcicielami folwarku w Janinie i KaĨmierowie53. Byü moĪe
Narzymscy administrowali bądĨ dzierĪawili czĊĞü majątku
Obozin zanim stali siĊ jego wáaĞcicielami. Narzymskich jako
wáaĞcicieli Obozina w 1771 i w 1802 roku wymienia Krzepela54.
W tym miejscu naleĪy podaü wiĊcej informacji o Narzymskich,
co pozwoli wyjaĞniü ich związek z Obozinem. Ród wywodziá
siĊ z Narzymia w powiecie dziaádowskim, gdzie odnotowani
są w XVI wieku Jakub Narzymski oĪeniá siĊ okoáo 1715 roku
z Anną Czapską z pomorskiego rodu Czapskich. W 1737 roku
zostaá wojewodą pomorskim sprawując swój urząd, poáączony
ze stanowiskiem starosty grodowego skarszewskiego, do 14
czerwca 1758 roku. Najstarszy syn Jakuba i Anny – Stanisáaw
– dzierĪawiá Szczodrowo. OĪeniá siĊ z RóĪą Szubersdorf-Sartowską (Sartawską), która wniosáa mu w posagu wieĞ ĝwincz
koáo GdaĔska. Stanisáaw otrzymaá kompleks dóbr w Obozinie
w spadku po swym ojcu Jakubie55.
W 1780 roku, jak pisze wizytator Lucas Krzykowski,
w Obozinie mieszkaáo 171 katolików i 59 akatolików, zapewne ewangelików. WáaĞcicielką byáa Sartawska56. Cytowana tu wizytacja przynosi wiele informacji na temat budowy koĞcioáa w 1780 roku, dlatego warto przytoczyü w caáoĞci
i w oryginale opis koĞcioáa sporządzony przez wizytatora:
KoĞcióá OboziĔski z pruskiego muru wystawiony dachówką
pokryty w dobrey konserwacji 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. ĝciany 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 ogrodzony57.
W 1820 roku w Obozinie, JastrzĊbiu i i Janinie byáo 30
domów (zapewne tzw. czworaków). W majątku mieszkaáo
324 katolików i 10 ewangelików58.
Nie ustalona zostaáa data wydzierĪawienia przez Narzymskich Obozina Józefowi àyskowskiemu. Wiadomo, Īe byá on
dzierĪawcą na pewno juĪ w 1849 roku i dzierĪawiá majątek
przez 30 lat. W pierwszych latach páaciá on za dzierĪawĊ 4 tysiące talarów, lecz juĪ w 1849 roku grad zniszczyá mu zboĪe,
a w 1850 zostaá skazany na 6 m-cy wiĊzienia za obrazĊ majestatu króla pruskiego. W czasie jego nieobecnoĞci majątkiem
zarządzaá máodszy brat Józefa – Ignacy àyskowski59. Ignacy
byá ziemianinem, wzorowym gospodarzem, parlamentarzystą, dziaáaczem spoáecznym i jak napisaá Józef Borzyszkowski, pisarzem – duchowym wodzem Pomorzan w XIX w. Byá
on autorem m.in. podrĊcznika pt. Gospodarz Prus Zachodnich czyli poradnik gospodarski dla pomniejszych wáaĞcicieli rolniczych oraz wielu innych dotyczących rolnictwa. Byá
wspóátwórcą pisma NadwiĞlanin z dodatkiem Gospodarz. Byá
teĪ autorem poezji, a takĪe przygotowaá Elementarz polski60.
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W 1863 roku w dobrach rycerskich Obozin mieszkaáo
175 osób i byáa w nich szkoáa61. WiĊcej informacji przynosi
schematyzm diecezji cheámiĔskiej z 1867 roku. Do katolickiego koĞcioáa filialnego w Obozinie (Locken) naleĪaáy Obozin
z 162 katolikami, JastrzĊbie (Jastrzembie) z 47 katolikami i Janin (Janin) z 108 katolikami. Schematyzm nie wymienia KaĨmierowa (Kazmirau), gdyĪ mieszkali w nim tylko ewangelicy62. Ewangelicy ci swoją parafiĊ mieli w Skarszewach, gdzie
koĞcióá ewangelicki istniaá od 1551 roku63. Schematyzm podaje, Īe do katolickiej szkoáy w Obozinie uczĊszczaáo 48 dzieci
z JastrzĊbia, Janina, KaĨmierowa oraz z Karolewa (Carslhof)64.
Karolewo stanowiáo prawdopodobnie jedną czĊĞü administracyjną z majątkiem Obozin, gdyĪ nie jest odrĊbnie wymieniane
wĞród wsi naleĪących do parafii. Patronem parafii byá wáaĞciciel majątku w Obozinie Stefan Narzymski65.
Wspomniany wczeĞniej Józef àyskowski w Gazecie
ToruĔskiej w 1867 roku zamieĞciá takie oto sprostowanie:
OĞwiadczam niniejszym, Īe podpis mój pod odezwą komitetu wyborczego powiatu starogardzko-koĞcierzyĔskiego
zalecający niemieckiego kandydata X. kanonika Herzoga
z Pelplina, dostaá siĊ tylko li tylko przez niebacznoĞü moją
i dla tego takowy wyraĨnie cofam. Obozin dnia 11 lutego.
Józef àyskowski66.
M. àyskowska, zapewne córka zarządcy, byáa nauczycielką w majątku Obozin. W 1875 roku zamieĞciáa ona
w Gazecie ToruĔskiej ogáoszenie: Nauczycielka, Polka zdolna udzielaü początki w jĊzyku polskim, niemieckim, francuskim i muzyce, od czterech lat praktykująca w jednym domu,
poszukuje innego miejsca od Ğw. Jana roku bieĪ. àaskawe
oferty uprasza siĊ przesyáaü pod adresą: M. àyskowska,
obecnie w Obozinie (Locken) pr. Schöneck) West Pr.67.
Na początku XIX wieku bracia Narzymscy rozebrali
stary koĞcióá i wybudowali nowy, mniejszy. Jeszcze do lat
osiemdziesiątych XX wieku moĪna byáo dostrzec zarys fundamentów poprzedniego koĞcioáa68. W dniu 7 sierpnia 1866
roku wydano w Rzymie decyzjĊ o ustaleniu uroczystoĞci odpustowych Ğw. Michaáa w dniu 29 wrzeĞnia69. W 1868 roku
w Obozinie mieszkaáo 382 osób, z czego 374 katolików
i 8 ewangelików. Byáo tu 35 domów70.
W 1874 roku byáy prawdopodobnie jakieĞ problemy
związane z wáasnoĞcią lub eksploatacją dóbr naleĪących do
OgiĔskich, skoro wáaĞnie w tym roku zamieszczono w prasie ogáoszenie nastĊpującej treĞci: Z polecenia J. O. ksiĊĪnej
OgiĔskiej z Narzymskich w Jabáowie, wzywam niniejszym
wszystkich tych, którzy roszczą pretensje do obecnej administracji dóbr Jabáonowo, Biaáobáoty, Czekanowo i Obozin,
aĪeby siĊ z takowemi do pierwszego sierpnia r.b. pod uniknieniem korowodów do niĪej podpisanego rzecznika zgáosili.
Brodnica, dnia 6 czerwca 1874 roku. GOERIGK, rzecznik71.
Do dóbr Obozina w 1880 roku naleĪaáy takĪe folwarki:
Janin, JastrzĊbie i KaĨmierowo (KaĨmirowo). Caáy klucz
obejmowaá 1532,45 ha, z czego 794,2 ha roli, 87 ha áąk, 54 ha
pastwisk, 420,5 ha lasu, 17,25 ha nieuĪytków, 159,5 ha wody.
Czysty dochód z gruntu wynosiá 9423 marki. Klucz oboziĔski
naleĪaá wówczas do ksiĊĪnej OgiĔskiej, zaĞ dzierĪawcą klucza
byá Steffens. W majątku czynna byáa juĪ cegielnia72. KsiĊĪna
OgiĔska posiadaáa takĪe w tym czasie majątek w Jabáonowie
i áączna powierzchnia obu majątków wynosiáa 2955,51 ha73.
W okresie tym powstaáy leĞniczówki w Obozinie (Karolewie) i JastrzĊbiu.
Jak czytamy w sáowniku geograficznym z 1888 roku klucz
oboziĔski, w skáad którego wchodziáy folwarki Janin, JastrzĊbie i KaĨmirowo, obejmowaá 1532,45 ha, z czego 794,2 ha
roli, 87 ha áąk, 54 ha pastwisk, 420,5 ha lasu, 17,25 ha nieuĪyt-
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Jedna z kilku zachowanych w Obozinie poniatówek

Dawny dom mieszkalny pracowników folwarku

ków oraz 159,5 ha wody. Czysty dochód z gruntu wynosiá
9423 marki74.
W 1904 roku we wsi mieszkaáo 133 katolików i nie ustalona iloĞü ewangelików. Do szkoáy w Obozinie uczĊszczaáo
55 katolickich dzieci75. WiĊcej informacji o majątku w Obozinie przynosi Gemeindelexkon, podający dane wg stanu na
1 grudnia 1905 roku Gutsbezirke Locken z 4 zabudowaniami dworskimi zajmowaá obszar 1519,2 ha. W caáym majątku
obejmującym Janin, JastrzĊbie, KaĨmierowo byáo 47 domów
mieszkalnych i jedna inna zamieszkaáa budowla, w których
mieszkaáy 62 rodziny liczące dwie i wiĊcej osób. Razem majątek miaá 356 mieszkaĔców, w tym 175 mĊĪczyzn. Mieszkaáo tu 52 ewangelików mówiących jĊzykiem niemieckim i 299
katolików, z czego 264 mówiących po polsku, 14 po niemiecku i 21 w innym jĊzyku. Ponadto mieszkaáo tu 5 osób innego
wyznania chrzeĞcijaĔskiego. SpoĞród wszystkich wymienianych mieszkaĔców w Janinie mieszkaáo 24 ewangelików
i 153 katolików, w JastrzĊbiu 2 ewangelików i 12 katolików
oraz w KaĨmierowie 2 ewangelików i 17 katolików76.
W 1909 roku Locken Adl. Rittergut, czyli dobra rycerskie
Obozin (Locken) zajmowaáy obszar 1515,15 ha, z czego 760,98
ziemi rolnej, 89,67 ha áąk, 55,20 ha pastwisk, 428,38 ha lasów,

17,32 ha terenu zajĊtego pod drogi, zabudowania i nieuĪytki, 163,70 ha wody. Wymieniając wáaĞciciela zapisano
Fürstin v. Oginska auf Jablonowo, czyli ksiĊĪna OgiĔska
z Jabáowa. Na terenie majątku dziaáaáa cegielnia. Majątek specjalizowaá siĊ w hodowli krów rasy holenderskiej
i owiec77. KsiĊĪna OgiĔska zmaráa 19 kwietnia 1914 roku
w Jabáonowie i tam zostaáa pochowana78.
W majątku mieszkaá w 1912 roku Alkiewicz, wymieniany w tymĪe roku jako czáonek zwyczajny Towarzystwa Naukowego w Toruniu79. Nie wykluczone, Īe byá on zarządcą
majątku – albo nawet jego dzierĪawcą. W 1923 roku, o czym
mowa w dalszej czĊĞci ksiąĪki, osoba o nazwisku Alkiewicz
jest wymieniana jako dzierĪawca.
KsiĊĪna OgiĔska nie mając potomków wszystkie
swoje dobra rozdysponowaáa pomiĊdzy kuzynów. Obozin po Ğmierci ksiĊĪnej w 1914 roku dostaá radca dr Marian Karwat, który zgodnie z poleceniem ksiĊĪnej miaá
przekazaü go synom80. Tak teĪ siĊ staáo i kolejnym wáaĞcicielem majątku byá Stefan Karwat, syn Mariana i Anny
z Piwnickich81.
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JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni
do Wehrmachtu za PolskĊ walczyli
c z Ċ Ğ ü II

Józef Chrzanowski rodem z Piaseczna

U

staáa uroczyĞcie odsáoniĊta tablica pamiątkowa ku czci
polegáych polskich Īoánierzy w latach 1939-1945, rodem
z Piaseczna. Przekazaá wówczas piaseckiemu muzeum
osobiste jego odznaczenia bojowe i inne militaria.
Wtedy to redaktorowi W. Szramce z „Naszej Wsi”
powiedziaá miĊdzy innymi: Jeszcze trwaáa wojna, kiedy pochowaáem kolegów: Alfonsa ĩeglarskiego i Stanisáawa Jaworskiego. Do dziĞ opiekujĊ siĊ ich grobami
i grobami innych Īoánierzy – Polaków (...). Potem przywiozáem rodzicom polegáych ziemiĊ z miejsca, gdzie zginĊli i z miejsca spoczynku (...). ChĊtnie goszczĊ u siebie
krajanów, nie tylko z Piaseczna. PrzyjeĪdĪają do mnie
filmowcy.
Dom Józefa w Aschendorf byá zawsze otwarty dla rodaków. Kiedy przed laty „Czoáówka” krĊciáa film o polskich pancerniakach, nie tylko udostĊpniá goĞciom mieszkanie, ale jeĨdziá z nimi po polskich cmentarzach i byá
autentycznym przewodnikiem po polach bitew.
Ja równieĪ goĞciáem u Albina Lorbieckiego w BĘrger
i Józefa Chrzanowskiego w Aschendorf. Dane mi byáo záo-

rodziá siĊ 12 paĨdziernika 1919
roku w Piasecznie. Ojciec jego byá
znanym murarzem. NastĊpnie wraz z rodziną
zamieszkaá w Tczewie
przy ulicy Sobieskiego
nr 37/3. Józef miaá jednego brata, Jana, który
siedem lat temu zmará
w Tczewie.
Do momentu wcielenia do Wehrmachtu Józef
Chrzanowski pracowaá w Tczewie jako palacz na parowozie. Po dezercji z niemieckiego wojska wstąpiá do I Dywizji Pancernej gen. Stanisáawa Maczka. SáuĪyá jako sanitariusz w Batalionie Strzelców Flandryjskich. Braá udziaá
w wyzwoleniu Bredy
i innych miejscowoĞci na
terenie Holandii i Niemiec (rejon póánocno-zachodni). Po zakoĔczeniu
wojny, wspólnie z mieszkaĔcem Piaseczna, Albinem Lorbieckim, sáuĪyá
nadal w polskim wojsku
okupacyjnym w rejonie
BĘrger, Aschendorf i to
aĪ do 1947 roku. Pojąá
za ĪonĊ NiemkĊ, jednak
nigdy nie przyjąá obywatelstwa niemieckiego.
W latach 80. ubiegáego wieku czĊsto
odwiedzaá Piaseczno.
18 maja 1985 roku, korzystając z naszego zaproszenia, przybyá na
40-lecie
zakoĔczenia
wojny, kiedy to na frontonie budynku OĞrodka
40. rocznica wyzwolenia Bredy przez wojsko polskie.
Kóáek Rolniczych (muByli pancerniacy na polskim cmentarzu w Bredzie,
a wĞród nich nasz ziomek – Józef Chrzanowski
zeum) w Piasecznie zo-
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Īyü kwiaty na grobach Īoánierzy z Piaseczna i pomodliü siĊ
za spokój ich duszy. OsobiĞcie bardzo to przeĪyáem i duĪo
z tej podróĪy wyniosáem.
W domu Józefa Chrzanowskiego na czoáowej Ğcianie wisiaáa polska flaga i godáo, portret Jana Pawáa II,
a na regaáach byáo mnóstwo polskich ksiąĪek i militariów.
Niemcy z dumą mówili: Pole Józef. HistoriĊ Ojczyzny
i literaturĊ ojczystą Józef Chrzanowski znaá znakomicie,
moĪe lepiej od niektórych Polaków. Byá z krwi i koĞci
patriotą.
CzĊsto bywaá wraz z kolegami na polskim cmentarzu
w Bredzie, np. w dniu 29 paĨdziernika 1984 roku w 40.
rocznicĊ oswobodzenia Bredy przez I Polską DywizjĊ
Pancerną. Uczestnicy otrzymali wówczas z rąk burmistrza
Bredy dyplomy Honorowych Obywateli Miasta Bredy,
a dzieci holenderskie na pamiątkĊ przypinaáy im znaczek
polskiej Dywizji Pancernej, które same z brystolu zrobiáy.
Te cenne osobiste pamiątki Józef Chrzanowski przekazaá
piaseckiemu muzeum.
Od lat nasz ziomek marzyá o osobistym spotkaniu
z Janem Pawáem II. Nadarzyáa siĊ ku temu okazja podczas
wizyty Ojca ĝwiĊtego w Niemczech. Dnia 16 listopada
1980 roku po póánocy rusza do Osnabrück. Staje przed
gáównym wejĞciem do katedry. Jako jeden z pierwszych
jest przed gáównym gankiem. Po mszy Ğw. dla chorych
rusza papieski orszak. Józef Chrzanowski (czáowiek maáego wzrostu), pod splecionymi rĊkami ochraniarzy daje
susa i staje przed Ojcem ĝwiĊtym. Odpina páaszcz, a tam
na piersi Matka Boska Piasecka i polska chorągiewka.
PapieĪ stanąá, spojrzaá na Józefa i rzeká: TĊ MatkĊ Boską
koronowaáem. Przytuliá naszego ziomka, na czole uczyniá znak krzyĪa.
Wieczorem sąsiad (Niemiec) przynosi gazetĊ „Die
Welt”, a tam wielki artykuá: Polski Józef u PapieĪa. W artykule autor wspomniaá o Matce Boskiej Piaseckiej.
Jego osobiste marzenia siĊ speániáy.
W peáni doceniáy jego patriotyczną postawĊ na obczyĨnie polskie wáadze w Warszawie, gdy przyznaáy mu
záoty medal Opiekuna Miejsc PamiĊci Narodowej, który
w mojej obecnoĞci koledze Józefowi wrĊczyá wojewoda
gdaĔski.
W wyĪej cytowanym artykule Józef Chrzanowski
w Piasecznie powiedziaá: LubiĊ do Piaseczna przyjeĪdĪaü,
chociaĪ nikogo z rodziny tutaj nie mam, ale są koledzy,
a z nimi zawsze mam tematy do rozmowy. MyĞlĊ, Īe niedáugo i ja tutaj powrócĊ, bo w Piasecznie jest moje prawdziwe
miejsce.
Wyruszyá..., lecz nie dotará. Tak bardzo pragnąá spocząü na piaseckim cmentarzu. Czasami powtarzaá: Tu
siĊ urodziáem, tu zostaáem ochrzczony, tu spocznĊ...
WierzĊ, Īe jest wĞród nas mieszkaĔców Piaseczna
i Tczewa.
ħródáa:
Pamiątkowe osobiste zdjĊcia z BĘrger i Aschendorf (lipiec – sierpieĔ 1983).
J. Ejankowski, Przywróciü pamiĊci, „Kociewski Magazyn Regionalny” nr 4 1987, s. 56-61.
J. Ejankowski, Cudowne spotkanie, „Nowiny Gniewskie”
nr 6/2005, s. 20.
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Subkowy
na przestrzeni
wieków
c z Ċ Ğ ü II

Powstanie parafii

P

owrót do dawnych wierzeĔ pogaĔskich i dáugotrwaáy okres politycznej niezaleĪnoĞci od wáadców piastowskich w wieku XI iXII nie sprzyjaá utrwaleniu
chrzeĞcijaĔstwa na terenie Pomorza. Dopiero ustanowienie
diecezji wáocáawskiej i nowych parafii wraz z duszpasterzami tĊ sytuacjĊ diametralnie zmieniáo.
W 1198 roku zaáoĪono w Lubiszewie i w GorzĊdzieju
najstarsze na ziemi tczewskiej jednostki duszpasterskie.
Aby usprawniü dziaáalnoĞü i dotrzeü do wszystkich wiernych, stopniowo zmniejszano okrĊgi pierwotnych parafii
i tworzono nowe. Z obszaru ostatniej z wymienionych miejscowoĞci w XIII wieku wyodrĊbniono parafiĊ subkowską.
Kiedy dokáadnie powstaáa? Trudno w tej chwili to ustaliü.
MoĪna jedynie przytoczyü argumenty zastosowane przez
historyków. Ksiądz Stanisáaw Kujot wydaá nastĊpującą opiniĊ w tej kwestii: ...pomyĞleü nie moĪna, by ją stolica wáocáawska dopiero po roku 1282 zaáoĪyáa. Jest ona starsza,
zaáoĪycielem jej byá jeden z panujących i to w czasie, kiedy
rzeczone majątki jeszcze do niego naleĪaáy, zatem najpóĨniej
przed rokiem 1224, w którym Radostowo juĪ od cystersów
przeszáo, gdyĪ ksiąĪĊ nie byáby ludzi klasztornych do nowej
parafii swojej wáączaá. Zatem ks. Kujot okreĞla powstanie
parafii przed rokiem 1224. Inną opiniĊ wyraziá Wiesáaw DáugokĊcki w monografii „Historia Tczewa”. Stwierdziá on, Īe
parafie: gorzĊdziejską, miáobądzką i subkowską erygowano
w drugiej poáowie XIII wieku poprzez wyáączenie z tczewskiej i lubiszewskiej, które powstaáy wczeĞniej.
Z powstaniem parafii wiąĪe siĊ jej obszar. Na podstawie
trzynastowiecznych wykazów moĪna w miarĊ dokáadnie ustaliü jej zarys terytorialny, który obejmowaá nastĊpujące miejscowoĞci: Wielka i Maáa SáoĔca, Radostowo, BrzuĞce, Waümierz,
Narkowy i Czarlin. ħródáa archiwalne z tego okresu nic nie
donoszą o przynaleĪnoĞci parafialnej do Subków takich osad,
jak: Gniszewo, StarzĊcin czy Wielgáowy. Dopiero wiek XVI
precyzuje pewne zagadnienia w tym zakresie i ĞciĞle okreĞla
granice pomiĊdzy poszczególnymi parafiami, zwáaszcza Īe
w miĊdzyczasie w wieku XIII i XIV powstaáy jeszcze: tczewska, rajkowska, szpĊgawska, garecka i walichnowska.
Wraz z utworzeniem parafii przystąpiono do budowy
Ğwiątyni. Pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1228
roku. Byáa to budowla drewniana. Podczas wizytacji przeprowadzonej w 1301 roku biskup Gerward odnotowaá istnienie koĞcioáa murowanego z czerwonej cegáy pod wezwaniem ĝwiĊtego Stanisáawa.
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Gdy powstaáa parafia i koĞcióá mianowano równieĪ
duszpasterzy, którzy uzyskali odpowiednie uposaĪenie.
W przywileju lokacyjnym z 1301 roku umieszczono zapis
o tym, Īe biskup Gerward przekazaá zarządcy parafii cztery
wáóki ziemi. KaĪdy uĪytkownik gruntów w ramach dziesiĊciny zwanej messekorum lub tatzen, a w okresie póĨniejszym okreĞlanej jako meszne, miaá przekazaü tamtejszemu
plebanowi z kaĪdej wáóki póá miary Īyta i póá miary owsa
w dzieĔ Ğw. Marcina prawem miar mszalnych kaĪdego roku
(...cui rektori coloni de quolibet menso dimidiam mensuram
siliginis et dimidiam mensorum in die beati Martini iure
mensurarum missalium annis singulis solvere tenebuntur...).
Na mocy ugody zawartej w przeddzieĔ WniebowziĊcia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny w 1301 roku pomiĊdzy biskupem
Gerwardem i opatem pelpliĔskim Redygerem, ten pierwszy
miaá otrzymaü wieĞ BrzeĨno i Radostowo w zamian za pobieranie dziesiĊciny ze wsi opactwa oliwskiego. Ponadto za
tzw. „tacĊ” z BrzeĨna miaá przekazaü proboszczom subkowskim rocznie 100 florenów gdaĔskiej monety i jedną beczkĊ
piwa z zamku biskupiego. Niestety, ci ostatni mieli problemy z wyegzekwowaniem powyĪszej naleĪnoĞci i prowadzili
bezskuteczne spory z biskupami. Natomiast zakres posiadáoĞci biskupich ulegá rozszerzeniu tylko w przypadku BrzeĨna.
Radostowo nadal pozostaáo wáasnoĞcią cystersów oliwskich,
aĪ do sekularyzacji zakonu. Porozumienie dostojników koĞcielnych tylko czĊĞciowo weszáo w Īycie, a sukces byá poáowiczny dla biskupów wáocáawskich.
Opieką duszpasterską parafiĊ objĊto od momentu jej powstania, ale dopiero w wieku XIV pojawiają siĊ pierwsze
wzmianki na temat proboszczów subkowskich. W 1309 roku
tĊ funkcjĊ peániá Jan. Byá on zarazem dziekanem tczewskim.
Na dokumencie dla klasztoru oliwskiego widnieje jego podpis. Z innego zupeánie powodu ten sam kapáan wystąpiá pod
wymienioną wczeĞniej datą roczną.
Jeszcze raz parafia subkowska zostaáa wymieniona
w wykazie dotyczącym páatnoĞci dziesiĊcin papieskich, czyli „ĞwiĊtopietrza” z lat 1325-1327.
Rodowód parafii subkowskiej jest dáugi i siĊga wieku
XIII. Przytoczone fakty są tego dowodem i Ğwiadczą o wielowiekowej kontynuacji wdraĪania wiary chrzeĞcijaĔskiej
w oparciu o przedstawione w tym miejscu Ĩródáa archiwalne.

Pod krzyĪackimi rządami

Z

iemia gniewska byáa pierwszym obszarem na lewym
brzegu Wisáy opanowanym przez zakon krzyĪacki.
Ten nabytek nie zaspokoiá ich aspiracji terytorialnych i w dalszym ciągu dąĪyli do powiĊkszenia swego stanu
posiadania o nowe sąsiednie prowincje.
Trudna sytuacja ówczesnego wáadcy Pomorza ksiĊcia Wáadysáawa àokietka stworzyáa korzystne podáoĪe do
rozwiniĊcia ekspansji paĔstwa krzyĪackiego. W roku 1308
w obliczu ataku wojsk brandenburskich Polacy poprosili
KrzyĪaków o udzielenie pomocy zbrojnej. Propozycja zostaáa chĊtnie przez nich przyjĊta i konsekwentnie dziaáający
rycerze spod znaku czarnego krzyĪa wyparli oddziaáy brandenburskie, a póĨniej realizowali juĪ swoją wáasną politykĊ
zmierzającą do opanowania caáego Pomorza. W pierwszym
etapie 13 XI 1308 roku zdobyli GdaĔsk i dokonali rzezi jego
mieszkaĔców. Natychmiast ruszyli w górĊ Wisáy. NajbliĪszym grodem obsadzonym przez polską zaáogĊ byá Tczew,
który bardzo szybko zajĊto po krótkotrwaáym oporze. Fakt
ten miaá miejsce prawdopodobnie 15 listopada.
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W walkach o Tczew po stronie polskiej wziąá udziaá wáaĞciciel SwaroĪyna, rycerz Henryk Zwadejewicz i wtedy zapewne trafiá do niewoli krzyĪackiej. Zaciągnąá on poĪyczkĊ
u zakonników oliwskich na hipotekĊ máyna na rzece SzpĊgawie. Kredyt wynosiá 9 grzywien, a skala oprocentowania
rocznego miaáa wartoĞü jednej grzywny. PowyĪszą transakcjĊ
finansową zawará, aby nie straciü wáasnej, jak teĪ i synowca
wsi oraz dla wykupienia siebie z niewoli. TreĞü powyĪszego
kontraktu zostaáa zawarta w dokumencie wystawionym 6 III
1309 roku w Radostowie przez opata pelpliĔskiego, komtura
joannitów z Lubiszewa i Jana, plebana z Subków. Zatem pod
tą sama datą roczną po raz drugi pojawia siĊ w dokumentach
osoba proboszcza subkowskiego. Dla przypomnienia, wczeĞniej zostaá on wymieniony w poprzednim rozdziale przy
okazji dokumentu wystawionego dla klasztoru oliwskiego.
Po zdobyciu Tczewa ekspansja KrzyĪaków trwaáa
w dalszym ciągu i zakoĔczyáa siĊ opanowaniem caáego Pomorza GdaĔskiego w 1309 roku. W okresie póĨniejszym
wprowadzili oni sprawnie dziaáający aparat administracyjny, zarządzający odpowiednimi okrĊgami terytorialnymi.
W latach dwudziestych XIV wieku ustanowiono stanowisko
wójta tczewskiego, który miaá swą siedzibĊ w Sobowidzu.
Podlegaáy jemu okrĊgi: sobowidzki, kiszewski, koĞcierski,
nowski i skarszewski. Wójtostwo tczewskie wchodziáo
w skáad komturii malborskiej. Ukáad administracyjnego podziaáu przedstawiony w takiej formie istniaá niezmiennie aĪ
do roku 1466. W obrĊbie wymienionych jednostek i okrĊgu
sobowidzkiego znajdowaáy siĊ Subkowy. Od poáudnia graniczyáy one z komturstwem gniewskim.
Pomorze odáączono od Polski na okres 158 lat. Pomimo rozdzielnoĞci politycznej i gospodarczej, zachowaáa siĊ
w dalszym ciągu zaleĪnoĞü koĞcielna. W związku ze zmianą
granic paĔstwowych archidiakonat pomorski jurysdykcyjnie
nadal podlegaá diecezji wáocáawskiej. Poza tym koĞcióá byá
nie tylko najwiĊkszym, ale teĪ najbardziej związanym z Polską posiadaczem ziemskim w opanowanej przez zakon czĊĞci Pomorza. Duchowni brali udziaá w procesach pomiĊdzy
dwoma paĔstwami, zajmując gáównie propolskie stanowisko. Istotne zarzewie konfliktu leĪaáo w pobieranym przez
KoĞcióá ĞwiĊtopietrzu, dotyczyáo to równieĪ dziesiĊcin.
KrzyĪacy Īądali zamiany dziesiĊciny snopowej na bardziej
korzystny dla siebie ryczaát pieniĊĪny. Ponadto utrudniali jej
pobór oraz konfiskowali i pustoszyli biskupie majątki na Pomorzu. Przeáom i zaáagodzenie sytuacji konfliktowej nastąpiáo w wyniku zawarcia ukáadu w Toruniu 24 IX 1330 roku
miĊdzy biskupem Maciejem a wielkim mistrzem Wernerem
von Orselna. Dotychczasową dziesiĊcinĊ snopową zamieniono we wsiach prawa niemieckiego na ryczaát pieniĊĪny
w wysokoĞci trzech skojców od áana. Wsie na prawie polskim pozostaáy przy dawnej formie ĞwiadczeĔ. W zamian za
to biskup uzyskaá zwrot zagarniĊtych majątków ziemskich
i gwarancjĊ ich nietykalnoĞci ze strony krzyĪackiej. Niekorzystny dla diecezji ukáad wszedá w Īycie pomimo prób
przesuniĊcia w czasie jego postanowieĔ.
BagaĪ tragicznych doĞwiadczeĔ dotknąá diecezjĊ wáocáawską. Przedstawiony scenariusz wydarzeĔ odzwierciedla aktualną rzeczywistoĞü, gdzie KrzyĪacy okazali siĊ
nieskorymi do kompromisu i negocjacji przeciwnikami.
Dyplomacja, szantaĪ, intryga oraz orĊĪ w dáoniach braci
zakonnych byáy skuteczną bronią, którą niszczyli swych
adwersarzy. Owszem uĪycie tychĪe Ğrodków gwarantowaáo niezwykáą skutecznoĞü, ale z etyką nie miaáy one nic
wspólnego.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU
Joannici z Lubiszewa

W

historii Polski záą sáawĊ zyskaá zakon KrzyĪaków, joannici natomiast cieszyli siĊ wiĊkszą
popularnoĞcią. StycznoĞü z nimi nie oznaczaáa
jednak bezkonfliktowych kontaktów, na które naraĪeni byli
ich sąsiedzi. O tym przekonali siĊ na wáasnej skórze w XIV
wieku mieszkaĔcy Subków. Dla zobrazowania postĊpowania „subtelnych zakonników” przybliĪone zostaną fakty historyczne z przeszáoĞci.
Po zajĊciu Ziemi ĝwiĊtej wáadcy chrzeĞcijaĔscy utworzyli Królestwo Jerozolimskie. Terytorium owego paĔstwa,
a przede wszystkim Grób PaĔski byá licznie nawiedzany
przez pielgrzymów z Europy. Aby zapewniü im bezpieczeĔstwo w drodze i pomoc medyczną budowano szpitale wraz
z zapleczem oraz koĞcioáy. TĊ funkcjĊ peániá m.in. Zakon
Braci Szpitalnych Ğw. Jana Jerozolimskiego, czyli tzw. joannici. Zakon powstaá w drugiej poáowie XI wieku. W 1198
roku nadano mu strukturĊ organizacji o charakterze szpitalnym, mającą na celu udzielenie pomocy chorym, ubogim
i pielgrzymom. PóĨniej wprowadzono klasĊ rycerzy, którzy
skáadali Ğluby zakonne. Ich zadaniem byáa zbrojna walka
z muzuámanami w obronie chrzeĞcijaĔskich pielgrzymów.
Królestwo Jerozolimskie stanowiáo gáówny teren dziaáaĔ
szpitalników, aĪ do ich caákowitego wyparcia przez muzuámanów. W 1291 roku joannici udali siĊ na Cypr, a w 1310
roku zdobyli wyspĊ Rodos. Dwa wieki póĨniej zmuszeni zostali przez Turków do opuszczenia jej terytorium i w 1530
roku osiedlili siĊ na Malcie. W miĊdzyczasie na przestrzeni wieków w wyniku darowizn otrzymali liczne nadania
w obrĊbie poszczególnych paĔstw europejskich, dziĊki czemu wyodrĊbnione enklawy terytorialne utworzyáy joannickie jednostki administracyjne zwane baliwatami.
Na ziemi pomorskiej joannici po raz pierwszy pojawili siĊ w Starogardzie i w Skarszewach. Te miejscowoĞci
w 1198 roku ofiarowaá im ksiąĪĊ Grzymisáaw. Podobne nadanie odnoĞnie Lubiszewa otrzymali od ksiĊcia Sambora II
w 1253 roku. JuĪ wczeĞniej na dworze wymienionego wáadcy peánili rozmaite funkcje, a przed 1238 rokiem urządzili
w Lubiszewie baliwat i zbudowali szpital, który staá obok
zamku Sambora.
Krótki rys historyczny zakonu joannitów przedstawiony w tym miejscu w wąskim tylko zakresie opisuje genezĊ
powstania i egzystencji struktury organizacyjnej, która odegraáa znaczącą rolĊ w Europie. JednakĪe w przypadku Polski
sytuacja byáa odmienna. Nieliczne posiadáoĞci rozrzucone
w róĪnych zakątkach kraju oraz maáa liczba joannitów stanowiáy podáoĪe takiego stanu rzeczy. W pewnych okresach
czasowych sąsiedztwo z nimi bywaáo dokuczliwe, o czym
przekonali siĊ biskupi wáocáawscy. Pierwsza skarga dotyczyáa zaboru dziesiĊcin i innych rzeczy, które naleĪaáy do diecezji. PapieĪ Mikoáaj IV w dokumencie z 22 IX 1289 roku
poleciá biskupowi poznaĔskiemu Janowi oraz archidiakonowi i prepozytowi jego kapituáy katedralnej, aby rozpatrzyli
wniosek i ogáosili wyrok w sprawie oskarĪenia záoĪonego
przez biskupa wáocáawskiego Wisáawa przeciwko komturowi joannitów z Lubiszewa, Janowi. Nieco póĨniej 26 VIII
1290 roku zapadá w GnieĨnie wyrok sądowy korzystny dla
biskupa wáocáawskiego, któremu przyznano dziesiĊciny ze
wsi joannickich oraz zwrot kosztów sądowych.
Ponowny zatarg miaá miejsce trzydzieĞci lat póĨniej,
bowiem joannici nie uiĞcili dziesiĊciny za wsi: Lubiszewo,
Rytoszyn, Czarnocin, Równino i Komorowo oraz wyrzą-
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dzili wiele innych szkód gospodarczych w posiadáoĞciach
biskupa Gerwarda. Aby roztrzygnąü konflikt, papieĪ Jan
XXII wyznaczyá sĊdziów w osobach: arcybiskupa gnieĨnieĔskiego Janisáawa, biskupa poznaĔskiego Domarata
i dziekana gnieĨnieĔskiego Mikoáaja. Poprzez rektorów koĞcioáów: Alberta z Lignowów i Teodoryka z Garcza kazali
w dokumencie wystawionym 27 V 1320 roku w BrzeĞciu
ogáosiü i skazaü joannitów na ekskomunikĊ za nieposáuszeĔstwo. Kolejny dokument z 16 VI 1320 roku zawiera wykaz
tych samych osób, co poprzedni i jest w nim wezwanie
o koniecznoĞci zastosowania siĊ do poleceĔ papieĪa i naprawienia krzywd wyrządzonych biskupowi Gerwardowi. SĊdziowie papiescy 26 II 1321 roku wezwali poprzez proboszczów parafii Gniew i Rajkowy komtura i braci z Lubiszewa
do stawienia siĊ na przewód sądowy do BrzeĞcia 2 kwietnia.
W miĊdzyczasie joannici nie zwrócili dziesiĊcin, ale wyrządzili dodatkowe krzywdy materialne i personalne, niszcząc
wsie biskupie: Subkowy, Miáobądz, Malenin, MieĞcin, Giemlice i Godziszewo. Ponadto nie stawili siĊ na dwa terminy sądowe. Wobec powyĪszego faktu sĊdziowie wydali zaoczny
wyrok 29 V 1321 roku i przyznali biskupowi Gerwardowi
posiadáoĞci zakonne w Zblągu i Niemojewie na Kujawach
oraz w ZagoĞciu w diecezji krakowskiej jako czĊĞciową
rekompensatĊ za wszelkie szkody przez nich wyrządzone.
DzieĔ 5 VIII 1321 roku wyznaczono jako termin przybycia
komandora i braci joannitów z lubiszewskiego klasztoru do
Poznania w celu wysáuchania wyroku juĪ uprzednio wydanego. Ponadto po zniszczeniu przez joannitów wsi Subkowy
i osiemnastu innych, biskup Gerward odwoáaá siĊ do opinii
publicznej w dokumencie wystawionym 3 VIII 1321 roku
w RaciąĪku.
Pomimo korzystnego wyroku biskupi wáocáawscy przynajmniej do roku 1324 nie otrzymali wspomnianych wczeĞniej posiadáoĞci na Kujawach i w ziemi krakowskiej. Wobec
powyĪszego faktu sĊdziowie papiescy nakazali joannitom
z Lubiszewa zwrot biskupowi Maciejowi z GoáaĔczy nastĊpujących wsi: Niemojewo w parafii Góra pod Inowrocáawiem i Zbląg w parafii OsiĊciny. NaáoĪyli ekskomunikĊ na
winowajców, zwáaszcza na mieszczanina inowrocáawskiego Gerwina, którzy dewastowali te miejscowoĞci, a przede
wszystkim Niemojewo.
Byáy to ostatnie dokumenty procesów sądowych biskupów wáocáawskich z joannitami z Lubiszewa. Kilka lat
póĨniej w 1330 roku, kiedy zawarto ugodĊ pomiĊdzy biskupem Maciejem z GoáaĔczy a wielkim mistrzem krzyĪackim
Wernerem von Orselnem, stwierdzono, Īe wszelkie pretensje zwaĞnionych stron zostaáy uregulowane. Oznaczaáo to
podporządkowanie siĊ joannitów wyrokowi sĊdziowskiemu.
Potwierdzenie tego faktu znajduje siĊ w oĞwiadczeniu wydanym w 1337 roku przez biskupa páockiego Klemensa PierzchaáĊ. Stwierdziá, Īe sáyszaá on o tym od swego poprzednika
Floriana i oglądaá dokument z 1330 roku wspóápieczĊtowany przez biskupa cheámiĔskiego Ottona.
W 1370 roku KrzyĪacy wykupili od joannitów Lubiszewo. W ponad stuletniej historii stosunki z nimi ukáadaáy
siĊ róĪnie. Niejednokrotnie dochodziáo do sytuacji konfliktowych, a wówczas stroną pokrzywdzoną byli biskupi wáocáawscy, o czym juĪ wczeĞniej wspominano. Ze wzglĊdu na
bliskie sąsiedztwo joannitów dotkliwie odczuáy to Subkowy,
gdyĪ niszczono wszelkie dobra materialne. Obecnie trudno jest okreĞliü listĊ szkód, jakie w owym czasie ponieĞli
mieszkaĔcy tej miejscowoĞci.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

GRZEGORZ WOLIýSKI

Kalatrawensi z Tymawy*
czĊĞü I

N

a poáudnie od niewielkiego miasteczka Gniew, znajduje siĊ oddalona o 5 km malowniczo poáoĪona wieĞ
Tymawa. KaĪdy zapewne, kto chociaĪ raz przez nią
przejeĪdĪaá (podąĪając chociaĪby z Gniewu do Opalenia) zauroczyá siĊ jej przepiĊknym „bajkowym” krajobrazem. Wiadome jest z lokalnej regionalnej historii i nie tylko, Īe w Tymawie
przebywali na przeáomie lat 20. i 30. XIII w. rycerze z hiszpaĔskiego Zakonu Calatrava – zwani w Polsce kalatrawensami.
MoĪna powiedzieü, Īe historia ich krótkiego pobytu
w Tymawie jest niezwykáa, osobliwa, w koĔcu – zagadkowa.
Niezwykáa, gdyĪ juĪ na wstĊpie uderza historyka skąpa iloĞü
Ĩródeá na ich temat1, osobliwa, gdyĪ Tymawa stanowiáa najdalej na póánoc Europy wysuniĊtą placówkĊ kalatrawensów, zagadkowa ze wzglĊdu na krótki czas pobytu rycerzy zakonnych
w Tymawie. Problem pojawienia siĊ kalatrawensów w Tymawie od stuleci nurtowaá historyków, poczynając od Romualda
Frydrychowicza2, koĔcząc na Gerardzie Labudzie3, Edwardzie Rymarze4 czy Marii Starnawskiej5. Zawsze przewijaáo siĊ
w ich pracach podstawowe pytanie – jak przedstawiciele tegoĪ
zakonu znaleĨli siĊ na Pomorzu GdaĔskim w Tymawie, kto ich
sprowadziá, jaki byá ich cel przebywania – wáaĞnie tam.
Zanim spróbujemy odpowiedzieü na zasygnalizowane
powyĪej pytania, rzuümy nieco Ğwiatáa na rys historyczny
tegoĪ rycerskiego zakonu. Zakon Calatrava (jeden z pierwszych hiszpaĔskich zakonów rycerskich) powstaá w ogarniĊtej wojną z Maurami (rekonkwistą) Kastylii. ZaáoĪono go
w 1158 r., z inicjatywy cysterskich mnichów z nawarskiego
opactwa Santa Maria de Fitero w wysuniĊtej na poáudnie od
Toledo (ok. 90 km) twierdzy Calatrava la Vieja6 – mającej
broniü dostĊpu do Toledo przed nagáymi atakami Maurów7.
Po Ğmierci w 1164 r. gáównego inicjatora obrony twierdzy Calatrava, cystersa Rajmunda z Fitero, nastąpiá rozáam
wĞród zaáogi twierdzy. Cysterscy mnisi, nie uznając wybranego przez obroĔców nowego mistrza, niejakiego Don GarcíĊ,
odeszli z powrotem do swego klasztoru w Fitero. Pozostający
w twierdzy obroĔcy: rycerze i ochotnicy wysáali natomiast
list do cysterskiego opactwa w Cîteaux, z proĞbą o przyjĊcia
zaáogi z Calatravy w szeregi cysterskich mnichów jako konfratrów. W odpowiedzi opat Cîteaux Gilbert 14.09.1164 r.
wyraziá zgodĊ na przyjĊcie obroĔców z Calatravy w szeregi
cysterskie jako braci peánoprawnych z pochwalnymi sáowami:
iĪ rycerze z Calatravy są nie Īoánierzami ludzi lecz Īoánierzami
Boga. Natomiast 26.09.1164 r. ówczesny papieĪ Aleksander III
oficjalnie zatwierdziá bractwo z twierdzy Calatrava jako nowy
zakon rycerski, oparty na regule cysterskiej poszerzonej
o obowiązek walki z niewiernymi8.
Powstanie Zakonu z Calatravy nie byáo pojedynczym
epizodem, wrĊcz przeciwnie zapoczątkowaáo ono w pewnym sensie tworzenie innych podobnych tego typu zakonów
na terytorium poszczególnych królestw Hiszpanii czy Portugalii. Wspomnieü wypada tu m.in. o Zakonie Ğw. Juliana de
Pereiro (zaáoĪonym w latach 60. XII w.), który od XIII w.,
po przeniesieniu swej siedziby do zamku Alcántara nad rze-
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ką Tajo, przybraá nazwĊ Zakonu z AlcĚntary, czy o Zakonie
Ğw. Jakuba od Miecza (zakon Santiago) powstaáym w 1175 r.
z inicjatywy papieskiej, ochraniającym pielgrzymów zmierzających do sáynnego sanktuarium Santiago de Campostella w Galicji, czy teĪ o portugalskich braciach z Avis(!)9.
Powstanie Zakonu Calatrava na gruncie cysterskim spowodowaáo jednak pewne spory kompetencyjne w zakonie,
gdyĪ bulla papieĪa Aleksandra III z 1164 r. zatwierdzająca
nowy zakon rycerski nie precyzowaáa dokáadnie związków
kalatrawensów z cystersami. Stąd dochodziáo pomiĊdzy tymi
zakonami do nieporozumieĔ i niejasnoĞci, gáównie na tle kompetencyjnym10. Dlatego teĪ w 1187 r. Zakon Calatrava zostaá
za obopólnym porozumieniem administracyjnie i organizacyjnie podporządkowany cysterskiej kapitule generalnej we
francuskim Morimond. Porozumienie to zatwierdziá równieĪ
ówczesny papieĪ Innocenty III w 1199 r. W ten sposób Calatrava la Vieja staáa siĊ filią opactwa Morimond oraz zaczĊáa
naleĪeü do tzw. morimondzkiej linii jej klasztorów (fakt ten
bĊdzie miaá znaczenie dla omawianego tu tematu).
Charakter wewnĊtrzny zakonu, nie odbiegaá od innych
Ğredniowiecznych zakonów rycerskich. Na czele staá wielki
mistrz (maestro) zasiadający równieĪ w cysterskiej kapitule
generalnej w Morimondzie, za nim znajdowaá siĊ wielki komtur (comendador mayor), nastĊpnie kasztelan (clavero). Zakon w swej strukturze wewnĊtrznej podzielony byá natomiast
na dwie grupy: rycerzy (milites caballeros) biorących udziaá
w walce, ubranych w habit koloru biaáego z naszytym od okoáo 1397 r. na ramieniu czerwonym krzyĪem liliowym (zob.
ryc. 1) skróconym do poáowy, by uáatwiü jazdĊ konną i walkĊ, do której wkáadali czarną zbrojĊ. Drugą grupĊ stanowili
natomiast bracia (freiles clerigos), którym przewodziá cysterski przeor z Morimond. Ubrani byli oni w cysterski habit koloru biaáego, potem szarego, prowadzili Īycie kontemplacyjne
w Calatravie, modląc siĊ o pomyĞlnoĞü braci rycerzy w walce11.
Wskutek toczącej siĊ rekonkwisty, Zakon Calatrava, walcząc aktywnie u boku królów Kastylii, szczególnie Alfonsa
VIII (1158-1214) i Ferdynanda III (1217-1252), stawaá siĊ królewskim ramieniem zbrojnym. Za pomoc w walce przeciwko
Maurom zakon otrzymaá z áaski królewskiej szereg zdobytych
zamków i miast, gáównie na terytorium Kastylii, by sprawowaá
w nich funkcjĊ gospodarczą i obronną, np. Alarcos, Caracuel
w 1187 r., Malagón
w 1188 r., Almaquery
w 1175 r. oraz twierdzĊ Maqueda w 1177 r.
Ponadto
kalatrawensi
otrzymali liczne dobra
ziemskie i kopalnie,
np. oáowiu w Chillon
k. Almadén. Oprócz tego
przypadaáa im dziesiąta
czĊĞü áupów wojennych
ryc. 1
zdobytych na Maurach
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oraz prawo zakáadania na swym pozyskanym terytorium koĞcioáów i kaplic12.
Wspomnieü trzeba równieĪ, Īe zakon na skutek przedsiĊwziĊü militarnych rozwijaá na swym podlegáym terenie liczną sieü komandorii speániających funkcjĊ fortów, w których
przebywaáo dwunastu rycerzy i kapelan. Pierwszą tego typu
komandoriĊ utworzyli kalatrawensi w 1179 r. (w celach obronnych przed Maurami) w AlcaĔiz na terytorium Aragonii13.
Wielkim regresem dla Zakonu Calatrava (jak i caáej rekonkwisty) staáa siĊ dotkliwa klĊska poniesiona wespóá z osamotnionym królem Kastylii Alfonsem VIII14 z rąk Maurów pod
Alarcos w czĊĞü swoich kastylijskich terenów (w tym swoją
twierdzĊ macierzystą CalatravĊ la Vieja), zagroĪony jest równieĪ rozáamem. JednakĪe pozostaje nadal doĞü efektywną siáą
zbrojną, o czym Ğwiadczyü moĪe bohaterska trzymiesiĊczna
obrona przed Maurami twierdzy Salvatierra w 1211 r.16.
DziĊki krótkotrwaáemu zjednoczeniu militarnemu poszczególnych hiszpaĔskich królestw, m.in. Leonu z Kastylią oraz pomocy militarnej królestwa Nawarry, zakonów
rycerskich Calatravy i Santiago, rycerstwa europejskiego
i poparcia ówczesnego papieĪa Innocentego III dochodzi
do decydującej ofensywy (krucjaty) przeciwko Maurom.
16.07.1212 r. ma miejsce zwyciĊska dla chrzeĞcijan bitwa
z Maurami pod Las Navas de Tolosa. Mimo zwyciĊstwa
chrzeĞcijaĔskiego rycerstwa Zakon Calatrava, walcząc wiernie u boku króla Kastylii Alfonsa VIII, ponosi w niej jednak
wysokie straty17. Po tej bitwie nastĊpuje restauracja zakonu,
który w 1216 r. przenosi swą siedziby z Calatravy la Vieja do
oddalonej o ok. 25 km na poáudnie miejscowoĞci Calatrava
la Nueva (k. twierdzy Salvatierra), budując w niej przepiĊkną, okazaáą kaplicĊ z Īóátego ciosanego kamienia18.
W nastĊpnych latach trwania pomyĞlnego przebiegu rekonkwisty (1212-1250), Zakon Calatrava – królewskie ramiĊ zbrojne, walcząc u boku króla Kastylii Ferdynanda III
wyzwala z rąk Maurów szereg miast na terytorium Andaluzji, m.in. BaezĊ w 1226 r., KordobĊ w 1236 r., czy SewillĊ
w latach 1247-1248. Zaczynając jednoczeĞnie wchodziü
w posiadanie (dziĊki aprobacie królewskiej) pokaĨnych uposaĪeĔ w tym rejonie np. zamków w Martos, Porcunie czy Viboras, licznych wsi i folwarków, dóbr ziemskich, np. w Jaén
i Carmonie oraz Īup solnych, bogacąc siĊ jednoczeĞnie19, stwarzając, jak stwierdza historyk L. Vones w widáach rzek Gwadalkiwir i Genil (tj. Andaluzji) swoiste centrum wáadzy20.
Jednak nie tylko udziaá w rekonkwiĞcie, de facto zmniejszającej od poáowy XIII w. swój zasiĊg, byá kluczowym
przedsiĊwziĊciem kalatrawensów. Zakon zajmowaá siĊ na
ĞwieĪo zdobytych i pozyskanych terenach równieĪ repoblacją, tj. kolonizowaniem wyludnionych wskutek walk
z Maurami terenów, wprowadzając tam zintensyfikowane
rolnictwo, nawadniając pola, hodując bydáo, zakáadając gaje
oliwne, a przede wszystkim wielkie winnice, hodując róĪe
i zioáa przeznaczone gáównie na handel21.
Choü w nastĊpnych stuleciach królowie Kastylii wymagali co prawda udziaáu kalatrawensów w walce przeciwko
Maurom, to zakon nie odgrywaá juĪ tak znaczącej roli w sensie militarnym jak w XII czy XIII w22.
W wieku XIV i XV Zakon Calatrava staá siĊ potĊĪną instytucją na terenie jednoczącej siĊ Hiszpanii. Historycy szacują jego uposaĪenie na 2000 rycerstwa ponad 50 komandorii
i 16 przeoratów z rocznym dochodem wynoszącym 50 tys.
dukatów23. Z czasem ten bogaty zakon bĊdzie uzurpowaü sobie prawo nawet do hiszpaĔskiej korony, jednoczeĞnie coraz
ĞciĞlej áącząc siĊ z nią. Dodaü trzeba, Īe zakon ulegaá równieĪ
stopniowemu zeĞwiecczeniu. W 1486 r. Ferdynand V AragoĔski i Izabela Katolicka za zgodą papieĪa Innocentego VIII na
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zawsze poáączyli urząd wielkiego mistrza Calatravy z jednoczącą siĊ koroną hiszpaĔską, a pokaĨny majątek zakonu zasiliá skarb paĔstwa24. Natomiast po ostatecznym zakoĔczeniu
rekonkwisty w 1492 r. zdobyciem ostatniej twierdzy Maurów
Granady, zakon przeszedá pod protekcjĊ królewską, stając siĊ
elitą królewskiego dworu oraz dumą macierzystej Kastylii.
WspóáczeĞnie, wielkim mistrzem tegoĪ zakonu jest od 1975 r.
król Juan Carlos I, a Order Zakonu Calatrava jest hiszpaĔskim
odznaczeniem narodowym.
W I poá. XIII w. Zakon Calatrava podjąá równieĪ pewne próby przenikniĊcia poza tereny Póáwyspu Iberyjskiego
w inne rejony Europy i Bliskiego Wschodu. Za pierwszą
z nich moĪna uznaü moĪliwoĞü przenikniĊcia kalatrawensów na Baleary w 1229 r. Otrzymali oni wówczas od króla Ferdynanda III prawo do prowadzenia tam gospodarki25.
Ponadto w latach 1234-1235 lansowany byá równieĪ projekt (niezrealizowany) przerzucenia zakonu do Patriarchatu
Antiochii, w który Īywo zaangaĪowany byá ówczesny papieĪ Grzegorz IX26. Faktycznie, kalatrawensi pojawiają siĊ
poza Hiszpanią tylko w dwóch miejscach. Pierwsze z nich
to terytorium Ğredniowiecznej Akwitanii w miejscowoĞci
Saint Lary (obecnie Saint-Lary to miejscowoĞü gminna
w departamencie Gers na poáudniu Francji), gdzie posiadają
jedną komandoriĊ27. Drugie miejsce to Tymawa na Pomorzu
GdaĔskim, gdzie pojawiają siĊ okoáo 1227 r. Stwierdziü jednak trzeba, Īe inicjatywy kierowania zakonu poza HiszpaniĊ
w inne (niestabilne) rejony okazaáy siĊ nietrwaáe. Ponadto
kapituáa generalna w Morimondzie, której kalatrawensi byli
podporządkowani niechĊtnie patrzyáa na tego typu przedsiĊwziĊcia, ostatecznie zakazując w 1231 r. wysyáania kalatrawensów poza HiszpaniĊ28.
Powróümy jednak do pomorskiego epizodu zakonników.
Podstawa Ĩródáowa odnosząca siĊ do pobytu kalatrawensów
w Tymawie jest niezwykle skąpa. Przedstawiciele wspomnianego zakonu pojawiają siĊ bowiem tylko w dwóch dokumentach oraz pewnej wzmiance.
Pierwszy ze wspomnianych dokumentów stanowiá darowiznĊ uczynioną w Tymawie (siedzibie kalatrawensów)
dnia 9.08.1224 r.29 (zapewne 1227 r. – przyp. aut.30), w której to máody wówczas ksiąĪĊ lubiszewski Sambor II darowaá
cysterskiemu opactwu z Oliwy jako zadoĞüuczynienie za
niszczycielski napad Prusów z 1226 r.31 czĊĞü swojego dziedzictwa: wieĞ Radostowo i obszar 10 páugów niemieckich
w sąsiedniej wsi Rajkowy32.
PoĞrednikiem tejĪe darowizny byá tamtejszy mistrz kalatrawensów, Florencjusz. ZaĞwiadczyá to swoją hiszpaĔską
pieczĊcią przywieszoną do dokumentu (zob. ryc. 3). Ponadto
wĞród Ğwiadków darowizny wystĊpują (oprócz trzech zakonników oliwskich – odbiorców darowizny, tj. opata Ethelera, przeora Henryka i kantora Simbranda) tamtejsi bracia kalatrawensi:
Konrad, Herbord i Magnus oraz dwóch pomorskich wielmoĪów: czeĞnik Bartáomiej i wojewoda Ğwiecki Nasáaw33.
Dokument opatrzony byá dwiema pieczĊciami: sygnetem Sambora II przywieszonym do dokumentu za pomocą
pergaminowego paska (zob. ryc. 2 ) oraz wspomnianą pieczĊcią mistrza Florencjusza. Oryginaá dokumentu znajdowaá
siĊ od 1902 r. w gdaĔskim archiwum – zaginąá w wojennej
zawierusze 1945 roku34.
Po raz drugi pojawiają siĊ kalatrawensi na terytorium
Polski w styczniu 1230 r. w miejscowoĞci Inowrocáaw. Są
tam oni Ğwiadkami obok dwóch cysterskich opatów (Jana
i Henryka) z wielkopolskich klasztorów (àekna i Lądu)
w sprawie ugody pierwszego misyjnego biskupa Prus Chrystiana z zakonem krzyĪackim w sprawie jego posiadáoĞci
w ziemi cheámiĔskiej35. Poznajemy tam braci kalatrawensów

11

Z PRZESZãOćCI REGIONU

ryc. 2

ryc. 3

o imieniu Gerhard i Konrad – tego samego, co powyĪej. Co
waĪne, oba wielkopolskie klasztory cysterskie àekno i Ląd
podporządkowane byáy kapitule generalnej w Morimond,
tak samo jak Zakon Calatrava. Mamy wiĊc tutaj wspólną
zgodną liniĊ obu zakonów, tzw. morimondzką36.
Wydaje siĊ równieĪ, Īe kluczowa jest tu postaü wspomnianego bpa Chrystiana, którego ugodĊ z KrzyĪakami poĞwiadczyli kalatrawensi. Ów cysters wywodzący siĊ z klasztoru w àeknie, prowadziá od 1209 r. misjĊ chrystianizacyjną
Przypisy:
*
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14
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16
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19

Niniejszy artykuá powstaá na podstawie pracy magisterskiej napisanej na Uniwersytecie GdaĔskim w 2009 r. (pt.: Kalatrawensi
w Hiszpanii i na Pomorzu GdaĔskim w XII i XIII wieku), pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesáawa DáugokĊckiego, któremu chciaábym w tym miejscu záoĪyü szczere podziĊkowanie.
Pojawiają siĊ oni bowiem tylko w 2. dokumentach oraz pewnej
wzmiance, którymi zajmiemy siĊ poniĪej.
R. Frydrychowicz, Der Ritterorden von Calatrava in Tymau bei Mewe,
Altpreussische Monatsschrift, Bd. 27, Königsberg 1890, s. 315-320.
G. Labuda, Ze studiów nad najstarszymi dokumentami Pomorza
GdaĔskiego, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 18,
1953, s. 130 i n.
E. Rymar, Ze studiów nad genealogią ksiąĪąt Pomorza GdaĔskiego w pierwszej poáowie XIII w. Daty zgonów, Zapiski Historyczne,
t. 42, 1977, z. 1, s. 14-20.
M. Starnawska, MiĊdzy Jerozolimą a àukowem. Zakony krzyĪowe
na ziemiach polskich w Ğredniowieczu, Warszawa 2000, s. 112-117.
Nazwa Calatrava pochodzi od arabskich sáów Qalat Rawaah,
oznacza zamek wojny.
Zob. D. Seward, Mnisi wojny (krótka historia zakonów rycerskich), przeá. M. Wyrwas-WiĞniewska, PoznaĔ 2005, s. 124;
E. Potkowski, Rycerze w habitach, Warszawa 2004, s. 156-157.
D. Sewrad, op. cit. s. 124; G. WoliĔski, Kalatrawensi..., op. cit.
s. 10, gdzie podana obszerna literatura.
D. Sewrad, Mnisi wojny..., s. 126 –128; M. Dygo, Zakony rycerskie, [w:] Rozkwit ĝredniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2001, s. 399-406.
J. HauziĔski, O kalatrawensach nad Baátykiem raz jeszcze, [w:]
Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poĞwiĊcone pamiĊci Prof. Wacáawa Korty (1919-2001), Wrocáaw 2001, op. cit. s. 81.
B. Schwenk, Calatrava, Ritterorden v., [w:] Lexicon des Mittelalters, Bd. 2,
Stuttgart – Weimar 1999, s. 1390; D. Seward, Mnisi wojny..., s. 124-125.
B. Schwenk, op. cit. 1390; J. HauziĔski, op. cit. s. 83; E. Potkowski,
op.cit. s. 157-158.
D. Seward, op. cit. s. 124 i 126. Por. B. Schwenk, Calatrava...,
s. 1390 i n.
Osamotnionym, gdyĪ oprócz pomocy 2. walecznych zakonów
– Calatravy i Santiago, królowie Leonu i Nawarry nie udzielili mu
wsparcia militarnego przeciwko Maurom.
G. WoliĔski, op. cit. s. 16, tamĪe dalsza literatura.
D. Seward, Mnisi wojny..., s. 129-130; J. HauziĔski, O kalatrawensach..., s. 82;G. WoliĔski, Kalatrawensi..., s. 16 i n.
D. Seward, Mnisi wojny..., s. 131-132; G. WoliĔski, Kalatrawensi..., s. 19-20, przyp. 15, tamĪe literatura.
Zob. Ubaldo NúĔez, Vista general de la iglesia del castillo de Calatrava la Nueva, http:// www.castillosnet.org/programs/castiliosnet.
L. Vones, Die Landnahme der Ritterorden von Santiago und Calatrava in der Extremandura, Andalusien und Murcia im 13. Jahrhundert, [w:] Ordines militares Colloquia Torunensia Historica,
(dalej cyt. OM) t. 8, 1995, s. 77.
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na terytorium pogaĔskich Prus, mając przy tym szerokie poparcie papieskie oraz wielkopolskich klasztorów cysterskich
i tamtejszych ksiąĪąt. Okoáo 1209/10 r. wybudowaá Chrystian swoją siedzibĊ – gród w Santyrze (obecnie k. Biaáej
Góry) na prawym brzegu Wisáy, by prowadziü z niej dalszą
misjĊ chrystianizacyjną w Prusach. Ponadto uczestniczyá
w 1215 r. w Soborze LateraĔskim IV, po którym otrzymaá
za swą pracĊ misyjną wĞród pogaĔskich Prus sakrĊ biskupią
na pierwszego biskupa Prus. W 1218 r. jako biskup uzyskaá
prawo erygowania koĞcioáów i kaplic na swym misyjnym
pruskim terenie oraz moĪliwoĞü sprowadzania tamĪe obcych misjonarzy i rycerstwa (krzyĪowców)37.
Jednak po 1230 r. wzmianki o kalatrawensach tymawskich
w Ĩródáach ustają, ich Ğlad w Polsce (w Tymawie) siĊ urywa...
W 1245 r. nie wymienieni z imienia, jacyĞ ksiąĪĊta polscy (duces de Polonia) wysyáają petycjĊ do cysterskiej kapituáy generalnej w Morimond, której Zakon Calatrava byá
podporządkowany z proĞbą o przysáanie (ponowne) kalatrawensów do Polski38. Jednak wczeĞniejsze postanowienia tejĪe kapituáy z 1231 r. mówiące o zakazie wysyáania kalatrawensów poza Póáwysep Iberyjski zniweczyáy bezpowrotnie
te plany39. Kim byli owi ksiąĪĊta (duces), którzy tak ogólnie
siĊ w owej petycji przedstawili? Historycy zajmujący siĊ tematyką kalatrawensów utoĪsamiają ich raczej z ksiąĪĊtami
wielkopolskimi40.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
20
21
22
23

24
25
26

27
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32

33
34
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37
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40

L. Vones, op. cit. s. 70.
G. WoliĔski, op. cit. s. 23-24.
B. Schwenk, op. cit. s. 1390.
J. Káoczowski, Wspólnoty chrzeĞcijaĔskie. Grupy Īycia wspólnego
w chrzeĞcijaĔstwie zachodnim od staroĪytnoĞci do XV wieku, Kraków 1964, op. cit. s. 261; D. Seward, op. cit. s. 166.
E. Potkowski, op. cit. s. 159.
B. Schwenk, Calatrava..., s. 1390.
F. Gutton, La chevaleire militaire en Espagne L‘ ordre de Calatrava, Paris 1955, s. 229; B. Schwenk, Calatrava..., s. 1390; E. Potkowski, Rycerze w habitach, s. 157.
F. Gutton, La chevaleire..., s. 231.
Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116
ad annum 1786, t. 1, ed. J. M. Canivez, (dalej cyt. Canivez) Louvain 1933, s. 124: „Calatravenses extra fines Hispaniae aliter quam
personae Ordinis carnibus non utantur”.
Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt. PU), hrsg. von M. Perlbach, Danzig 1882, nr 28.
TreĞü tegoĪ dokumentu (m.in.: tytulatura osób, przyczyna darowizny itd.) nie pasuje do roku 1224. Dlatego teĪ historycy (w szczególnoĞci G. Labuda) zanalizowawszy uprzednio jego treĞü, doszli
do wniosku, Īe do przekazania darowizny na rzecz cystersów (PU
28) musiaáo dojĞü póĨniej po roku 1226, natomiast ostateczne spisanie i wystawienie dokumentu miaáo miejsce w oliwskim skryptorium okoáo 1233 r. Zob. G. Labuda, Ze studiów..., s. 134-135
przyp. 75.
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. Ze szczególnym
uwzglĊdnieniem roli Pomorza GdaĔskiego, ToruĔ 1968, s. 161-165,
przyp. 300 tamĪe Ĩródáa; G. WoliĔski, Kalatrawensi..., s. 34-36.
PU 28: [...] que Radostovo dicitur, et in villa nostra Raicovo ad decem
aratra theutunicalia [...]. Por. K. Bruski, Rajkowy cysterskie czy krzyĪackie? Fragment z dziejów osadnictwa na Pomorzu GdaĔskim w XIII
i XVI wieku, [w:] Pomorania Antiqua, t. 11, 1983, s. 76 i n. s. 89.
PU nr 28; G. Labuda, op. cit. s. 133.
E. Keyser, Neue Forschungen über die Enstehung der Staad Danzig, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, H. 75,
1939, s. 58 i n.
Preussisches Urkundenbuch (dalej cyt. PrU), hrsg. von R. Philippi,
C. P. Woelky, A. Seraphin, Bd. 1, Königsberg 1882, nr 74.
Zob. na ten temat M. Starnawska, MiĊdzy Jerozolimą..., s. 113,
przyp. 46.
R. Grodecki, Chrystian, [w:] Polski Sáownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, op. cit. s. 456.
Canivez, s. 296.
PowyĪej s. 4, przyp. 28.
Zob. w tej kwestii Z.H. Nowak, Der Anteil der Ritterorden an der
preuȕischen Mission (mit Ausnahme des Deutschen Ordens) [w:]
OM, Bd. 1, 1983, s. 89-90 por. F. Gutton, La chevaleire..., s. 231:
wg powyĪszych historyków adresatami owej petycji byli ksiąĪĊta
wielkopolscy: Przemysá i Bolesáaw, synowie ksiĊcia Wáadysáawa
Odonica. (sic!).
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W 40-leciu Towarzystwa MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej

P

od koniec kwietnia br. Towarzystwo MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej obchodziáo jubileusz 40-lecia
i z tej okazji krótko o dziaáalnoĞci Towarzystwa na
rzecz miasta i mieszkaĔców. Najbardziej reprezentatywną ilustracją zaangaĪowania, cierpliwoĞci i optymizmu jej
czáonków w latach 70. i 80. bĊdzie przekaz procesu dochodzenia do posiadania wáasnego wydawnictwa.
Czáonkowie-zaáoĪyciele Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej zapisali w przyjĊtym 24 marca 1970 roku statucie kierunkowe cele. Na pierwszym miejscu postanowiono
upowszechniaü wiedzĊ o mieĞcie i regionie kociewskim.
W trwającej 3 lata I kadencji Zarząd Towarzystwa poszukiwaá najlepszych form przekazywania informacji
o przeszáoĞci i przyszáoĞci Ziemi Tczewskiej i caáego regionu
kociewskiego. Tak jak zawsze Ğcieraáy siĊ róĪne poglądy, ale
zwyciĊĪyáy argumenty (pionierów KMR) Romana Landowskiego, Romualda Wentowskiego i Józefa Zióákowskiego,
Īe najlepszą formą przekazu moĪe byü wáasna dziaáalnoĞü
wydawnicza. Równolegle starano siĊ o powoáanie komórki
wydawniczej, jaką miaá byü Kociewski Kantor Edytorski, jak
i pisma „Kociewski Magazyn Regionalny”. Wydawaáoby
siĊ, Īe na owe czasy bĊdzie to inicjatywa nie do zrealizowania. PrzypomnĊ jedynie, Īe Ğrodki przekazu byáy wtedy
w gestii partii politycznych, a towarzystwa takie jak TMZT
zaczĊáy dopiero nieĞmiaáo powstawaü. Pomysá znalazá
w koĔcu uznanie Zarządu. Przed inicjatorami postawiono zadanie znalezienia Ĩródeá finansowania i kadry redagującej.
„Pionierzy wydawcy” weszli na dáugoletnią ĞcieĪkĊ
biurokratyczną, papierowa aĪ do obrzydzenia potyczka,
a to o przydziaá limitu papieru w Wydziale Kultury UrzĊdu
Wojewódzkiego, a to zezwolenie Wojewódzkiego UrzĊdu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na podjĊcie dziaáalnoĞci wydawniczej (poparty przez Komitet Powiatowy PZPR
oraz Naczelnika Miasta i Powiatu Tczew). Wniosek pozostaá
bez odpowiedzi, jedynie Wydziaá Propagandy KW PZPR
w GdaĔsku telefonicznie poinformowaá Towarzystwo: „Īeby
daáo sobie spokój z tymi staraniami”, bo nie ma na to zgody
„wáadz odgórnych”.
Przez 8 lat nie sáano pism, co wcale nie znaczyáo, Īe zrezygnowano z wáasnego wydawnictwa. Drukowano powielaczowo, wydawano broszurki okolicznoĞciowe i o historycznych wydarzeniach w Tczewie dla potrzeb szkóá. Pionierzy
wydawnictwa na czele z Romanem Landowskim z optymizmem oczekiwali na sprzyjające warunki spoáeczno-ekonomiczne. Trzymali rĊkĊ na pulsie, Ğledząc postĊpowanie
wáadz (a nie byáo ono na przeáomie lat 70. i 80. sprzyjające)
i podtrzymywali grono entuzjastów na duchu, a powiadaá
Roman „musi siĊ udaü”. W Starogardzie GdaĔskim znale-
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ziono sojusznika w powstaáym w 1973 roku Towarzystwie
MiáoĞników Ziemi Kociewskiej i jego czoáowych dziaáaczach Edmundzie Falkowskim, Ryszardzie Szwochu i Józefie Mielewskim. MoĪna byáo liczyü na organizacje spoáeczne i instytucje kultury z caáego Kociewia. Znaleziono
nieoficjalne poparcie na szczeblu wojewódzkim kontroli
prasy (Stanisáaw Legucki – dyrektor) i w Ministerstwie Kultury (Janusz TrzciĔski – dyrektor departamentu).
Po stanie wojennym TMZT nie byáo
juĪ samotne, tak jak
w 1974 roku, a szanse wáasnego wydawnictwa wzrosáy, gdy
w styczniu 1984 ukazaáa siĊ ustawa – Prawo prasowe. Skorzystano z jej zapisów
i wspólną uchwaáą
(14.01.1985 r.) TMZT
i TMZK powoáano
4-osobowy zespóá roboczy do sfinalizowania dziaáaĔ w sprawie
powoáania
czasopisma. Zespól skáadaá
siĊ z osób: Józef Golicki, Roman Landowski, Józef Zióákowski
i Romuald Wentowski.
2 wrzeĞnia 1985
roku Prezydent Miasta Tczewa w strukturze organizacyjnej
Tczewskiego Domu
Kultury
utworzyá
Kociewski
Kantor
Edytorski i powoáaá
na jego kierownika
i redaktora naczelnego Romana Landowskiego. 13 wrzeĞnia
odbyáo siĊ pierwsze
posiedzenie
Rady
Programowej KKE,
jednoczeĞnie Kolegium Redakcyjnego Stopka z pierwszego numeru
Kociewskiego Ma- KMR , wydanego w 1986 roku
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Z DZIAãALNOćCI JUBILATA
gazynu Regionalnego. Zatwierdzono wówczas plan pracy
i powoáano przewodniczącego dra Józefa Milewskiego
i jego zastĊpcĊ Romualda Wentowskiego. Sekretarzem zostaá Andrzej Grzyb.
15 stycznia nastĊpnego roku Biblioteka Narodowa nadaáa Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu miĊdzynarodowy identyfikator publikacji seryjnej PL ISSN 0860-1917
i juĪ 30 grudnia ukazaá siĊ pierwszy numer dáugo oczekiwanego pisma.
PowtórzĊ za Romualdem Wentowskim (KMR nr 1/52,
2006): 30 grudnia 1986 roku ukazaá siĊ pierwszy, historyczny numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” jako
publikacja seryjna Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej w Tczewie, wydany przez Kociewski Kantor Edytorski
Tczew-Starogard GdaĔski, stanowiący SekcjĊ Wydawniczą
Tczewskiego Domu Kultury.
ChociaĪ dzisiaj ciĊĪar na jego utrzymanie wziĊáy na siebie wáadze administracyjne Tczewa, to jesteĞmy otwarci na
wspóápracĊ ze stowarzyszeniami Kociewia oraz ich wáadzami administracyjnymi.
ZakoĔczĊ tytuáem jednego z felietonów wstĊpnych Romana Landowskiego „Chcemy wychodziü nadal” i dodam
od siebie, po to, by oĪywiaü Īycie kulturalne regionu, budziü
miáoĞü i przywiązanie do ziemi naszych przodków, utrzymując w pamiĊci minione czasy oraz fakty bogatego Īycia
kulturalnego Kociewia.
W związku z jubileuszem naleĪą siĊ Czytelnikom dodatkowe informacje o Towarzystwie.
Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej, które zostaáo zaáoĪone 24 marca 1970 roku i wpisane do rejestru
stowarzyszeĔ 25 kwietnia 1970 roku jest organizacją spoáeczno-kulturalną o charakterze regionalnym, dziaáającym
w kierunku kultywowania i upowszechniania tradycji kulturalnych i wiedzy o regionie.
Oto wybrane inicjatywy i dokonania na przestrzeni
40 lat:
• organizacja Izby regionalnej w Piasecznie funkcjonującej dzisiaj jako Muzeum Ruchu Ludowego,
• konkurs fotograficzny „Szukamy piĊkna ziemi tczewskiej” obejmujący tematy: architektura, turystyka, sport
i wypoczynek.
• znaczący udziaá w wskrzeszeniu haftu kociewskiego poprzez organizowane konkursy, spotkania z hafciarkami i
wystawy,
• koncerty muzyki kameralnej, przeglądy orkiestr dĊtych,
Tczewskie Spotkania Teatralne,
• konferencje i sesje naukowe i popularne np. „Juliusz
Kraziewicz”, „Kociewie”, „Dzieje Tczewa”,
• tworzenie dokumentacji historycznej w albumach i kronikach np.: „Kronika Miasta Tczewa” – 3 tomy obejmujące lata 1260-1975 oraz albumy fotograficzne: „Mosty
tczewskie”, „Miejsca pamiĊci”, „60-lecie Chóru MĊskiego ECHO”, „Muzeum Wisáy”, „Zabytki sakralne”,
„60-lecie szkolnictwa morskiego”,
• z inspiracji czáonków Towarzystwa powstaáo Muzeum
Wisáy, rozpoczĊto badania archeologiczne, na byáym
cmentarzu ewangelickim powstaá Park Kopernika,
• czáonkowie Towarzystwa peánią odpowiedzialne funkcje
w organach samorządowych, administracji miejskiej i powiatowej oraz aktywnie angaĪują siĊ w Stowarzyszeniu
Dorzecza Dolnej Wisáy, Polskiej Federacji Dyskusyjnych
Klubów Filmowych, Spoáecznym Komitecie Budowy
ĝródlądowego Statku PasaĪersko-Wycieczkowego,
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•

•

•

czáonków uhonorowano wyróĪnieniami: Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa, Pro Domo Trsoviensi, Kociewskie Pióro i inne,
Towarzystwo jako organizacja wyróĪniona zostaáa Medalem Honorowym „Przyjacielowi Centralnego Muzeum Morskiego”,
za 40-letnią dziaáalnoĞü Towarzystwo zostaáo wyróĪnione Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TMZT jest organizacją non profit. W 2004 roku uzyskaáo status organizacji poĪytku publicznego. Aktualnie zrzesza 87 czáonków i wokóá realizowanych zadaĔ skupia wielu
sympatyków, o czym Ğwiadczy dobra frekwencja goĞci podczas imprez.

PIERWSZE WàADZE TMZT
Rada
Glinkowski Czesáaw – prezes
Ejankowski Jan – wiceprezes
GoĨdzielewski Bronisáaw – wiceprezes
JĊdruch Jadwiga – sekretarz
BlaszyĔski Henryk – skarbnik
Dylkiewicz Józef – czáonek
Kuáakowski Zygmunt – czáonek
Komisja Rewizyjna
Klein Piotr – przewodniczący
Komorowski Stanisáaw – z-ca przewodniczącego
Markowski Wáadysáaw – sekretarz
Fortuna Ignacy – czáonek
Nehring Leon – czáonek
Rachocki Paweá – czáonek
WiĞniewski Edmund – czáonek

OBECNE WàADZE:
Rada
Lewandowska Eleonora – prezes
Kreft Edwin – wiceprezes
Kortas Janusz – wiceprezes
Chyáa Teresa – sekretarz
Mrozek Stefan – skarbnik
Soátanowicz GraĪyna – czáonek
Tomaszewska Rita – czáonek
Komisja Rewizyjna
Flisikowski Joachim – przewodniczący
Wentowski Romuald – z-ca przewodniczącego
Graban Jerzy – sekretarz
ħródáa:
1.
2.
3.
4.
5.

Roman Landowski, „35 lat dla Tczewa i regionu”, KKE, TMZT,
2004.
Roman Landowski, „Nowy bedeker kociewski”, Wyd. „Oskar”,
GdaĔsk 2002.
Romuald Wentowski, „Jak uwolniü sáowo”, KMR nr 1(52), 2006.
Czesáaw Skonka, Kociewski Magazyn Regionalny – Tygodnik Powszechny.
Pismo TMZT do Rady Krajowej Ruchu StowarzyszeĔ Regionalnych RP z dnia 23.12.2009 r. w dokumentacji Towarzystwa.

Autor jest Honorowym Czáonkiem TMZT i czáonkiem
Rady Programowej KMR
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ZWYCZAJE I OBRZõDY

JAN KULAS

Pierwszy lekarz
Szkoáy Morskiej w Tczewie
Dr Florian Häasko (1865-1921) pochodziä z Kresów Wschodnich. Byä lekarzem z powoäania.
W tym zawodzie blisko 20 lat päywaä po morzach i oceanach Ĉwiata. Byä teĔ dobrym czäowiekiem i Ĕarliwym
patriotñ. W odrodzonej Polsce mianowano go komandorem Marynarki Polskiej. Nade wszystko byä lekarzem
i wychowawcñ mäodzieĔy säawnej Szkoäy Morskiej w Tczewie. Naszym rodakom w „Grodzie Sambora” säuĔyä
równieĔ codziennñ pomocñ lekarskñ.

U

rodziá siĊ 16 kwietnia 1865 roku pod zaborem rosyjskim w Hubinie (powiat lepelski) koáo Witebska. Byá
synem dziedzicznego szlachcica Franciszka Háasko
i Weroniki z domu Hatowska. Wychowaá siĊ w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Zdobyá staranne, solidne wyksztaácenie. Wpierw uczĊszczaá do gimnazjum (filologiczne) rosyjskiego w Witebsku. Nie byáo to áatwe z uwagi na nasilającą siĊ
rusyfikacjĊ. UkoĔczyá osiem klas i zdaá egzamin dojrzaáoĞci.
W 1886 roku uzyskaá maturĊ. NastĊpnie z dobrym skutkiem
studiowaá na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Petersburskiego, który ukoĔczyá w 1891 roku ze stopniem kandydata
nauk przyrodniczych. NastĊpnie kontynuowaá studia na Cesarskiej Akademii Wojskowo-Medycznej w Petersburgu, gdzie
w roku 1895 uzyskaá stopieĔ lekarza. Studia medyczne uzupeániaá teĪ w Pradze i ParyĪu. Po egzaminach doktoranckich
i obronie dysertacji na petersburskiej Akademii WojskowoMedycznej, w roku 1902 otrzymaá stopieĔ doktora medycyny.

Po morzach i oceanach Ğwiata

F

lorian Háasko áączyá w pierwszych latach studiów doktoranckich pracĊ i sáuĪbĊ wojskową z dalszą nauką. JuĪ
w 1895 roku rozpocząá sáuĪbĊ jako urzĊdnik wojskowo-morski na stanowisku lekarza 3 brygady artylerii grenadierów. NastĊpnie odbyá dwuletni staĪ w rosyjskiej armii lądowej.
SáuĪbĊ wojskową zakoĔczyá w marcu 1897 roku. Na początku swojej kariery zawodowej zostaá przeniesiony na Daleki
Wschód, do Wáadywostoku. Tutaj nowo mianowany máody
lekarz okrĊtowy flotylli syberyjskiej páywaá w licznych rejsach
po Oceanie Spokojnym. Udaáo siĊ ustaliü, Īe páywaá na nastĊpujących jednostkach: „Kamczadaá”, transportowiec „Jakut”,
lodoáamacz „NadjoĪnyj”, kanonierka „Siwucz” oraz „Tunguz”.
Páywaá gáównie na wodach Oceanu Spokojnego, wokóá Kamczatki, Sachalinu, Japonii i Chin. W 1901 roku przeniesiono go
do pracy w szpitalu marynarki we Wáadywostoku.
W poáowie 1902 roku dr Florian Háasko objąá stanowisko
kierownika Szpitala Morskiego w twierdzy wojennej Dalekiego Wschodu, w Port Artur. Port ten miaá strategiczne znaczenie dla Rosji i stanowiá obiekt militarnego zainteresowania
Japonii. Zaostrzająca siĊ rywalizacja rosyjsko-japoĔska na
Dalekim Wschodzie, gáównie o Chiny i KoreĊ, musiaáa doprowadziü do konfliktu zbrojnego.
W latach 1904-1905 dr Florian Háasko uczestniczyá
w wojnie rosyjsko-japoĔskiej. SzczĊĞliwie przeĪyá dáugotrwa-
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áe, bo aĪ 11-miesiĊczne oblĊĪenie Portu Artura. NaraĪony na
„tysiĊczne niebezpieczeĔstwa, wĞród gradu kul, pod niebem
rozognionym áuną bombardowaĔ” niósá pomoc potrzebującym, rannym i umierającym, w tym i Īoánierzom-Polakom.
Za mĊstwo wykazane przy peánieniu tych obowiązków sáuĪbowych zostaá nagrodzony Orderem Ğw. Anny III stopnia
z mieczami. Po zdobyciu Portu Artura F. Háasko trafiá do niewoli japoĔskiej. SzczĊĞliwie jako lekarz zostaá potraktowany
z taryfą ulgową. Po kilku miesiącach zostaá teĪ zwolniony
z niewoli. Droga powrotna okazaáa siĊ bardzo dáuga, bowiem
z Japonii przez Ocean Spokojny, KanadĊ, Ocean Atlantycki
i EuropĊ Zachodnią dotará do Rosji. Szlak tej wielkiej podróĪy starannie odnotowaá w swoich wspomnieniach pt. „Morzami ku Polsce. Z pamiĊtnika marynarza”.
Po dotarciu do Rosji, dr Florian Háasko zostaá odkomenderowany do sáuĪby we Flocie Baátyckiej. Początkowo peániá
sáuĪbĊ jako lekarz okrĊtowy w Kronsztadzie. Byá tutaj ordynatorem Mikoáajewskiego Szpitala Marynarki. NastĊpnie
pracowaá w oddziale szkolno-artyleryjskim. Wiosną 1907
roku powróciá bezpoĞrednio do floty na jednostki páywające.
Kolejno páywaá na okrĊtach: „Bogatyr”, „Imperator Paweá I”
i „Aurora”. Braá teĪ udziaá w licznych rejsach zagranicznych,
szczególnie w latach 1908-1912. W ciągu caáego swojego Īycia blisko 20 lat spĊdziá na morzach i oceanach Ğwiata. Stosunkowo dobrze i z bliska poznaá ówczesny Ğwiat.
W 1908 roku dr Florian Háasko przebywaá wraz z eskadrą
rosyjskich okrĊtów w sycylijskim porcie Messyna. Nieoczekiwanie, w tym czasie, gwaátowne trzĊsienie ziemi obróciáo
to miasto w wielkie cmentarzysko. Florian Háasko jako jeden
z pierwszych lekarzy pospieszyá z ofiarną pomocą. Jak pisaá
w swoich cennych wspomnieniach: „PracowaliĞmy nieustannie... Okropne kalectwa, rany, stokroü straszniejsze niĪ na wojnie, woáaáy do nieba o miáosierdzie”. W dowód naleĪnego uznania za swoją ofiarnoĞü i oddanie posáudze lekarskiej, otrzymaá
wáoski KrzyĪ Komandorski Ğw. Maurycego i àazarza.
W latach 1914-1917 dr Florian Háasko uczestniczyá
w dziaáaniach rosyjskiej marynarki wojennej na Baátyku.
Nie byá to jednak najwaĪniejszy obszar dziaáaĔ wojennych.
W czasie I wojny Ğwiatowej wielkie mocarstwa rozpoczĊáy
licytacjĊ nad sprawą polską. F. Háasko nieugiĊcie wierzyá
w „zmartwychwstanie Polski”. Tymczasem peániá ciĊĪką sáuĪbĊ na okrĊtach rosyjskich wobec przewaĪających morskich
siá niemieckich. Cudem uniknąá Ğmierci podczas topienia rosyjskich statków wojennych. SzczĊĞliwie przebywaá wtedy
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KOMANDOR-LEKARZ
w szpitalu w Abo, na terenie dzisiejszej Finlandii. W tym czasie dr F. Háasko peániá zaszczytne obowiązki lekarza flagowego i jednoczeĞnie inspektora sanitarnego. Coraz bardziej
doceniano jego ofiarną pracĊ. W 1916 roku za zasáugi poáoĪone na polu medycyny morskiej otrzymaá rządowy tytuá radcy
stanu! Okazaá siĊ lekarzem wybitnym i caákowicie oddanym
misji swojego zawodu.
Dr Florian Háasko dostrzegá wszystkie niebezpieczeĔstwa wynikające z rewolucji lutowej (liberalnej) i bolszewickiej w Rosji. Widziaá zbrodnie rewolucyjne i jej niszczycielskie dzieáo wobec dorobku wielu pokoleĔ, w tym
majątków polskich na kresach. Czerwony terror nie pozostawiaá w nim Īadnych záudzeĔ. Byü moĪe Īycie swoje ocaliá
dziĊki pracy jako lekarz admiralski. Jego dáugoletnia sáuĪba w marynarce rosyjskiej dobiegáa koĔca. DosáuĪyá siĊ aĪ
stopnia generaáa-majora (odpowiednik generaáa brygady).
Trudny okres rewolucji bolszewickiej F. Háasko przetrwaá
dziĊki przyjaznej pomocy i goĞcinnoĞci w Helsingfors (Helsinki), w wybijającej siĊ na niepodlegáoĞü Finlandii. Dobro,
które tak czĊsto Ğwiadczyá innym ludziom, byü moĪe teraz
uratowaáo mu Īycie.

Ku wolnej Polsce i w Tczewie

F

lorian Háasko przez Baátyk na statku „Brandenburg”
i kolejno przez EstoniĊ, àotwĊ i WileĔszczyznĊ, powróciá jesienią 1918 roku do okupowanego kraju.
Zamieszkaá w Warszawie. Wtedy juĪ wolnoĞü zbliĪaáa siĊ
milowymi krokami, wzruszony tym radosnym faktem westchnąá „Wita ciĊ, Polsko, twój Īeglarz!” Nie miaá záudzeĔ, Īe
czekają PolskĊ „lata pracy i poĞwiĊceĔ”, gdzie waĪne bĊdzie
zawoáanie „Wytrwaj!” Wraz z F. Háasko powróciáa do Ojczyzny blisko setka oficerów i parĊ tysiĊcy Īoánierzy, marynarzy, doskonale „znających morze”. Miaáa wiĊc odradzająca
siĊ Polska „wáasnych marynarzy”. Trafnie i z nadzieją Háasko
skonstatowaá w swoich wspomnieniach: „bo czemĪe byáoby
polskie morze bez polskich marynarzy?”.
Wydawaáo siĊ, Īe 53-letni Háasko na stale osiądzie w Warszawie i bĊdzie wiódá tutaj Īywot szanowanego i cenionego
lekarza. Miaá jednak w sobie wysokie poczucie obowiązku
i oddania sáuĪbie dla Ojczyzny. Jak juĪ wspomniano w naturalny i Īywy sposób interesowaá siĊ polskimi sprawami morskimi. Nic wiĊc dziwnego, Īe od lutego 1919 roku do czerwca
1920 roku pracowaá w Polskiej ĩegludze PaĔstwowej w charakterze inspektora sanitarnego. Latem 1920 roku, na polecenie admiraáa Kazimierza PorĊbskiego, trafiá do zespoáu Antoniego Garnuszewskiego, organizującego pierwszą w Polsce
SzkoáĊ Morską z siedzibą w Tczewie. Na krótko, w lipcu
i sierpniu 1920 roku, praca ta zostaáa przerwana z powodu
wojny polsko-bolszewickiej, szczególnie z uwagi na historyczną bitwĊ warszawską. KaĪdy, kto wtedy mógá, Ğpieszyá
w szeregi Wojska Polskiego. F. Háasko, jako Īarliwy patriota,
nie wahaá ani chwili. Z miejsca oddaá siĊ do dyspozycji wáadz
wojskowych. Wpierw trafiá do szpitala mokotowskiego,
w Warszawie. JednoczeĞnie zostaá wcielony do Wojska Polskiego jako tytularny major-lekarz.
Po odparciu nawaáy bolszewickiej przeniósá siĊ do Tczewa. Wkrótce zweryfikowano jego stopieĔ wojskowy. Uzyskaá
stopieĔ komandora. Jako lekarz przeprowadzaá badania lekarskie kandydatów na przyszáych oficerów. W paĨdzierniku
1920 roku edukacja w Szkole Morskiej ruszyáa peáną parą.
Komandor-lekarz odkryá w sobie talenty pedagogiczne. Nic
wiĊc teĪ dziwnego, Īe w pamiĊci wychowanków Szkoáy Morskiej w Tczewie pozostaá jako „wspaniaáy czáowiek i opiekun
máodzieĪy”.
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Florian Háasko braá udziaá w pierwszych rejsach statku
szkolnego „Lwów”. W Szkole Morskiej i w Īyciu codziennym
Tczewa posáugiwaá jako oddany swojej pracy lekarz. Coraz lepiej i gáĊbiej odnajdywaá swoje powoáanie w Szkole Morskiej,
jak pisaá: „dobrze mi jest w gronie sáuchaczy szkoáy, moich
uczniów”. W ostatnich dniach swojego Īycia spieszyá, bĊdąc
juĪ chory, do pomocy potrzebującemu dziecku w Tczewie…
Dr Florian Háasko zmará nagle 29 grudnia 1921 roku
w Tczewie. Miaá zaledwie 56 lat! Zostaá pochowany na pobliskim cmentarzu, tuĪ przy gmachu Szkoáy Morskiej. JuĪ
w 1923 roku postawiono na tym cmentarzu pomnik dr Floriana Háasko, autorstwa dáuta Feliksa Giecewicza. Jak siĊ moĪna domyĞlaü byáo to wspólne dzieáo, sfinansowane z budĪetu
Szkoáy Morskiej, przy pomocy wáadz miejskich Tczewa. Nie
da siĊ ukryü, Īe pomnik ten przemawiaá pewnym majestatem
i dumą. Jak podkreĞla prof. Daniel Duda byá to pierwszy polski pomnik w Tczewie, a przy tym upamiĊtniający dorobek
szkolnictwa morskiego II Rzeczypospolitej. Niestety, w latach okupacji hitlerowskiej, pomnik ten zostaá uszkodzony.
W latach 70. bratanek dr Floriana Háasko, Michaá Háasko doprowadziá do gruntownej renowacji, wiernie oddającej wzór
pomnika z 1923 roku. Przy okazji warto nadmieniü, Īe Michaá
Háasko, poáoĪyá niemaáe zasáugi dla szkolnictwa morskiego.
W 1980 roku z okazji organizowanego w Tczewie i Londynie
ĝwiatowego Zjazdu Absolwentów Szkoáy Morskiej ponownie odnowiono pomnik dra Floriana Háasko. Trzeba podkreĞliü, Īe Zjazd ten byá wydarzeniem w dziejach Szkoáy (wtedy
WyĪszej Szkoáy Morskiej w Gdyni) i bardzo waĪny dla ówczesnych wáadz miejskich Tczewa.
Wkrótce po Ğmierci dra Floriana Háasko, w roku 1922,
udaáo siĊ wydaü jego autorskie wspomnienia pt. „Morzami ku
Polsce. Z pamiĊtnika marynarza”. To niezwykle interesująca
i wartoĞciowa lektura dostĊpna w Muzeum Wisáy w Tczewie.
NaprawdĊ warto ją przeczytaü. Byü moĪe powinna zostaü
wáączona do programu nauczania naszej máodzieĪy szkolnej,
w ramach realizacji edukacji regionalnej.
W historycznym gmachu legendarnej Szkoáy Morskiej
w Tczewie funkcjonuje dzisiaj I Liceum Ogólnoksztaácące
im. Marii Skáodowskiej-Curie. MáodzieĪ i jej wychowawcy
zachowują Īywą pamiĊü o sáawnym lekarzu i wspóátwórcy
Szkoáy Morskiej. Spotkania przy pomniku dra Floriana Háasko, skáadane wiązanki kwiatów, zapalane znicze, modlitwy
i refleksje są tego najlepszym Ğwiadectwem. Przy okazji warto podkreĞliü, Īe Szkoáa Morska przez caáą dekadĊ (19201930) ksztaáciáa kapitanów i mechaników Polskiej Marynarki
Handlowej. Niewątpliwie, szkoáa moĪe byü dumna ze swoich
absolwentów! Dzisiaj jest to piĊkne i chlubne dziedzictwo
morskie Tczewa. Ale, nie zapominajmy, Īe szlachectwo zobowiązuje.

Podsumowanie

S

peániáy siĊ marzenia dr Floriana Háasko o wolnej,
zmartwychwstaáej Polsce. Zmierzaá do swojej Ojczyzny przez liczne niebezpieczeĔstwa przez 20 lat, po
dalekich i róĪnorakich morzach oraz oceanach. W kaĪdych
warunkach byá wierny swojemu powoáaniu lekarskiemu. Dla
Szkoáy Morskiej i mieszkaĔców Tczewa poáoĪyá duĪe zasáugi. Pomógá wielu ludziom. Byá równieĪ wspaniaáym wychowawcą i opiekunem máodzieĪy. Dr F. Háasko gáĊboko wierzyá
w lepszą przyszáoĞü „Rzeczypospolitej morskiej” i ...powrót
GdaĔska do Polski. Nie byáy to marzenia oderwane od rzeczywistoĞci. Wiosną 1945 roku GdaĔsk powróciá do Polski.
Dr Florian Háasko jako lekarz zachowaá duszĊ marynarza
i Īeglarza. Dla Szkoáy Morskiej jest postacią kultową.
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Reminiscencje nad odrodzeniem
Īeglugi Ğródlądowej w delcie Wisáy
czĊĞü I

Wisáa ma 2000 lat
W obliczu Wisáy Īywota
Nazwa, poáoĪenie i fragmentaryczne uksztaátowanie Wisáy pojawia siĊ w opisie dziejowym dopiero w koĔcu I w. pne.,
to znaczy w czasie wciągniĊcia jej do urzĊdowej geografii rzymskiej. Naniósá ją na swoją mapĊ i opisaá w naleĪącej do
niej „Commentarii” wódz rzymski Marcus Vipsanius Agrippa (62-12 pne.), jako wschodnią granicĊ posiadáoĞci rzymskich
„Germanii”. Wykonana przez niego mapa „zostaáa wystawiona na widok publiczny” (opublikowana) dopiero w 7 r. ne.
Byáa ona póĨniej pierwowzorem dla kolejnych opracowaĔ map.
Dopiero w poáowie III w. ne. Wisáa staje siĊ arterią komunikacyjną dla z zachodu nadciągających Gotów, Gepidów i Wikingów. Opisze to póĨniej bizantyjski historyk Jordanes – 550 r. w swojej pracy „O pochodzeniu i czynach Gotów”, który podając
wiadomoĞci o Sáowianach wspomina rónieĪ o WiĞle i jej trzech ramionach ujĞciowych do morza (Th. Mommsen 1882).
Przebieg Wisáy do Krakowa poprzez Pomorze do morza w pobliĪu GdaĔska opisze dopiero P. Duisburg (1326). „Wisáa est aqua fluens de Cracovie in terram Pomeranie, circa castrum Danzke instrans mare...”. (Wisáa jest páynącą wodą
(rzeką) od Krakowa do ziemi Pomorza, w pobliĪu GdaĔska wpadająca do morza...).
J. Makowski 1998 r.
Ps. ĝp. Jerzy Makowski w roku 1998 wrĊczyá mi ww. informacjĊ przez niego opracowaną, a dotyczącą drugiego milenium
Wisáy przypadającego w 2007 roku. Obiecaáem mu wówczas, Īe wraz ze Ğp. Romanem Klimem zorganizujemy okolicznoĞciową konferencjĊ na czeĞü Królowej Rzek Polskich – Wisáy. Obaj nie doĪyli tej rocznicy, a kartka z informacją wciąĪ przypomina
mi o obowiązku wobec Wisáy i tych, co ją kochali. InformacjĊ rozpowszechniam gdzie tylko mogĊ. Opublikowanie jej w kwartalniku „KMR” na pewno byáoby Īyczeniem Jerzego i Romana.

WstĊp

N

apisanie artykuáu o odrodzeniu Īeglugi Ğródlądowej
w delcie Wisáy w obliczu jej Īywota i zapaĞci Īeglugi
w skali kraju jest tematem obszernym, zwaĪywszy
na poáoĪenie nadmorskie i jego znaczenie spoáeczno-gospodarcze oraz Ğcisáy związek z ochroną przeciwpowodziową,
a ponadto tematem maáo znanym, lekcewaĪonym i niedocenianym. Siáą rzeczy ograniczĊ artykuá do spraw dróg
wodnych i Īeglugi Ğródlądowej w delcie Wisáy. Na początek
krótkie wprowadzenie.
Delta Wisáy to rozlegáy, przymorski obszar, leĪący
u rozwidlenia Wisáy, rozciągający siĊ od moreny Pojezierza Kaszubskiego na zachodzie po WysoczyznĊ Elbląską na
wschodzie. Za poáudniową granicĊ uznaje siĊ początek Nogatu w miejscowoĞci Biaáa Góra. Do koĔca 1915 roku 1/3
wód Wisáy Nogatem spáywaáa do Zalewu WiĞlanego. Obszar
delty Wisáy od wieków wyróĪniaá siĊ odmiennoĞcią, nie tylko hydrograficzną w stosunku do innych regionów kraju, ale
równieĪ kulturowo, a przede wszystkim przestrzenną zabudową, nierozerwalnie związaną ze stykiem lądu z morzem.
To morze i Wisáa przez stulecia ksztaátowaáy obyczaje,
a Īegluga morska i Ğródlądowa byáy motorem dynamicznego
rozwoju spoáeczno-gospodarczego regionu.
Obecne hydrograficzne uksztaátowanie akwenów w delcie Wisáy to przez wieki sztucznie powstaáy, a szczególnie
na przeáomie XIX/XX wieku, spójny system ochrony przeciwpowodziowej obszaru delty Wisáy i Zalewu WiĞlanego,
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umoĪliwiający jednoczeĞnie uprawiaü ĪeglugĊ Ğródlądową.
Ten stan rzeczy istniejący po dzieĔ dzisiejszy zawdziĊczaü
naleĪy Prusakom, którzy po tragicznej powodzi ze strony
Nogatu w 1888 roku (patrz „KMR” nr 2 (61) 2008, s. 11) juĪ
w roku nastĊpnym rozpoczĊli regulacjĊ ujĞcia Wisáy oraz Nogatu i Szkarpawy na niespotykaną na ówczesne czasy skalĊ.
ĝwiadczy o tym m.in. wykonanie Przekopu UjĞcia Wisáy pod
ĝwibnem dáugoĞci 7,1 km oddanego do eksploatacji 31 marca 1895 roku, czy odciĊcie Nogatu od Wisáy w 1916 roku.
W obszarze delty Wisáy uksztaátowaáy i wyróĪniáy siĊ
etnograficznie trzy subregiony, które dziĞ nazywamy Kociewiem, PowiĞlem i ĩuáawami. Warto wiĊc podkreĞliü, Īe
wschodnią Ğcianą Kociewia jest Wisáa, od Grabowa po Ptaszniki o dáugoĞci 129,5 km. Dla PowiĞla i ĩuáaw prawobrzeĪnych odpowiednio 161 km. Trudno wiĊc zaprzeczyü twierdzeniu, Īe wyĪej wymienione subregiony swój dawny rozwój
spoáeczno-gospodarczy zawdziĊczają WiĞle! Jakie wioski,
miasteczka i miasta z tego naturalnego Ĩródáa korzystaáy oraz
jakie zmiany etnograficzne nastĊpowaáy, pozostawiam specjalistom. Na szczególną uwagĊ zasáugują ĩuáawy.
Nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce, biorąc pod uwagĊ dostĊpne drogą wodną atrakcje turystyczne.
ĩuáawy posiadają sieü rzek i kanaáów bardziej rozbudowaną niĪ sieü dróg lądowych, dlatego teĪ jeszcze dzisiaj moĪna
spotkaü wsie typu ulicówka wodna, gdzie kanaá lub rzeka byáy
gáówną arterią komunikacyjną. Posáugując siĊ terminologią
dróg koáowych moĪna stwierdziü, Īe przez ĩuáawy przebiega
zarówno „autostrada” wodna, którą bez wątpienia jest Wisáa,
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odnajdujemy tu takĪe „drogi wojewódzkie”, takie jak Nogat,
rzekĊ Elbląg czy SzkarpawĊ oraz gĊstą sieü dróg lokalnych,
jak chociaĪby Wisáa Królewiecka, ĝwiĊta Tuga, Wierzyca czy
Motáawa. Jak nigdzie w naszym kraju transport wodny moĪe
byü na ĩuáawach transportem docelowym. Trudno Īeby byáo
inaczej w krainie, która to wodzie zawdziĊcza swoje powstanie. Tu, gdzie czáowiek od lat przestrzega niepisanego paktu
z naturą i uĪytkuje tĊ ziemiĊ w zamian za pieczoáowitą pracĊ
wkáadaną w regulacje stosunków wodnych1.

Drogi wodne a Īegluga Ğródlądowa

P

omiĊdzy drogą wodną a Īeglugą Ğródlądową zachodzi Ğcisáy związek przyczynowo-skutkowy nakazujący tworzenie Ğródlądowego systemu transportu
wodnego jako caáoĞci, speániającego waĪną funkcjĊ gospodarczą w systemie transportowym regionu i kraju. Ta zasada
z zakresu organizacji i zarządzania, mająca na celu naleĪyte
funkcjonowanie systemu, od bardzo wielu lat w gospodarce
wodnej Polski nie jest przestrzegana, a skutki tego stanu rzeczy są opáakane. Od 10 lat panujący dualizm w zarządzaniu
polskimi drogami wodnymi doprowadziá do dekapitalizacji
ogromnego majątku narodowego, degradacji dróg wodnych
i zaniku Īeglugi Ğródlądowej, nieobliczalnych strat oraz
zwiĊkszonego zagroĪenia powodziowego, szczególnie zatorowego ze strony dróg wodnych.
Podstawą egzystencji Īeglugi Ğródlądowej są bezpieczne
Ğródlądowe drogi i szlaki wodne. Są to uregulowane naturalne rzeki w celu zagwarantowania swobodnego i bezzatorowego spáywu wezbraniowych wielkich wód i bezzatorowego pochodu lodów oraz wytyczone szlaki wodne
na jeziorach, zalewach, sztucznych zbiornikach wodnych
i kanaáach Īeglownych. Ich ksztaátowanie i budowa oraz zabudowa hydrotechniczna przebiegaáa przez stulecia po to,
by sáuĪyáa rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu.
Droga wodna, jak kaĪda inna infrastruktura transportowa, wymaga systematycznego i kosztownego utrzymania
w naleĪytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, zarówno dla
celów ochrony przeciwpowodziowej jak i uprawiania Īeglugi Ğródlądowej. W naszych uwarunkowaniach atmosferycznych, wynikających z poáoĪenia geograficznego Polski, drogi
wodne byáy i są gáównym Ĩródáem zagroĪeĔ powodziowych,
tym groĨniejszych im wiĊksze zaniedbanie w ich utrzymaniu.
A z tym po roku 1989 jest bardzo Ĩle i gorzej juĪ byü nie
moĪe. Nie byáoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie:
dozbrojenie po powodziach pod Páockiem w 1982 roku
i na Wyspie Nowakowskiej w 1983 roku (ze strony Zale-

Zestaw holowniczy na WiĞle
Fot. ze zbiorów Sekcji Historii Miasta Tczewa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

18

wu WiĞlanego) w nowoczesny i drogocenny sprzĊt wodny
i lądowy przedsiĊbiorstw budownictwa wodnego na Dolnej
WiĞle (nowe pogáĊbiarki, lodoáamacze, holowniki, barki,
koszarki, pontony, koparki, áadowarki, samochody itd.),
to, Īe po roku 1989 Minister ĝrodowiska III RP, odpowiedzialny za stan techniczno-eksploatacyjny dróg wodnych oraz ochronĊ przeciwpowodziową, caáy system
utrzymaniowy, w tym system lodoáamania wraz z ww.
sprzĊtem Ğwiadomie zlikwidowaá!
PaĔstwo utraciáo caákowitą kontrolĊ nad przebiegiem
naturalnych i nieprzewidywalnych negatywnych zjawisk,
w tym groĨnych w skutkach powodzi zatorowych i poniosáo
nieobliczalne straty! Zima roku 2009/2010 oraz majowe powodzie 2010 roku to potwierdzają!
ZapaĞü Īeglugi Ğródlądowej jest faktem, gáówną przyczyną jest niedocenianie przez wszystkie bez wyjątku
Rządy po roku 1945, a szczególnie po roku 1989, znaczenia posiadania w systemie transportowym kraju Īeglugi
Ğródlądowej! DziĞ mĞci siĊ to okrutnie i negatywnie wpáywa na rozwój spoáeczno-gospodarczy kraju. Co to oznacza
dla Polski, posáuĪĊ siĊ fragmentem wybitnego hydrotechnika z okresu miĊdzywojennego:
Drogi wodne, jako najtaĔszy Ğrodek transportowy, powodują obniĪkĊ kosztów dostawy surowców co jest ich celem.
Lecz nawet gdyby przewóz wodny nie byá taĔszy od kolejowego, to juĪ sam fakt jego istnienia jest dla Īycia gospodarczego
kraju pomyĞlny, gdyĪ zaspokajając swoje potrzeby przewozowe w rozmaity sposób, kraj jest bardziej zabezpieczony na wypadek, gdy jeden ze Ğrodków komunikacji z jakiegoĞ powodu
chwilowo zawiedzie (strajk, wojna). Kraj taki opiera swoje
potrzeby przewozowe na dwóch nogach, a nie na jednej.
Drogi wodne w przeciwieĔstwie do dróg koáowych, bĊdąc przeznaczone do przewozu jednorazowego wiĊkszej
iloĞci towarów, wywierają przez to odpowiedni wpáyw na
spoáeczeĔstwo:
Tam gdzie rozwija siĊ Īegluga musi powstaü handel hurtowy, skáady i odpowiednie organizacje handlowe i przemysáowe.
ĩegluga wychowuje spoáeczeĔstwo w duchu przedsiĊbiorczoĞci
i handlu na szeroką skalĊ i z kramarza wytwarza kupca2.
Po 65 latach degradacji dróg wodnych, Polska w ocenie
UE jest biaáą plamą Īeglugową na mapie Europy! Jest to tym
bardziej bolesne stwierdzenie, Īe Polska, jak Īaden inny kraj
w Europie, posiada w naturalny sposób równoleĪnikowo i poáudnikowo uksztaátowany przebieg gáównych rzek kraju. Tą
naturalną cechĊ potrafili doceniü i wykorzystaü poprzez regulacjĊ rzek i hydrotechniczną zabudowĊ Prusacy w XVIII wieku
jako dogodne szlaki wodne do transportu towarów na póánoc

Statek pasaĪersko-towarowy „Jagieááo”
przed mostem w Grudziądzu. Lata 30.
Fot. R. SáawiĔski
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Zestaw holowniczy na WiĞle, rok 1962
Fot. autora

do portów morskich i na zachód. Drogi wodne i szlaki wodne
w delcie Wisáy to najbardziej w przeszáoĞci zwarty system
ochrony przed powodziami, jak równieĪ dogodne do uprawiania Īeglugi Ğródlądowej uregulowane na przeáomie XIX/XX
wieku rzeki delty Wisáy, nazwane drogami wodnymi (rys. 1).
Po odzyskaniu niepodlegáoĞci w 1918 roku wybitni polscy hydrotechnicy z inĪynierem Gabrielem Narutowiczem
na czele opracowali plany rozwoju dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej w Polsce w poáączeniu z drogami wodnymi krajów oĞciennych, w tym stopniowanie Wisáy w celu
Īeglugowo-energetycznego jej wykorzystania. W wyniku
tragicznej w skutkach powodzi w 1924 roku gros robót regulacyjnych ukierunkowano na budowĊ w pierwszej kolejnoĞci zbiorników przeciwpowodziowych na dopáywach Wisáy.

RozpoczĊte roboty regulacyjne na rzekach przerwaáa II wojna Ğwiatowa. Dotkliwe straty poniosáa Īegluga Ğródlądowa
i administracja dróg wodnych oraz ĩuáawy WiĞlane, celowo
zatopione przez cofające siĊ wojska niemieckie. Z tą klĊską
Polacy potrafili siĊ w ciągu kilku lat uporaü. Zatopione statki
i sprzĊt wodny wydobyto z wody, wyremontowano, odbudowano mosty, uruchomiono stocznie i porty, i ruszyáa Īegluga Ğródlądowa, ale juĪ jako paĔstwowa i zarazem powaĪny
konkurent dla PKP. OdĪyáa nadzieja na rozwój dróg wodnych i to zgodnie z planami z okresu miĊdzywojennego, lecz
na krótko. Absurdalne reorganizacje w zarządzaniu drogami
wodnymi, zapoczątkowane w 1950 roku trwające po dzieĔ
dzisiejszy, doprowadziáy do ruiny Ğródlądowe drogi wodne
i agoniĊ Īeglugi Ğródlądowej. Straty, jakie dziĞ Polska z tej
niefrasobliwoĞci rządów ponosi są ogromne, pomijając fakt
zwiĊkszonego zagroĪenia powodziowego i zacofania w stosunku do krajów Europy.
Usiáowanie zwalania winy przez pseudoznawców problematyki Īeglugi Ğródlądowej za obecny záy stan dróg
wodnych i brak Īeglugi Ğródlądowej wyáącznie na zaborców
i II wojnĊ Ğwiatową, szczególnie w delcie Wisáy, nie jest
w peáni uzasadnione, zwaĪywszy tylko na zaniedbania oraz
spustoszenie w przedmiocie sprawy dokonane przez gestora
polskich dróg wodnych w ostatnich 20 latach. Przykáadem
są majowe powodzie 2010 roku w Polsce.
Aby nie byü goáosáownym, niĪej przytaczam fragment
z przemówienia Ministra ĝrodowiska Antoniego Tokarczuka
(jedynego jak dotąd zdroworozsądkowego ministra tego resortu), wygáoszonego 2.06.2000 r. w Staromiejskim Ratuszu
w Toruniu z okazji podpisania porozumienia w sprawie Programu dla Wisáy i jej Dorzecza na lata 2000-2020:
Ekolodzy nazywają WisáĊ najwiĊkszym rzecznym skansenem Europy, ale nie jest to skansen dzikiej naturalnej rzeki,
a skansen nieporozumieĔ, niekonsekwencji i straconych szans.
Mija 10 lat od podjĊcia uchwaá przez Rząd i Sejm RP
o rozpoczĊciu budowy stopnia wodnego Ciechocinek – Nieszawa na WiĞle (roboty przygotowawcze placu budowy rozpoczĊto
za Edwarda Gierka w 1979 r.), a byáy Minister ĝrodowiska Maciej Nowicki (odpowiedzialny za stan i rozwój dróg wodnych
oraz ochronĊ przeciwpowodziową) zamiast EnergĊ GdaĔsk
wesprzeü finansowo, która zamierza za wáasne pieniądze rozpocząü budowĊ stopnia Nieszawa, w telewizji (Superstacja,
lipiec 2009 r.) grozi: o ile Energa nie znajdzie na budowĊ ww.
stopnia 3 mld zá, to on podejmie decyzjĊ o budowie progu przelewowego poniĪej stopnia wodnego Wáocáawek. Pan Minister
nie powiedziaá, czy ze Ğluzą czy bez i za ile, ale ma pieniądze,
które spadają z nieba jak kasza manna. Bulwersujące równieĪ
jest to, Īe Pan Minister zapomniaá, Īe UE wymaga, aby do roku
2020 Polska produkowaáa 15% energii odnawialnej (mamy zaledwie 2,5-3%). I tak oto, wodny obiekt wielofunkcyjny (czysta
energia elektryczna, dogodna droga wodna, most áączący oba
brzegi, zbiornik redukujący falĊ powodziową, woda dla przemysáu i gospodarki komunalnej, akwen dla sportów wodnych,
rekreacji i ryboáówstwa) niezmiernie waĪny dla gospodarki,
zostaje kolejny raz zawieszony w próĪni.
Ciekawe, co bĊdzie ze stopniem Ciechocinek-Nieszawa
po obecnej nauczce ze strony Wisáy?
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
1
PĊtla ĩuáaw. Przewodnik Turystyki Wodnej, Urząd Marszaákowski
Województwa Pomorskiego, GdaĔsk 2007 r.
2
Tadeusz Tillinge, Drogi wodne, T. 1, 1948 r.

rys. 1
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Niniejszy artykuá poĞwiĊcam ludziom oddanym WiĞle – doc. dr. hab.
Jerzemu Makowskiemu, pracownikowi Instytutu Budownictwa Wodnego PAN O/GdaĔsk, Romanowi Klimowi, kuratorowi Rzek Polskich
Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku oraz dla uczczenia 115
rocznicy wykonania Przekopu UjĞcia Wisáy.
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CHIýSKIE KOCIEWIE

MAãGORZATA PAUCH

Wiosenny Festiwal w Pelplinie
Kociewiaków. Podziwiaü moĪna byáo znane juĪ od lat zespo– Panie, to nasze, czy Kaszuby?
– Nasze! – odpowiedziaá dyrektor pelpliĔskiego Miej- áy: Modraki (Pelplin), Gzuby z pelpliĔskiej Dwójki (Pelplin),
skiego OĞrodka Kultury Piotr àaga, zapytany przez uczest- KapelĊ Rodziną (Zblewo). ImprezĊ zwieĔczyá wystĊp Skarnika III Festiwalu Kultury Kociewskiej. Festiwal odbywaá szewskiego Towarzystwa ĝpiewaczego. Nie zabrakáo takĪe
siĊ trzy dni i kaĪdy z nich podejmowaá ciekawe inicjatywy strawy dla ciaáa, o którą zadbaáy Koáa GospodyĔ Wiejskich
kulturalne. DzieĔ otwarcia, 22 kwietnia br. zgromadziá wie- z Wielkiego Garca, Rudna, Pomyj, MiĊdzyáĊĪa, Rajków,
lu wáodarzy, polityków, dziaáaczy kulturalnych regionu oraz Pinczyna. Gospodynie tego ostatniego wystąpiáy równieĪ
máodzieĪ szkolną. ImprezĊ uĞwietniá wystĊp Kapeli Ko- ze skeczem. Amatorzy regionalnych smaków miĊli okazjĊ
ciewskiej ze Starogardu GdaĔskiego, przy dĨwiĊkach której posmakowaü zupy kartoflanki, placków ziemniaczanych,
uczestnicy podziwiaü mogli prace naszych regionalnych ar- kuchów droĪdĪowych oraz rumianych, záocistych chruĞcitystów. Dzieáa swe zaprezentowali malarze, hafciarki i rzeĨ- ków. Najmáodsi uczestnicy gromadnie odwiedzali zagrody
biarze, m.in. Bogdan Solecki (Pelplin), Regina Matuszew- z maáymi owieczkami i kózkami. Dzieci i doroĞli uzdolnieska (Czarnylas), Maria Leszman (Pelplin), Andrzej Kulula ni plastycznie mogli daü ujĞcie swym talentom korzystając
(Pelplin). Po nasyceniu oczu i uszu zebrani uczestniczyli z okazji kolorowania ogromnego haftu kociewskiego, naszkiw seminarium populano-naukowym. Interesującym wy- cowanego na páótnie oraz uczestnicząc w plenerze malarskim.
Piotr àaga, organizator III FKK jest Ğwiadomy, Īe imprewodem zajĊáa uwagĊ wszystkich prof. Maria PająkowskaKensik, rozprawiając na temat dziedzictwa kulturowego zy regionalne nie są „áatwym” towarem do zaoferowania:
– To nie jest disco polo, które przyciąga táumy. To jest
Kociewia. Jako Kociewianka: tradycjĊ, zwyczaje i mowĊ
kociewską zna dogáĊbnie. Zaprezentowaáa takĪe zarys no- folklor. Sam jestem Kaszubem, który odwaĪyá siĊ kociewski
woĞci wydawniczej, którą jest redagowany przez nią sáow- festiwal robiü! – dodaá ze Ğmiechem. P. àaga, opowiadanik kociewski. Mirosáawa Möller i Grzegorz Oller z Ogniska jąc o korzeniach imprezy, przypomniaá, Īe jej dzisiejsza,
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim pochwalili trzydniowa, bogata forma, zapoczątkowana zostaáa konsiĊ Elementarzem Gwary Kociewskiej „Gadómy po na- kursem gwary kociewskiej, który od lat stanowiá staáy
szamó”, wáasnego autorstwa. Jest to propozycja literacka, punkt w kalendarzu imprez regionalnych. MiáoĞnicy naszej
z której ucieszą siĊ nie tylko rodzice, ale równieĪ ich pocie- maáej ojczyzny, doceniają kaĪdą inicjatywĊ, która promuje
chy. ZwieĔczeniem seminarium byáa prezentacja turystyki i sáawi jej uroki, szczególnie jeĞli oferta kulturalna jest tak
na Kociewiu, której autorem byá Jarosáaw Wojciechowski atrakcyjna.
z Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Nie zdąĪyliĞmy ocháonąü z wraĪeĔ pierwszego dnia, kiedy w piątek
23 kwietnia czekaáy nas zmagania z Īywym jĊzykiem kociewskim. Zawodnicy
podjĊli wezwanie i w róĪnych kategoriach
wiekowych czĊstowali nas tak bogatą,
a rzadko na ulicach sáyszaną mową. WystĊpy oceniaáo uznane gremium znawców
Kociewia w skáadzie: Jan Ejankowski,
Emilia RuliĔska i Izabela Janeczek. Na
scenie kociewskie gadki zaprezentowali uczniowie szkóá podstawowych, nastĊpnie w starszych kategoriach wiekowych: ogóáem w konkursie wziĊáo udziaá
35 uczestników.
Trzeci dzieĔ Festiwalu zgromadziá
wielu widzów, ciekawych Īywej kultury
Kociewia. Nieopodal dworca kolejowego zostaáa rozstawiona scena, na której
podziwiaü moĪna byáo wystĊpy naszych
rodzimych kapel. Burczybas z Gniewa
skocznymi dĨwiĊkami rozpocząá wielkie ĞwiĊtowanie. Po oficjalnych powitaniach Pelplinem zawáadnĊáy wystĊpy
Kuchy pinczyĔskich gospodyĔ
Fot. Maágorzata Pauch
taneczne i wokalne maáych i wiĊkszych
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Wystawa twórczoĞci ludowej

WystĊpy zespoáów kociewskich: (po lewej) „Modraków” z Pelplina oraz gniewskiego „Burczbasa”
Krystyna Engler z Pinczyna
– finalistka konkursu
gwary kociewskiej

Zagroda z owcami przyciągaáa
najmáodszych uczestników

Fot. Maágorzata Pauch

Stoiska z róĪnego rodzaju
rĊkodzieáem oraz zbiorami

WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
Na podstawie raportów moderatorskich Alicji Sáyszewskiej, Mirosáawy Möller,
ks. Ireneusza SmagliĔskiego (wraz z Maágorzatą Kruk) i Michaáa Kargula
raport koĔcowy zredagowali Maágorzata Kruk i Michaá Kargul.

IV Kongres Kociewski
8 maja 2010 roku – dzieĔ tczewski

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zainaugurowano IV Kongres Kociewski. Wäodarze
trzech miast gospodarzy: Zenon Odya, Edmund Stachowicz oraz Tadeusz Pogoda otworzyli uroczyĈcie dzieþ tczewski, który odbywaä siö pod hasäem: Dziedzictwo historyczne Kociewia – wartoĈciñ naszej maäej ojczyzny?

P

ierwszym punktem dnia kongresowego byáo przedstawienie „Gryf i Maágorzata” w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola nr 8 w Tczewie, przypominające o jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich
Tczewa. NastĊpnie zebrani wysáuchali dwóch wykáadów:
prof. Józefa Borzyszkowskiego „O kaszubsko-kociewskiej
wspólnocie dziejów i kultury oraz odpowiedzialnoĞci za
przyszáoĞü nie tylko Pomorza” oraz prof. Maksymiliana
Grzegorza „Osadnictwo ziemi tczewskiej w Ğwietle sáownika historyczno-geograficznego Pomorza GdaĔskiego”.
Po wystĊpie zespoáu muzycznego rozpoczĊáy siĊ dyskusje panelowe, które odbywaáy siĊ w dwóch cyklach po dwie
debaty równolegle. W godzinach przedpoáudniowych w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie
Alicja Sáyszewska moderowaáa debatĊ na temat „Rewitalizacja – obowiązek, kosztowna moda, czy atrakcyjny towar?”. Panel rozpoczĊáy trzy gáosy wstĊpne: Michaáa Kargula z Oddziaáu Kociewskiego ZKP w Tczewie, Pawáa Koáacza
z WyĪszej Szkoáy Gospodarczej w Bydgoszczy, Bartosza
ĝwiątkowskiego – studenta archeologii z Uniwersytetu GdaĔskiego. Gáos w debacie zabrali m.in.: Zenon Odya, Danuta
Morzuch-Bielawska, Tadeusz Pogoda i Józef Golicki.

W N I O S K I:
1. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Kociewia zobowiązuje róĪnorodne podmioty oraz kaĪdego z mieszkaĔców
Kociewia do jego zachowywania i utrwalania; ochroną obejmujemy pojedyncze zabytki, ale szczególnie
uwzglĊdniaü naleĪy w tych dziaáaniach rewitalizacjĊ zespoáów miejskich.
2. Przykáad rewitalizacji starówki tczewskiej pokazuje, Īe
problemy sprawia juĪ zdefiniowanie pojĊcia „rewitalizacja” budząc kontrowersje w kontekĞcie konkretnych
lokalnych dziaáaĔ; sam proces jest záoĪony, wielowątkowy, dáugotrwaáy i kosztowny – stąd tak bardzo trudny.
3. RóĪnorodnoĞü i wieloĞü podmiotów zaangaĪowanych
w proces rewitalizacji rodzi trudnoĞci i nosi znamiona
sprzecznoĞci interesów – dlatego teĪ naleĪy sukcesywnie
podnosiü ĞwiadomoĞü i odpowiedzialnoĞü osób i instytucji za powierzone dziedzictwo.
4. PierwszorzĊdnym zadaniem jest zbudowanie páaszczyzny porozumienia i budowanie strategii rewitalizacyjnych z udziaáem wszystkich potencjalnych zaintereso-
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wanych: gospodarzy terenów, samorządu lokalnego,
archeologów i sáuĪb konserwatorskich (od badaĔ terenowych, planowania, nadzoru, wykonawstwa po promocjĊ), spoáecznoĞci lokalnej, która czuje siĊ odpowiedzialna i identyfikuje siĊ z historią i kulturą Maáej Ojczyzny.
5. NaleĪy korzystaü z dotychczasowych dobrych przykáadów (tereny powojskowe w ĝwieciu, odbudowa grodziska w Owidzu, dawne opactwo cysterskie w Pelplinie)
i doĞwiadczeĔ.
6. Przy projektowaniu rewitalizacji trzeba wziąü pod uwagĊ kompleksowoĞü procesu: obok badaĔ, remontów,
modernizacji, zagospodarowania terenu, rewaloryzacji
takĪe aspekt oĪywienia gospodarczego, poprawy bezpieczeĔstwa, oĪywienia spoáecznego i zrównowaĪonego
rozwoju.
7. O rewitalizacji na Kociewiu musimy rozmawiaü nie tylko w zakresie przywrócenia kulturowego terenów zurbanizowanych; problem dotyczy teĪ rewitalizacji dróg
wodnych, szczególnie Wierzycy wraz z infrastrukturą
maáych elektrowni wodnych.
Kolejna debata „Kociewskie dzieje w Sieci” odbywaáa
siĊ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, a prowadziá ją ks. Ireneusz SmagliĔski. Gáos w debacie zabrali m.in.:
Janusz CzeĞnik, Krzysztof Korda, Krzysztof Kowalkowski,
Maágorzata Kruk, Stefan Mrozek, Hanna Pacholska, Dorota
Piechowska, Urszula Wierycho, Bogdan WiĞniewski.

W N I O S K I:
1. Rozmawiano o obecnoĞci Kociewia w Internecie: iloĞci i jakoĞci informacji, jakie znaleĨü moĪna w Sieci
o naszym regionie. Mówiono o tym, czego brakuje (np.
dokáadnego wykazu wszystkich organizacji pozarządowych stricte kociewskich), a jakich wiadomoĞci jest za
duĪo. DostrzeĪono fakt, Īe informacje o Kociewiu – jego
historii, osobliwoĞciach oraz wspóáczesnoĞci są rozproszone. Drugi problem – to sposób, w jaki informuje siĊ
o Kociewiu. Na ogóá podaje siĊ suche fakty. Maáo jest
obrazu, a przede wszystkim dĨwiĊku. Dobrym pomysáem, by oĪywiü i ociepliü wizerunek Kociewia, jest
chociaĪby zamieszczanie gadek po naszamu.
2. Odczuwalny jest brak jednego portalu internetowego,
w którym Kociewie przedstawione byáoby w sposób
peány i barwny. Zgáoszono postulat, by reprezentanci
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samorządów kociewskich (w osobach starosty tczewskiego, starogardzkiego i Ğwieckiego) podpisali porozumienie
w sprawie utworzenia wspólnego kociewskiego portalu internetowego. OczywiĞcie dostrzeĪono problemy, które mogą
siĊ pojawiü, by ten postulat zostaá zrealizowany, np. trudnoĞci finansowe, niemoĪnoĞü porozumienia siĊ. Przywoáywano doĞwiadczenia z przeszáoĞci (wydawanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, funkcjonowanie Federacji
StowarzyszeĔ „Kociewska WiĊĨba”) i teraĨniejszoĞci (brak
programu kociewskiego w telewizji publicznej).
3. WaĪne jest takĪe to, by wszystkie osoby, które na co dzieĔ
zamieszczają informacje o Kociewiu, dbaáy o ich jakoĞü.
Warto byáoby zorganizowaü dla nich szkolenie dotyczące
zamieszczania informacji w taki sposób, by uĪytkownik
internetu szybko je wyszukaá. DziĊki temu Kociewie bĊdzie bardziej widoczne w Sieci.
4. Wyznaczono równieĪ zadanie na najbliĪszą przyszáoĞü,
które áatwo moĪna wykonaü przy odrobinie dobrej woli.
Polegaáoby ono na zamieszczeniu na stronach internetowych organizacji pozarządowych, instytucji kultury,
mediów linków do innych partnerów zajmujących siĊ
Kociewiem. Taka wzajemna promocja przyczyni siĊ do
stworzenia dobrej marki regionu. Musimy mieü ĞwiadomoĞü, Īe mamy wpáyw na jego wizerunek i od nas zaleĪy,
jak bĊdzie odbierane Kociewie poza swymi granicami.
5. Kolejny punkt dyskusji dotyczyá digitalizacji zbiorów regionalnych. Wskazano na istnienie typowo kociewskich
projektów cyfrowych, np. digitalizacja zbiorów specjalnych realizowana przez Miejską BibliotekĊ Publiczną
w Tczewie, Kociewska Biblioteka Internetowa tworzona
przez Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Przedstawiciele projektów cyfrowych
odpowiadali na pytania: czy digitalizacja ksiąĪek jest zagroĪeniem dla wspóáczesnych bibliotek oraz czy w Sieci
wystĊpuje literatura fachowa o Kociewiu. Ze wzglĊdu na
autorskie prawa majątkowe i problemy z odnalezieniem
i porozumieniem siĊ z autorem lub jego spadkobiercą
w Sieci przewaĪają publikacje dziewiĊtnastowieczne. Ponadto wĞród wspóáczesnych autorów, a zwáaszcza wydawców
zauwaĪa siĊ niechĊü do publikowania materiaáów drukowanych w postaci elektronicznej. W Internecie odczuwalny jest
brak regionalnych publikacji wydawanych przez samorządy,
czyli ze Ğrodków publicznych. Wskazane byáoby, Īeby przy
zawieraniu umów z autorami dotyczących napisania ksiąĪki
znalazá siĊ punkt o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcĊ, czyli w tym przypadku samorząd. DziĊki temu nie byáoby ograniczeĔ prawnych w upublicznieniu
cennej literatury w Sieci, a tym samym w bezpáatnym korzystaniu z niej przez globalnego czytelnika. Jest to doskonaáa
forma promocji dziedzictwa naszego regionu.
Podczas debaty okazaáo siĊ, Īe wĞród uczestników sporo
jest staáych uĪytkowników bibliotek cyfrowych. Z ich strony
padá postulat do administratorów bibliotek cyfrowych, by informowaáy one cyfrowych czytelników o nowoĞciach. Wniosek ten zostaá skierowany na rĊce pani Maágorzaty Káos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w GdaĔsku.
Wspomniana ksiąĪnica jest partnerem Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej, gdzie równieĪ są publikacje o Kociewiu. Zebranych ucieszyá równieĪ fakt, Īe na bieĪąco tworzona jest bibliografia kociewska, która uáatwi pracĊ tym, którzy zajmują
siĊ dziedzictwem kulturowym naszej maáej ojczyzny.
DyskusjĊ o kociewskich dziejach w Sieci moĪna zaliczyü
do udanych, a jakie bĊdą jej owoce – pokaĪe najbliĪsza przyszáoĞü.
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W Centrum Kultury i Sztuki Mirosáawa Möller omawiaáa trzecią debatĊ „Jak Kociewiakom opowiadaü
o historii”. Gáosy wstĊpne zabrali: Irena Opala z Zespoáu Szkóá Technicznych w Tczewie, Kamila Gillmeister
z Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy
w Tczewie, Maágorzata Kruk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Michaá Dąbrowski – nauczyciel historii.W dyskusji udziaá m.in. wziĊli: Jan Ejankowski, Regina
Kotáowska, Dorota Piechowska, Eleonora Lewandowska,
Jolanta Bednarczyk, Jan Kulas, Grzegorz Oller, Feliks Lewandowski, Zenon Drewa.

W N I O S K I:
1. Debata nie daáa peánego obrazu dziaáaĔ regionalnych
i peánej odpowiedzi na zaáoĪone problemy. Wniosáa
zbyt maáo informacji na temat dziaáaĔ na terenie caáego regionu. Niestety, nie wziĊli w niej udziaáu przedstawiciele z powiatu Ğwieckiego i starogardzkiego.
Z wypowiedzi zaproszonych prelegentów i z gáosów
w dyskusji moĪna jedynie podsumowaü niektóre dziaáania na terenie powiatu tczewskiego.
2. Edukacja regionalna na Kociewiu jest dzisiaj taka, jacy
są nauczyciele. Na pewno naleĪy opracowaü spójny
program do edukacji regionalnej, który stworzy klimat do rozwoju wychowania regionalnego. W związku
z brakiem wsparcia naukowego instytucji naukowych
na Kociewiu zwracamy siĊ z serdeczna proĞbą do samorządów kociewskich o powoáanie placówki wspomagającej nauczycieli, regionalistów i instytucje w ich
dziaáaniach.
3. Trudno jest prowadziü edukacjĊ regionalną w szkoáach
(szczególnie ponadgimnazjalnych) z powodu zbyt napiĊtego programu nauczania.
4. NaleĪy wybieraü spoĞród uczniów „pereáki” i poprzez
dziaáania regionalne z wybranymi wychowankami
edukowaü innych.
5. Trzeba wspóápracowaü z instytucjami kultury, muzeami, które posiadają w swej ofercie edukacjĊ regionalną.
6. NaleĪy prowadziü warsztaty regionalne oraz zajĊcia,
które aktywizują uczniów oraz braü udziaá w konkursach i festiwalach regionalnych.
7. Wychowanie regionalne powinno siĊ rozpoczynaü w rodzinach i przedszkolach.
8. Dzieci i máodzieĪ trzeba uczyü nie o historii regionu,
a historii, o czáowieku z tej ziemi, bo odkryü swoją
maáą ojczyznĊ i zakochaü siĊ w niej moĪna w kaĪdym
wieku. Z wiedzy ogólnej wiadomo, Īe na Kociewiu
w szkoáach istnieją izby regionalne, máodzieĪ uczestniczy w konkursach, olimpiadach i przeglądach folklorystycznych, powstają nowe, ciekawe inicjatywy
promujące Kociewie powodujące wzrost ĞwiadomoĞci
regionalnej utwierdzając nas w sáowach, Īe Kociewska
Ziamnia caáa je áojczyzna nasza maáa. My Kociewiacy staĔmy siĊ konsekwentni w realizowaniu postanowieĔ kongresowych. Pracujmy nie tylko „trochĊ
po” i „krótko przed” kongresami, ale z dnia na dzieĔ,
z roku na rok, a staniemy siĊ ciekawym turystycznie
regionem, instytucje historyczne i muzea bĊdą rozwijaü wychowanie regionalne, a máodzieĪ zdobĊdzie
wiedzĊ na temat swojej „maáej ojczyzny”. Choc nasza mowa twarda ji sankata niy dajma se ji wyrwaü, za
Ğwanta áóna. A chto by sia wyper swoji mowy to tak, jak c
by sia matki swoji wyper.
24-26
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W Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie zainaugorowano
dzieĔ kongresowy odĞpiewaniem
hymnu kociewskiego

Stoisko z materiaáami
promocyjnymi oraz
z publikacjami
historycznymi wydanymi
z okazji 750-lecia miasta
Tczewa cieszyáy siĊ duĪym
zainteresowaniem

Fot. Emilia Laskowska

Inscenizacja przedstawienia
„Gryf i Maágorzata”
w wykonaniu laureatów
ubiegáorocznego Konkursu
Literackiego im. Romana
Landowskiego

Mirosáawa Möller
moderuje debatĊ
„Jak Kociewiakom
opowiadaü o historii”

Debata „Kociewie
w badaniach
naukowych”

Dyskusja na temat rewitalizacji

Po debatach
prof. Maria Pająkowska-Kensik
zapraszaáa zebranych
na kolejną czĊĞü kongresu
do ĝwiecia

DzieĔ kongresowy zamknĊli prezesi
dwóch organizacji regionalnych,
które przygotowaáy jego merytoryczną
koncepcjĊ oraz jej wykonanie:
Eleonora Lewandowska, prezes
Towarzystwa MiáoĞników Ziemi
Tczewskiej oraz Krzysztof Korda,
prezes Oddziaáu Kociewskiego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
Czwartą debatĊ „Kociewie w badaniach naukowych”
prowadziá Michaá Kargul. Gáosy wstĊpne zabrali: Patrycja
Hamerska – studentka kulturoznawstwa Uniwersytetu GdaĔskiego, Krzysztof Korda – doktorant historii Uniwersytetu
GdaĔskiego, prof. Maria Pająkowska-Kensik – jĊzykoznawca z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Gáos w dyskusji wziĊli m.in.: Ryszard Szwoch, Krzysztof
Kowalkowski, Tomasz ĩuroch-Piechowski, Janusz Kortas.

W N I O S K I:
1. Fundamentalną sprawą dla wszelkiej pracy naukowej jest
wzbudzenie zainteresowania tematyką wĞród studentów.
Generalnie tak same sprawy kociewskie, jak i szerzej
regionalne, nie przyciągają zbyt wielu osób, zwáaszcza
takich, które chciaáyby im poĞwiĊciü swoje badania
i prace naukowe. Dlatego bardzo duĪo zaleĪy tu od kóá
studenckich, stowarzyszeĔ i instytucji regionalnych, które powinny zadbaü, by tematy kociewskie byáy po prostu
interesujące dla máodego czáowieka. Zwáaszcza naleĪy
tutaj wskazaü pozytywne doĞwiadczenia páynące z organizacji obozów naukowych i badaĔ terenowych dla studentów. Przy kosztach, czĊsto mniejszych, niĪ niektóre
wydatki promocyjne, moĪna zainteresowaü Kociewiem
stosunkowo liczną grupĊ osób, która póĨniej bĊdzie do
niego wracaü w swojej pracy naukowej i zawodowej.
2. Koresponduje z tym kolejny problem związany z brakiem
odpowiedniej iloĞci i jakoĞci „mistrzów” naukowych dla
máodych osób mogących potencjalnie zainteresowaü siĊ
regionem. Tak naprawdĊ w oĞrodkach akademickich,
nawet tych poáoĪonych na Pomorzu są tylko pojedynczy
profesorowie, którzy mogą daü studentowi, a zwáaszcza
doktorantowi, odpowiednie wsparcie w pracy dotyczącej
Kociewia. To ogranicza podejmowanie tej tematyki na
wielu kierunkach. Na dodatek tak na Uniwersytecie GdaĔskim, czy co gorsza, takĪe w oĞrodkach w gáĊbi kraju tematyka kociewska jest czĊsto w peáni identyfikowana, lub
wrĊcz táumiona, przez sąsiednie Kaszuby. CzĊsto nawet
utytuáowani specjaliĞci nie mają ĞwiadomoĞci odrĊbnoĞci
regionów etnograficznych Pomorza i koncentrują siĊ na
wyrazistych i doĞü dobrze opisanych w nauce naszych sąsiadach z póánocy. Dlatego otwartym pozostaje pytanie,
w jaki sposób wspieraü zainteresowanie Ğrodowisk uniwersyteckich Kociewiem. Widząc jednak problemy, jakie
ze stworzeniem kaszubistyki mają Kaszubi, wydaje siĊ, Īe
byü moĪe naleĪy nie tyle walczyü o peáną podmiotowoĞü
i niezaleĪnoĞü kociewszczyzny w nauce, co raczej o mocną pozycjĊ regionalizmu i badaĔ nad regionami na uniwersytetach. I dopiero w ramach takich zajĊü, czy kierunków
dąĪyü trzeba do silnej obecnoĞci tematyki kociewskiej.
Dlatego naleĪy, mimo czasem przykrych doĞwiadczeĔ,
dąĪyü do wspóápracy z wszystkimi regionami bĊdącymi
zainteresowanymi obecnoĞcią na uniwersytetach.
3. Mimo istnienia wielu cennych monografii i prac przyczynkarskich odczuwa siĊ brak syntez – prac o charakterze leksykonów czy wrĊcz encyklopedii, które bĊdą
systematyzowaü i upowszechniaü dorobek naukowy
poĞwiĊcony Kociewiu. Na wspominany wczeĞniej brak
szerszego zainteresowania tematyką kociewską studentów
i naukowców bez wątpienia rzutuje to, Īe o wielu, czĊsto
nawet podstawowych problemach regionu praktycznie nie
ma Īadnej, dostĊpnej poza Pomorzem naukowej literatury. Dlatego naleĪy skupiü wysiáek wydawniczy wáaĞnie na
tego typu pozycjach, tym bardziej, Īe czĊsto stworzenie
ich wykracza poza siáy i moĪliwoĞci jednego autora.
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4. Na dzieĔ dzisiejszy zarysowaü moĪna takĪe kilka szczegóáowych problemów badawczych, nad którymi powinni
pochyliü siĊ naukowcy, takich jak, weryfikacja i zaktualizowanie, pochodzących sprzed czĊsto kilkudziesiĊciu lat,
badaĔ dotyczących zasiĊgu gwary kociewskiej; badania
dotyczące ĞwiadomoĞci regionalnej mieszkaĔców Kociewia, zebranie i analiza dorobku literatury i poezji kociewskiej i to nie tylko tej pisanej w gwarze; wypracowanie
modelu edukacji regionalnej i związany z tym problem
wypracowania metod ochrony, i kultywowania gwary kociewskiej oraz na koniec porządne opracowanie historii
i dzisiejszej aktywnoĞci ruchu regionalnego Kociewia.
5. Na koniec padá takĪe konkretny wniosek o wykorzystywaniu osiągniĊü nauki, dotyczący masowych grobów
w SzpĊgawsku. Na tym miejscu kaĨni nie ma bowiem
Īadnej informacji o nazwiskach osób, które tam zostaáy
zamordowane, a specjaliĞci z IPN-u zwracają uwagĊ, Īe
dziĊki swoim badaniom są w stanie podaü dane ponad
trzech tysiĊcy ofiar. NaleĪy dąĪyü, by te nazwiska znalazáy siĊ tam, na miejscu kaĨni, czy w postaci pomnika,
Ğciany pamiĊci, czy zwykáych tablic z listą ofiar. NaleĪy
godnie uczciü tĊ „Kociewską GolgotĊ” i jej ofiary, co
dziĊki historykom jest juĪ dziĞ moĪliwe.

PODSUMOWANIE
Najogólniejszym wnioskiem z czterech kongresowych
debat, jest to, Īe problemy, które w ich trakcie poruszano,
wymagają o wiele dáuĪszych dyskusji, niĪ przewidziane
przez organizatorów póátorej godziny. KonkluzjĊ tĊ poddajemy pod rozwagĊ, zwáaszcza organizatorom kolejnych
przedsiĊwziĊü roku kongresowego. Wydaje siĊ zresztą, Īe
niektórym kwestiom, jak edukacji regionalnej, badaniom
naukowym, czy róĪnym aspektom rewitalizacji, poĞwiĊciü
naleĪaáoby co najmniej kilkudniowe konferencje.
Po drugie z pewną ambiwalencją moĪna oceniü zainteresowanie tematyką wĞród potencjalnych uczestników czĊĞci
tczewskiej Kongresu. I tak oprócz silnego panelu rewitalizacyjnego, gdzie gáos zabieraáy osoby z Bydgoszczy, ĝwiecia
i Starogardu, czy podobnie „ogólnokociewskiej” dyskusji
o badaniach naukowych, sáuszne są spostrzeĪenia moderatorki panelu edukacyjnego, w którym na zaproszenie
organizatorów prawie w ogóle nie odpowiedzieli nauczyciele spoza powiatu tczewskiego. Po trzecie przebieg debat
wykazaá, Īe nieco sztucznym byá podziaá tematyczny trzech
czĊĞci Kongresu, jaki zaproponowano na spotkaniu w Tleniu
w paĨdzierniku 2009 r. Dyskusje wielokrotnie wykraczaáy
poza obszar szeroko pojĊtej historii i w ich trakcie niejednokrotnie okazywaáo siĊ, Īe trudno tutaj sztywno oddzielaü
historiĊ od edukacji, czy od kultury. Liczymy, Īe wynotowane powyĪej wnioski i problemy staną siĊ nie tylko punktem
wyjĞcia do kolejnych dyskusji, ale przede wszystkim materiaáem do wdraĪania konkretnych rozwiązaĔ w praktyce.
Po debatach zebrani obejrzeli spektakl w wykonaniu
uczniów Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie „Nie czekaj na Īycie”, na który skáadaáy siĊ piosenki do tekstów wierszy
ks. Janusza Pasierba. Po spektaklu profesor Maria Pająkowska-Kensik zapraszaáa zebranych na kolejną czĊĞü kongresu do
ĝwiecia, zaĞ wiceprezydent Starogardu Gd. Henryk Wojciechowski przedstawiá program dnia kongresowego w stolicy regionu. DzieĔ Kongresowy zamknĊli prezesi dwóch organizacji
regionalnych, które przygotowaáy jego merytoryczną koncepcjĊ oraz jej wykonanie – prezes Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej Eleonora Lewandowska oraz prezes Oddziaáu
Kociewskiego ZKP w Tczewie Krzysztof Korda.
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BOGDAN WIćNIEWSKI

ĝwiĊto pelpliĔskich zrzeszeĔców
Srebrny jubileusz Oddziaáu Kociewskiego ZKP w Pelplinie

D

zieje Pelplina obfitują w dziaáalnoĞü róĪnych organizacji i stowarzyszeĔ, które w znaczący sposób
wpáynĊáy na rozwój Īycia spoáecznego i kulturalnego biskupiego miasta. Szczególnie dotyczy to okresu od
drugiej poáowy XIX wieku do wybuchu II wojny Ğwiatowej. Czasy PRL-u nie zniszczyáy caákowicie tej niejako
naturalnej potrzeby dziaáania na rzecz lokalnej spoáecznoĞci. Do takich organizacji naleĪy Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, powstaáy w 1984 roku
z inicjatywy grupy pelplinian (m.in. Brunona Chmieleckiego, Jerzego Henryka Demskiego, Albina Zielkego, Franciszka LeszczyĔskiego, Bernarda Dąbrowskiego, Franciszka Richtera, Zygmunta Oráowskiego, Heleny Kuchty
i Krystyny Bulkiewicz). Trzeba jednak wspomnieü, Īe do
ZKP naleĪaáo juĪ wczeĞniej kilku mieszkaĔców naszego
miasta, dziaáając formalnie w oddziale gdaĔskim (m.in.
Albin Zielke czy Tadeusz Szczeblewski).
W sobotĊ 29 sierpnia 2009 roku pelpliĔscy zrzeszeĔcy
ĞwiĊtowali swój srebrny jubileusz. Byá on – obok uroczystoĞci wrĊczenia sztandaru w 2006 roku – jednym z najwaĪniejszych wydarzeĔ w dziejach oddziaáu.
UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ na cmentarzu, gdzie pod
przewodnictwem ks. praáata Tadeusza BrzeziĔskiego
– proboszcza parafii pelpliĔskiej – modlono siĊ o rycháą
beatyfikacjĊ KsiĊdza Biskupa Konstantyna Dominika. GoĞcie w modlitewnym skupieniu spotkali siĊ ponadto przy
grobach ks. Janusza St. Pasierba, ks. Bernarda Sychty
i ks. Henryka Mrossa (kapelana oddziaáu) oraz grobach
prezesów: Brunona Chmieleckiego i Jerzego Henryka
Demskiego. W bazylice katedralnej ks. praáat Tadeusz
BrzeziĔski – wraz z wicerektorem WyĪszego Seminarium
Duchownego ks. drem Januszem Chyáą – koncelebrowaá
mszĊ Ğw. w intencji rycháej beatyfikacji Bpa Dominika.
Kolejnym etapem ĞwiĊtowania byáa uroczysta akademia w budynku Liceum Ogólnoksztaácącego. Prezes Oddziaáu Kociewskiego, Bogdan WiĞniewski, witaá licznie
zebranych goĞci (ok. 150) reprezentujących wáadze samorządowe wojewódzkie (reprezentowane przez Patryka
Demskiego – przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i BezpieczeĔstwa Publicznego Sejmiku Pomorskiego), powiatowe (reprezentowane przez Tomasza
CzerwiĔskiego – sekretarza Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Powiatu) i miejskie z burmistrzem Andrzejem Stanuchem i przewodniczącym Rady Miejskiej
Adamem Kaszowiczem na czele, wáadze ZKP z wiceprezesem àukaszem GrzĊdzickim, wáadze i poczty sztandarowe oddziaáów w GdaĔsku, Gdyni, Baninie, Grudziądzu,
Szymbarku, StĊĪycy, Tczewie, Chmielnie i DĊbogórzu,
przewodniczącego Rady Programowej TVP GdaĔsk An-

KMR

drzeja Lissa, prezesów stowarzyszeĔ kociewskich (m.in.
EleonorĊ Lewandowską – prezes Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej, Mirosáawa Kalkowskiego – prezesa Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej, KrystynĊ Gierszewską – przewodniczącą Kociewskiego Forum
Kobiet), dyrektorów szkóá i instytucji kulturalnych (m.in.
MariĊ Czapiewską – dyrektora Zespoáu Szkóá nr 1 w Pelplinie, DorotĊ Sakowską – dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Piotra àagĊ – dyrektora Miejskiego OĞrodka
Kultury, a takĪe Wojciecha Szramowskiego – prezesa Wydawnictwa Pomorskiego i Tadeusza Serockiego – wiceprezesa Wydawnictwa „Bernardinum”), KamilĊ Thiel-Ornass
– przewodniczącą Kapituáy Stypendialnej im. Ornassów.
Do jubilatów listy gratulacyjne peáne serdecznych sáów
skierowali: prof. Brunon Synak – przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Artur JabáoĔski – prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ks. infuáat Stanisáaw
Grunt – wikariusz biskupi, Witold Sosnowski – starosta
tczewski. Przemawiali wáodarze miasta: burmistrz Andrzej Stanuch i przewodniczący Rady Miejskiej Adam
Kaszowicz, prof. Józef Borzyszkowski – prezes Instytutu Kaszubskiego, prof. Andrzej Ceynowa – dziekan Wydziaáu Filologicznego Uniwersytetu GdaĔskiego, prezesi
i wiceprezesi oddziaáów ZKP, przedstawiciele Koáa Studentów Kaszubów przy WyĪszym Seminarium Duchownym, a takĪe inni goĞcie.
Ryszard Rogaczewski zaprezentowaá jubileuszową publikacjĊ „Pelplin – nasza maáa ojczyzna” (patrz teĪ KMR
nr 4(67), przygotowaną w Wydawnictwie „Bernardinum”
pod redakcją B. WiĞniewskiego, a wydaną dziĊki hojnoĞci UrzĊdu Miasta i Gminy oraz Banku Spóádzielczego
w Skórczu. Ukazuje ona nie tylko historiĊ organizacji, ale zawiera takĪe ponad czterdzieĞci haseá uáoĪonych w „pelpliĔski alfabet”, prezentujący przeszáoĞü i teraĨniejszoĞü miasta. KsiąĪkĊ tĊ otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystoĞci,
a goĞcie z Kaszub ponadto materiaáy promujące biskupie
miasto. Wiele radoĞci sprawiáy wystĊpy kociewskich zespoáów folklorystycznych. Najpierw Ğpiewaá i taĔczyá znany nie
tylko w Pelplinie zespóá „Modraki”, a póĨniej moĪna byáo
wysáuchaü Kapeli Kociewskiej ze Starogardzkiego Centrum
Kultury pod kierunkiem Marioli Szulc.
Ostatnim akordem byáo spotkanie przy stole w goĞcinnym Zespole Szkóá nr 1.
PelpliĔscy zrzeszeĔcy dziĊkują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siĊ do organizacji uroczystoĞci,
a goĞciom są wdziĊczni za jej uĞwietnienie, serdeczne sáowa,
kwiaty, prezenty (wĞród których poczesne miejsce znajduje
malowany na szkle obraz Matki Boskiej Sianowskiej – Królowej Kaszub, przywieziony do Pelplina z Chmielna).

27

Uroki Kociewia

w obiektywie Maágorzaty Pauch

Niezwykáa zieleĔ Janki

CiĊĪka robota bobrów. Jezioro ĝwiĊte w Ocyplu

LeĞne poziomki w Kulicach

Maki w Kulicach

Straszą we Wdzydzach Kiszewskich

JUBILEUSZOWA KSIðēKA

ADRIANNA STRZELECKA

Poznają Kociewie

W

dniach 22-24 kwietnia br. trzynastoosobowa
grupa studentów, gáównie etnologii, ale równieĪ
socjologii, filozofii, rzeĨby i kulturoznawstwa
Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu uczestniczyáa
w warsztatach regionalnych w miejscowoĞci Osiek na Kociewiu. PrzedsiĊwziĊcie organizowane byáo przez Studenckie Koáo Naukowe „Mozaika” Uniwersytetu GdaĔskiego,
w sumie w warsztatach wziĊáo udziaá 30 osób (studenci
z Uniwersytetu GdaĔskiego, Uniwersytetu JagielloĔskiego,
Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu). Patronat honorowy nad warsztatami objąá senator RP Andrzej Grzyb.
Wsparcia finansowego udzielili: Uniwersytet GdaĔski, Uniwersytet Mikoáaja Kopernika w Toruniu i Starostwo Powiatowe w Starogardzie GdaĔskim.
Warsztaty rozpoczĊáy siĊ od spotkania ze starostą powiatu starogardzkiego, Leszkiem Burczykiem i Aliną JeleĔ, prezes stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia. Zostaáy nam
przedstawione podstawowe informacje o regionie, a takĪe
informacje związane z turystyką i imprezami kulturalnymi,
które odbywają siĊ na terenie powiatu starogardzkiego. Kolejnym punktem wyjazdu byáo zwiedzanie katedry w Pelplinie oraz Muzeum Diecezjalnego. Po przyjeĨdzie do Osieka
rozpoczĊáy siĊ warsztaty z rzeĨby i haftu. Warsztaty z rzeĨby
prowadziá Jerzy KamiĔski, natomiast haft Stefania WieliĔska. PoniewaĪ rzeĨbienie jest bardzo czasocháonne, grupa
rzeĨbiarzy miaáa moĪliwoĞü pracy w warsztacie przez caáy
czas trwania warsztatów. DziĊki temu osoby te nie musiaáy
obawiaü siĊ, Īe nie zdąĪą skoĔczyü swojej pracy, moĪliwe
wiĊc byáo uczestnictwo we wszystkich zajĊciach. Pan Jerzy
czuwaá na swoją grupą, pomagając zarówno dobrą radą jak
i wprawnym ruchem dáuta.
KaĪdy uczestnik zajĊü z haftu otrzymaá materiaá, mulinĊ,
igáĊ, byáo mnóstwo wzorów do wyboru. Okazaáo siĊ, Īe najlepiej z haftem poradzili sobie... mĊĪczyĨni.
W piątek spotkaliĞmy siĊ takĪe z senatorem Andrzejem
Grzybem, który zaprezentowaá nam kilkanaĞcie zdjĊü z Kociewia, bĊdących czĊĞcią przygotowywanej przez niego wystawy
i opowiedziaá nam o rozpoczynających siĊ pracach badawczych nad Kroniką ĝwiĊtego Zakonu Cystersów w Pelplinie.
Drugiego dnia wybór zajĊü warsztatowych rozszerzyá
siĊ. Przyjechaáa Weronika Wróbel-Maciejewska, która prowadziáa warsztaty z ceramiki i malowania na szkle, zjawiáa
siĊ równieĪ Mirosáawa Möller prowadząca zajĊcia z taĔca.
Pani Weronika pokazaáa nam swoje prace, opowiedziaáa jak wykorzystaü glinĊ, z której powstawaáy nasze dzieáa, po czym kaĪdy zabraá siĊ do pracy pod czujnym okiem
prowadzącej. Powstaáy rozmaite ptaki, grzechotki, wazony,
miseczki, kubeczki, lampiony i inne. Wszystkie te rzeczy po
odpowiednim przygotowaniu (po wyschniĊciu gliny i wypaleniu) zostaną przysáane do Torunia. PóĨniej, na zajĊciach
z panią Mirosáawą nauczyliĞmy siĊ kociewskiego taĔca
– walczyka. NastĊpnego dnia przyjechaá Grzegorz
Oller, który swoją grą na akordeonie umilaá nam drugą czĊĞü
warsztatów z taĔca. Z caáą grupą powtórzyliĞmy walczyka, nauczyliĞmy siĊ teĪ polki z kijami, w której cháopcy mieli moĪ-
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liwoĞü zaprezentowania swojej sprawnoĞci i pomysáowoĞci.
W miejscu, gdzie taĔczyliĞmy, zebraáo siĊ wielu kuracjuszy,
dla których daliĞmy na koniec zajĊü krótki pokaz taĔca.
W niedzielĊ grupa rzeĨbiarzy miaáa ostatnią okazjĊ, aby
dopracowaü swoje prace. WybraliĞmy siĊ równieĪ na spacer
do Osieka, gdzie zobaczyliĞmy chaáupĊ liczącą okoáo 300 lat
oraz ruiny zamku i koĞcióá. ZapoznaliĞmy siĊ takĪe z postacią Ğw. Rocha, patrona Kociewia. Po poáudniu wyjechaliĞmy
z Osieka do GdaĔska.
Jako studentka etnologii muszĊ przyznaü, Īe Kociewie
zafascynowaáo nie tylko mnie, lecz równieĪ kolegów i koleĪanki z roku. Warsztaty daáy nam moĪliwoĞü bliĪszego
przyjrzenia siĊ ludziom tu mieszkającym, a przecieĪ wáaĞnie
ludzie i wszystko co z nimi związane stanowi gáówny punkt
zainteresowaĔ etnologów. W związku z tym planowane są
badania terenowe w regionie kociewskim wraz ze studentami z Uniwersytetu GdaĔskiego i JagielloĔskiego.
ChcielibyĞmy w przyszáym roku poáączyü siáy ze Studenckim Koáem Naukowym „Mozaika” i zorganizowaü
warsztaty regionalne wraz z badaniami w terenie. Byáaby to
dla nas, studentów etnologii, doskonaáa okazja do podszkolenia swoich umiejĊtnoĞci, natomiast studenci z Uniwersytetu GdaĔskiego i JagielloĔskiego mogliby zapoznaü siĊ
z tym co robimy, co z kolei mogáoby zaowocowaü kolejnym
wspólnym projektem.
Cieszy mnie bardzo, Īe SKN „Mozaika” dziaáa tak aktywnie, dając moĪliwoĞü uczestniczenia w przedsiĊwziĊciach równieĪ studentom z innych uniwersytetów. DziĊki
warsztatom poznaliĞmy nie tylko kociewski haft, rzeĨbĊ,
ceramikĊ i taniec, mieliĞmy równieĪ moĪliwoĞü poznania
nowych, „kociewskich – punktów widzenia”.

Studenci
z wykonanymi
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Kapliczki i krzyĪe przydroĪne
w krajobrazie Pomorza i nie tylko

M

ój felieton na ten temat oparáem, o nieliczne
opracowania, jakie ukazaáy siĊ na rynku wydawniczym w ostatnim póáwieczu. Pierwotnie
zamierzaáem poĞwiĊciü ten referat wyáącznie kapliczkom
i krzyĪom Pomorza, w tym Kaszub, Kociewia, Borów Tucholskich i PowiĞla. Jednak brak dostĊpu do tak zawĊĪonego tematu w publikacjach, zmusiá mnie do poruszenia tych
spraw caáoĞciowo, uwzglĊdniając caáy obszar Polski.
Przeszedászy PolskĊ wzdáuĪ i wszerz, obserwując najbardziej charakterystyczne typy krajobrazu polskiego, nie
sposób nie dostrzec kapliczek przydroĪnych tkwiących
w przyrodzie, jako prawdziwe peráy naszej sztuki sakralnej.
Wysokie wartoĞci artystyczne tych obiektów, upowaĪniają nas do stwierdzenia, Īe: ĩaden z narodów nie stworzyá
w tej dziedzinie nic piĊkniejszego, co by rozmaitoĞcią i urodą
formy harmonizowaáo lepiej z otaczającą przyrodą – pisze
Tadeusz Seweryn w ksiąĪce „Kapliczki i krzyĪe przydroĪne w Polsce”. Te, wznoszone na bezludziu i przy drogach,
we wsiach i miasteczkach, wspaniaáe dzieáa ludowej sztuki
sakralnej, zrosáy siĊ niepodzielnie z naszym krajobrazem.
A byá taki czas, czas okupacji hitlerowskiej, gdzie tylko na
naszym Pomorzu zniszczono wiele tysiĊcy tych symboli naszej wiary i polskoĞci – i to bezpowrotnie. Okupant nie mógá
siĊ pogodziü z tym, by staáy kapliczki z zawoáaniem „Królowo Polski módl siĊ za nami”, szczególnie na ziemiach przyáączonych do III Rzeszy. Kiedy faszyĞci zostali wypĊdzeni
z naszego kraju, nie nastaáy wcale lepsze czasy dla kapliczek
i krzyĪy przydroĪnych. Co prawda, nie niszczono pozostaáych, jakimĞ cudem, z poĪogi wojennej, lecz bardzo trudno
byáo uzyskaü pozwolenie „Ludowej Wáadzy” na postawienie krzyĪa czy kapliczki. Trzeba byáo stosowaü przemyĞlne
fortele. Czasem stawiano taki obiekt jednej nocy, by bezdusznych urzĊdników postawiü przed faktem dokonanym.
Jednak i tu z nakazu „Wáadzy” dochodziáo do ich rozbiórki.
Dopiero w naszej III Rzeczypospolitej mamy na tym polu
peáną swobodĊ. Wracają kapliczki na stare miejsca, powstają
nowe – o czym bĊdzie pod koniec felietonu.
Najliczniejsze w naszym kraju to krzyĪe przydroĪne. Historia krzyĪa zaczĊáa siĊ na Golgocie. Pierwsi chrzeĞcijanie
stosowali krzyĪe ryte na kamiennych páytach nagrobnych
w katakumbach. Ksztaát krzyĪa, który my chrzeĞcijanie uĪywamy, ulegaá róĪnym przeobraĪeniom. Ciekawostką w tej
dziedzinie jest fakt, Īe we wsi Mojusz powiat Kartuzy, staá
krzyĪ ĝwiĊtego Zachariasza, postawiony w 1861 roku. KrzyĪ
ten miaá przedáuĪony podnóĪek ukrzyĪowanego Chrystusa,
co dodaáo mu drugą przecznicĊ i przedáuĪoną tablicĊ nad
gáową z napisem I.N.R.I. – jako przecznica trzecia.
Wiele krzyĪy wiąĪe siĊ z tragicznymi wspomnieniami powstania styczniowego. Wznoszono je na mogiáach
tych, którzy ginĊli za naszą wolnoĞü, szczególnie w Polsce
póánocnej. Na terenach znajdujących siĊ pod zaborem rosyjskim, po upadku powstania, nastaá bardzo záy czas dla
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naszych kapliczek i krzyĪy. Generaá Murawiew, rozkazem
z dnia 8 czerwca 1863 roku wydaá zakaz naprawiania starych
krzyĪy i stawiania nowych poza obrĊbem cmentarza. Te zbutwiaáe kazaá burzyü, jako niebezpieczne dla Īycia przechodniów. JakĪe ĪaáoĞnie wyglądaáy te symbole MĊki PaĔskiej,
z których odpadáa przecznica lub leĪaáy i gniáy na ziemi. Te,
które przetrwaáy, przeobraĪaáy siĊ w symbole lat minionych.
W nim – jak mówi Grzegorz w „Kordianie” – smutek niby
ksiąĪka mĊstwa w sercu Īyje. Kiedy 14 marca 1896 roku ukazaá siĊ carski ukaz czĊĞciowo odwoáujący poprzednie zarządzenia, zaczĊto wznosiü krzyĪe na polskich drogach, ale juĪ
nie tak licznie. Dopiero na przeáomie XIX i XX wieku z inicjatywy koĞcioáa wznoszono krzyĪe dla uczczenia początku
XX stulecia od narodzenia Chrystusa. Na krzyĪu z tamtego
czasu stojącego w Tarle pow. Lubartów, brzmi napis: Na pamiątkĊ czasu miáoĞciwego 1901. Oprócz tego krzyĪe wyszáy
na ulice miast. Na ulicy Rakowieckiej w Krakowie stoi krzyĪ
zatrzymujący przechodnia Mickiewiczowskim zawoáaniem
do wejĞcia na Chrystusową drogĊ: Uszáo szczĊĞcie i próĪno za
nim chodzĊ / nie uszáo, czeka na Ciebie na krzyĪowej drodze.
W mojej pamiĊci zachowaá siĊ niezwykle malowniczy
obraz związany ze ĞwiĊceniem pól. W mojej wsi nazywaáo siĊ to procesją do krzyĪy. Odbywaáo siĊ to zwykle okoáo
15 czerwca w godzinach rannych. ProcesjĊ prowadziá ksiądz
proboszcz do polnych krzyĪy, piĊknie udekorowanych kwiatami, chorągiewkami, girlandami i kolorowymi serpentynami. U stóp krzyĪa odczytywaá stosowną ewangeliĊ związaną
z siewem i zbiorem, i po krótkim kazaniu ĞwiĊciá pola.
Kapliczki i krzyĪe byáy w wielkim poszanowaniu. Dbano o wygląd zewnĊtrzny. Przechodzący obok z szacunkiem
zdejmowali czapki czy Īegnali siĊ naboĪnie. Dzieciakom
nawet nie przyszáo do gáowy, by przy tych obiektach kultu
uprawiaü jakieĞ zabawy, krzyczeü, Ğmiaü siĊ czy haáasowaü.
To miejsce byáo ĞwiĊte.
Na terenie Kaszub jest wiele krzyĪy wykonanych przez
ludowych artystów, posiadających cechy indywidualnoĞci. Tak przeszedá w tej kwestii do historii Izajasz Rzepa
z Redy czy Apolinary Pastwa z Wąglikowic. Ich krzyĪe stoją
do dziĞ, ciesząc wzrok kunsztem ich wykonania. RównieĪ
wspóáczeĞnie mamy wielu wykonawców krzyĪy piĊknie
rzeĨbionych. Taki krzyĪ stoi w Sierakowicach, a wykonaá go
p. Báaszkowski. Tutaj wizerunek Chrystusa wspaniale wyrzeĨbiá p. Stanek z tej wsi.
Tadeusz Seweryn na temat kapliczek i krzyĪy przydroĪnych tak pisze: Zarówno nazwa jak i zasadniczy ksztaát kaplic
sáuĪących kultowi katolickiemu wywodzą siĊ z Zachodu. Nazwa áaciĔska „Capella” pochodzi od „Cappa”, to jest páaszcz.
W szczególnoĞci chodzi tu o páaszcz Ğw. Marcina, biskupa z Tours, wdziewany jako tarcza ochronna przez królów francuskich
podczas wypraw wojennych. Cela, w której przechowywana
byáa owa Cappa Ğw. Marcina, zwaáa siĊ kaplicą, a dozorcy jej
kapelanami. Na wzór tych cel budowano maáe, skromne Ğwią-
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tynki, które potem przeobraĪano w koĞcioáy. Wspomina juĪ
o nich Ğw. AmbroĪy, biskup mediolaĔski (340-397). O kultowym znaczeniu kaplic zadecydowaá sobór w Agda w roku 506,
który pozwoliá kapáanom odprawiaü msze nawet codziennie
z wyjątkiem Ğwiąt uroczystych.
Nasze kapliczki (na Kociewiu nazywane BoĪymi MĊkami) są z reguáy murowane, pionowej kompozycji, przewaĪnie
trójkondygnacyjne. WiĊkszoĞü pochodzi z XVIII i XIX wieku.
Ale powstaáo teĪ wiele nowych. Te najstarsze moĪemy napotkaü w takich miejscowoĞciach jak Brody Pomorskie (1768),
Borkowo (1621), GrĊblin, Janiszewo, Ropuchy, RoĪental,
Subkowy, ĝliwiny i w wielu innych miejscowoĞciach. We wnĊkach tych kapliczek umieszczano figury ĞwiĊtych – rzeĨbione
lub odlewy gipsowe, wzglĊdnie porcelanowe. Do wyjątków
naleĪą figury kamienne. JeĞli chodzi o tematykĊ rzeĨb, to dominują postacie Madonny, Ğw. Jana Nepomucena, Ğw. Rocha,
Ğw. Krzysztofa, Ğw. Rozalii. JeĞli chodzi o formĊ kapliczek,
to do rzadkoĞci naleĪą sáupy kultowe zwieĔczone drewnianą
rzeĨbą. Przykáadem są tu dwie takie budowle na Kociewiu
w GoáĊbiewie ĝrednim i Wielkim. Tutaj XIX wieczne figury Ğw. Jana Nepomucena zastąpione zostaáy kopiami, które
wykonaá znany rzeĨbiarz Zygmunt Bukowski z Mierzeszyna.
Szkoda tylko, Īe doĞü wierne kopie nie zostaáy pokryte polichromią na wzór starych, a na dodatek zamieniáy siĊ miejscami. To duĪy báąd konserwatorski.
Do wspóáczesnych kapliczek sáupowych zaliczyü naleĪy kapliczki w àączyĔskiej Hucie i àubianie u paĔstwa
Borzyszkowskich. Ta ostatnia jest z figurą Ğw. Antoniego,
autorstwa Piotra Tyborskiego ze Skórcza, którą rzeĨbiá do
oátarza papieskiego w Sopocie.
Kapliczki na wsi to coĞ tak naturalnego, Īe na ogóá nie
docieka siĊ przyczyn ich powstania. Dopiero w bliĪszych rozmowach z ludĨmi starszymi dowiadujemy siĊ, Īe stawiano je
z wdziĊcznoĞci za otrzymaną áaskĊ, za powrót do zdrowia,
za szczĊĞliwie przeĪytą wojnĊ, za obronĊ przed pomorem.
Z tym ostatnim związanych jest wiele kapliczek i krzyĪy,
kiedy nasze ziemie dopadáa cholera w XIX wieku. GinĊáy
caáe wsie, gdzie tragicznie zmaráych grzebano w jednej mogile, a w miejscu tym stawiano krzyĪ, zwykle obsadzony
kĊpą drzew. Ci, co przeĪyli, fundowali figurĊ Ğw. Rocha czy
Rozalii do BoĪej MĊki w podziĊce za przeĪycie i z proĞbą
o dalszą opiekĊ. Do dziĞ moĪna spotkaü te znaki tamtych
strasznych wydarzeĔ w wielu miejscowoĞciach. W Bytoni
i w àąskim Piecu, w Przecznie koáo Torunia i w Opocznie,
ParadyĪu i Zarnowie. Trudno wymieniü wszystkie miejscowoĞci, bo są ich setki. Niech o gwaátownoĞci tej zarazy
Ğwiadczy fakt, gdzie pomór pozabijaá caáe wsie. Szalaá z tak
ogromną gwaátownoĞcią, Īe zabrakáo Īywych do grzebania
zmaráych. Panika ogarniaáa ludnoĞü miast i wsi, która szukaáa ratunku w gáĊbokich lasach. Tak, jak to miaáo miejsce
w okolicach Radomia. NajwiĊksze Īniwo zbieraáa cholera
w Ğrodkowej Polsce. To tam na figurach, kapliczkach, krzyĪach odczytaü moĪna daty mówiące, Īe tu przeszedá pomór.
Byáy to lata 1708,1709, 1714, 1782, 1852, 1881. Przy drodze
ze Skrzyczna do Skórkowa w OpoczyĔskiem, na kamiennej
tablicy przywartej do figury, spod zielonego mchu wyáania
siĊ napis: BoĪe uchowaj nas od cholery, o to CiĊ pokornie
prosimy R.P. 1852. Byáy teĪ mniej tragiczne intencje, na
które wznoszono kapliczki. Niejaki Jan JaĞkowski, parobek
pracujący we dworze w àopusznej, okoáo 1850 roku záoĪyá
Ğlubowanie, Īe postawi kapliczkĊ, jeĞli rodzice jego kochanej dziewczyny, nie bĊdą stawiaü przeszkód w oĪenku. I doszáo do szczĊĞliwego Ğlubu z ukochaną. JaĞkowski postawiá
kapliczkĊ, a panny na wydaniu zasypywaáy ją kwiatami.
Kapliczki to miejsca kultu. Do dziĞ zachowaá siĊ piĊkny
zwyczaj odprawiania przed nimi majowego naboĪeĔstwa ku
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czci Matki BoĪej. Zbierają siĊ okoliczni mieszkaĔcy, którzy modlą siĊ i Ğpiewają pieĞni. NajpiĊkniej brzmi pieĞĔ
Chwalcie áąki umajone... Jej pienie miesza siĊ ze Ğwiergotem ptaków, wonią bzu i pól obleczonych wiosenną szatą
najpiĊkniejszego miesiąca roku. PrzydroĪna kapliczka byáa
teĪ ostatnim przystankiem odchodzącego na wojnĊ mĊĪa,
ojca czy brata. Przed nią modliá siĊ teĪ styrany ciĊĪką pracą
staruszek wypĊdzony przez wyrodnego syna na Īebry, dla
którego zabrakáo strawy i kąta we wáasnym domu. Przed
kapliczką zatrzymywaá siĊ teĪ kondukt pogrzebowy, jakby
na ostatnie poĪegnanie ze swoja wsią. Niejedna kapliczka mogáaby wiele powiedzieü. Wiele gorzkich áez wsiąkáo
w ziemiĊ u jej podnóĪa. Otacza nas wiele kapliczek i krzyĪy,
gdzie wspóáczeĞni nam fundatorzy i twórcy stawiali je w podobnych sytuacjach, jak ci przed wiekami.
Pod koniec 2008 roku wystąpiáem z ogólnopolskim apelem do rzeĨbiarzy o wykonanie 2000 figur do przydroĪnych
kapliczek na 2000 lat chrzeĞcijaĔstwa w Polsce. Apel mój
zostaá opublikowany w prasie i radiu. Przyniósá juĪ piĊkne
wyniki. RzeĨbiarze wykonują figury, a fundatorzy kapliczek
stawiają je po wsiach. Wiele juĪ powstaáo i wiele siĊ buduje. OsobiĞcie wyrzeĨbiáem cztery figury przedstawiające
Ğw. Floriana dla straĪaków w Zblewie, Grabowie, Sierakowicach i GdaĔsku. Pan Pawelec ze Zblewa postawiá kapliczkĊ w Kleszczewie z wáasną figurą Pana Jezusa. Janina
GliszczyĔska wyrzeĨbiáa Ğw. Franciszka do kapliczki w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w WieĪycy. Ta zdolna
artystka wykonaáa wierną kopiĊ Matki BoĪej Sianowskiej,
którą pielgrzymi z Kaszub zawieĨli do Jerozolimy. Rodzina
Zaborowskich z Bytowa przeprowadziáa renowacjĊ rodzinnej kapliczki z 1913 roku w miejscowoĞci Kucborowo koáo
StĊĪycy. Marek àazarewicz wyrzeĨbiá figurĊ Ğw. Rozalii,
która stanie w kapliczce zniszczonej przez okupanta w 1939
roku w Tucholi. Czesáaw Kasperowicz wykonaá rzeĨby do
dwóch kapliczek w miejscowoĞci Górne Maliki i Osowo
LeĞne. Tomasz Mochnacz ze wsi àomy nad Odrą, otrzymaá

Kapliczka w Zblewie przy wylocie
ul. Chojnickiej do autostrady
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figurĊ Matki BoĪej od mego brata Rajmunda, do wznoszonej tam kapliczki z wdziĊcznoĞci za przeĪytą wojnĊ. RzeĨbiá
Roman Gieraj ze Sztumu i Mirosáaw Kaszuba z Malborka.
Regina Matuszewska wykonaáa figurĊ Dobrego Pasterza,
która miaáa stanąü w Czarnymlesie. Jerzy KamiĔski rzeĨbiá
Ğw. Floriana dla swoich straĪaków w BaráoĪnie, a dla kolejarzy w Tczewie wyrzeĨbiá figurĊ ĝwiĊtej Katarzyny. Aktualnie pracuje nad rekonstrukcją páaskorzeĨby (prawdopodobnie M.B. Piaseckiej), która zostaáa skradziona z kapliczki
w Mirotkach. Czesáaw Birr z MĞciszewic wystawiá kapliczkĊ z wáasną figurą. Tworzą panowie Bronisáaw Suchy z Maáej WiĞniewki i Jan Kowalski z Iáawy.
1 paĨdziernika 2000 roku o godzinie 16 w niedzielĊ,
nastąpiáo bardzo uroczyste poĞwiĊcenie unikatowej, kamiennej kapliczki, a wáaĞciwie kaplicy, wzniesionej przez
Jerzego Walkusza z Hopowa, którego krzyĪ z oátarza papieskiego wieĔczy tĊ budowlĊ, której pojedyncze gáazy mają po
6 ton. Ta kapliczka skáada siĊ z czterech kondygnacji. PoniĪej krzyĪa jest wnĊka z figurą Matki BoĪej RóĪaĔcowej,
którą na plenerze w WieĪycy wykonaá Jerzy KamiĔski
z BaráoĪna, a Kaszubski Uniwersytet Ludowy podarowaá ją
do kapliczki Jerzego. W niĪszej wnĊce jest moja figura Ğw.
Wojciecha wykonana w darze. NajniĪsza kondygnacja to
stóá oátarzowy do odprawiania naboĪeĔstw. Pierwsza msza
ĞwiĊta odprawiona zostaáa w dniu poĞwiĊcenia przez miejscowego proboszcza w koncelebrze syna Jerzego i Krystyny Walkuszów – Ojca Marka z zakonu Ğw. Ducha. Figury
mają wymiary ludzkich postaci, co daje pewne wyobraĪenie
o wielkoĞci kapliczki. Trzeba to zobaczyü. Na skrzyĪowaniu dróg w Wielkim Kacku stoi stara, murowana kapliczka
z XIX wieku. Z inicjatywy miejscowego proboszcza z koĞcioáa
Ğw. WawrzyĔca, ksiĊdza praáata Ryszarda Kwiatka, w jej
czterech wnĊkach, pustych do tej pory, umieszczono cztery
figury: Ğw. Rocha i Krzysztofa – rzeĨbiá Rajmund ZieliĔski,
Ğw. Izydora i Nepomucena – rzeĨbiáem ja. Z mojej inicjatywy na feralnym skrzyĪowaniu w Zblewie koáo máyna, gdzie
dochodzi czĊsto do Ğmiertelnych wypadków, miaáa stanąü
kapliczka z trzema figurami: Ğw. Rocha, Krzysztofa i Matki
BoĪej autorstwa braci, Rajmunda, Edmunda i Jerzego ZieliĔskich. Niestety, sprawa ciągnĊáa siĊ 9 lat i dopiero 25 lipca
2009 roku poĞwiĊcona zostaáa kapliczka, jako zadoĞüuczynienie prochom parafian zblewskich zwiezionych z miejscowego cmentarza wáaĞnie na to skrzyĪowanie, bo Niemcy
budowali autostradĊ Berlin – Królewiec przez cmentarz.
Biurokratyczne przepisy nie zezwoliáy na postawienie kapliczki w rejonie owego skrzyĪowania, bo wedáug wyjaĞnienia Zarządu Dróg, kapliczka rozpraszaáaby uwagĊ kierowców. Dziwne táumaczenie, bo krzykliwe bilbordy stoją na
skraju dróg i wáaĞnie skierowane są na uwagĊ kierowców.
Kapliczka posadowiona zostaáa u wylotu ul. Chojnickiej
do autostrady. PaĔstwo Renata i Roman Belczewscy oraz
Renata i Bernard Damaszk ze Zblewa otrzymali do swych
kapliczek figury Matki BoĪej mego autorstwa. Przy szkole
w Bytoni poĞwiĊcona zostaáa w ubiegáym roku kapliczka
z trzema figurami, Ğw. Huberta – rzeĨbiá Jerzy KamiĔski,
Ğw. Maksymiliana Kolbego – ja rzeĨbiáem i Anioáa StróĪa
autorstwa Leszka Baczkowskiego. W Czarnej Wodzie stoi
pokaĨnych rozmiarów kapliczka z figurą Ğw. Krzysztofa, autorstwa Michaáa Ostoja-Lniskiego z tej miejscowoĞci. Stawiają kapliczki i w wielu innych miejscowoĞciach naszego
kraju. Niech tych obiektów sakralnych stanie jak najwiĊcej,
bo bliskie są naszej tradycji i wierze. Niech trwają w naszych
wsiach, rozdroĪach i miejscach pamiĊci. Przechodniu! Kiedy staropolskim zwyczajem uchylisz czapkĊ przed kapliczką
pozdrawiając Boga – wspomnij i o twórcach tych dzieá.
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PoniĪszy tekst dot. rozbudzenia Kociewiaków na
rzecz upowszechniania kultury i wartoĞci regionalizmu na podstawie sprawozdaĔ senatora Andrzeja
Grzyba i prof. Marii Pająkowskiej-Kensik opracowaáa Patrycja Hamerska.

Jak siĊ ma
Kociewie
ANDRZEJ GRZYB
powiat starogardzki

W

artykule „Co siĊ staáo z Kociewiem” z roku
1966 Lech Bądkowski stwierdza na początku:
Dwa podstawowe czáony wspóáczesnego Pomorza GdaĔskiego to Kaszuby i Kociewie... Ta ludnoĞü rdzenna
mieszka w podstawowej masie od dziada pradziada, przy
czym obszarem zwartego zamieszkania przekracza granice
dzisiejszego województwa gdaĔskiego... Tak wiĊc Kaszuby
i Kociewie to gáówne obszary etniczne Pomorza GdaĔskiego, dalej pisze o maáej aktywnoĞci Kociewiaków i o niedostatecznej wiedzy o Kociewiu i Kociewiakach, na koniec
stwierdzając: Zupeánie nie mogĊ wierzyü, Īe Kociewie to ziemia rzeczywiĞcie jaáowa. Ale udowodniü, Īe to ziemia Īyzna
i aktywna, mogą tylko sami Kociewiacy...
Czy dzisiaj, po 44 latach, moĪemy powiedzieü, Īe wiedza o Kociewiu i aktywnoĞü Kociewiaków są dobre? Czy
w tym czasie przeszliĞmy rozbudzenie, „renesans” i dzisiaj
pracujemy dla naszego regionu naleĪycie?
PamiĊtam dobrze Stefana Górskiego, dziĞ juĪ nieĪyjącego, malarza, zbieracza dzieá Nikifora, mieszkaĔca Irlandii,
jak przed kilku laty, otwierając Kociewiakom drogĊ do Limeryk, pytaá wciąĪ, czasem irytując: Co to jest, Kociewie?
Patrząc z daleka i bliska widziaá Kociewie, ale nie do koĔca.
Odpowiadaáem: tradycja, ludzie, którzy mają ĞwiadomoĞü
wspólnoty regionalnej, gwara, obszar – spora czĊĞü Pomorza, kultura regionalna. Mówiáem, dodając wiĊcej, a pan Stefan pytaá. Jak siĊ zdaje, dzisiaj wiem, Īe pytaá ciągle, co to
jest Kociewie, oczekując odpowiedzi tej samej, ale nowszej,
piĊkniejszej, bardziej wyrazistej i niepodwaĪalnej dla odpowiadającego i dla pytającego.
W roku IV Kongresu Kociewskiego warto spytaü: Jak
ma siĊ wspóáczesne Kociewie?
Jest widoczne na mapie regionów etnicznych Pomorza
i Polski, czy teĪ nie. Czy Polacy wiedzą, co to za region i gdzie
jest poáoĪony? Czy dzisiejszy regionalizm jest ograniczeniem,
czy wartoĞcią, którą naleĪy z dumą nieĞü w przyszáoĞü?
Docenia kociewską tradycjĊ Sejmik Województwa Pomorskiego, w którego Herbowej Sali, miejscu obrad plenarnych, wisi tablica z plakietką Roku Kociewskiego. PamiĊtają o Kociewiu samorządy powiatowe i gminne. Identyfikując
siĊ z regionem, uĪywają nazw, symboli i folkloru w codziennej pracy na rzecz swoich mieszkaĔców i do promocji. Bogacą wspóáczesnoĞü regionu organizacje pozarządowe z Towarzystwem MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
GdaĔskim i Towarzystwem MiáoĞników Ziemi Tczewskiej
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w Tczewie na czele. Pracuje efektywnie Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”. NajwaĪniejszymi projektami
zrealizowanymi przez LOT KOCIEWIE w roku 2009 byáy:
„Kociewie na 4 kopyta”, „Wierzyca – nurty kultury, nurty
natury”, uruchomienie „Kociewskiego OĞrodka Informacji
Turystycznej”, praca nad projektem: „Trasy Rowerowe na
Kociewiu Starogardzkim”, koordynacja prac nad projektem:
„System Szlaków Turystycznych na Kociewiu”. LOT KOCIEWIE organizowaáa, wspóáorganizowaáa, uczestniczyáa
bądĨ zasilaáa materiaáami szereg wydarzeĔ promocyjnych,
z których najwaĪniejszymi byáy: udziaá w TARGACH LATO
(Warszawa), w Unikatach z Kociewia (GdaĔsk), w MiĊdzynarodowym Zlocie ĩeglarskim i Festiwal PĊtli ĩuáaw
(Krynica Morska) – przy wspóápracy UrzĊdu Miasta Tczew,
obecnoĞü na Jarmarku na Dáugiej (Bydgoszcz) i Festiwalu
Smaku (Gruczno, gm. ĝwiecie) i MiĊdzynarodowych Targach TOUR SALON (PoznaĔ).
Trzy lokalne grupy dziaáania „Kociewska Chata”, „Kociewska WstĊga” i „Gminy Powiatu ĝwieckiego” piszą
i realizują projekty odnawiające obiekty wiejskie, a takĪe integrujące mieszkaĔców we wspólnym dziaáaniu. Sporo robi
Stowarzyszenie „Instytut Kociewski”, realizując szereg projektów wydawniczych, z których najwaĪniejsze to: „Utwory
zebrane” Maágorzaty Hillar, „Album wspomnieĔ 125-lecia
starogardzkiego ogólniaka” (we wspóápracy ze Starostwem
Powiatowym w Starogardzie Gd.), informator „Kociewie,
kraina wĞród lasów, jezior i rzek” (we wspóápracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd., UrzĊdem Miejskim
w Starogardzie Gd., UrzĊdem Gminy w Starogardzie Gd.,
Starostwem Powiatowym w Tczewie, UrzĊdem Miejskim
w Tczewie), informator „Kraina Kociewie czeka na Ciebie”
(we wspóápracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd., UrzĊdem Miejskim w Starogardzie Gd., UrzĊdem
Gminy w Starogardzie GdaĔskim, Starostwem Powiatowym
w Tczewie, UrzĊdem Miejskim w Tczewie), kalendarze artystyczne promujące region kociewski – corocznie od 2003
r. (we wspóápracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd., UrzĊdem Miejskim w Starogardzie Gd., UrzĊdem
Gminy w Starogardzie Gd. oraz Uniwersytetem Trzeciego
Wieku), kolekcje widokówek z reprodukcjami akwarel Józefa Olszynki prezentujących krajobrazy regionu kociewskiego
(we wspóápracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie
Gd., UrzĊdem Miejskim w Starogardzie Gd., UrzĊdem Gminy
w Starogardzie Gd., Starostwem Powiatowym w Tczewie,
UrzĊdem Miejskim w Tczewie) – dwie edycje, mapa „Szlakiem najstarszych koĞcioáów Kociewia” (we wspóápracy ze
Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gd., UrzĊdem Miejskim w Starogardzie Gd., UrzĊdem Gminy w Starogardzie
Gd., Starostwem Powiatowym w Tczewie, UrzĊdem Miejskim
w Tczewie, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną),
wydanie albumu „Najstarsze koĞcioáy Kociewia” (we wspóápracy z UrzĊdem Marszaákowskim Województwa Pomorskiego), wydanie Atlasu „Krajobrazy Kociewia” (we wspóápracy
z UrzĊdem Marszaákowskim Województwa Pomorskiego,
UrzĊdem Marszaákowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wydanie Kolekcji Pocztówek – Kociewie Malowany Region (we wspóápracy ze Starostwem Powiatowym
w Starogardzie Gd., UrzĊdem Miejskim w Starogardzie Gd.,
UrzĊdem Gminy w Starogardzie Gd., Starostwem Powiatowym w Tczewie, UrzĊdem Miejskim w Tczewie, Pomorską
Regionalną Organizacją Turystyczną), wydanie páyty z kolĊdami Ğpiewanymi przez ksiĊĪy z powiatów starogardzkiego
i tczewskiego „PrzybieĪeli do Betlejem”, wydanie ksiąĪki
„Kociewie kraina z tradycją” (we wspóápracy z UrzĊdem
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Marszaákowskim Województwa Pomorskiego), wydanie páyty z kolĊdami Ğpiewanymi przez J. E. ks. Bp. Jana Bernarda
SzlagĊ oraz ksiĊĪy z powiatów starogardzkiego i tczewskiego
„ĝpiewajmy KolĊdy Panu”.
Dorobek to niemaáy, a wcale to nie wszystko.
Pracuje dla Kociewia, nie tylko z obowiązku, Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim, przygotowując cenne wystawy i wydając rocznik muzealny „Rydwan”.
O kociewskich Oddziaáach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie zapominajmy, bo tczewski (wydawca „Tek Kociewskich”), a i pelpliĔski, i Ğwiecki są zauwaĪalne, aktywne
w pracy dla Kociewia
Sáawią Kociewie zespoáy regionalne, Kapela Kociewska ze Starogardu, Piaseccy Kociewiacy, ale teĪ zespoáy
z Gniewa, Lubichowa, Rokocina i koáa gospodyĔ wiejskich
rywalizujące w gotowaniu przesmacznych potraw w Cisie,
Zimnych Zdrojach, Osiecznie, Jabáowie, Skórczu i przy
Katedrze Oliwskiej, czy na Targach PoznaĔskich. KaĪda
z gmin ma w swym rocznym kalendarzu, poza cyklem „Lato
na Kociewiu”, liczne imprezy z akcentami kociewskimi
i jeden przynajmniej duĪy festyn regionalny, taki jak: „LeĞne Spotkania” w Kaliskach, Festyn Kociewski w Zblewie,
„Na jagody” w Osieku, „ĝwiĊto Grzyba” w Osiecznej, kociewskie i pomorskie przeglądy zespoáów folklorystycznych
w Piasecznie, Festiwal Smaku w Grucznie, czy ĝwiĊto Konia w Hucie Kalnej.
O „Biesiadach Literackich” w Czarnej Wodzie teĪ wypada pamiĊtaü. Ogólnopolskiego charakteru nabraáy takie spotkania, jak: „Gospel” w Osieku, „Wiwat Waza” w Gniewie,
Jarmark DominikaĔski” w Pelplinie, „Festiwal Muzykowania za Byle Czym”, czy teĪ „Festiwal Teatrów Ulicznych”
w Tczewie. RzeĨbiarze, malarze i hafciarki mają coroczne
Spotkania Twórców Ludowych w Bytoni.
Warto teĪ zauwaĪyü bogatą ofertĊ domów kultury na Kociewiu i to nie tylko tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki,
z którego dorobku warto wymieniü: Festiwal Muzyki SáowiaĔskiej, MiĊdzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej, Plenery
Plastyczne MáodzieĪy „Tczew – miasto nad Wisáą”, Koncert
zespoáu AJAGORE i ich goĞci – promocja páyty „Zimowe
sny” – muzyka do poezji Romana Landowskiego, czy wystawa
z konkursu fotograficznego „Obiektyw Coolturalny”. Z bogatej oferty Tczewskiego Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy w Tczewie warto wymieniü: WystawĊ haftu
kociewskiego poáączoną z pokazem warsztatu hafciarskiego,
wystawĊ Uwiecznione w drewnie, na tkaninie i szkle. Kociewska sztuka ludowa, wystawa BaĞniowy ĝwiat. Malarstwo
Bogdana LesiĔskiego, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów:
Kaszubi i Kociewiacy, czyli rzecz o pomorskich sąsiadach,
otwarcie „poniatówki” na dziedziĔcu CWRDW, wystawĊ fotografii Kociewie nieznane (powtórzenie wystawy z Dnia Kociewia w Parlamencie), wydanie „U Maüka i Andzi na Kociewiu”
Józefa Zióákowskiego, promocjĊ ksiąĪki BoĪeny Ronowskiej
„W rumiankowej dolinie”, wystawĊ prac plastycznych w ramach II Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana
Landowskiego (wspóáorganizator), warsztaty rzemiosáa ludowego: garncarstwa, tkactwa, malarstwa na szkle oraz warsztaty
haftu ludowego, czy lekcje regionalizmu: Kociewie – ogólne
informacje o regionie, ObrzĊdowoĞü BoĪego Narodzenia,
ObrzĊdowoĞü Wielkanocy, Strój i haft kociewski, Kociewska
sztuka ludowa, Wierzenia Kociewiaków, ĝwiĊci na Kociewiu,
ObrzĊdowoĞü rodzinna, ObrzĊdowoĞü doroczna oraz zwyczaje
gospodarcze (z wyáączeniem BoĪego Narodzenia i Wielkanocy), Tradycyjne budownictwo na Kociewiu.
Z o wiele wiĊkszej oferty Starogardzkiego Centrum
Kultury warto wymieniü: Festyn kociewski – Raz na ludo-
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wo, Recytujemy prozĊ i poezjĊ kociewską, Kawiarenka pod
gwiazdami – spotkanie ludzi twórczych, WystawĊ zbiorową
plastyków starogardzkich, Starogardzkie szranki teatralne,
Pierwszy krok – turniej taĔca towarzyskiego, Pierwszy powiatowy konkurs taĔca wspóáczesnego, Konfrontacje muzyczne – przegląd zespoáów muzycznych, WystawĊ Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Noc Bardów.
Z oferty OĞrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w ĝwieciu
wymieniü warto: Konkursy gwary kociewskiej (we wspóápracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.),
Jarmark na Kociewiu (wystĊpy, stoiska, konkursy), ĝwiĊto
Baáabuna (jadáo regionalne, gwara, itd.), szkolenia dla nauczycieli-regionalistów w powiecie – wspólnie z Ogniskiem
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. PamiĊtaü teĪ warto
o regionalnej pracy Centrum Kultury „Zamek” w Nowem, które zrealizowaáo: DzieĔ Kociewski (raz w roku pokaz zespoáu
z Kociewia), Turniej Wiedzy o Nowym i Kociewiu, Konkurs
Plastyczny „Kociewie – mój region”, przy Wiejskim Domu
Kultury w Rycháawie (filia) dziaáa Folklorystyczny Zespóá
Kociewski PieĞni i TaĔca „Rycháowiaki”, biesiady promujące
zwyczaje, kulturĊ i poezjĊ Kociewia. Bogatą i ciekawą ofertĊ
mają teĪ Domy Kultury w Skarszewach, w Skórczu, w Zblewie, czy Kaliskach. Biblioteki gminne i miejskie, jak choüby
biblioteka gniewska, a wiĊcej tczewska i starogardzka, teĪ popularyzują twórczoĞü związaną z naszym regionem.
Szkoáy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
prócz realizacji edukacji regionalnej, miewają sale regionalne, w których gromadzą eksponaty dawnej kultury materialnej; przykáadem są izby regionalne w szkoáach w Pinczynie
czy Bytoni.
Są konkursy literackie (im. Romana Landowskiego
w Tczewie i ks. Janusza Pasierba w Pelplinie), czy teĪ
konkursy kulinarne, regionalne i ogólnopolskie. Ukazują siĊ liczne ksiąĪki związane z Kociewiem, nieĨle ma siĊ
edukacja regionalna, staraniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie ukazaá siĊ „Elementarz Kociewski”,
a lada dzieĔ wyjdzie kolejny sáownik kociewski prof. Marii Pająkowskiej-Kensik. W Wydawnictwie „Bernardinum”
w kaĪdym roku ukazuje siĊ sporo ksiąĪek dotyczących Kociewia. Wychodzi finansowany przez Tczew, a wydawany
przez Kociewski Kantor Edytorski przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Skulteta w Tczewie „Kociewski Magazyn
Regionalny”, „Dziennik Kociewski” („Dziennik Baátycki”),
„Gazeta Kociewska”, „WieĞci z Kociewia”. Dobrze teĪ informują o Kociewiu strony internetowe, z których ponadgminny
i ponadpowiatowy charakter mają: Wirtualne Kociewie: Kociewiacy.pl i e-Kociewie. Wróciá po przerwie (oby nie na
chwilĊ) „Magazyn Kociewski” w Telewizji GdaĔskiej na
antenie regionalnego programu trzeciego. Czasem sáychaü
nas w Radio GdaĔsk. Mówi siĊ niemaáo o Kociewiu w Radio „Gáos”, dziaáają telewizje lokalne: dwie w Starogardzie
i tczewska TETKA wraz z Radiem „Fabryka”.
Przez caáy rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej Oddziaá
Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prowadzi
cotygodniowe, piątkowe audycje regionalne „Spotkania
z Kociewiem”. Nie licząc powtórek w 2009 roku przeprowadzono nastĊpujące audycje:
1. Podsumowanie roku 2008 – wprowadzenie do roku Lecha Bądkowskiego.
2. O powstaniu wielkopolskim.
3. O wystawie „ZasáuĪyli siĊ dla ziemi tczewskiej”.
4. Rozmowa z Alicją Baj o miodzie, kociewską pszczelarską.
5. Rozmowa z ojcami z Zakonu Karmelitów Bosych w GorzĊdzieju.
6. O Bądkowskim jako polityku i o rekonstrukcji bitwy o Tczew.
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7. Rozmowa z Jackiem Jarosikiem o podróĪy Granice bez
Barier.
8. „ĩuáawy tak bliskie, a jakie dalekie”.
9. Rozmowa z uczestnikami Mistrzostw ĝwiata w Radioorientacji Sportowej.
10. Audycja z udziaáem nauczyciela oraz máodzieĪy„Zespóáu Szkóá Ekonomicznych im. ks. Janusz St. Pasierba „Historia i wspóáczesnoĞü na tle tczewskiego rynku
edukacyjnego”.
11. Rozmowa o Lechu Bądkowskim z Janem Kulasem.
12. Rozmowa z Józefem Zióákowskim – kociewskim regionalistą, fotografem, czáonkiem Rady Programowej
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
13-14. Wspomnienia kociewiaka Czesáawa Knoppa, Īoánierza II wojny Ğwiatowej wcielonego do Wehrmachtu.
15. Rozmowa z przedstawicielami Pomorskiego Stowarzyszenia „Wspólna Europa” na temat komunikacji rowerowej w miastach europejskich, ze szczególnym uwzglĊdnieniem Tczewa.
16. Rozmowa z Markiem Kordowskim, historykiem i regionalistą z Opalenia.
17-18. Powtórka na Īyczenie sáuchaczy: Wspomnienia kociewiaka Czesáawa Knoppa, Īoánierza II wojny Ğwiatowej wcielonego do Wehrmachtu.
18. Rozmowa ze Zbigniewem Mocnym o turystyce i rekreacji na Kociewiu.
19. O Lechu Bądkowskim jako dziaáaczu spoáecznym.
Przerwa wakacyjna
20. PodróĪe maáe i duĪe. Na Kresach dawnej Rzeczypospolitej.
21. O 70. rocznicy wybuchu II wojny Ğwiatowej.
22. O NadwiĞlaĔskich Spotkaniach Regionalnych.
23. Rozmowa z archeolog Renatą Wiloch-Kozáowską na
temat prac archeologicznych przeprowadzonych przez
nią w Tczewie latem ubiegáego roku.
24. O Lechu Bądkowskim jako pisarzu.
25. Rozmowa z Kociewsko-Kaszubską Orkiestrą DĊtą
„Torpeda”.
26. Powtórka rozmowy z profesor Marią Pająkowską-Kensik o gwarze kociewskiej.
27. Zwyczaje andrzejkowe i katarzynkowe na Pomorzu.
28. Podsumowanie roku Lecha Bądkowskiego.
29. O pracach nad IV Kongresem Kociewskim.
30. Audycja Ğwiąteczna.
Oprócz audycji radiowych Oddziaá Kociewski ZKP w latach 2005-2010 zorganizowaá wiele imprez i spotkaĔ poĞwiĊconych kulturze Kociewia. Do najwaĪniejszych z nich naleĪą:
Ɣ wystawa: „ĝladami jednoĞci i róĪnorodnoĞci Wielkiego
Pomorza”, 2005 r.
Ɣ spotkanie: „Pomorskie dziedzictwo Marszaáka Józefa
Piásudskiego w 70. rocznicĊ Ğmierci”, 2005 r.
Ɣ „Rodzina i rodzinne strony”, spotkanie z Krzysztofem
Kowalkowskim”, 2005 r.
Ɣ „SierpieĔ ‘80. ĝladami tczewskich wspóátwórców NSZZ
SolidarnoĞü”, 2005 r.
Ɣ Spotkanie na cmentarzach „ĝladami zmaráych mieszkaĔców Tczewa”, 2005 r.
Ɣ Spotkanie z Andrzejem Lipką dot. zwyczajów i etyki áowieckiej, 2006 r.
Ɣ Spotkanie w koĞciele p.w. Ğw. Józefa w Tczewie dot.
rocznicy Ğmierci ks. Biskupa Konstantyna Dominika.
Ɣ „Wiosna ludów na Kociewiu” (pierwsza w Tczewie, druga w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogradzie GdaĔskim), 2006 r.
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Ɣ Promocja ksiąĪki „Postacie z Kociewia” zamieszczonej
w Kociewskiej Bibliotece Internetowej, 2006 r.
Ɣ Sesja. „Tczew miastem wielokulturowym w okresie
miĊdzywojennym. ĩydzi, ewangelicy i katolicy w miĊdzywojennym Tczewie”, 2006 r.
Ɣ Sesja popularnonaukowa pt. „Kociewie i jego mieszkaĔcy w okresie II wojny Ğwiatowej”.
Ɣ Spotkanie z profesor Marią Pająkowską-Kensik pt. „Czy
gwara kociewska wciąĪ Īyje?”, 2006 r.
Ɣ „O pomorskiej OjczyĨnie ksiĊdza Janusza Pasierba”,
spotkanie z aktorami Jerzym Kiszkisem i Haliną Winiarską, 2006 r.
Ɣ Sesja „W stulecie strajku szkolnego na Kociewiu 19062006”.
Ɣ Spotkanie „Wojna kociewsko-kaszubska” z Tomaszem
ĩuroch-Piechowskim pochodzącym z Tczewa felietonistą Pomeranii i wspóápracownikiem „Tygodnika Powszechnego”, 2006 r.
Ɣ „Na 200-lecie Kociewia. Sesja napoleoĔska”. W jej trakcie zostaáy wygáoszone trzy referaty: Seweryna Paucha
o dziaáaniach wojsk Jana Henryka Dąbrowskiego na Pomorzu oraz Jakuba Borkowicza o walkach o Tczew oraz
Kazimierza Ickiewicza o związanej z tymi wydarzeniami pierwszej wzmiance o Kociewiu, 2007 r.
Ɣ Drugą inicjatywą związaną z rocznicą pierwszej wzmianki o Kociewiu byáa debata „Kociewie w Internecie”, zorganizowana w maju przy wspóápracy z Pedagogiczną
Biblioteką Wojewódzką Filią w Tczewie, 2007 r.
Ɣ Gáównym przedsiĊwziĊciem Oodziaáu Kociewskiego
ZKP jesienią 2007 roku byáy NadwiĞlaĔskie Spotkania
Regionalne, które odbyáy siĊ w dniach 19-20 paĨdziernika w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie. Spotkania zakoĔczyáa promocja
pierwszego zeszytu „Tek Kociewskich”.
Ɣ Waldemar Gwizdaáa zamieĞciá w Sieci opracowaną przez
siebie BibliografiĊ Kociewską, 2007 r.
Ɣ Promocja „Wzorów Haftu Kociewskiego”– wydawnictwa
oddziaáu gdaĔskiego ZKP. Na tej samej imprezie zaprezentowano takĪe publikacjĊ z sesji poĞwieconej 200-leciu
Kociewia pt. „Na 200 urodziny Kociewia, Sesja NapoleoĔska” wydana zostaáa przez Samorząd Miasta Tczewa
pod redakcją Krzysztofa Kordy i Kazimierza Ickiewicza,
2008 r.
Ɣ 29 marca 2008 r. odbyáa siĊ kolejna sesja z cyklu „ĝladami nieznanych dziaáaczy spoáeczno-kulturalnych Kociewia”, gdzie swoje referaty przedstawili: Kazimierz
Ickiewicz: „Juliusz Kraziewicz pionier polskich kóáek
rolniczych”; Krzysztof Kowalkowski: „Ksiądz Alojzy
Kowalkowski. Historyk, polonista, bibliofil i wielki patriota” oraz Jakub Borkowicz: „Alfons WyczyĔski, redaktor, polityk, wiĊzieĔ Berezy Kartuskiej”.
Ɣ 18 kwietnia 2008 r. w CWRDW odbyáa siĊ kolejna promocja zorganizowana przez Oddziaá Kociewski ZKP
w Tczewie. Tym razem promowano dwie najnowsze pozycje Instytutu Kociewskiego: album „Najstarsze KoĞcioáy Kociewia”, autorstwa Andrzeja Grzyba i Krzysztofa
StrzeliĔskiego (FOTO: Zenon Usarkiewicz, Krzysztof
Powierza, Olgierd Lichy oraz Marcin Saldat) oraz „Krajobrazy Kociewia”, atlas i mapĊ turystyczną autorstwa
Jerzego Szukalskiego, oraz pracĊ autorstwa Andrzeja
Romanowa „Pielgrzym pelpliĔski w latach 1869-1920”,
wydaną przez Instytut Kaszubski.
Ɣ 16 paĨdziernika 2008 r. rozpoczĊáy siĊ II NadwiĞlaĔskie
Spotkania Regionalne w roku 2008. Dokáadna relacja
z nich, a zwáaszcza oĪywiona i bardzo ciekawa, blisko
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dwugodzinna dyskusja zostaáa nagrana i zamieszczona
w drugim zeszycie „Tek Kociewskich”.
7 marca 2009 r. wraz z Starogardzkim Centrum Kultury
zorganizowano promocjĊ „Tek Kociewskich”.
20 marca 2009 r. w Tczewie, przy wsparciu Centrum
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy odbyáa siĊ
sesja z cyklu „ĝladami mieszkaĔców Tczewa i okolic”
poĞwiĊcona ofiarom II wojny Ğwiatowej.
16 kwietnia 2009 r. odbyáa siĊ prelekcja o zaáoĪycielu miasta Tczewa Samborze II, zorganizowana przez
Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie oraz Oddziaá
Kociewski ZKP w Tczewie. PrelekcjĊ wygáosiá uznany
mediewista prof. BáaĪej ĝliwiĔski, Kierownik Zakáadu
Historii ĝredniowiecza Polski w Katedrze Historii Uniwersytetu GdaĔskiego.
W maju 2009 r. Oddziaá Kociewski ZKP byá wspóáorganizatorem konferencji z okazji dwudziestej rocznicy
wyborów czerwcowych, w trakcie której w Tczewie goĞcili ówczeĞni parlamentarzyĞci. Impreza ta odbyáa siĊ
15 maja.
19 czerwca 2009 r. Oddziaá Kociewski ZKP zorganizowaá promocjĊ wspomnieĔ Czesáawa Knoppa „Przez Stalingrad do Londynu”.
W czerwcu 2009 r. OK ZKP zająá siĊ sprawą prac budowlanych na ulicy Zamkowej 12/13, w miejscu przypuszczalnego zamku Sambora II i wójtów krzyĪackich,
gdzie zwrócono naszą uwagĊ na odkopane mury. Wobec
niepokojąco brzmiących informacji o braku zainteresowania archeologów, skierowaliĞmy odpowiednie pisma
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Muzeum Archeologicznego w GdaĔsku. Jak siĊ okazaáo
nasza akcja zdynamizowaáa dziaáania nadzoru archeologicznego i pod koniec roku przeprowadzono na tym
miejscu badania archeologiczne potwierdzające odkrycie w tym miejscu reliktów Ğredniowiecznych murów.
26 czerwca 2009 r. wraz z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie OK ZKP zorganizowaá kolejną sesjĊ naukową z cyklu „ĝladami mieszkaĔców
Tczewa i okolic”, na którą referaty przygotowali: Ewa
ĩywiecka: „Alfred Eisenstaedt (1898-1995) – Ğwiatowej sáawy fotograf, mistrz fotografii reportaĪowej rodem
z Tczewa”; Marek Kordowski: (jego referat odczytaá Damian Kulas) „Tczewianie i inni mieszkaĔcy Kociewia
w obozie przejĞciowym w Gniewie” oraz Kazimierz Ickiewicz: „Puákownik Stanisáaw Janik (1895-1981) dowódca
2 Batalionu Strzelców obroĔców Tczewa roku 1939”.
Na przeáomie lipca i sierpnia 2009 r. Oddziaá Kociewski
ZKP zorganizowaá wspólnie z CWRDW cykliczne wĊdrówki po starówce tczewskiej, po której chĊtnych oprowadzali czáonkowie oddziaáu. àącznie zorganizowano
cztery takie wycieczki w dniach: 17 i 31 lipca oraz 14
i 28 sierpnia. Uczestniczyáo w nich okoáo stu tczewian
i turystów zainteresowanych miastem.
5 wrzeĞnia 2009 r. w ramach projektu „Turystyka mnie
dotyka” Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie
przy wspóápracy i z inicjatywy Oddziaáu Kociewskiego
ZKP, zorganizowaáa pierwszy spáyw kajakowy po Kanale MáyĔskim, zwanym popularnie Milenem.
W dniach 8-10 paĨdziernika 2009 r. odbyáy siĊ w Tczewie III NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne. Tradycyjnie juĪ, tematyka SpotkaĔ koncentrowaáa siĊ wokóá
dwóch zagadnieĔ: ekologii oraz historii. W czĊĞci historycznej organizatorzy nawiązywali zwáaszcza do wydarzeĔ II wojny Ğwiatowej, której okrągáą, siedemdziesiątą
rocznicĊ wybuchu obchodziliĞmy w tym roku.
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Ɣ Tradycyjnie juĪ, akordem koĔczącym rok byáo ukazanie
siĊ kolejnego, trzeciego zeszytu „Tek Kociewskich”, zawierającego materiaáy pokonferencyjne z III NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ Regionalnych.
Bardzo wiele dziaáo siĊ nie tylko w samym Tczewie, ale
takĪe w powiecie tczewskim. Do najwaĪniejszych powiatowych imprez moĪna zaliczyü:
Ɣ ĝwiĊto MáodzieĪy, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Urząd Miejski w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki, FundacjĊ Pokolenia i MáodzieĪową RadĊ
Miast (15-19.06),
Ɣ MiĊdzynarodowy Pokaz Kucia Artystycznego, organizowany przez FundacjĊ Zamek w Gniewie (27 czerwca),
Ɣ Grand Prix Kociewia w JeĨdziectwie, organizowane
przez Klub JeĨdziecki „LeĞna Podkowa” (1-2 sierpnia),
Ɣ MiĊdzynarodowy Konny Turniej Rycerski Króla Jana
III Sobieskiego, organizowany przez FundacjĊ Zamek
w Gniewie (2 sierpnia),
Ɣ Przegląd Zespoáów Folklorystycznych w Piasecznie, organizowany przez Stowarzyszenie Piaseczno i Folklor
Festiwal (22-23 sierpnia),
Ɣ Mistrzostwa ĝwiata Kóá àowieckich Kociewia, organizowane przez Centrum MyĞliwskie „Zamek w Gniewie”
(4-6 wrzeĞnia),
Ɣ MiĊdzynarodowy Festiwal DziaáaĔ Plastycznych i Teatralnych „Zdarzenia”, organizowany przez CWRDW
w Tczewie (4-6 wrzeĞnia),
Ɣ Wybory Miss Ziemi Kociewskiej, organizowane przez
P.I.A IMPRESARIO i Urząd Miejski w Tczewie,
Ɣ Jarmark Cysterski, organizowany przez KuriĊ Diecezjalną w Pelplinie, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Urząd
Miasta i Gminy Pelplin (19-20 wrzeĞnia),
Ɣ Bieg NadwiĞlaĔski, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Lokalną OrganizacjĊ Turystyczną
Kociewie (2 paĨdziernika),
Ɣ Hubertus Pomorski, organizowany przez Centrum MyĞliwskie „Zamek w Gniewie” (24 paĨdziernika),
Zupeánie wyjątkowy jest takĪe konkurs przeprowadzony
ostatnio przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej (Grzegorz Oller
i Mirosáawa Möller). CzyĪ nie jest dobrym Ğwiadectwem dla
Kociewia tak wielkie zainteresowanie gwarą naszą, wyraĪone udziaáem w projekcie-konkursie „Poszukujemy zaginionych sáów gwary kociewskiej”. Ponad 40 mieszkaĔców
Kociewia „odnalazáo” okoáo dwa tysiące sáów i znaczeĔ,
w tym nienotowanych w „Sáowniku gwary kociewskiej”
Bernarda Sychty i sáownikach prof. Marii PająkowskiejKensik. Wynik ten potwierdza, Īe choü gwara nasza jest
w odwrocie, to wcale nie umaráa. Chwaáa inicjatorom i realizatorom tego waĪnego dla Kociewia „poszukiwania”.
Nietuzinkowym dziaáaniem dla Kociewia pokazaá siĊ Klub
Studentów Uniwersytetu GdaĔskiego „Mozaika” organizując
warsztaty dla studentów z GdaĔska, Torunia, àodzi i Poznania
poĞwiĊcone kulturze Kociewia w Osieku, „Zaduszki Kociewskie”, „MiáoĞü po kociewsku, czyli o ruchankach naukowo”
oraz wspóáorganizując konkurs „Máodzi dla Kociewia”.
Prezentujemy piĊkno Kociewia i moĪliwoĞci naszego regionu w Warszawie w Parlamencie, w Poznaniu na Targach,
w GdaĔsku na Jarmarku DominikaĔskim.
Sporo dobrego dla Kociewia robią nasi ambasadorzy
tacy, jak: Wojciech Cejrowski, prof. Denek z Poznania, prof.
Tobolski, czy choüby Kociewiacy z Nowej Zelandii.
Twórcy i dziaáacze regionalni doceniani są „PierĞcieniami Mechtyldy”, Medalem Grzymisáawa i „Wierzyczanka-
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mi” i Nagrodami Starosty Starogardzkiego, czy Pro Domo
Trsoviensis. W miĊdzyczasie poĞród wyróĪnionych znaleĨli
siĊ m.in.: Ryszard Szwoch, Tadeusz Kubiszewski, Jan Majewski, Jan Ejankowski, Józef Golicki, Stanisáaw Mrozek,
prof. Kazimierz Denek.
Niejeden do tych wyliczeĔ dziaáaĔ na rzecz naszego regionu sporo moĪe dopisaü, bo wielu przecieĪ nie bez wysiáku
„coĞ” maáego lub wiĊkszego dla siebie i sąsiadów bliĪszych
i dalszych zrobiáo. „Oto ludzie wĊdrują, aby podziwiaü
szczyty gór, spiĊtrzone fale morza, szeroko rozlane rzeki,
ocean otaczający ziemiĊ, obroty gwiazd. A siebie samych
omijają, siebie nie podziwiają.” Z mgáy pamiĊci te sáowa
ĞwiĊtego Augustyna z „WyznaĔ” wyáaniają siĊ, upominając siĊ o „siebie samych nieomijanie”. Chwalmy siĊ, nie jak
narcyzi, ale jak ludzie solidnie pracowici, szanujący swoją kociewska tradycjĊ. PamiĊtamy o tych, którzy niedawno
wytrwale pracowali dla naszego regionu i o tych, którzy siá
i serca dla Kociewia nie szczĊdzą. A jest ich wiĊcej, wystarczy zajrzeü do „Sáownika biograficznego Kociewia” Ryszarda Szwocha (w 2009 r. ukazaá siĊ drugi tom), czy „Nowego
bedekera kociewskiego” Romana Landowskiego.
Za maáo doceniamy to, co robi Trójmiejski Klub Kociewiaków kierowany przez Huberta Pobáockiego, integrujący
trójmiejskich Kociewiaków i piĊknie pokazujący dawne
i dzisiejsze osiągniĊcia naszego regionu. Dobrze, Īe
w GdaĔsku, w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Korzennej
spotyka siĊ okoáo stu z urodzenia lub wyboru Kociewiaków
chcących przypomnieü sobie rodzinne strony, z których poszli w Ğwiat; do GdaĔska, Sopotu, czy Gdyni, Īeby budowaü
i tworzyü wielkoĞü tych miast jako profesorowie, lekarze,
prawnicy, inĪynierowie, technicy, czy dziennikarze.
To, co napisaáem wyĪej, nie obejmuje wszystkiego, co
zdarzyáo siĊ na Kociewiu po III Kongresie, wrĊcz przeciwnie, bywa, Īe dotyczy jednego roku i jasne jest, Īe wymaga
wielu dopeánieĔ, a i tak pewno wydaü siĊ moĪe przydáugą
wyliczanką, ale bez niej dyskusja, do której zapraszam,
byáaby oderwana od rzeczywistoĞci. Zanotowanie choüby
czĊĞci tego, co zrobiliĞmy, ukazuje, nie oceniając, aktywnoĞü naszych towarzystw, instytucji, samorządów, mediów
w regionalnej pracy. Pisząc o dwóch stronach internetowych, wiem, Īe pominąáem wiele innych. Wymieniając pozycje ksiąĪkowe, pominąáem byü moĪe najwaĪniejsze, takie,
jak oczekiwany „Popularny sáownik kociewski” Marii Pająkowskiej-Kensik, czy album „WzdáuĪ doliny Wisáy” Józefa
Zióákowskiego, który zostaá wydany z okazji trwającego jubileuszu 750-lecia miasta Tczewa.
Z entuzjazmem winniĞmy witaü inicjatywy máodych,
choüby takie, jak Kongresowe spotkanie Máodych Rad miast
i powiatów kociewskich, bo bez wątpienia przyszáoĞü Kociewia zaleĪy do tego, czy rozbudzimy poparcie, zrozumienie
w naszych dzieciach i wnukach i przekonamy, Īe warto doceniü wartoĞci tkwiące w tradycji i kulturze naszego regionu.
Warto teĪ dzisiaj, w czasach wciąĪ trwającej rewolucji
informatycznej, nie znając jeszcze efektów dziaáających
juĪ nowych mechanizmów spoáecznych, pilnowaü tego,
aby twórcy kultury, inicjatorzy i realizatorzy wspóádziaáali
z sobą wzajem, nie zapominając o obowiązku zachĊcania
do aktywnego (z uĪyciem gáowy, rak i nóg, o „sercu” nie
zapominając) wspóáuczestnictwa „konsumentów”. Nic
z niczego nie powstanie, nie zdarzy siĊ i nie bĊdzie miaáo kontynuacji. Naciskanie guzików, bezkarne, bezmyĞlne
„serfowanie po sieci” jest wygodne, ale jest iluzorycznym
uczestnictwem, iluzorycznym Īyciem, chaotyczną wiedzą,
których efektami mogą byü: bezradnoĞü, wyjaáowienie
i w koĔcu agresja.
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o tekstu senatora Andrzeja Grzyba mam wiele osobistych odniesieĔ. Temat – pytanie waĪne, skoro są
tacy, którym wszystko co kociewskie – jest bliskie.
Podczas czytania myĞlaáam – BoĪe, ile siĊ tego nazbieraáo, to
jeszcze nie klĊska urodzaju, ale juĪ caákiem pokaĨne Īniwo.
A co przedeĪniwy? Moja mama tak jednym tchem okreĞlaáa
czas przed Īniwami, czas klepania kos, uzupeániania cynków
w grablach, obmyĞlania – kto latoĞ bĊdzie koĞnikiem, a kto
bĊdzie sztygowaá...
WczeĞniej na kociewskim polu byli siewcy, wielu nie
doczekaáo kongresowych Īniw. ûwierü wieku minĊáo, gdy
kulturalno-spoáeczne czasopismo „Fakty” wskazywaáo na
róĪnorodnoĞü kulturową w województwie bydgoskim, podając Paáuki, Kujawy, Kaszuby (naleĪaáy do tegoĪ województwa Chojnice i m.in. Brusy) Bory Tucholskie i... koniec. Czy
w Bydgoszczy nikt nie sáyszaá o Kociewiu? I napisaáam potem artykuá „Bydgoszcz to teĪ Kociewie” (1996) I uczyáo siĊ
u nas nazywania nienazwanego. PamiĊtam nazwisko redaktora, który záoĞliwie powiedziaá: Tam, gdzie jest Maria Pająkowska, tam jest Kociewie. Pewnie nie sáyszaá o Kazimierzu
Nitschu, o Bernardzie Sychcie i innych.
Posiadając cenną zdolnoĞü do „bycia (przechodzenia)
ponad” oraz duĪą cierpliwoĞü, czekaáam i doczekaáam siĊ
wiĊcej niĪ zakáadaáam.
W powiecie Ğwieckim efekty dziaáaĔ regionalistów są
bardzo widoczne, bo zaczynali na pustym polu – ziemi niczyjej. Wiele przeĪyü ukáada siĊ w dáuge góny, nim toĪsamoĞü regionalna w starym mieĞcie nad Wisáą i okolicy zaczĊáa siĊ objawiaü, przejawiaü, choc zawdi wiedzieli, Īe tu
Pomorze (ojczyzna nie tylko Kaszubów!).
Niedawno zjawiá siĊ u mnie ze sáoikiem kociewskiego
miodu (tak stojaáo napisane) pszczelarz z proĞbą o gwarowy
wpis na certyfikacie. PomyĞlaáam – nieĨle i miód kap – kap
na moje serce.
Musiaáam zrobiü taki wstĊp, by siĊ wytáumaczyü, dlaczego kociewskoĞü na poáudniu regionu tak cieszy. Czyja
to zasáuga?
 Rola i owoc Kongresów Kociewskich. W 1995 r. jeszcze skromny udziaá, ale juĪ zaczĊáo siĊ zaangaĪowanie
„gminy”. ZaczĊáa siĊ pogoda – Pogoda dla Kociewia...;
II Kongres Kociewski – wiĊcej i lepiej niĪ moĪna sobie wyobraziü, podobnie na III Kongresie Kociewskim.
W tym roku rozpoczĊcie Roku Kongresowego teĪ byáo
uroczyste i trwają przygotowania – obiecujące...
 Osoby, które zaszczyciáy ziemiĊ Ğwiecką: R. Landowski,
A. Grzyb, Z. Bukowski. O regionie zawsze pamiĊta (i niekiedy pisze) cieszący siĊ autorytetem ks. F. Kamecki.
 DuĪe (walne) efekty edukacji regionalnej. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dwie
edycje Studiów Podyplomowych Edukacji Regionalnej
(kierownikiem – Ğwiecianka). Nauczycielki przedszkola
z wizytami edukacyjnymi w Tczewie, Starogardzie
GdaĔskim. Wzajemne odwiedziny – spotkania byáy wydarzeniami. Kąciki regionalne w przedszkolach. Warsztaty dla nauczycieli, prelekcje w szkoáach (byáam we
wszystkich), udziaá w konkursie recytatorskim (gwarowym). Wielokrotnie docieraáy tu teĪ dziaáania Ogniska
Pracy Pozaszkolnej ze Starogardu GdaĔskiego.
– Z ziemi Ğwieckiej doczekaliĞmy siĊ w ostatnich latach
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ciekawych prac magisterskich poĞwiĊconych dziedzictwu kulturowemu Kociewia.
Powstanie Izby Regionalnej (przy ratuszu).
ZaangaĪowanie bibliotek (miejskiej i pedagogicznej), tu
cykl otwartych spotkaĔ poĞwiĊconych tematyce regionalnej.
DziaáalnoĞü Zespoáu „Rycháawiaki”.
Powstanie w miejskiej szkole zespoáu „ĝwieckie Gzuby”.
Promieniująca na okolice uczba w Szkole Podstawowej
w Przysiersku (tu coroczne konkursy wiedzy, autorski
program edukacji regionalnej). W tym roku – kongresowym juĪ 16. raz.
Szkoáy Katolickie (liceum i gimnazjum) mają za patrona
ks. B. SychtĊ (w ĝwieciu byá 2 lata wikarym, w Osiu
ukrywaá siĊ w czasie wojny). Tu mogáabym doáączyü
dáugą listĊ dokonaĔ.
Wiele dzieje siĊ w szkole w Grucznie, Warlubiu, Drzycimiu, Gródku...
Coroczne Festwale Smaku w Grucznie (w tym roku bĊdzie V). Kilka tysiĊcy uczestników „z Polski” dowiaduje
siĊ, Īe „tu zaczyna siĊ Kociewie” (gdy jedziemy na póánoc).
W Ğwiat idą publikacje firmowane przez Towarzystwo
Przyjacióá Dolnej Wisáy – bardzo udana wizytówka regionu.
Do powiatu Ğwieckiego naleĪy historyczne Nowe (podczas III Kongresu piĊknie siĊ zaprezentowali).
Póki co tyle chwalby, cdn...

W Roku Kongresowym (2010), promując Popularny
sáownik kociewski, kolejny raz trafiáam do szkóá (i nie tylko).
Spotkania odbyáy siĊ w ĝwieciu, Starogardzie GdaĔskim,
Pelplinie, Gniewie, GdaĔsku. Na początku lipca bĊdzie
w Tczewie.
Dobrze, Īe ĝwiecie ma ponownie temat – Edukacja regionalna. Kolejny konkurs Wiedzy o Kociewiu odbyá siĊ
w tym roku w Przysiersku. RóĪne szkoáy (Gruczno, Przysiersk, Warlubie, RóĪanna, Bukowiec Pomorski) z regionu
przygotowaáy bardzo ciekawe prezentacje miejsc na naszej
ziemi (gdzie warto pojechaü rowerem).
Na poáudniu Kociewia (ziemia Ğwiecka) barwy regionu
obecne bywają w Īyciu – od przedszkoli po grupy „kaĪdego wieku”. MyĞlĊ o aktywnych seniorach. Jeden z klubów
w ĝwieciu (ku mojej radoĞci) przyjąá nazwĊ Kociewiacy.
Z drobnych radoĞci, które wypeániają przestrzeĔ „nieomijanie siebie”: zachowany sáoik po miodzie kociewskim!
Pszczelarze skupieni wokóá Gruczna sami siĊ postarali...
I niedawny telefon z GdaĔska – Czy ma pani wiĊcej takich
tekstów, jak te doáączone do Popularnego sáownika... Co za
uciecha, tak mówiáa nasza ciotka i tak dalej. Tekstów mam
sporo, trzeba je spisaü. Wydaü. ĝwietne zadanie pokongresowe.
DziĊkujĊ za odkrytą myĞl – siebie samych nieomijanie
– Niby proste sáowa, a ile w nich treĞci!
Jak ma siĊ dzisiejsze Kociewie? Wcale nieĨle, choü
sáusznie chcielibyĞmy, Īeby dziaáo siĊ jeszcze lepiej i wiĊcej, Īeby na zewnątrz w GdaĔsku, w kraju i za granicą byáo
nas wyraĨniej widaü.
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Jak doszáo do zorganizowania
Przeglądów Zespoáów Kociewskich
w Piasecznie
c z Ċ Ğ ü II

D

nia 30 stycznia 1996 roku w OĞrodku Tradycji Kóáek Rolniczych (muzeum) w Piasecznie odbyáo siĊ
spotkanie regionalistów i sympatyków zaangaĪowanych w zorganizowanie I Kongresu Kociewskiego. Na
spotkaniu byáy reprezentowane wszystkie oĞrodki kulturotwórcze naszego regionu.
Efektem piaseckiego spotkania byáa dalsza kontynuacja
piaseckich przeglądów z udziaáem jurorów („Informator
PelpliĔski” nr 2/55, luty 1996, s. 11).
V Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych
– Piaseczno ’98 odbyá siĊ w sobotĊ 19 wrzeĞnia. WystĊpy
poprzedziáa msza Ğw. kociewska w piaseckiej Ğwiątyni, którą
odprawiáo dwóch kanoników Kociewiaków: ks. Wáadysáaw
Deryng z Jastrowia (rodem z PieniąĪkowa) i ks. Henryk
Mross z Pelplina. Miejscowi Kociewiacy pod kierunkiem
Hanny Cioáek wykonali maryjne pieĞni oraz w gwarze praojców Ğpiewali psalm i modlitwĊ powszechną.
Potem nastąpiá przemarsz do Studzienki, gdzie na
specjalnym podium wykonanym przez SpóákĊ „Zamek”
w Gniewie rozpoczĊáy siĊ wystĊpy zespoáów: „Pomerania”
z Warcza, „Samborowe Dzieci” z Tczewa, „Pszczóákowianki” z Pszczóáek, „Modraki” z Pelplina, „Rycháawiaki” z Rycháawy, „Chajdabany” z Zespoáu Szkóá Rolniczych w Bolesáawowie, „Kociewie” ze Starogardzkiego Centrum Kultury
i máodsza grupa „Piaseckich Kociewiaków”.
Jury w skáadzie: przewodnicząca prof. dr Maria Pająkowska, Jadwiga Mielke – muzyk i choreograf Jan WáaĞniewski przyznaáo: I miejsce: „Piaseckie Kociewiaki”,
II miejsce: „Kociewie” z SCK, III miejsce: „Rycháawki”
z Rycháawy. Pozostaáe zespoáy otrzymaáy nagrody rzeczowe
i pamiątkowe dyplomy.
W niedzielĊ 20 wrzeĞnia po sumie odpustowej, sprawowanej przez biskupa pomocniczego Piotra KrupĊ, ks. proboszcz
Kazimierz Myszkowski zaprosiá wszystkich na koncert galowy, dedykowany Wáadczyni Kociewia, który odbyá siĊ przy
Studzience z udziaáem najwyĪszych wáadz: Marszaáka Sejmu
RP Macieja PáaĪyĔskiego, wiceministra edukacji Wojciecha
KsiąĪka, wojewódzkich szefów z Bydgoszczy i GdaĔska.
Wspaniaáa sáoneczna pogoda, jakby na zamówienie
i te wspaniaáe kociewskie zespoáy: starogardzka Kapela
Kociewska, „Sami Swoi” z Boroszewa, „Czerwona JarzĊbina” z Milejewa, „Burczybas” z Gniewu, „Wasze Klepy”
z Lubichowa, „Cor Matris” z Czarnej Wody, starsza grupa
„Piaseckich Kociewiaków”, gniewska orkiestra dĊta. Byá
to wspaniaáy i ze wszech miar udany koncert, nagrodzony
wielkimi brawami publicznoĞci.
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Jeszcze nigdy w Piasecznie nie goĞciáo (sobota i niedziela) tyle wspaniaáych, kociewskich zespoáów.
Wzruszony Marszaáek Sejmu Maciej PáaĪyĔski uroczyĞcie zadeklarowaá honorowy patronat nad przyszáorocznym
przeglądem, co zostaáo nagrodzone rzĊsistymi brawami.
VI Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych
– Piaseczno ’99 odbyá siĊ w sobotĊ 18 wrzeĞnia. Najpierw
tradycyjnie kociewska msza sprawowana przez Kociewiaka
ks. Zdzisáawa OsiĔskiego – proboszcza ze SmĊtowa, który
w homilii wtrącaá kociewskie powiedzenia i zwroty, gdy
mówiá o maáej i wielkiej OjczyĨnie. NastĊpnie przemarsz
do Studzienki, gdzie dziĊki ĪyczliwoĞci sponsorów:
D. OkoĔskiego, K. Luchowskiego i B. Olszewskiego powstaáa
duĪa scena wraz z zadaszeniem, która do dziĞ nam sáuĪy.
A oto uczestnicy VI Przeglądu: „Rodzina” ze Zblewa,
„Burczybas” z Gniewu, „Modraki” z Pelplina, „Rycháawiaki” z Rycháawy, „Wasze Klepy” z Lubichowa, „Samborowe
Dzieci” z Tczewa, „Subkowiaki” z Subków, Zespóá „Kociewie” ze Starogardu i „Piaseckie Kociewiaki”.
Laureatami VI Przeglądu zostali: „Grand Prix” – „Piaseckie Kociewiaki”, I miejsce – „Burczybas”, II miejsce
– „Modraki”, III miejsce – „Rycháawiaki”.
UroczyĞcie odĞpiewano sto lat organizatorom przeglądu, takĪe „Piaseckim Kociewiakom” z okazji 15. rocznicy
istnienia, jak i wielce zasáuĪonemu Kociewiakowi Teofilowi
Watkowskiemu, który obchodziá swe 80. urodziny.
VII Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych – Piaseczno 2000 odbyá siĊ w sobotĊ 16 wrzeĞnia po
raz drugi na nowej scenie przy Studzience.
Uczestnicy przeglądu najpierw uczestniczyli we mszy
kociewskiej w miejscowym koĞciele, którą sprawowaá Kociewiak rodem z Pelplina – ks. Zbigniew Orlikowski, proboszcz parafii Opalenie. W 10. numerze „Nowin Gniewskich” na stronie 16 sprawozdawca napisaá: Tegoroczna
homilia ks. Orlikowskiego byáa hoádem záoĪonym Matce
Boskiej Piaseckiej i wszystkim, którzy stworzyli kulturĊ kociewską (...), byáa teĪ wyrazem wdziĊcznoĞci dla tych, którzy
podtrzymywali polskoĞü tej ziemi.
ZwyciĊzcami VII Przeglądu zostali: „Kociewie” ze Starogardu, „Rycháawiaki” z Rycháawy, „Modraki” z Pelplina.
WyróĪniono „Burczybasa” z Gniewu i „RodzinĊ” ze Zblewa.
„Samborowe Dzieci” z Tczewa i „Brzady” z PiĔczyna. Otrzymaáy one nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. PoniewaĪ „Piaseckie Kociewiaki”, ubiegáoroczni zwyciĊzcy, bĊdą
reprezentowaü Kociewie na drugim pomorskim przeglądzie,
tym razem wystąpiáy na kociewskim przeglądzie honorowo.
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„Rycháawiaki” z Rycháawy

Rodzina ze Zblewa

VIII Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych – Piaseczno 2001 odbyá siĊ w sobotĊ 15 wrzeĞnia.
Przegląd rozpoczĊto mszą kociewską, którą sprawowaá
Kociewiak rodem z PiĔczyna, ks. Janusz Lipski z Pelplina.
ĝpiewali i Sáowo BoĪe w gwarze kociewskiej wygáaszali
czáonkowie „Burczybasa” – laureata ubiegáorocznego przeglądu.
Ks. J. Lipski, który parĊ lat temu byá piaseckim wikariuszem, powiedziaá: Tu na Kociewiu pielĊgnuje siĊ obyczaje
przodków, by nie poszáy w zapomnienie. SáuĪy tej sprawie
idea przeglądów zespoáów kociewskich w Piasecznie. (...).
Ta spuĞcizna wieków (chrzeĞcijaĔstwo i miejscowa tradycja)
pozwala nam trwaü, nakazuje pamiĊtanie o tych, którym
duĪo zawdziĊczamy. JesteĞmy wiĊc zobowiązani tej tradycji
nie zaniechaü, ale przekazaü ją przyszáym pokoleniom.
W VIII Przeglądzie wziĊáo udziaá osiem zespoáów kociewskich z Przysierska, Zblewa, PiĔczyna, Pelplina, Tczewa, Gniewu i Piaseczna.
Jury w skáadzie: przewodnicząca – prof. dr Maria Pająkowska-Kensik, choreograf – Witold Nalepa i muzyk – Mieczysáaw Matysiak nie przyznaáo pierwszego miejsca. Dwie
równorzĊdne drugie nagrody przyznano „Piaseckim Kocie-

KMR

wiakom” i „Modrakom” z Pelplina. Trzecią nagrodĊ wrĊczono „Burczybasowi” z Gniewu, a specjalne wyróĪnienie
przyznano „Rycháawiakom”.
W artykule poĞwiĊconym VIII Przeglądowi w „Nowinkach Gniewskich” autorka miĊdzy innymi napisaáa: Pogodną
i swojsko brzmiącą ĞpiewogrĊ doĪynkową przywiózá zespóá
kociewski z Przysierska. Wspaniaáy program humorystyczny
„Rodziny” ze Zblewa byá lekcją piĊknej gwary, którą zakoĔczono piosenką „Niech sia dobrze wóm powodzi”.
A „Piaseckie Kociewiaki”, po raz pierwszy bez wujka
Teofila Watkowskiego (zmogáa go choroba), czarowaáy Ğpiewem, taĔcem i strojem. Wszystkich rozkoáysaáa i ujĊáa melodia walczyka „Tam gdzie szara Wisáa”.
Te kociewskie piosenki, tu w Piasecznie na przeglądach
prezentowane, mówią nam o sile miáoĞci do maáej kociewskiej ojczyzny.
Warto wiĊc dalej kontynuowaü rozpoczĊte jesienią 1994
roku piaseckie dzieáo...
ħródáa:
„Nowiny Gniewskie” z lat 1998-2001.
„Informator PelpliĔski” z roku 1996 i 1999.
„Gazeta Tczewska” z lat 1998-2001.
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21. Kilka sáów o siekierkach z Opalenia
MöĔczyzna z niedbale zarzuconym na ramionach päaszczem siedziaä przed niskñ, drewnianñ chatñ i przyglñdaä siö siekierkom leĔñcym na kawaäku wyprawionej jeleniej skóry. Po kolei braä kaĔdñ z nich w däoþ i däugo badaä
wzrokiem, skupiajñc uwagö przede wszystkim na ostrzach. Sñ bardzo dobre – pomyĈlaä, jeszcze raz biorñc do röki
najwiökszñ z nich. Cieszyä siö, Ĕe wczoraj nabyä je od wödrownego handlarza. Daä za nie czäowiekowi z poäudnia
dwie bardzo äadne jelenie skóry, co nie byäo wygórowanñ cenñ za tych piöè bäyszczñcych, starannie wykonanych
przedmiotów. Wödrowiec, na krótko przed opuszczeniem osady, zaoferowaä mu jeszcze siekierkö z dziwnego, szarego metalu, wedäug niego wyjñtkowñ, którñ wykonali ludzie majñcy stycznoĈè z nowymi, potöĔnymi bóstwami,
które objawiäy siö gdzieĈ w dalekich krainach...
Jednak möĔczyzna usäyszawszy cenö, z wyraĒnñ dezaprobatñ spojrzaä na ten szczególny wyrób, bez namysäu
zwracajñc go kupcowi. Nie, to nie dla niego. On wolaä sprawdzone siekiery, które od dawna uĔywali ludzie z jego
plemienia.
UĈmiechnñä siö i spojrzaä jeszcze raz na handlarza, który obciñĔony wielkim, skórzanym workiem, przeciskaä
siö przez wñskñ ĈcieĔkö mruczñc coĈ do siebie o gäupocie mieszkaþców osady...

P

rzed II wojną Ğwiatową w zbiorach archeologicznych
muzeum w Królewcu, znajdowaá siĊ interesujący skarb
z Opalenia (pow. Tczew), który skáadaá siĊ z piĊciu
brązowych siekierek z tak zwaną tuleją (fot: 1 a, b, c, d, e).

Siekierki zostaną przedstawione w oparciu o krótką
wzmiankĊ w czasopiĞmie „Gothiskandza” i na podstawie
zamieszczonej tam fotografii skarbu. SzczĊĞliwie, zdjĊcie
jest bardzo dobrej jakoĞci i pozwala na okreĞlenie wielu

c
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fot. 1
Skala 2:3
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szczegóáów formy omawianych przedmiotów. Analizując
zdjĊcie i biorąc przy tym pod uwagĊ podaną skalĊ, moĪna
przypuszczaü, iĪ najwiĊksze okazy siekierek z Opalenia
(fot: 1 a, b) miaáy odpowiednio: 15 i 13,5 cm dáugoĞci, przy
orientacyjnej Ğrednicy tulei – 3,5 cm. Charakteryzują siĊ
wyraĨnie smukáą formą, widocznym zgrubieniem przy tulei
oraz stosunkowo niewielkim „uchem”.
Opisywane egzemplarze posiadają takĪe wyraĨnie zaznaczone áukowate ograniczenia Ğcianek bocznych i wyodrĊbnione ostrza o szerokoĞci 4,5 cm.
Pozostaáe trzy mniejsze siekierki (dá. ok. 12 cm kaĪda) (fot:
1 c, d, e) posiadają wiĊksze ucha i tak jak w przypadku wyĪej
opisywanych egzemplarzy, zaznaczone ograniczenia bocznych
Ğcianek. Warto w tym miejscu dodaü, Īe siekierka oznaczona
literą c, posiada przy áukowatych krawĊdziach widoczne wgáĊbienia páaszczyzny, co moĪe stanowiü element zdobniczy. Interesująco przedstawia siĊ teĪ jej ukoĞnie ĞciĊte ostrze, które jest
wyraĨnym elementem odróĪniającym od pozostaáych egzemplarzy ze skarbu. RównieĪ ciekawa jest forma siekierki oznaczonej literą e. Smukáa, bez wyraĨnego zgrubienia na krawĊdzi
tulei, posiada charakterystyczne „Īeberko”, biegnące miĊdzy
áukowatymi ograniczeniami bocznych Ğcianek.
Chronologicznie, znalezisko z Opalenia moĪna umiejscowiü w starszej fazie wczesnej epoki Īelaza (VIII-VII
w. p.n.e.). Wówczas na Pomorzu utrwalali swoją egzystencjĊ przedstawiciele kultury pomorskiej, a poáudniowe i zachodnie ziemie dzisiejszej Polski znajdowaáy siĊ pod coraz
wiĊkszym wpáywem kultury halsztackiej.
Poruszając kwestiĊ narzĊdzi i broni, uĪywano wtedy
wyrobów brązowych jak i Īelaznych. ĩelazo byáo jeszcze
rzadkie, a co siĊ z tym wiąĪe, zapewne drogie. LudnoĞü na
Pomorzu dziedzicząca niejako dobre áuĪyckie tradycje brązownicze nadal wytwarzaáa i uĪywaáa szerokiego asortymentu, sprawdzonych w codziennej egzystencji, wyrobów
brązowych m.in.: siekier, dáut, noĪy czy wreszcie mieczy.
Nie byáo zatem powodów, by rezygnowaü szybko z brązu na
rzecz drogiego i maáo znanego Īelaza.
Forma siekier, mimo datowania skarbu z Opalenia na
wczesną epokĊ Īelaza swoją genezą siĊga starszych egzemplarzy áuĪyckich zdobionych charakterystycznymi Īeberkami (ryc: 1), co jest oczywiste w przypadku trwania w róĪnych kulturach, dobrych, sprawdzonych form narzĊdzi lub
broni.
Siekierki z tuleją
produkowano zapewne metodą odlewu,
uĪywając przy tym kamiennych form dwudzielnych. Przemawia
za tym fakt masowej ich
produkcji juĪ od koĔca
IV okresu epoki brązu,
nie tylko na ziemiach
polskich. Kamienna forma dwudzielna wydaje
siĊ najbardziej efektywna, biorąc pod uwagĊ
ksztaát
omawianego
typu siekierek, jak i duĪą
liczbĊ
znajdywanych
egzemplarzy w postaci
znalezisk luĨnych oraz
ryc. 1
skarbów.
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Wygląd i specyfikĊ form do produkcji siekier z tuleją
w duĪym stopniu moĪe nam przybliĪyü dwudzielna forma
z piaskowca znaleziona na cmentarzysku kultury áuĪyckiej
w pow. GostyĔ. Odkryta tam forma, datowana na V okres
epoki brązu, skáadaáa siĊ z dwóch páyt, w których wyĪáobiono negatywy „poáówek” siekiery, a dodatkowo posiadaáa
specjalne naciĊcia, które umoĪliwiaáy jej optymalne záoĪenie podczas procesu produkcji wyrobu.
Wobec braku záóĪ cyny i miedzi, dostĊpnych dla ówczesnych ludzi zamieszkujących ziemie dzisiejszej Polski, jako
surowca do produkcji nowych przedmiotów uĪywano zniszczonych bądĨ starszych, niemodnych juĪ wyrobów. Wydaje
siĊ niemal pewne, Īe istnieli juĪ wtedy wyspecjalizowani
brązownicy, którzy oprócz wytwarzania i sprzedawania
okreĞlonych przedmiotów zajmowali siĊ równieĪ bardzo dochodowym handlem surowcem brązowym.
Rozpatrując natomiast sam proces wytwarzania siekier
z tuleją, moĪna z powodzeniem wydzieliü jego charakterystyczne etapy. Na wstĊpie, w palenisku lub czĊĞciej w specjalnym piecu (ryc. 2) topiono brązowy záom. Wytopu dokonywano w temperaturze okoáo 8500 C i aby taką uzyskaü,
páomieĔ podsycano powietrzem pochodzącym z miecha
zaopatrzonego w glinianą dyszĊ. Ciekáy brąz wlewano do
formy za pomocą glinianych áyĪek i czekano na ostygniĊcie
metalu. NastĊpnie, po otworzeniu formy wyjmowano gotowy produkt, szlifując powstaáe szwy odlewnicze i dopracowując ostrze.
ryc. 2

Biorąc pod uwagĊ kwestiĊ funkcji siekierek z Opalenia,
to wydaje siĊ ona oczywista. Byáy to ostrza siekier – narzĊdzi sáuĪących przede wszystkim do obróbki drewna, chociaĪ
w pewnych wypadkach, osadzone na odpowiedniej dáugoĞci
stylisku, mogáy z powodzeniem sáuĪyü jako broĔ.
Warto zaznaczyü, iĪ formy z tak zwaną tuleją rozwinĊáy siĊ z caáego szeregu starszych egzemplarzy, począwszy
od charakterystycznych siekier z podniesionymi brzegami
(ryc. 3). JuĪ czáowiek epoki kamienia borykaá siĊ zapewne
z problemem efektywnego osadzenia produkowanych ostrzy
siekier, wymyĞlając róĪnorodne warianty poáączenia ostrza
ze styliskiem. Dopiero jednak znajomoĞü obróbki brązu pozwoliáa na wytworzenie w pewnym momencie bardzo dobrej
formy ostrza z tuleją. Ten wynalazek wyraĨnie zdystansowaá
inne typy siekier, które funkcjonowaáy w dobie epoki brązu
i pozwoliá na niemal optymalne poáączenie ostrza z drewnianym styliskiem. Mianowicie, ostrze siekiery zakoĔczone tuleją osadzano na odpowiedniej dáugoĞci stylisku wygiĊtym
pod okreĞlonym kątem w górnej czĊĞci. WáaĞciwe umocowanie i odpowiednia technika obróbki drewna za pomocą
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takiego narzĊdzia pozwalaáy na dáugą i efektywną pracĊ siekiery. Dodatkowo siekierki z tuleją posiadaáy „ucho”, które
pozwalaáo na wzmocnienie poáączenia ze styliskiem przez
uĪycie sznura lub rzemienia.
Jak juĪ wspomniano „siekierki” byáy przede wszystkim elementami pracującymi narzĊdzi sáuĪących do obróbki drewna. Jednak w kontekĞcie skarbu z Opalenia, jak
i licznych znalezisk gromadnych, zawierających tego typu
przedmioty, naleĪaáoby zastanowiü siĊ, czy w pewnych sytuacjach nie peániáy równieĪ innej funkcji. MoĪe w ziemi
deponowano ostrza siekier nie tylko jako czĊĞci narzĊdzi,
ale jako rodzaj „pieniądza”? Powszechnie znana i poĪądana
przez mieszkaĔców Ğrodkowej Europy forma i zawsze mający okreĞloną wartoĞü surowiec, z którego byáy wytwarzane.
MoĪna wysunąü hipotezĊ, iĪ te cechy predysponują siekierĊ
z tuleją do peánienia funkcji nie tylko znakomitego narzĊ-

dzia, ale moĪe teĪ porĊcznego towaru wymiennego – poprzednika metalowych páacideá, które poprzedziáy wprowadzenie okreĞlonych systemów monetarnych.
Literatura:
Airane C.W., The story of prehistoric and Roman Britain, Manchester brw.
Blajer W., Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki Īelaza na ziemiach polskich, Kraków 2001.
Gothiskandza. Blatter fur Westpreussische Vorgeschichte, Leipzig
1942 heft:4.
Kostrzewski J., Kultura áuĪycka na Pomorzu, PoznaĔ 1958.
Kostrzewski J., Pradzieje Pomorza, Wrocáaw-Kraków 1966.
Malinowski T., Wielkopolska w dobie Prasáowian, PoznaĔ 1973.
Sprockhoff E., Jungbronzezeitliche hortfunde der Sudzone des nordisches Kreises [PeriodeV], bd: I, II, Mainz 1956.
SzafraĔski W., Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV, V
okres epoki brązowej) w Wielkopolsce, Warszawa-Wrocáaw 1955.

Katastrofa w SmoleĔsku
Poýród 96 ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleóskiem zginæÙ Prezydent RP
Lech Kaczyóski z maÙĉonkæ oraz towarzyszæcy mu czÙonkowie delegacji udajæcy sië
na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyóskiej. Razem z nimi odeszÙo dwóch zasÙuĉonych
dla Polski, Pomorza i Kociewia, czÙonków Parlamentarnego ZespoÙu Kociewskiego:

üp. poseÙ RP Maciej PÙaĉyóski, byÙy MarszaÙek Sejmu
poseÙ RP Arkadiusz Rybicki, byÙy Wiceminister Kultury.
Byli to prawdziwi przyjaciele Kociewia i Kociewiaków.
SkÙadajæc wyrazy kondolencji Rodzinom zmarÙych,
Ùæczymy sië z nimi w bólu po stracie bliskich. Pamiëtamy o ich zasÙugach i ĉyczliwoýci,
na któræ zawsze mogliýmy liczyÝ.

Umarli pÙaczæ Ùzami ĉyjæcych.
Øzami rodziców, maÙĉonków, dzieci.
PÙaczæ Ùzami Narodu.
Ĉegnamy serdecznych PrzyjacióÙ.
Andrzej Grzyb
Senator RP
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MAGIA DRZEW

P

oczątek wiosny to dla lasu ciĊĪki okres. PiĊkna pogoda skáania nas do wyjĞcia z domu i ruszenia do zielonych kawaáków naszego kraju. Wybieramy siĊ do lasu
w celach rekreacyjnych. Pragniemy tu zaznaü ciszy, spokoju
i ĞwieĪego nieskaĪonego powietrza. Ale bĊdąc tu chroĔmy las, aby byá piĊkny i uroczy. Jedną z wielu form ochrony przyrody w Polsce jest ustanawianie wielu pomników
przyrody. Po raz pierwszy okreĞlenia pomnik przyrody uĪyá
Aleksander Humboldt (1769-1859) – niemiecki podróĪnik
i przyrodnik, który zebraá okoáo 60 tysiĊcy roĞlin. To wszystko
opisaá w swym dziele „PodróĪ po krainach równikowych Nowego Kontynentu”, które ukazaáo siĊ w latach 1805-1834.
Wiele drzew posiada leczniczą moc i dziaáają równie
skutecznie jak bioenergoterapeuci. Niemiecki badacz Manfred Himmel, zajmujący siĊ drzewoterapią, uwaĪa, Īe kaĪdy
czáowiek moĪe przez dotyk doĞwiadczyü dobroczynnego
promieniowania drzew i leczyü przez to dolegliwoĞci psychiczne i fizyczne. Substancje zawarte w korze, kwiatach
i liĞciach drzew mają wáaĞciwoĞci bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwbólowe, a soki i olejki eteryczne poprawiają samopoczucie oraz dodają siá. Pole energetyczne
zdrowych drzew rosnących w czystym Ğrodowisku ma potencjaá ujemny, który dziaáa korzystnie na ludzi zestresowanych. Energia drzew jest tak silna, Īe w wielu przypadkach
moĪe przyczyniü siĊ do poprawy stanu zdrowia. Aby to mogáo nastąpiü trzeba najpierw wybraü dobre gatunki drzew,
a nastĊpnie dotykaü je odkrytymi czĊĞciami ciaáa – czoáem,
dáoĔmi, bosymi stopami lub plecami. Codzienne kontakty
z drzewem dają odpowiednie rezultaty. Taka kuracja powinna trwaü co najmniej dwa tygodnie, a kaĪdorazowy kontakt
z drzewem to okoáo 30 minut.

Kasztan przynosi dobre samopoczucie i áagodzi stany
lĊkowe. UáoĪone pod áóĪkiem zmniejszają bóle reumatyczne
i neutralizują szkodliwy wpáyw cieków wodnych na organizm czáowieka.
Sosna przywraca równowagĊ wewnĊtrzną, usuwa objawy
osáabienia i przemĊczenia, oczyszcza górne drogi oddechowe. Kojarzona jest takĪe z energią Īycia, a szyszka sosnowa
jest symbolem páodnoĞci. 60-letnia sosna produkuje w ciągu
doby tyle tlenu, ile wynoszą dobowe potrzeby trzech osób.
Dąb poprawia krąĪenie krwi, przywraca energiĊ Īyciową i wyraĨnie wzmacnia organizm. Jako drzewo silne
i dáugowieczne zalecane jest rekonwalescentom. LiĞcie dĊbowe, ĪoáĊdzie, a nawet caáe gaáĊzie w dawnych czasach
odpowiednio przygotowane byáy lekarstwem na bóle zĊbów. Dąb jest uznawany za króla drzew. Sadzono je i dalej
siĊ sadzi w rocznice doniosáych wydarzeĔ historycznych
– w rocznicĊ bitwy grunwaldzkiej – zwyciĊstwa króla Jana
Sobieskiego pod Wiedniem, czy ostatnio, za pontyfikatu papieĪa Jana Pawáa II.
Jodáa pomaga w nabraniu pozytywnego stosunku do
otoczenia oraz jest skutecznym lekarstwem na skoáatane
nerwy. Odwar z igieá podobno leczy stany zapalne i áagodzi
dolegliwoĞci trawienia powstaáe na tle nerwowym.
JarzĊbina áagodzi stany lĊkowe i uáatwia zasypianie.
Surowe owoce jarzĊbiny na pewno przysporzą ostre káopoty
Īoáądkowe, ale odwar z nich – wedáug ludowych opowiadaĔ
– podobno wzmacnia serce, przeciwdziaáa miaĪdĪycy oraz
usprawnia pracĊ wątroby.
Orzech jako drzewo nie ma wáaĞciwoĞci leczniczych,
ale nalewka z owoców orzecha wáoskiego leczy schorzenia
przewodu pokarmowego (jeszcze niedojrzaáe orzechy pokrój
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Drzewa – to zdrowie
Drzewa trafiáy równieĪ do literatury piĊknej, do utworów
Mickiewicza i Sáowackiego. Byáy teĪ natchnieniem malarzy – Józefa CheámoĔskiego, Jacka Malczewskiego, Leona
Wyczóákowskiego i wielu innych. To Leon Wyczóákowski zauroczony cisami w Rezerwacie „Cisy Staropolskie”
w Wierzchlesie wykonaá ponad 100 prac, przewaĪnie kredą
i tuszem.
Z drzewa wyrabiano takĪe wiele przedmiotów przydatnych w gospodarstwie domowym, budowano drewniane
chaáupy, koĞcioáy czy dwory.
Wedáug podaĔ ludowych wierzono, Īe mieszka w nich
moc, mogąca czáowiekowi zarówno pomóc, jak i zaszkodziü.
Do dobrych drzew zaliczany jest buk, dąb, brzoza, kasztan
i lipa. Najsilniejsze pole energetyczne tworzy buk, który
swą energiĊ promieniuje na odlegáoĞü okoáo 10 m. Spacery
po bukowym lesie poprawiają krąĪenie krwi, niwelują stresy, a liĞü przyáoĪony do czoáa odpĊdza migrenĊ.
Lipa wprowadza równowagĊ wewnĊtrzną, uspokaja, áagodzi napiĊcia, obniĪa ciĞnienie krwi, a napar z kwiatów lipy
dziaáa napotnie. Lipy rosáy wokóá wielu koĞcioáów i dworów
wyrastając ponad wieĪe i strzechy. Wierzono, Īe w lipĊ nie
uderzają pioruny, dlatego rosáa blisko siedzib ludzkich.
Brzoza usuwa napiĊcia miĊĞni i neutralizuje szkodliwe promieniowanie. Pozwala pozbyü siĊ záoĞci, strachu
i gniewu. Wskazane jest trzymanie gaáązek brzozy w pokoju,
w którym znajduje siĊ telewizor.
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i zalej spirytusem – 4 orzechy na ¼ litra – pozostaw na okoáo
14-20 dni w ciepáym i ciemnym miejscu). Po tym czasie zlej
spirytus z orzechów i nalewka gotowa.
Cis w ludowej tradycji to symbol zmartwychwstania. Górale obowiązkowo umieszczają gaáązkĊ cisową w palmie wielkanocnej. W wirydarzach klasztornych cis reprezentowaá poszukiwanie boskiej wiedzy i przywodziá myĞl o wiecznym Īyciu.
Leszczyna sprowadza miáoĞü, jej gaáązki chronią dom
od pioruna. Rozwidlonych pĊdów leszczynowych uĪywa siĊ
jako róĪdĪek radiestezyjnych w celu poszukiwania wody.
Jaáowiec ostrzega ludzi przed niebezpieczeĔstwem.
Wierzono, Īe roĞliny o káujących igáach bronią przed záem.
Osika to drzewo, które obierają sobie na przytuáek záe
duchy. Wedáug wierzeĔ kaszubskich, gdy pod osiką ukaĪe
siĊ diabeá, to uderzy w nią piorun i dlatego jej liĞcie drĪą,
ostrzegając ludzi przed nieszczĊĞciem.
Bez jest drzewem bardzo przyjaznym i opiekuĔczym.
StrzeĪe domostwa i caáego dobytku od záego i dlatego sadzony jest w przydomowych ogródkach.
Bibliografia:
1. Bernard Konarski, Przytul siĊ do drzewa, „Poznaj Swój Kraj”
Nr 10/1999 r.
2. Jadwiga KuĞmierek, Magia drzew, Pomorski Informator Turystyczny PTTK / rok wydania nieznany /.
3. Plaster z drzewa, z cyklu ĝwiat Medycyny Naturalnej, „Dziennik Baátycki” z 1.07.2003 r.
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MyĞliwska ksiąĪka kucharska
Literacko okraszona

M

awiamy czĊsto „przez Īoáądek do serca”. Mówiąc to, mamy zazwyczaj na myĞli mĊĪczyzn.
MoĪe jest to jeden z powodów, dla których na
polskim rynku wydawniczym pojawia siĊ coraz to wiĊcej
ksiąĪek o tematyce kulinarnej.
ZáoĞliwi twierdzą, Īe ksiąĪki kucharskie piszą kobiety
dla kobiet. W dalszym ciągu rzadko bowiem spotykamy siĊ
z piszącymi kucharzami lub teĪ mĊĪczyznami, którzy sáyną
z zamiáowania nie tylko do konsumowania wyĞmienitych potraw, ale teĪ starają siĊ odkryü tajniki sztuki kulinarnej. MoĪe
zatem dziwiü fakt, Īe Andrzej Grzyb wydaá niedawno trzecią1
juĪ z kolei ksiąĪkĊ kucharską, tym razem jest to „MyĞliwska
ksiąĪka kucharska. Literacko okraszona”. Patronat nad jej
wydaniem objąá Parlamentarny Zespóá do spraw LeĞnictwa,
Ochrony ĝrodowiska i Tradycji àowieckich.
My rządzimy Ğwiatem, a nami kobiety tym wáaĞnie cytatem z „Myszeidy” I. Krasickiego Andrzej Grzyb rozpoczyna swoje „smakopisanie”, zaskarbiając sobie zarazem, jak
mniemam, sympatiĊ wielu kobiet.
Na uwagĊ zasáuguje teĪ dystans i poczucie humoru z jakim autor dokonuje opisu swojej osoby:
Gdyby w jednym zdaniu mnie opisaü, brzmiaáoby to tak:
Polak z Pomorza, rzymski katolik z tych, co siĊ Panu Bogu
nie narzucają, ze Ğródziemnomorskiej i sáowiaĔskiej gliny2.
W MyĞliwskiej ksiąĪce kucharskiej moĪemy znaleĨü aĪ 83
przepisy podzielone na poszczególne dziaáy (zupy, pieczyste,
pasztety, inne potrawy z dziczyzny, ryby, sosy, dodatki do potraw, nalewki).
Swoistym wstĊpem do poszczególnych przepisów jest
rozdziaá zawierający ogólne wiadomoĞci o dziczyĨnie. I tak
moĪemy dowiedzieü siĊ m.in. kiedy najlepiej wybraü siĊ na
polowanie (dziczyzna smakuje najlepiej jesienią i wczesną
zimą), jaka jest najdelikatniejsza czĊĞü tuszy dziczyzny, czy
teĪ jak postĊpowaü z juĪ upolowanym zwierzĊciem albo
w jaki sposób dzieliü zająca.
Kolejne rozdziaáy to zbiór starannie zebranych przez
autora przepisów. Przepisy te pochodzą gáównie z terenu
Kociewia, kaĪdy z nich podpisany zostaá imieniem i nazwiskiem osoby, która zdradziáa autorowi swoje kulinarne
sekrety.
Warto wspomnieü takĪe o tym, Īe nie jest to ksiąĪka,
w której znajdziemy tylko przepisy kuchni myĞliwskiej. Autor zadbaá, aby czytelnikom korzystającym z jego ksiąĪki nie
nudziáo siĊ, zarówno w kuchni jak i poza nią. MyĞliwska
ksiąĪka kucharska zawiera bowiem wiele ciekawych, niekiedy prowokujących cytatów, opowieĞci i ciekawostek,
moĪemy zatem dowiedzieü siĊ m.in., Īe na weselu u Felicjana Potockiego z panną Lubomirską w 1682 roku podano do
jedzenia „(...) poszáo pod nóĪ 60 woáów, 300 cieląt, 50 wieprzów, 120 prosiąt, 500 baranów, 6000 kapáonów, 8000 kur,
2000 indyków, 1500 kaczek i 500 gĊsi” lub teĪ przypomnieü
sobie dziewiątą opowieĞü Boccaccia, na przykáadzie której
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Andrzej Grzyb pokazuje, ile jesteĞmy w stanie poĞwiĊciü,
Īeby uraczyü wyĞmienitym obiadem naszych goĞci.
MyĞliwska ksiąĪka kucharska to takĪe przykáad sztuki
typograficznej najwyĪszych lotów. KsiąĪka ta nawiązujące
pod wzglĊdem graficznym do pierwszej ksiąĪki kucharskiej
A. Grzyba3.
KaĪda strona „MyĞliwskiej ksiąĪki kucharskiej” zostaáa
starannie dopracowana. Wykorzystano w niej wycinanki artysty ludowego Bartosza Grabowskiego i znakomite rysunki
Józefa Olszynki, kociewskiego artysty.
Jest to jedna z nielicznych ksiąĪek kucharskich, po którą
siĊga siĊ niekoniecznie z myĞlą o gotowaniu. Pozostaje mi
tylko powtórzyü za Justyną Malugą4:
Autorze, apetyt roĞnie w miarĊ jedzenia.

PH
Przypisy:
1
Andrzej Grzyb jest takĪe autorem „Kociewskiej ksiąĪki kucharskiej” i „GdaĔskiej ksiąĪki kucharskiej”.
2
A. Grzyb, MyĞliwska ksiąĪka kucharska, Bernardiunum 2010, s. 7.
3
A. Grzyb, Kociewska ksiąĪka kucharska, Bernardinum 2008.
4
Redaktorka MyĞliwskiej ksiąĪki kucharskiej.

Andrzej Grzyb, MyĞliwska ksiąĪka kucharska, Wydawnictwo
„Bernardinum” 2010, form. 15 x 21 cm, s. 160, opr. twarda, il.
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Metamorfoza poety
– Andrzeja Grzyba
czĊĞü I

P

isarzem, jak czytamy w „Sáowniku jĊzyka polskiego” (t. II, 1979), jest „ten, kto pisze, zwáaszcza prozą, utwory literackie”, natomiast „rzadziej” jest nim
„autor poezji, dramatów, dzieá publicystycznych”. Wobec
tego, jeĪeli dzisiaj mówimy o Andrzeju Grzybie, moĪemy
go z powodzeniem nazwaü pisarzem, poniewaĪ prozą swoją
twórczoĞü tylko sygnuje, chociaĪ kiedyĞ byá poetą, znacząc
swoje Īyciopisanie tomikami poezji, których nie ma potrzeby
wyliczaü, a wystarczy powiedzieü, Īe byáo ich wiele.
Kiedy pisaáem recenzjĊ Niecodziennika pomorskiego,
w jej pierwszym sáowie, zdając sprawĊ z ówczesnych dokonaĔ pisarskich Andrzeja Grzyba, podkreĞlaáem, Īe do peánego
speánienia siĊ w literackim rzemioĞle brakuje mu tylko powieĞci i dramatu. Zapowiadaáem jednak, Īe jak wieĞü niesie,
do tego dąĪy i jego powieĞci wkrótce moĪemy siĊ spodziewaü.
Kiedy przedostatnie Īyczenie siĊ speániáo, pozostaáo tylko
czekaü na to ostatnie, czyli na dramat, ale o tym nie bĊdziemy
juĪ mówiü, jeĪeli „metamorfoza poety” zostaáa przez Grzyba
speániona napisanymi przed kilku laty prozatorskimi tekstami, czyli „Prozami maáymi i mniejszymi” (2002), „ĝcieĪką
przez las” (2003), „Janem Konradem” (2006) czy „Prozami
dawniejszymi i nowymi” nazwanymi jednym choü nieáatwym
z racji nierozdzielnoĞci sáowem „ZapiĊkna” (2009).
Prozatorskie teksty Grzyba zaczĊáy siĊ wiĊc rodziü niczym grzyby po deszczu. Tylko czy takim przeáomowym rokiem dla tego rodzaju literackiej wypowiedzi byá rok 2002,
kiedy zaistniaáy „Prozy maáe i mniejsze”, nie jestem wcale
tak pewny, bo przecieĪ dwa lata póĨniej w „Niecodzienniku
pomorskim” jeszcze mieliĞmy „wiersze i prozy mniejsze”.
JeĪeli Grzyb nie porzuciá natychmiast i zdecydowanie poezji
dla uprawiania li tylko prozy, wiĊc jeszcze wszystko moĪe siĊ
zdarzyü. Niemniej, przeáomowy moment w tej metamorfozie
widzĊ raczej w roku 2004 niĪ wczeĞniej, kiedy to zaistniaáy „Prozy maáe i mniejsze”, do których niejakie nawiązanie
znajdujemy w „ZapiĊknej” tymiĪ „prozami dawniejszymi”.
Zresztą, „Niecodziennik pomorski” juĪ swoim tytuáem
táumaczyá siĊ ze swojej niecodziennoĞci przemieszania poezji z prozą, mając oczywiĞcie na uwadze metamorfozĊ poety w prozaika, która w historyczno-literackiej przeszáoĞci
teĪ siĊ czĊsto zdarzaáa. ĩe autor tego zdarzenia wczeĞniej
zajmowaá siĊ poezjowaniem, zdradza tegoĪ „niecodziennika” kompozycja, bo najpierw mamy tu plik wierszy, a potem
wiele „próz mniejszych”, które chyba nie przypadkiem wáaĞnie od „Diabelskiego przypadku” siĊ pojawiają. JeĪeli nie
jest to konceptyczny zamysá, który poecie czĊsto siĊ zdarza,
to taki przypadek, niczym pierwsze zamyĞlenie nad wier-
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szem, teĪ na poetycki wskazuje. Pomijając jednak treĞü
tych czterdziestu dwóch wierszy, bo nie im poĞwiĊca siĊ
teraz czas, nad ostatnim gwoli tematu tej wypowiedzi warto
siĊ pomimo wszystko zatrzymaü.
OtóĪ, ten poetycki cykl koĔczy w „Niecodzienniku pomorskim” tekst o gdaĔskiej Jamie Michalikowej z Mariackiej 50/52, kiedy to Nasz byá GdaĔsk/ Lecz przeminąá w siwiznach i zmarszczkach (s. 51). Przed laty U literatów moĪna
byáo spotkaü poetĊ i malarza, Mietka Czychowskiego, który
stale powtarzaá ten sam wiersz o swoich kurpiowskich stronach, tymczasem Bunio z Ryszardem Stryjcem, którego pastel
niczym portret Grzyba zdobi okáadkĊ tej ksiąĪki, prowadzili
swoje uparte dysputy. Dzisiaj poeci przemykają chyákiem
gdaĔską Starówką i tylko przypadkiem zdarzy siĊ im wspólnie gdzieĞ tam spokojnie pogadaü, bo przecieĪ na Dáugiej
gwar jest niemiáosierny. Co z tamtego Īywota gdaĔskiej tradycji i kultury minĊáo, juĪ nie wróci. Sprawa skoĔczona!
– powie poeta. Z tamtych lat pozostaáy jednak wspomnienia
i jeĪeli nawet jakiĞ wiersz ktoĞ o tym napisze, to chyba juĪ
nie Grzyb, jeĪeli cykl wierszy w tym „niecodzienniku” zakoĔczyá tak zdecydowanym sáowem: „sprawa skoĔczona”!
ĩe wierszy mamy tu wiĊcej od prozatorskich tekstów,
których jest trzydzieĞci cztery, teĪ jest zrozumiaáe, wszak
jeszcze tak niedawno byáo siĊ tylko poetą. Dlatego od „maáych” tekstów prozatorskich Grzyb rozpocząá, by potem zdecydowaü siĊ na „prozy mniejsze”, nastĊpnie na opowiadania,
a po nich jakby w chwili zawahania czy niepewnoĞci znowuĪ wziąü siĊ za „prozy mniejsze”. Kiedy zaĞ pojawiáa siĊ
opowieĞü, to po niej zaistniaáy juĪ tylko „prozy dawniejsze
i nowe”. I nie nazwaá ich Grzyb „maáymi” czy „mniejszymi”,
co teĪ o czymĞ Ğwiadczy. Lecz w tym wszystkim widoczna
jest pewna metoda, jeĪeli przerywnikiem miĊdzy coraz to
bogatszą formuáą prozatorską zdarzaáy siĊ zawsze mniejsze
formy mowy niewiązanej, co sprawia wraĪenie stopniowego przeobraĪania siĊ poety w prozaika. Tym bardziej, Īe
w tymĪe „Niecodzienniku pomorskim” mamy jeszcze stale
prozatorskie impresje, w których poetyckiego zamyĞlenia
i lirycznego sáowa nie braknie.
Jest to oczywiĞcie zrozumiaáe, bo inaczej doszáoby do
nazbyt ostrych kontrastów, gdyby w tymĪe „niecodzienniku” dokonano nazbyt nagáego przeskoku z poezji do niepoetyckiej prozy. ChociaĪ zapewne nie to byáo dla Grzyba
najwaĪniejsze. Dlatego pisaáem w recenzji tej poetycko-prozatorskiej ksiąĪki, Īe uwaĪam, podobnie zresztą jak autor Posáowia, iĪ jesteĞmy tu Ğwiadkami zamierzonego oddalania siĊ
Grzyba od poezji i stopniowego przechodzenia na teren pro-

45

BIESIADA LITERACKA
zy. Dlatego wskazywaáem na warte zapamiĊtania we wspomnianym Posáowiu spostrzeĪenie, Īe tak niewiele jest w tych
wierszach metafor i Ğrodków stylistycznych (ja powiedziaábym „artystycznych”), a tyle w nich elementarnej narracji
z najzwyklejszych, najbáahszych fragmentów Īycia, w dodatku Īycia wiejskiego, páynącego wolno, z namysáem jakimĞ,
jak rzeka pojawiająca siĊ tam wiele razy ocieniona piĊknym
borem i zmierzająca w stronĊ jakiegoĞ odlegáego celu (s. 90).
Dodaábym tu jeszcze, Īe podobnie czĊsto, jak morze i staw,
bowiem akwatyzmu jest w tych wierszach wiele, co mogáoby
byü osobnym tematem naszych rozwaĪaĔ, gdyby nie akcent
káadziony na metamorfozĊ poety.
OczywiĞcie, mówiáem dalej w tym recenzyjnym omówieniu, Īe nie tak áatwo bĊdzie mógá siĊ uwolniü Grzyb od
poezji, jeĪeli w prozatorskiej czĊĞci Niecodziennika... co raz
moĪna odczuü jej ducha. Bo chociaĪ tak bardzo czytelna
jest w niej ta wáaĞnie twórcza ewolucja czy moĪe lepiej metamorfoza, to w tych tekstach, które zawiązkami opowiadaĔ
czy powieĞciowych wątków naleĪaáoby raczej zwaü, poetyckiego artyzmu, refleksji i puent jest jeszcze wiele. MoĪna by
je wskazaü w kaĪdym z nich, a są one chociaĪby czytelne
w prozatorskim SáoĔcu we wáosach, którego tekst doĞü áatwo moĪna by rozpisaü na wersy i wtenczas mielibyĞmy taki
wiersz:
Stoi na moĞcie.
Patrzy
W górĊ rzeki
Na parĊ áabĊdzi
Wpáywających w rudawy cieĔ lasu.
SáoĔce podwojone
w lustrze rzeki
zachodzi
w jej wáosach (s. 61),
w którym liryczne zadumanie i artystyczne Ğrodki aĪ siĊ
proszą, aby jego treĞü wáaĞnie w takiej formule odbieraü;
podobnie jak w inne paraliryczne utwory zapisane prozą
– Zwykáa kolej rzeczy, Podglądacz, Aniele, Powrót do domu,
PrzejĞcie...
Poza tym, kontynuując dalszą cytacje tej recenzji, niektóre refleksje zdradzają swoją treĞcią, Īe powstaáy jakby
z wierszy, chociaĪ równie dobrze mogáo byü odwrotnie.
Tak wiĊc Exodus nie pozwala zapomnieü o PrzedwioĞniu, Pogodna niepogoda kojarzy siĊ z wierszem Zielone
ĝwiątki, Przemiany oraz Wenus nie Ğwitu, lecz zmierzchu
z Manekinem, a Zwykáa kolej rzeczy wywoáuje z pamiĊci te wszystkie poetyckie teksty Grzyba, które cokolwiek
z przemijaniem mają wspólnego. I jeĪeli nawet nie myĞlimy juĪ skáadaü z tego wiersza, to warto tĊ prozatorską
impresjĊ zacytowaü:
ĝlepnĊ. Máodzi zaczynają widzieü. Czas umyka, zdaje
siĊ, Īe coraz szybciej. Coraz czĊĞciej rozwaĪam. Odkáadam
sprawy maáe i wiĊksze na póĨniej. MoĪe dojrzeją jak zimowe
jabáka przed BoĪym Narodzeniem. MoĪe wybáyĞnie ich kolor,
zapach, smak. Máodzi niecierpliwie wyciągają rĊce. Wgryzają siĊ natychmiast, krzywiąc siĊ, Īe cierpkie. I dobrze myĞlĊ
– takie ich prawo. Niech gryzą nawet ksiĊĪyc zĊbami wyobraĨni. Nie ĞpieszĊ siĊ. Bo i gdzie? Na tamten Ğwiat? PrzecieĪ zdąĪĊ (s. 64).
JeĪeli nawet niektóre z tych próz mniejszych – pisaáem
dalej w recenzji – mają coĞ z Zoszczenki czy z humoru Gogola, to w Posáowiu tego rodzaju usprawiedliwianie autora nie
byáo juĪ konieczne. Takie inspiracje nie są tu przecieĪ naĞla-
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downictwem, ale kontynuacją doskonaáych idei oraz godnych
wzorców, których broĔ BoĪe dla dobra sprawy nie powinniĞmy siĊ wyrzekaü. Dlatego ucieszyáem siĊ, kiedy obudziáy siĊ
u mnie podczas tamtej recenzyjnej lektury wĞród innych opowiastek Grzyba skojarzenia z poetycką prozą Marka Obarskiego. I tak zdarzyáo siĊ w Pogodnej niepogodzie, kiedy to
poznaĔskiego pisarza przypomniaáa mi owa borsucza ĞcieĪka,
i nie inaczej staáo siĊ w Zimorodku, kierującym myĞl ku takim powieĞciowym opowieĞciom Obarskiego, jak TaĔczący
gronostaj czy LeĞny oátarz. RóĪnica tylko w tym, Īe u Grzyba
mamy zawsze wiĊcej niĪ u tego poznaĔskiego pisarza radoĞci i optymizmu. Ale to juĪ sprawa innego czasu i oczywiĞcie
nie takiej samej twórczej myĞli. Tym niemniej przy tej okazji
z Zimorodkiem warto siĊ zapoznaü, by znaü tym lepiej Grzyba prozatorskie pisanie. Mamy tu bowiem, pomimo znanych
i czĊstych porównaĔ, natury umiejĊtne podglądanie i poetyckim sáowem jej obrazu trafne oddanie:
Na borowym oczku uchyliáa siĊ lodowa powieka. Páową
czuprynĊ trzciny czesaá marcowy wiatr. Z pochylonej, omszaáej brzozy w ĨrenicĊ borowego oczka wpatrywaá siĊ zimorodek.
Nagle spadá jak strzaáa wystrzelona z niewidocznej ciĊciwy w szczelinĊ powieki. Niby szafirowa áza wypáynąá na krawĊdĨ lodu, trzymając w kleszczach dziobu srebrzystą rybkĊ.
Otrzepaá siĊ. Uleciaá ze zdobyczą ku niedalekiej rzecznej
skarpie. PisklĊ bĊdzie dziĞ syte.
Staáem jak sáup soli za kikutem umaráego jaáowca. Nikt
nikomu nie báogosáawiá. Byáo to, co miaáo byü. Las szumiaá,
poskrzypywaá niewzruszenie, przestĊpując z nogi na nogĊ,
wyĞpiewując psalm stworzenia (s. 68).
Prozatorskie teksty nie pojawiają siĊ w „Niecodzienniku
pomorskim” chronologicznie, jak moĪna to byáo zaobserwowaü w wierszach, gdzie od PrzedwioĞnia siĊ zaczynaáo i do Wigilii przetrwaáo – wskazywaáem w recenzyjnym
ich omówieniu. Tutaj mamy wĞród tematów wielkie zamieszanie, jak to z impresjami i zapiskami w dzienniku,
a tym bardziej w Niecodzienniku..., bywa. Od Diabelskiego
przypadku wiĊc ten katalog prozatorskich tekstów siĊ rozpoczyna, gdzie o spacerze dziadka (?) z psami i wnukiem siĊ
dowiadujemy, a w nastĊpnym utworze na ciekawy dialog
z fryzjerką natrafiamy. Potem kota zabawy z telewizyjnym
obrazem i przemyĞlenia nad treĞcią Listu poleconego poznajemy i nawet ze scenki na sesji jakiejĞ tam rady moĪemy siĊ
poĞmiaü. RóĪnych myĞli i refleksji jawi siĊ przy tym tak wiele, jakby dziaáo siĊ to podczas lektury poetyckiego tekstu,
zawsze bardziej uniwersalnego od prozatorskiej wypowiedzi, nic mówiąc juĪ przy tym o poetyckiej ironii, satyrze
i grotesce, bo tego teĪ jest tu niemaáo. Sprawia to wraĪenie,
jakby Grzyb nie mógá nacieszyü siĊ prozatorskim sáowem,
które wobec poetyckiego bez specjalnego káopotu pozwala mu mówiü o zaobserwowanych w Īyciu scenkach, choü
przy tym bez lakonicznych sformuáowaĔ i poetyckiej aury
trudno siĊ obejĞü.
Niemniej, ani o skáaniającej do poezjowania wioĞnie
(Tajemnica radosna), ani o czerwcu lata tutaj siĊ nie zapomina (Przemiana). I jak poprzednio wierszem opowiadaá Grzyb
BoĪe Narodzenie, tak teraz przypomni wielkanocnego „zająca”, który dzieciom sprawiaá i moĪe jeszcze gdzieĞ tam sprawia podobnie wiele radoĞci co gwiazdkowe prezenty. Przy tej
zaĞ okazji dowiadujemy siĊ z tych impresji o cieszących siĊ
wiosennym sáoĔcem zwierzĊtach i ptakach, co oczywiĞcie
nie znaczy, Īe ich proza jest nazbyt infantylna i niepoprawnie
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optymistyczna. Pisze ją Īycie, wiĊc jakĪe ma byü od niego
inna. Stąd i humor jest tu jak najbardziej wskazany, tylko Īe
juĪ nie przez poetĊ ale przez prozaika prezentowany.
Bowiem jak rodzajowe scenki wychodzą Grzybowi po
prozatorsku! doskonale, a i ze zdającymi sprawĊ z filozofii Īycia teĪ nie ma tu káopotu. Tego najlepiej nauczyáo go
poetyckie terminowanie. W kaĪdej z tych próz mniejszych
moĪna z Īyciowych prawd zawsze coĞ znaleĨü, ale na takie,
jak cytowana wyĪej Zwykáa kolej rzeczy, czy potem PrzejĞcie warto zwróciü tym bardziej uwagĊ. Mówią one trafnie
o naszej ludzkiej egzystencji. Pierwsza powiada o niemiáosiernie upáywającym czasie, wskazując na coraz bardziej widoczną róĪnicĊ miĊdzy staroĞcią a máodoĞcią. Zresztą, o tym
w wierszach teĪ byáo. Starzejąc siĊ, nie podejmujemy juĪ tak
zdecydowanie i nagle Īadnej decyzji, co tak czĊsto czynią
máodzi. Dajemy sobie wiĊcej czasu, by nie popeániü báĊdu,
a ponadto wiemy, Īe nie ma siĊ juĪ co spieszyü, bo na tamten
Ğwiat zawsze zdąĪymy. Jest to oczywiĞcie prawda, lecz ile
moĪna by wiĊcej dokonaü, gdyby nie myĞlaáo siĊ o mijającym czasie i bliskiej staroĞci. Tego juĪ jednak autor nie
mówi, chociaĪ do takiej odpowiedzi prowokuje, co liczy mu
siĊ oczywiĞcie na plus. Podobnie jest z nastĊpną opowiastką, która jeĪeli nawet przedstawia jak najbardziej normalną
w Īyciu sytuacjĊ, mówiąc o przechodzącej przez ulicĊ staruszce, to metaforyczne jej odczytanie budzi juĪ egzystencjalną refleksjĊ, refleksjĊ której wymowa okazuje siĊ jednak
poetycko przewrotna i wcale nie tak jednoznaczna, bo jeĪeli
nawet tym razem udaáo siĊ staruszce przejĞü na drugą stronĊ,
to co bĊdzie nastĊpnym razem.
Najlepiej byáoby, gdyby zacytowano w tym momencie
wskazane impresje, poniewaĪ ich treĞü jest tak syntetyczna,
Īe nawet najpeániejsze omówienie czyni im krzywdĊ. Dlatego
trzeba prozy mniejsze Grzyba samemu czytaü i samemu nad
nimi rozmyĞlaü. Wszak nieáatwo wypisywaü z nich jakiekolwiek sentencje, nawet te finalne, bo poza kontekstem tracą wiele ze swego refleksyjnego znaczenia. Nie moĪna jednak wĞród
nich przemilczeü tej najwaĪniejszej, mającej charakter credo
pisarza: ĩeby dobrze pisaü, trzeba wpierw dobrze widzieü.
Z tym oczywiĞcie Grzyb nie ma káopotu! Jest doskonaáym
obserwatorem i umie kaĪdą sprawĊ tak w swoim poetyckoprozatorskim tomiku w wiersze i prozy mniejsze artystycznie
przetworzyü, Īe ich treĞü okazuje siĊ interesująca i zawsze
godna interpretacji. Tak jest chociaĪby z pierwszym czáonem
tytuáu Niecodziennik pomorski, który jeĪeli nawet zdaje siĊ
byü w swoim brzmieniu i znaczeniu tak bardzo inny, to naprawdĊ wcale takim nie jest. Ten pisany wierszem i prozą
utwór nazwano tutaj niecodziennikiem najpewniej dlatego,
Īe dziennika jest w nim tylko nieco, wszak nie zapisywano
w nim codziennie wszelkich zdarzeĔ, czyniąc to tylko wybiórczo. Natomiast na miano pomorskiego zasáuguje ten
nieco dziennik dlatego, Īe jego literacką przestrzenią jest
przede wszystkim pomorskie Kociewie. Wracając natomiast
raz jeszcze do okreĞlenia niecodziennik, nie pisano go dla niecodziennego efektu, jak zdarza siĊ to czĊsto innym autorom,
ale dla zdania sprawy z codziennoĞci naszej czáowieczej egzystencji, w której, jeĪeli dobrze siĊ jej przyjrzeü, moĪna znaleĨü zawsze wiele Īyciowej mądroĞci. I chociaĪ w wielu miejscach zostaáa ona poetycko podana, to z prozą tak skutecznie
ja przemieszano, Īe jeĪeli nawet tego efektem są kolejne,
prozatorskie juĪ utwory, to poezji w nich dopatrzyü siĊ moĪna
zawsze wiele.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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BĊdzie wydana
Kronika ĝwiĊtego
Zakonu Cystersów
w Pelplinie

D

nia 19 kwietnia 2010 roku doszáo do inauguracji prac badawczych, mających na celu wydanie
Kroniki ĝwiĊtego Zakonu Cystersów w Pelplinie.
Odbyáa siĊ ona w WyĪszym Seminarium Duchownym
w Pelplinie, dziĊki uprzejmoĞci ksiĊdza rektora Antoniego
Bączkowskiego.
Komisji badawczej przewodniczy prof. Klemens Bruski. W jej skáad ponadto wchodzą: Marek SmoliĔski, Sáawomir KoĞcielak, ks. Krzysztof Koch, ks. Anastazy Nadolny,
ks. Antoni Bączkowski, Krzysztof Mikulski, Krzysztof
Kaczmarek, Karol Wróblewski.
Komisja uznaáa, iĪ priorytetem jest peány przekáad Kroniki z áaciny na jĊzyk polski. Choü bowiem przeáoĪona ona
zostaáa przez o. Antoniego TurbaĔskiego, ów táumacz opuĞciá pewne partie tekstu.
Sformuáowano równieĪ postulat zorganizowania konferencji naukowej poĞwiĊconej Kronice PelpliĔskiej. OdbĊdzie siĊ ona na wiosnĊ roku 2011. Miejsce pozostaje kwestią
otwartą, niemniej najprawdopodobniej uczestnicy jej obradowaü bĊdą w Pelplinie. Miasto to bowiem wydaje siĊ byü
najodpowiedniejszym do tego rodzaju konferencji.
Zdecydowano równieĪ, o ile Ğrodki finansowe pozwolą,
na wydanie publikacji, w której znajdowaü siĊ mają artykuáy
dotyczące Kroniki, jej autorstwa, informacji w niej zawartych oraz epoki, w której powstaáa.

Czáonkowie zespoáu badawczego
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K

rótka byáa historia dynastii ksiąĪąt wschodniopomorskich wáadającej w XIII wieku (po kolejnych
zdobyczach terytorialnych na zachodzie i stratach
na wschodzie i poáudniu) obszarem poáoĪonym mniej wiĊcej miĊdzy dolnym biegiem Wisáy (w pewnych momentach po obu brzegach tej rzeki), a dzisiejszymi przedpolami Koszalina (Góra Cheámska) oraz od Morza Baátyckiego
po okolice Bydgoszczy i Krajny. MiĊdzy pierwszym, który przyjąá tytuá ksiąĪĊcy (ĝwiĊtopeák w początkach 1227
roku) a Ğmiercią ostatniego z nich w linii mĊskiej (MĞciwoj
II 25 grudnia 1294 roku), upáynĊáo zaledwie 67 lat. Byáy
to jednak lata niezwykle brzemienne w skutki dla Pomorza Wschodniego: od osiągniĊcia peánej samodzielnoĞci
politycznej i uniezaleĪnienia siĊ od wáadających w Polsce
Piastów, po obawy, czy uwaĪające siĊ za jedno z polskich
ksiĊstw Pomorze Wschodnie nie straci na staáe áącznoĞci
z dawnym, piastowskim dziedzictwem.
NiepoĞlednią rolĊ w tych wydarzeniach odegraá Sambor II, máodszy brat ĝwiĊtopeáka a stryj MĞciwoja II, ksiąĪĊ
wpierw na Lubiszewie, nastĊpnie na zaáoĪonym przez siebie
Tczewie. Jego osobie wáaĞnie poĞwiĊcona jest niniejsza monografia. Stara siĊ ona ukazaü ksiĊcia lubiszewsko-tczewskiego w kaĪdym z przejawów jego Īycia odnotowanym przez
zachowane do naszych czasów Ĩródáa. Powstaáy one gáównie
w okresie dziaáalnoĞci Sambora II, ale nie wolno teĪ stroniü
od wykorzystania Ĩródeá powstaáych w nastĊpnych stuleciach, jeszcze w Ğredniowieczu. Dotychczasowa historiografia, jak do tej pory, nie zdobyáa siĊ na monograficzne ujĊcie
nie tylko dziejów Sambora II, ale w ogóle jakiegokolwiek
przedstawiciela dynastii ksiąĪąt wschodniopomorskich. Nie
oznacza to jednak, Īe postaü Sambora II jest nieznana badaczom. WrĊcz przeciwnie, powstaáo o nim – jak i wszystkich
ĪeĔskich i mĊskich przedstawicielach dynastii – kilka ogólniejszych i obszernych szkiców zamieszczonych w waĪnych
polskich wydawnictwach biograficznych, wiele artykuáów
naukowych, postaü ksiĊcia jest obowiązkowo obecna w kaĪdym monograficznym zarysie dziejów Pomorza Wschodniego i dziejów miasta Tczewa. JeĞli coĞ dotychczas staáo historykom na przeszkodzie do zebrania caáej wiedzy o Samborze
II i jego krewnych, to fakt, z którym powszechnie boryka siĊ
badacz przeszáoĞci Pomorza Wschodniego do okresu przed
mniej wiĊcej XIV wiekiem, mianowicie doĞü skromna iloĞü
zachowanych Ĩródeá, ujawniająca w sposób jakby „wyspowy” tylko pewne epizody z dziaáalnoĞci bohatera, nie dając szans na peáne i jednoznaczne przeĞledzenie caáego jego
Īycia. Obszary, co do których brak przekazów Ĩródáowych,
stara siĊ historyk wypeániü hipotezami, czyli wáasnym, domyĞlnym odtworzeniem biegu wypadków. Jest oczywistym,
Īe hipoteza jest tym prawdopodobniejsza, im bardziej godzi
poboczne wnioski, które moĪna wyprowadziü z tego, co siĊ
w Ĩródáach zachowaáo. Mówiąc inaczej, Ĩródáa wielokrotnie doprowadzają badacza do pewnego wydarzenia, którego
w szczegóáach nie omawiają, podając nastĊpnie jego skutki.
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Zadaniem historyka jest wiĊc wypeánienie luki w taki sposób, by punkt wyjĞcia informacji Ĩródáowych (przyczyny)
byá jak najbardziej zgodny z punktem dojĞcia tych informacji (skutki). Oczywistym jest wiĊc, Īe hipotez na ten sam
temat moĪe rodziü siĊ bez liku: jedni badacze coĞ istotnego
dostrzegą, inni rozwiną, dokonają zmian. Autor kaĪdej jednak nowej pracy speániü musi bezwzglĊdnie dwa podstawowe warunki: zapoznaü siĊ ze wszystkimi koniecznymi dla
obranego tematu Ĩródáami i z caáą literaturą naukową dotyczącą tematu, a powstaáą do momentu, gdy sam zacznie
pisaü. Owe oczywistoĞci dotyczą takĪe i przedstawianej monografii Sambora II.
Prezentowanej monografii nadano wprawdzie, na
Īyczenie inicjatora jej powstania, wáadz miasta Tczewa,
charakter popularnonaukowy, jednak przed jej napisaniem autor raz jeszcze przejrzaá i przeanalizowaá dostĊpny
materiaá Ĩródáowy i literaturĊ przedmiotu, swoje wnioski
w kwestiach najbardziej dyskusyjnych poddając zawczasu pod osąd krytyki naukowej (B. ĝliwiĔski, Stosunki
polityczne ksiĊcia wschodniopomorskiego ĝwiĊtopeáka
z braümi Samborem i Raciborem. Wygnania i powroty
juniorów, w: Kaci, ĞwiĊci, templariusze. Studia z dziejów Ğredniowiecza, nr 14, pod red. tegoĪ, Malbork 2008,
s. 456-529). Wiele teĪ z przedstawianych w monografii
spraw poruszono po raz pierwszy. Zwykáy dla prac naukowych aparat krytyczny (omówienie Ĩródeá, literatury,
zwyczajowe przypisy), niespecjalnie chĊtnie Ğledzony
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WstĊp
Kóntkowo u nas na Kociewiu
gadajó tak, kóntkowo siak.
To jedna i ta sama polska mowa.
Choü zamanówszy twarda i sankata,
nie dajma ji sobie wyrwaü.
Za Ğwanta óna.

M

(z „Wesela kociewskiego” B. Sychty)

otto widniejące w poprzednich sáownikach gwary kociewskiej ciągle jest aktualne i bardzo wymowne. WáaĞnie ta sankata i twarda mowa wyznaczyáa na początku XX wieku granice jednego z regionów
Pomorza.
Popularny sáownik ma bogactwo tej mowy przypomnieü
i pokazaü, Īe rozbrzmiewaáa ona w piĊknej, áagodnej krainie,
której walory przyrodnicze warto popularyzowaü, wiĊc od
tego zaczynamy.
CzĊĞü poĞwiĊconą kulturze poprzedza krótki rozdziaá,
opisujący w uproszczonej formie niektóre elementy przyrody Kociewia. Taki wprowadzający tekst moĪe byü pomocny
dla peániejszego objaĞnienia kociewskiego sáownictwa, gdyĪ
wiele wyraĪeĔ zaczerpnĊáo z rodzimej przyrody.

KMR

przez szersze grono miáoĞników historii, autor przeniósá
do punktu „Adnotacje”, który to punkt koĔczy poszczególne rozdziaáy. Popularnonaukowy charakter monografii poĞwiĊconej ksiĊciu Samborowi II powoduje takĪe
koniecznoĞü szerszego niekiedy táumaczenia przedstawianych spraw, bez którego to táumaczenia obywają siĊ
z reguáy adresowane do znawców epoki i tematu monografie ĞciĞle naukowe. W pierwszej kolejnoĞci, w rozdziale I,
przedstawiono najogólniejsze uwagi – w charakterze swoistego wprowadzenia – dotyczące istniejącej w literaturze
naukowej dyskusji w sprawie pochodzenia dynastii ksiąĪĊcej, z której wywodziá siĊ Sambor II. Pozwoli to Czytelnikowi nie tylko zapoznaü siĊ ze skreĞloną, z koniecznoĞci bardzo skrótową, dziaáalnoĞcią przodków ksiĊcia
lubiszewsko-tczewskiego, ale takĪe od samego początku
zorientowaü siĊ, jak na podstawie dostĊpnego materiaáu Ĩródáowego, po prostu uáamkowego, historycy czĊsto
w sposób zgoáa odmienny interpretują konkretne wydarzenia. Od początku teĪ do tych odmiennoĞci w warstwie
interpretacyjnej bĊdzie siĊ musiaá Czytelnik przyzwyczaiü. Rozdziaá II, takĪe tylko ograniczony do niezbĊdnych
faktów i wydarzeĔ, ma za zadanie przedstawiü rodzinĊ
Sambora: ojca, matkĊ, braci i siostry, tu takĪe – juĪ szerzej
– znajdzie swoje miejsce omówienie najwczeĞniejszych
wzmianek o bohaterze monografii. Kolejne rozdziaáy
w ujĊciu chronologicznym bĊdą juĪ przedstawiaü losy
gáównego bohatera.
BáaĪej ĝliwiĔski, Sambor II ksiąĪĊ tczewski, Kociewski Kantor
Edytorski 2010, form. 16,5 x 24 cm, s. 176, opr. twarda, il.

DziĊki miáoĞnikom oswojonej przestrzeni, którzy zorganizowali juĪ trzy kongresy (1995, 2000, 2005) i postanowili
w 2010 roku zorganizowaü czwarty kongres – Kociewie Īyje,
rozwija siĊ; póáki z regionaliami muszą byü coraz dáuĪsze,
o czym przypomina zaáączona bibliografia – uĪ caákam walna. Region i jego dziedzictwo kulturowe obecne jest w tekstach naukowych, popularnonaukowych, ma teĪ swój obraz
(czĊsto poetycki) w literaturze piĊknej. Jest co czytaü, by
wspominaü, przeĪywaü i dziaáaü dalej. Sáownik przy niby
znanych drogach i steckach ustawia drogowskazy...
DziĊki wĊdrówkom po wspomnianych steckach, czĊsto
teĪ rozmaitym plachandrom juĪ nie domyka siĊ moja szuflada z kociewskimi sáówkami. W tym opracowaniu wyrwane
są jeszcze z ciekawych kontekstów, lecz przypominają znowu o swej obecnoĞci. W peánej krasie ukaĪą siĊ juĪ niedáugo. Zaáącznikiem do sáowniczka są powiedzónka i wybrane
germanizmy, które teĪ na Kociewiu ulegáy oswojeniu.
Gdy przed laty stawiaáam snopek zboĪa jako symboliczny element dekoracji, nie wyobraĪaáam sobie, Īe na początku
XXI w. bliskie mi grono nauczycieli w Szkole Podstawowej
w Przysiersku poustawia z efektów edukacji regionalnej (to
je uczby) caáe sztygi. To, co zrobili i robią nadal promieniuje
(nie tylko) na caáe poáudniowe Kociewie i dlatego warto pokazaü szerzej ten budujący przykáad.
ZasáuĪony dla Pomorza ks. Bernard Sychta wspominaá,
Īe zbiera stare sáowa jak zaostaáe káosy... z tych co zostaáy
ustawiam swoją sztygĊ. Okáadka ksiąĪki ma przypominaü,
Īe Īniwa na polu dziedzictwa kulturowego trwają.
Za widu warto jeszcze (a nawet trzeba!) utrwaliü opowieĞci – Jak bywaáo pjirwu. MoĪe zachĊtą bĊdą zaáączone
do sáownika nagrane teksty.
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Popularny sáownik kociewski, praca zbior. pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Towarzystwo Przyjacióá Dolnej Wisáy, Gruczno
– ĝwiecie 2009, form. 16 x 23,5 cm, s. 192, opr. twarda, il.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

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

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

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. III)
• Kalatrawensi z Tymawy (cz. II)
• Edukacja regionalna (c.d.)
• Stðd do Katynia

Marka Kordowskiego

Grzegorza Woliýskiego

Marii Pajðkowskiej-Kensik

Anny Gawrzyjaã

• Pradzieje Kociewia

Andrzeja Wêdzika

Fot. Jerzy Mikicki

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

