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Od redaktora
Kociewie to tradycja. Trzeba o niej przypominaè, bo odejdzie w niepamiöè. Popularyzowaniu obyczajów naszej maäej ojczyzny säuĔyä
koþczñcy siö juĔ Rok Kongresowy.
Krótkie relacje z jego przebiegu w ćwieciu
znajdñ Czytelnicy na stronach 22-26.
Co przyniosñ Kociewiu obrady z Tczewa,
Starogardu Gdaþskiego oraz ćwiecia pokaĔe
czas pokongresowy.
Jednak wbrew opiniom nielicznych sceptyków na Kociewiu duĔo siö dzieje. Przykäadem mogñ byè coroczne Biesiady Literackie
w Czarnej Wodzie, organizowane przez senatora Andrzeja Grzyba. Spotykajñ siö tam
ludzie ogromnie oddani naszemu regionowi.
Na äamach „KMR” publikowane sñ referaty
wygäaszane podczas biesiad. W tym numerze
zainteresowanych odsyäam do str. 46-48, gdzie
Michaä Serocki przedstawia postaè Wojciecha
Cejrowskiego – znanego podróĔnika i pisarza
choäubiñcego Kociewie w programach telewizyjnych oraz w ksiñĔkach.
Kolejnñ wielkñ imprezñ majñcñ miejsce
w Tczewie jest Kociewski Konkurs Literacki
im. Romana Landowskiego. W tym roku odbyäa siö III edycja. Konkurs zyskuje coraz wiökszñ rzeszö zainteresowanych.
W Starogardzie juĔ po raz trzeci odbyäy siö
Zaduszki Kociewskie, na których wspomina
siö osoby zasäuĔone dla Kociewia.
Piaseczno od wielu lat säynie z przeglñdów
zespoäów folklorystycznych, rozsäawiajñc tym
samym obyczaje na caäñ Polskö. Jest teĔ wiele miejsc, w których popularyzowane sñ róĔne
formy edukacji regionalnej. Wiodñce w tym
wzglödzie sñ m.in. szkoäy w Przysiersku, Warlubiu, Grucznie, ćwieciu.
Na rynku wydawniczym ukazuje siö coraz
wiöcej publikacji poĈwiöconych historii naszej
krainy. Warto byäoby zebraè je w caäoĈè i wydaè w formie monografii.
Podane przykäady Ĉwiadczñ o tym, Ĕe kultura przodków nie zginie.
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GRZEGORZ WOLIýSKI

Bartel Ranisch
a jego związki
z koĞcioáem
w Piasecznie

P

odczas „potopu szwedzkiego” w latach 1655-1660
nawy koĞcioáa w Piasecznie ulegáy uszkodzeniu
wskutek poĪaru, który strawiá ich sklepienia oraz zapewne równieĪ wnĊtrze koĞcioáa1. Na szczĊĞcie wyposaĪenie
Ğwiątyni (cudowna figura NMP oraz m.in.: liczne dziĊkczynne wota, w tym záote kielichy, lichtarze itp. rzeczy) zostaáo
w porĊ wywiezione przez ówczesnego proboszcza piaseckiego ks. Marcjana Stojanowskiego i bezpiecznie zdeponowane
w GdaĔsku w latach 1657 i 16582. Przypuszczaü moĪna (biorąc pod uwagĊ powyĪsze daty), Īe wspomniany poĪar koĞcioáa mógá mieü miejsce w 1658 lub 1659/60 roku3. Przypuszczenie to zdaje siĊ potwierdzaü fakt operowania w tym okresie na
Pomorzu GdaĔskim wojsk koronnych i litewskich prowadzących dziaáania wojenne przeciwko armii szwedzkiej4.
Niemniej jednak przeprowadzona po „potopie szwedzkim” lustracja dóbr królewskich w 1664 roku podaje nam
informacjĊ, Īe koĞcióá w Piasecznie jest murowany (KoĞcióá
w tej wsi murowany iuris patronatus krola jmci ex vi erectionis)5. Wynika z niej wiĊc, Īe poĪar z okresu „potopu” nie
naruszyá gáównego zrĊbu murów Ğwiątyni oraz to, Īe po tej
dotkliwej zawierusze wojennej (z lat 1655-1660) koĞcióá
(zapewne zniszczony w Ğrodku) dalej funkcjonowaá. Na
jego odbudowĊ parafianie, wierni, pielgrzymi musieli poczekaü niemaáo, bo okoáo 17 lat.
Wówczas w roku 1675 odbudową zniszczonego koĞcioáa
w Piasecznie zainteresowaá siĊ król Jan III Sobieski6.
Podczas swej kolejnej kampanii wojennej prowadzonej
na przeáomie lat 1674/75 przeciwko Turkom oraz Tatarom
na terenach Podola i Bracáawszczyzny7 – król rozáoĪywszy
siĊ ze swym wojskiem na leĪach zimowych w swym liĞcie
pisanym z Bracáawia dnia 27.01.1675 r. – skierowanym do
naczelnego puákownika fortec w: Elblągu, Tczewie, Grudziądzu i Toruniu nakazaá: ofiarowaliĞmy Panu Bogu, Īe
KoĞcióá w Piasecznie mamy zasklepiü. Zarazem zlecamy
i Īądamy, ĪebyĞ do wykonania tej intencji Naszey teraz zimą
potrzebnych przyczyniá materyi i rzemieĞlnika do tejĪe roboty umówiá. Uczynisz w tym wierną wolĊ Naszą któremu
Nasze ofiarujemy chĊci8. Prace nad zasklepieniem koĞcioáa
w Piasecznie z rozkazu królewskiego postanowiono zleciü
niejakiemu Bartelowi Ranischowi z GdaĔska. Kim byá ów
Ranisch, któremu powierzono to nie lada wyzwanie?
Wiadome jest, Īe urodziá siĊ on okoáo 1648 roku zapewne w GdaĔsku, pochodziá z niemieckiej rodziny rzemieĞlniczej rodem z Saksonii. Jego ojciec Hans Ranisch
byá mistrzem murarskim ze wsi Gross – Sedliz w MiĞni9.
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W latach 1663-1667 máody Bartel terminowaá w warsztacie
murarskim ojca, uzyskują 9.05.1667 r. zezwolenie na murarza10. Natomiast juĪ po 5 latach w 1672 roku, uzyskaá tytuá
mistrza murarskiego. W 1673 roku Bartel Ranisch otrzymaá
obywatelstwo miasta GdaĔska11, stając siĊ jednym z gáównych mistrzów murarskich i architektów tegoĪ miasta, obok
takich osobistoĞci jak: Tylman van Gameren czy rzeĨbiarz
Andrzej Schlüter máodszy12. Jego wkáad w gdaĔskie budowle miejskie – sakralne oraz mieszczaĔskie jest imponujący.
ZawdziĊcza siĊ mu przede wszystkim wespóá z Tylmanem
van Gameren i Andrzejem Schlüterem wybudowanie okazaáej przepiĊknej Kaplicy Królewskiej w latach 1678-168113
ale nie tylko, przede wszystkim Bartel Ranisch zasáynąá
(w latach 70. i 80. XVII w.) jako budowniczy i specjalista
od remontów licznych koĞcioáów w GdaĔsku jak i poza nim.
Warto wspomnieü tutaj m.in.: o wybudowaniu przez niego
kompleksu klasztorno-koĞcielnego dla zakonu franciszkanów na Cheámie w latach 1673-167614, czy barokowego koĞcioáa dla zakonu jezuitów w latach 1676-1677 na Starych
Szkotach, jak i innych póĨniejszych licznych remontach
m.in.: koĞcioáa pw. Ğw. Józefa w 1689 roku15, skomplikowanego wewnĊtrznego remontu koĞcioáa pw. Ğw. Brygidy
w 1690 roku16 czy zewnĊtrznej przebudowy koĞcioáa pw. BoĪego Ciaáa (w latach 1687/88) wedáug wáasnego projektu.
Choü Bartel Ranisch byá jednym z gáównych muratorów
i architektów GdaĔska (odznaczającym siĊ niebywaáą pracowitoĞcią i niezwykáym kunsztem murarskim), nie mniej jednak znane są jego dwie prace związane z remontem koĞcioáów
poza GdaĔskiem. Na czoáo wysuwa siĊ tu przede wszystkim
remont koĞcioáa w Piasecznie (w latach 1675/76), którym
zajmiemy siĊ szczegóáowiej poniĪej oraz remont koĞcioáa
w Juszkowie koáo Pruszcza GdaĔskiego w 1685 roku17.
Powróümy jednak do uszkodzonego z czasów „potopu
szwedzkiego” koĞcioáa w Piasecznie. Wiadome jest, Īe remont koĞcioáa zostaá zlecony dziĊki inicjatywie i subsydium
króla Jana III Sobieskiego, który przebywaá wtenczas na wyprawie wojennej przeciwko Turkom i Tatarom18. Powstaje
pytanie, dlaczego zlecenie remontu koĞcioáa w Piasecznie
(oddalonego przecieĪ znacznie od GdaĔska) dostaá wáaĞnie
Bartel Ranisch? Historyk Wacáaw Odyniec stwierdziá, Īe
Jan III Sobieski byá w tym czasie mecenasem Bartela Ranischa19. Zapewne o zleceniu tegoĪ przedsiĊwziĊcia zadecydowaáo niewątpliwie doĞwiadczenie jakie posiadaá Ranisch
przy budowie oraz remontach tego typu obiektów.
Podczas remontu koĞcioáa w Piasecznie (rozpoczĊtego
zapewne wiosną 1675 r. – przyp. G. W.), polegającego na
wybudowaniu w nim nowych sklepieĔ, Bartel Ranisch zastosowaá nastĊpujący ukáad konstrukcji20. Przy áuku tĊczowym
oddzielającym prezbiterium od nawy gáównej koĞcioáa – postawiá naprzeciw siebie najpierw filary przyĞcienne stanowiące ksztaát gáadkiego piĊcioboku, takoĪ same filary przyĞcienne postawiá przy zachodniej Ğcianie koĞcioáa. PomiĊdzy
filarami przyĞciennymi (o áącznej liczbie 4) postawiá nastĊpnie w dwóch równolegáych rzĊdach po 3 filary posiadające
ksztaát gáadkiego oĞmioboku (o áącznej liczbie 6). àącznie
postawiá wiĊc Ranisch 4 filary przyĞcienne i 6 filarów, na
gáowicach których postawiá profilowane arkady ostroáuczne,
które wraz z filarami podzieliáy koĞcióá na: szeroką nawĊ
gáówną (Ğrodkową) oraz wĊĪsze nawy boczne. W zasklepieniu nawy gáównej Ranisch zastosowaá ukáad sklepienia typu
gwiaĨdzistego podzielonego na 4 segmenty. Na kaĪdym
z segmentów poprowadziá áącznie 12 Īeber – wybiegających
uprzednio z filarów przyĞciennych i filarów a zbiegających
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siĊ w zworniku znajdującym siĊ w Ğrodku kaĪdego z (4)
segmentów. ĩebra sklepienia Ranisch upiĊkszyá sztukaterią
o motywie roĞlinnym (plecionka)20A. Zworniki segmentów
upiĊkszyá natomiast w nastĊpujący sposób: na pierwszym
(od áuku tĊczowego) umieĞciá kartusz (na herb „Janina”),
o którym poniĪej. NastĊpnie kolejne 3 zworniki upiĊkszyá
gáówkami cherubinów o róĪnej mimice twarzy, bĊdących
w chmurkach. Ponadto na jednym ze zdobieĔ zwornika (2 od
prezbiterium) umieĞciá napis MARIA, od którego wychodzą
sáoneczne promienie otoczone wspomnianymi juĪ gáówkami
cherubinów – Ğmiejących siĊ – przyp. G.W.
Przechodzimy nastĊpnie do 2 naw bocznych toĪsamych
do siebie a oddzielonych od nawy gáównej wspomnianym
ukáadem filarów i arkad ostroáucznych. W nawach tych Ranisch zastosowaá prosty ukáad sklepienia krzyĪowego powstaáego z przeciĊcia siĊ dwóch kolebek – wybiegających
uprzednio z piĊciu równolegáych do siebie sáuĪek20B umieszczonych powyĪej filarów przyĞciennych i filarów oraz Ğcian
Ğwiątyni. KrawĊdzie kolebek upiĊkszyá sztukaterią o analogicznym wyobraĪeniu co Īebra w nawie gáównej tzn. plecionką. Natomiast miejsca ich przeciĊcia ozdobiá sztukaterią
o wyobraĪeniu duĪych liĞci.
Konsole sáuĪek ozdobiá natomiast sztukaterią (równieĪ
o motywie roĞlinnym) posiadającą wyobraĪenie kiĞci winogron i liĞci – akantu(?). Ponadto w celu upiĊkszenia sklepieĔ
naw bocznych Ranisch dodaá jeszcze w nich (od strony áuku
tĊczowego i dzisiejszych kaplic pw. pw. Ğw. Józefa i Matki
Boskiej Szkaplerznej) barokowe kartusze.
Na zakoĔczenie prac przy budowie sklepieĔ piaseckiego koĞcioáa Ranisch umieĞciá w pierwszym segmencie
sklepienia nawy gáównej na wysklepce napisany majuskuáą rok zakoĔczania prac (ANNO DOMINI *1676*).
W tym samym segmencie sklepienia, tylko Īe naprzeciwko,
umieĞciá natomiast swoje imiĊ i nazwisko napisane równieĪ
majuskuáą (M:BARTEL RANSCH.)21; pod napisem widnieje
jeszcze zdobniczy ornament. Zapewne jego podpis wieĔczyá
zakoĔczenie prac. Przed poĞwiĊceniem Ğwiątyni umieszczono zapewne jeszcze w pierwszym kartuszu zdobiącym
pierwszy zwornik sklepienia nawy gáównej wspomniany
powyĪej herb „Janina”22 – tj. herb gáównego fundatora sklepienia króla Jana III Sobieskiego. Ponadto sklepienia usiano
záotymi gwiazdami, które nadaáy im swoistego splendoru.
Rozpatrując przedsiĊwziĊcie Bartela Ranischa w piaseckim koĞciele, naleĪy równieĪ zadaü pytanie o czas jaki
upáynąá temuĪ budowniczemu podczas przeprowadzonej
budowy sklepienia. W tym kontekĞcie musimy siĊ odnieĞü
do dwóch przekazów Ĩródáowych. 1. listu królewskiego pisanego z Bracáawia posiadającego datĊ 27.01.1675 r.
– wg interpretacji J. WiĞniewskiego, zawierającego zlecenie
– rozkaz zasklepienia koĞcioáa w Piasecznie23. 2. inskrypcji
autora sklepienia zawierającą rok ukoĔczenia prac (ANNO
DOMINI *1676*) znajdującej siĊ na wspomnianej powyĪej
wysklepce pierwszego segmentu sklepienia. We wspomnianym powyĪej liĞcie (z 27.01.1675 r.) król pisze (…Zarazem
zlecamy i Īądamy, ĪebyĞ do wykonania tej intencji Naszey
teraz zimą potrzebnych przyczyniá materyi i rzemieĞlnika
do tejĪe roboty umówiá...)23A. Wynika z tego, Īe król miaá na
myĞli jak najszybsze rozpoczĊcie prac w piaseckim koĞciele
(…teraz zimą…). Przypuszczaü moĪna, Īe nie zbagatelizowano jego decyzji.
Dlatego teĪ rozpoczĊcie przez Bartela Ranischa prac
przy budowie sklepieĔ piaseckiego koĞcioáa datowaü moĪna, moim zdaniem, na wiosnĊ 1675 roku, a ich ukoĔczenie
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Ryc. IV. Podpis budowniczego sklepieĔ
M: BARTEL RANSCH

Ryc. I. Nawa gáówna z widocznym sklepieniem
gwiaĨdzistym; dzieáo Bartela Ranischa

Ryc. V. Jeszcze jedno spojrzenie na gwiaĨdzisty
ukáad sklepienia nawy gáównej. Na pierwszym planie
zwornik oraz Īebra sklepienia zdobione sztukaterią

Ryc. II. Nawa boczna posiadająca sklepienie
krzyĪowe wsparte na sáuĪkach

Ryc. III. Arkady ostroáuczne,
zbudowane na oĞmiobocznych filarach,
dzielące koĞcióá na 3 nawy
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mniej wiĊcej na poáowĊ 1676 roku – czyli do roku widniejącego w naniesionej przez twórcĊ sklepienia koĔcowej inskrypcji, co daje okoáo 1,5 roku pracy przy budowie i kunsztownym wykoĔczeniu caáoĞci sklepieĔ. PamiĊtaü trzeba, Īe juĪ
w 1676 roku, jak podaje J. Habela – biografka Bartela Ranischa,
rozpocząá on juĪ nowe zlecenie – mianowicie budowĊ koĞcioáa
dla zakonu jezuitów na Starych Szkotach w GdaĔsku24. Ponadto póátora roku, jakie upáynĊáo na budowie sklepieĔ w piaseckim koĞciele, zdaje siĊ byü (wg opinii architektów) czasem
w zupeánoĞci wystarczającym na tego typu przedsiĊwziĊcie25.
Dzieáo Bartela Ranischa w postaci przepiĊknych sklepieĔ gwiaĨdzistych nawy gáównej i sklepieĔ krzyĪowych
naw bocznych przetrwaáo w piaseckim koĞciele do dnia dzisiejszego. Zachwycając swą niezwykáoĞcią i piĊknem, warto
dodaü, Īe nie wszystkie dzieáa architektoniczne Ranischa siĊ
zachowaáy wskutek zmieniających siĊ wydarzeĔ historycznych tj. gáównie wojen i poĪarów26.
Czy bywaá jeszcze w swym Īyciu tenĪe pracowity murator w Piasecznie? Czy moĪe pocháonĊáy go raczej dalsze prace murarskie w GdaĔsku? Warto dodaü, Īe o Īyciu rodzinnym
Bartela Ranischa nic nie wiadomo, nic nam historia na ten temat nie przekazaáa27. Wiadome jest, Īe u schyáku swego Īycia,
byá gdaĔskim starszym cechu murarzy, rzeĨbiarzy i kamieniarzy, ponadto – zgodnie ze swoimi zamiáowaniami – prowadziá
wáasne studia nad architekturą GdaĔska z licznymi szkicami28.
Zmará w GdaĔsku po 1709 roku (jego dokáadnej daty Ğmierci
nie ustalono); miaá okoáo 60 lat.
Podsumowując niniejszy artykuá stwierdziü trzeba, Īe
związki gdaĔskiego muratora Bartela Ranischa z koĞcioáem
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie przedstawiają siĊ przede
wszystkim w Ğwietle jego wspaniaáej kunsztownej pracy,
której owocem byáy wspaniaáe wykonane w stylu póĨnogotyckim sklepienia trzech naw tegoĪ koĞcioáa. SklepieĔ, które
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nadaáy temu koĞcioáowi wewnĊtrznego piĊkna oraz splendoru. Jego dzieáo okazaáo siĊ byü dzieáem ponadczasowym.
Do dnia dzisiejszego wierni mogą podziwiaü jego wspaniaáy
kunszt wykonania, ze szczególnie zauwaĪalnym motywem
roĞlinnoĞci oplatającym Īebra sklepienia oraz kartuszem,
Przypisy:
1

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

J. WiĞniewski, Parafia i sanktuarium maryjne w Piasecznie
w okresie nowoĪytnym (XVI-XVIII w.), Gniew 2008, s. 25 i 31;
K. Myszkowski, W. Kobus, Sanktuarium Maryjne Królowej Pomorza i Matki JednoĞci w Piasecznie, Wrocáaw 2009, s. 19 por. starsze
opracowania Diecezja CheámiĔska. Zarys historyczno-statystyczny,
(dalej cyt. Diec. Cheám. Zarys), Pelplin 1928, s. 284.
Archiwum Diecezji PelpliĔskiej (dalej cyt. ADP) Invetnaria Suppellectilium Ecclesiarum Dioecesis Pomeraniae tempore belli
Suedici Gedani, Anno 1656 depositarium. Ecclesia Piaseczensis
Anno Domini 1657 die 4 Juni [ I depozyt]. Inventarium Suppelectilis Eclesia Piaseczensis confecta ig martƱi 1658 [II depozyt].
Patrz pod sygn. G 11 [w:] Wizytacje bpa Mikoáaja Alberta Gniewosza 1649 r., fol. 127 i 128.
Zdają siĊ to potwierdzaü piaseckie parafialne ksiĊgi metrykalne posiadające w tych latach powaĪne luki (nie są prowadzone) – zob. ADP,
Pehsken Kr. Dirschau Westpreussische Metrikelen: Taufen und Trauungen sygn. W 1127, 1640-1690; 1640-1664. Choü uwaĪam osobiĞcie, Īe
ustalenie daty poĪaru koĞcioáa wymaga dalszej dogáĊbnej analizy Ĩródeá – związanych z parafią piasecką z tegoĪ okresu. Por. J. WiĞniewski,
Parafia…, s. 74-75 przyp. 317 a Opis królewszczyzn w województwach
cheámiĔskim pomorskim i malborskim w roku 1664 (dalej cyt. Lustr.
1664), wyd. J. Paczkowski, ToruĔ 1938, s. 33. OsobiĞcie opowiedziaábym siĊ za datą poĪaru koĞcioáa raczej na koniec 1659 r.
M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006, s. 537 i n.
Lustr. 1664, s. 33.
Jan III Sobieski 1629-1696. Od 1665 marszaáek wielki koronny, od
1666 hetman polny koronny, od 1668 hetman wielki koronny, król
Rzeczypospolitej od 21.05.1674 do 17.06.1696. W 1667 r., po Ğmierci
staroĞciny gniewskiej wdowy Krystyny Anny Radziwiááowej z Lubomirskich, Jan III Sobieski jako marszaáek wielki koronny, otrzymaá
w doĪywotnie posiadanie starostwo gniewskie. Wg obowiązującego
prawa nie zwróciá go gdy zostaá królem Rzeczypospolitej w 1674 r.
Historyk Andrzej Groth podaje, iĪ Jan III Sobieski byá osobiĞcie 2 razy
w Gniewie na BoĪe Narodzenie 1672 r. oraz w czerwcu 1677 r. tenĪe,
W czasach Rzeczypospolitej (1466-1772) [w:] Dzieje miasta Gniewu
do 1939 roku pod red. B. ĝliwiĔskiego, Gniew 1998, s. 112-113. Zob.
równieĪ: A. Nadolny, Związki Jana Sobieskiego z Gniewem na tle polityki baátyckiej króla, [w:] „Studia PelpliĔskie”, t. XIV, 1983, s. 291-306;
I. Strzelecka, Gniew, Ossolineum 1982, s. 26-27.
J. WoliĔski, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983,
s. 134 i n. przyp. 16-19 i n.; Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629-1696,
Warszawa 1982, s. 240-248.
Tekst Ĩródáa cytujĊ za: J. WiĞniewski, Parafia i sanktuarium maryjne…, s. 31, przyp. 90. Trudno odpowiedzieü jednoznacznie co zadecydowaáo o decyzji króla odnoĞnie zasklepienia koĞcioáa w Piasecznie (…ofiarowaliĞmy Panu Bogu, Īe KoĞcióá w Piasecznie mamy
zasklepiü…) byü moĪe, spowodowana byáa ona motywem dziĊkczynnym, za odniesioną victoriĊ chocimską 11.11.1673 r. podczas jego poprzedniej wyprawy wojennej… Zob. w tej kwestii np. J. Ejankowski,
Bezgraniczne zaufaá Piaseckiej Pani, Piaseczno 1997, s. 12.
J. Habela, Ranisch Bartel, [w:] Sáownik Biograficzny Pomorza NadwiĞlaĔskiego (dalej cyt. SBPN), t. IV, pod red. Z. Nowaka, GdaĔsk
1997, op. cit. s. 38; eadem, Ranisch Bartel [w:] Polski Sáownik Biograficzny (dalej cyt. PSB), t. 30/3, Ossolineum 1987, s. 559-560.
J. Habela, Ranisch Bartel, SBPN, t. IV, op. cit., s. 38.
Ibidem, s. 38.
Tylman van Gameren (1632-1706) architekt holenderski, wybitny
przedstawiciel klasycyzującej odmiany baroku, autor m.in. paáacu
KrasiĔskich w Warszawie; Andrzej Schlüter máodszy (1660-1714)
architekt i rzeĨbiarz autor m.in. dekoracji Kaplicy Królewskiej
w GdaĔsku.
J. Habela, Ranisch Bartel, PSB, op. cit., s. 599; H. Kondziela, Kaplica
Królewska w GdaĔsku i jej twórcy [w:] Studia pomorskie, t. 2., Wrocáaw 1957, s. 287 i n. tamĪe starsza literatura. Krótko teĪ na ten temat
W. Odyniec, U schyáku Rzeczypospolitej szlacheckiej (1661-1772)
[w:] Dzieje Pomorze NadwiĞlaĔskiego od VII wieku do 1945 roku,
praca zbiorowa pod red. tegoĪ, GdaĔsk 1978, s. 253 oraz ryc. 32.
O konstrukcji szkieletowej w ksztaácie krzyĪa zob. J. Habela,
op. cit., s. 599.
J. Habela, op. cit., s. 560.
Ten skomplikowany remont dotyczyá wymiany wewnĊtrznego filara, bez rozbierania opartych na nim sklepieĔ koĞcioáa (J. Habela,
op. cit., s. 560).

KMR

w którym widnieje herb króla Jana III Sobieskiego. KaĪdy
moĪe znaleĨü, moim zdaniem, odpowiedni detal sklepienia,
który przyciągnie jego uwagĊ. Bartel Ranisch poprzez swe
wspaniaáe dzieáo wpisaá siĊ tym samym w historiĊ tegoĪ koĞcioáa, mając w niej niebagatelny udziaá.
17
18
19
20

20A
20B

21

22

23
23A
24

25

26

27
28

J. Habela, Ranisch…, SBPN, op. cit., s. 39.
PowyĪej s. 2, przyp. 8.
TenĪe, U schyáku Rzeczypospolitej…, op. cit., s. 253.
Chciaábym w tym miejscu podziĊkowaü mgr inĪ. Marii Taraszkiewicz-GurzyĔskiej za cenne wskazówki merytoryczne odnoĞnie konstrukcji sklepieĔ w piaseckim koĞciele. Ogólnie na temat sklepieĔ
koĞcioáa w Piasecznie patrz: Diec. Cheám. Zarys, s. 282.
Zob. poszczególne ryciny: I, III, V.
Dokáadniej wspartych na poszczególnych sáuĪkach, zob.
ryc. II.
Zob. ryc. IV. Zagadkowa litera „M” poáączona zgrabnie z pierwszą
literą jego imienia „B”artel, oznaczaü moĪe zapewne skrót od niemieckiego wyrazu Meister – mistrz.
OdnoĞnie herbu „Janina” patrz: Z. Wójcik, Jan Sobieski…, s. 28
i n.; K. Myszkowski, W. Kobus, Sanktuarium Maryjne…, s. 33.
J. WiĞniewski, Parafia i sanktuarium maryjne…, s. 31, przyp. 90.
J. WiĞniewski, op. cit., s. 31.
J. Habela, Ranisch…, [w:] PSB, t. 30/3, op. cit., s. 559, powyĪej
s. 2.
Taką opiniĊ autor niniejszego artykuáu zasiĊgnąá podczas jego pisania od mgr inĪ. Marii Taraszkiewicz-GurzyĔskiej.
CzĊĞü wybudowanych przez niego budowli (szczególnie
koĞcioáów) zniszczona zostaáa podczas oblĊĪenia GdaĔska przez
wojska napoleoĔskie w 1807 r., jak i przede wszystkim w marcu
1945 r.
J. Habela, Ranisch…, s. 560.
J. Habela, op. cit., s. 560 tamĪe odesáanie do Ĩródeá.
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z Ċ Ğ ü IV

KoĞcióá parafialny p.w. Ğw. Stanisáawa Biskupa
i MĊczennika

S

karby architektury, które są obecnie trwaáymi Ğladami
kultury materialnej, stanowią nierozerwalny element
ziemi kociewskiej wkomponowany w jej krajobraz.
Na tle wyrazistego nieba szczyty wieĪ koĞcioáów, dachy paáaców i dworów szlacheckich, mieszczaĔskich kamieniczek,
czy teĪ zwykáych cháopskich domostw, rysowaáy przestrzeĔ
zamkniĊtą w obszarze ich konstrukcji. Zabytkowe budowle
przetrwaáy wszystkie burze dziejowe i pomimo zmiennych
losów, dotkniĊte upáywem czasu nic nie straciáy ze swej wartoĞci. Te najstarsze i najpiĊkniejsze wciąĪ są podziwiane nie
tylko przez mieszkaĔców, ale takĪe przez turystów.
Pierwsze drewniane Ğwiątynie wznoszono w Polsce, jeĞli
nie równoczeĞnie z aktem chrystianizacji, to niewiele lat po
nim. Byáy to koĞcioáy skromne, z maáo odznaczającymi siĊ
wieĪami, bez przybudówek i kaplic. Niestety, nie oparáy siĊ
upáywowi czasu, a takĪe licznym wojnom. Z kolei zachowaáy
siĊ juĪ nastĊpne z jesieni Ğredniowiecza i póĨniejsze, stawiane zgodnie ze zwyczajem na ich miejscu. Obecnie stanowią
one typowy element naszego krajobrazu. Niektóre z nich nie
przetrwaáy w pierwotnej formie i ulegáy pewnym przemianom. Decydowaáa o tym wytrzymaáoĞü budulca, naraĪonego
na dziaáanie róĪnych negatywnych czynników i dlatego wymagaáy one czĊstych napraw, nierzadko wymiany caáych elementów. Pewną rolĊ odgrywaáy gusta epok, z których kaĪda
staraáa siĊ zaznaczyü swoją obecnoĞü, jeĞli juĪ nie w ksztaácie
bryáy koĞcioáa czy jego wieĪy, to w áatwym do zmiany wystroju wnĊtrzu. Mimo to kociewskie Ğwiątynie, zarówno te ze
schyáku Ğredniowiecza, jak i nieco póĨniejsze ocaliáy wáasne,
charakterystyczne dla regionu cechy. Są przede wszystkim
w nadzwyczaj harmonijny sposób zestrojone z otaczającym
je krajobrazem, niejako wtopione w jego przyrodĊ. Uroda
i wáasny styl uderza takĪe w kaĪdym detalu, ksztaátowanym
w ciągu wielu wieków przez fundatorów, budowniczych
i wiernych. Aby prawdziwie odczuü ich piĊkno, zasmakowaü
w nim, zrozumieü przekaz twórców, naleĪy te koĞcioáy odwiedziü. Sáowa przedstawione poniĪej niech bĊdą kolejną lekcją
historii, gdzie opisano dzieje oraz zaprezentowano urodĊ subkowskiej Ğwiątyni. Zbiór informacji powinien speániü rolĊ maáego turystycznego przewodnika.
Ogromna jednonawowa bryáa koĞcioáa wraz z masywną
wieĪą w intensywnym czerwonym kolorze stanowi doskonaáy punkt orientacyjny dla podróĪnych, poruszających siĊ
w dáugich kolumnach pojazdów samochodowych wzdáuĪ
drogi krajowej nr 1. Dominującym elementem jest kwadratowa wieĪa murowana z cegáy gotyckiej, nakryta czterospadowym dachem namiotowym z dachówką holenderką. Na
niej zamontowano metalowy wiatrowskaz z chorągiewką,
na której widoczne są cyfry 1847. Jest to data przeprowadzonego remontu. Trójstopniowe przypory wzmacniają jej dwa
naroĪniki. Na wyĪszych kondygnacjach we wnĊtrzu mieĞci
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siĊ takĪe zegar. Na olbrzymim mechanizmie, wykonanym
rĊcznie przez mistrzów rzemiosáa kowalskiego, odciĞniĊto
cyfry 1686, które oznaczają datĊ jego naprawy. NiegdyĞ
odmierzaá on páynący nieustannie czas. Zgodnie z opinią
ekspertów zegar subkowski uznano za jeden z najwiĊkszych
tego typu w Europie. Do wieĪy przylega duĪa bryáa architektoniczna koĞcioáa o jednonawowej konstrukcji, zwieĔczona dwuspadowym wysokim dachem z holenderką. Jest
on áącznikiem z elewacją szczytową prezbiterium, której
wierzchoáek ozdobiono trzema pasami blend o zmniejszającej siĊ liczbie. Pierwszy posiada piĊü elementów w dolnym
pasie, trzy w Ğrodkowym i jeden, który wieĔczy szczyt. Poszczególne blendy są oddzielone pionowo wznoszącymi siĊ
ku górze ceglanymi sterczynami. SzeĞü z nich rozpoĞciera
siĊ nad krawĊdzią szczytu. KaĪda z dwóch bocznych elewacji nawy gáównej posiada po piĊü dwustopniowych przypór,
pomiĊdzy którymi znajdują siĊ ostroáukowe otwory okienne i po jednej ceglanej przybudówce z pulpitowym dachem
z holenderką. Na jednej ze Ğcian zewnĊtrznych wmurowano
w 1675 roku zegar sáoneczny.
Wygląd Ğwiątyni opisany powyĪej przedstawia rzeczywisty stan, który w ciągu mijających wieków nie ulegaá
wiĊkszym zmianom. W oparciu o zapis archiwalny moĪna
porównaü obraz wspóáczesny z tym, co widzieli nasi poprzednicy ponad dwieĞcie lat temu. Sáowa spisane w 1780
roku przenoszą nas w przeszáoĞü. Oto wynik obserwacji
ich autora: KoĞcióá parafialny subkowski, caáy murowany
krzyĪackiej roboty którego mury stare i mocne, zewnątrz
filarami okoáo opatrzony, caáy dachówką pokryty, na dwa
chory podzielony, u tego wieĪa jest murowana, wzaiemnie
filarami dwiema zewnątrz utwierdzona, znaczney wielkoĞci,
dachówką pokryta, bez kopuáy, w której są dzwony trzy wielkie, ĞwiĊcone y gáoĞne. Dach caáy zupeánie, mury Īadney nie
podpadają ruinie. Autor nie pominąá równieĪ opisu okien,
których (...) w tym koĞciele 5, obszernych y caáych, w mniejszym chorze są 2 po tey stronie, która ku poáudniowi dąĪy,
w wiĊkszym dwa takĪe ku poáudniowi, a jedna za wielkim
oátarzem na wschód.
Pierwotnie zamierzano zbudowaü koĞcióá trójnawowy.
JednakĪe pod koniec XIV wieku nie kontynuowano juĪ dalszych prac i sklepienie konstrukcji pokryto przypuszczalnie
prostym sufitem z desek. Dlatego teĪ z tego okresu pochodzą
powyĪsze elementy wraz z wieĪą. Istnieją duĪe rozbieĪnoĞci
form – od prostej nawy gáównej do wspaniaáych gotyckich
ostroáukowych gwiaĨdzistych sklepieĔ z bogatym uĪebrowaniem, opartym na masywnych konsolach w prezbiterium.
Zatem od tej czĊĞci zakrystii, skarbca oraz przedsionka,
z którego prowadzą krĊte schody do wyĪszej kondygnacji
nad prezbiterium, rozpoczĊto budowĊ Ğwiątyni. Miaáo to
miejsce okoáo roku 1300. Dokument z 3.06.1301 roku, czyli
przywilej lokacyjny wystawiony przez biskupa Gerwarda,
zawiera informacjĊ, Īe juĪ wtedy funkcjonowaá koĞcióá murowany z czerwonej cegáy pod wezwaniem ĝwiĊtego Stani-
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sáawa, biskupa i mĊczennika. Jednak pierwsza
wzmianka o Ğwiątyni subkowskiej pochodzi
z roku 1224 i zapewne wówczas byáa to konstrukcja drewniana. Ponownie moĪna odwoáaü
siĊ do Ĩródeá archiwalnych, gdzie wystĊpuje
opis nawy gáównej oraz prezbiterium i na jego
podstawie dokonamy porównania z wczeĞniej
przytoczonym fragmentem: sufit jest murowany, sklepiony y wybielany, a w wiĊkszym z desek zbity, gáadki, pobielany. Sciany pobielane
y zupeánie caáe.
KaĪdy mógá w dowolnej chwili skorzystaü
z pobytu w Ğwiątyni, oddając czeĞü Bogu poprzez modlitwĊ, czy teĪ udziaá we mszy ĞwiĊtej. Aby znaleĨü siĊ w jej wnĊtrzu, naleĪaáo
otworzyü jedno z dwojga drzwi. DwieĞcie lat
temu tak je opisaá wizytator: (...). Wchod do
tego koĞcioáa jest ieden z wieĪy, gdzie jest drzwi
dwoie mocnych, z których pierwsze zamykają
siĊ káotką, a drugie z koĞcioáa jest z tey strony
od poáudnia, gdzie jest babiniec murowany, dachówką pokryty, z którego idą drzwi do koĞcioáa mocne na zamek mocny y káotką zamykają siĊ z zawiasami
Īelaznemi. W porównaniu z osiemnastowiecznym zapisem
nie zaszáy zatem Īadne istotne zmiany w ich rozmieszczeniu i kaĪdy wierny moĪe w tych miejscach przekroczyü próg
Ğwiątyni, poruszając siĊ po kamiennej posadzce, która jest
(...) tak w maáym iako y wielkim chorze flizami wykáadana
i dalej (...) do tego schody z mniejszego choru idą kamienne.
Wchod wielkim kamieniem z czterema gryffami po rogach
mających nakryty. PowyĪsze cytaty pochodzą z poznanego
juĪ wczeĞniej Ĩródáa.
We wnĊtrzu koĞcioáa o dáugoĞci 28,6 metra i szerokoĞci 8,9 metra znajdują siĊ bogate zabytkowe zbiory sztuki
sakralnej, gáównie z epoki baroku i rokoka. Istnieje charakterystyczny podziaá na prezbiterium i nawĊ gáówną.
ħródáa archiwalne okreĞlają je mianem „chor” i w zaleĪnoĞci od sytuacji jest on „mniejszy” lub „wiĊkszy”. StrefĊ
podziaáu wyznacza facjata. Na niej to spoczywa drewniany
áuk (arcus), nad którym przedstawiono grupĊ UkrzyĪowania z postacią Jezusa Chrystusa na krzyĪu w czĊĞci Ğrodkowej. WielkoĞü krzyĪa jest dostosowana do przestrzeni,
obejmującej wierzchoáek áuku prezbiterialnego oraz czĊĞci
sufitu nawy gáównej, do którego przylega. Jednolita barwa malowideá Ğciennych wokóá figury ukrzyĪowanego
Chrystusa wprowadza odpowiedni element harmonii. PoniĪej symetrycznie po obu stronach umieszczono postacie
NajĞwiĊtszej Maryi Panny, Ğw. Jana Ewangelisty i dwóch
innych ĞwiĊtych. Ponownie odwoáamy siĊ do osiemnastowiecznego zapisu, gdzie przytoczony zostanie odpowiedni
fragment o tym mówiący: Na dwa chory ten koĞcióá dzieli
facyata, która okoáo muru idąc u góry spoiona, wyprowadzona aĪ do wierzchu dachu, na tey facyacie jest arcus
(áuk) z drzewa wyrobiony, na którym Pan Jezus na KrzyĪu,
NayĞw. Marya Panna, S. Jan y dwa insze figury malowane i wyzáacane. Ponadto Ĩródáa archiwalne z 1780 roku
podają informacjĊ, Īe w Ğrodkowej czĊĞci nawy gáównej
umieszczono mosiĊĪną koronĊ z szeĞcioma lichtarzami,
wiszącą na Īelaznym áaĔcuchu. Do czasów wspóáczesnych
zachowaáy siĊ jeszcze dwa z nich. Wykonano je z brązu
w 1701 roku. Natomiast w prezbiterium zawieszono lampĊ pobielaną, wykonaną w nowatorskim wówczas stylu.
Zapis kronikarski przytoczony w tym miejscu potwierdza
te sáowa: Na Ğrodku koĞcioáa tego w chorze wiĊkszym wisi
korona mosiĊĪna z 6 lichtarzami mosiĊĪnymi, na Īelaznym
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áaĔcuchu, w mniejszym chorze wisi lampa z blachy pobielana nowomodnej roboty.
Najcenniejszymi zabytkami sztuki sakralnej Ğwiątyni
są oátarze. SpoĞród szeĞciu trzy znajdują siĊ przy wschodniej Ğcianie prezbiterium. Powstaáy w 1. poá. XVIII wieku
w warsztatach pomorskich artystów. Wystrój szaty architektonicznej ukierunkowany na styl barokowy upiĊkszono róĪnorodnymi elementami dekoracyjnymi. WĞród nich
nie zabrakáo rzeĨb wyobraĪających liĞcie akantu, wstĊgi,
kampanule*, kwiaty stylizowane czy teĪ pompony. Mensa
i dwukondygnacyjne retabulum z uszakami i zwieĔczeniem
tworzą ten sam schemat konstrukcyjny wzbogacony drewnianymi polichromowanymi i záoconymi elementami, które
wypeániają caáą wolną przestrzeĔ. Cennym uzupeánieniem
jest róĪnorodny zbiór ikonograficzny. Wizja opisu oátarzy
ukazuje bogaty i niezwykle upiĊkszony wystrój rzeĨbiarski
i malarski przedstawionych obiektów. Są to zatem zabytki
o duĪej wartoĞci artystycznej i jako eksponaty sztuki sakralnej, pomimo upáywu lat, nic nie straciáy z blasku swojej dawnej ĞwietnoĞci, co potwierdzą póĨniej przytoczone
cytaty. Z niezwykáą pieczoáowitoĞcią poddano je ostatnio
konserwatorskim zabiegom renowacyjnym. W tym miejscu
nie moĪna pominąü twórcy sukcesu, a jest nim wieloletni
proboszcz parafii subkowskiej ks. kanonik Feliks Kamecki,
który mógá sprostaü temu zadaniu przy wydatnej pomocy
wiernych.
Oátarz gáówny znajduje siĊ na specjalnym podwyĪszeniu,
a prowadzą do niego drewniane stopnie. Na nim ustawiono páaskorzeĨbione antepodium o symbolicznej dekoracji,
nawiązującej do starotestamentowej idei Ofiary. NastĊpny
poziom tworzy murowana mensa pokryta obrusami, gdzie
niegdyĞ byáo osiem Ğwiec oraz záocony krucyfiks. Unikatem
na skalĊ województwa pomorskiego jest niewątpliwie tabernakulum, zwieĔczone podstawą tronu wystawienia adorowaną przez dwa anioáy. Ponadto zachowaáy siĊ jeszcze dwa
szafkowe relikwiarze. Wizerunek Ğw. Stanisáawa wskrzeszającego Piotrowina udostĊpniono w formie obrazu. Zajmuje
on centralną czĊĞü oátarza i jest ĞciĞle związany z wezwaniem koĞcioáa. Obok barwnego páótna ustawiono dwie figury: Jana Chrzciciela i Ğw. Tomasza. Na wyĪszej kondygnacji
oátarza zawieszono drugi obraz, który ukazuje „KoronacjĊ
NajĞwiĊtszej Maryi Panny”. Po obu jego stronach znajdują
siĊ unikatowe rzeĨby biskupów Wojciecha i Mikoáaja, które
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uzupeániają wystrój. Odpowiednio wkomponowane i otoczone bogatą ornamentyką arcydzieáa sztuki malarskiej eksponowane w oátarzu gáównym reprezentują wysoki poziom
artystyczny jako przykáad stylu barokowego. Wykonano je
w 2. poá. XVIII wieku. Herb rodowy biskupa Krzysztofa
Szembeka jest swego rodzaju unikatem, który zdobi nastawkĊ. Wymieniony hierarcha koĞcielny byá fundatorem
oátarza, który zostaá wykonany w 1728 roku. Retrospekcja
wydarzeĔ ponownie przenosi nas do roku 1780, kiedy to
widzimy oátarz oczami innego autora: (...) Oátarz wielki,
piĊkney roboty y rĪniĊcia wysokoĞci znaczney, obszernoĞci proporcyonalnej, wyzáacany y malowany, w którym jest
obraz S. Stanisáawa Biskupa Piotrowina Wskrzeszającego,
piĊknego malowania, u wierzchu zaĞ obraz S. Troycy Koronującey NayĞ. PannĊ. Osoby u tego oátarza na niĪszym
postumencie S. Jana Chrzciciela y S. Tomasz Apost. na wyĪszym zaĞ S. Wojciecha y S. Mikoáaja Biskupów. Cymborium
stoi na tym oátarzu, wewnątrz zupeánie wyzáacane, roboty
dosyü piĊkney malowane i wyzáacane, u którego drzwi mocne, zamkiem opatrzone wzaiemnie mocnym. ĝwiece na tym
oátarzu stoi osm. Krucyfiks wyzáacany. Mensa pokryta obrusami, murowana. Gradusy przed tym oátarzem dobre, caáe
z drzewa robione.
Dwa oátarze boczne pochodzą z tego samego okresu, co
oátarz gáówny, czyli z lat dwudziestych XVIII wieku. Usytuowano je w prezbiterium. Odznaczają siĊ póĨnobarokową
dekoracją i urozmaiconym wystrojem rzeĨbiarskim. Zostaáy
wykonane przez róĪnych autorów. DuĪą wartoĞü artystyczną
prezentują obrazy z górnych kondygnacji oátarzy. Powstaáy
one okoáo roku 1726. W oátarzu póánocnym p.w. Ğw. Franciszka Ksawerego umieszczono páótno, które przedstawia
„KomuniĊ Ğw. Stanisáawa Kostki”. Z kolei w poáudniowym
p.w. Dzieciątka Jezus uwzglĊdniono postaü „Chrystusa
u sáupa”. Pierwotne obrazy z dolnych kondygnacji wymieniono w 1. üw. XIX wieku, ale zachowano jednak historyczne wezwanie patronów zabytkowych obiektów.
Oátarz boczny p.w. Ğw. Franciszka Ksawerego zostaá
ufundowany w 1726 roku przez staroĞcinĊ subkowską MariannĊ Blahr. Podczas wizytacji przeprowadzonej w 1780
roku odnotowano na jego temat nastĊpujące sáowa: Po prawej stronie tego oátarza w koĔcu stoi oátarz S. Ksawerego roboty snycerskiej malowany i wyzáacany, w którym iest obraz
tegoĪ ĞwiĊtego, na którym krucyfix, Ğwiec dwie woskowych
z lichtarzami, stoi u tegoĪ pokryty, pod którym iest schowanie, gradusy dobre z desek. Nie pominiĊto równieĪ oátarza
p.w. Dzieciątka Jezus, o którym napisano: Po lewej stronie
wielkiego oátarza drugi oátarz podobny temu, Nays. Imienia
Jezus snycerskiej roboty, malowany czerwono y wyzáacany,
w którym iest obraz NayĞ. Imienia Jezus piĊknie malowany,
z srebrną koroną, dwie Ğwiece y krucifix w Ğrodku mający,
stoi pokryty, gradusy niskie z desek.
W prezbiterium umieszczono jeszcze jeden oátarz boczny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Znajduje siĊ
on po stronie póánocnej naprzeciw drzwi wejĞciowych.
Jego fundatorem byáa rodzina Paáuckich. Ponownie zostanie przedstawiony opis z 1780 roku: W tym samym chorze
po prawej stronie wielkiego oátarza, naprzeciwko drzwi
z babiĔca idących stoi oátarz Nays. Panny Maryi nowy, roboty piĊkney i nowomodney tego roku od W Jmc Pan. Paáuckich sprawiony, w którym jest obraz Nays. Maryi Panny
wokoáo tajemnice róĪaĔca mający malowane, na tym oátarzu stoi Ğwiec cztery, krucyfix, obrusami pokryty y gradusy
nowe mający.
W nawie gáównej umieszczono jeszcze dwa oátarze. Jeden z nich poĞwiĊcono Ğw. Rochowi i jego teĪ wizerunek
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widnieje w dolnej kondygnacji. Drugi z kolei ma za patrona
Michaáa Archanioáa. JuĪ w XVIII wieku stwierdzono, Īe ich
powierzchnie pokryto záoceniami, a na kaĪdym z nich ustawiono dwie Ğwiece i jeden krucyfiks. Sáowa z dokumentów
archiwalnych ponownie przenoszą nas w przeszáoĞü i przekazują nastĊpujące informacje na ten temat: W drugim chorze po prawej rĊce wielkiego oátarza w rogu schodzących siĊ
murów jest oátarzyk S. Rocha malowany biaáo y wyzáacany,
w którym iest obraz tegoĪ ĞwiĊtego, iest pokryty zwyczajnie,
Ğwiec na nim dwie y krucyfix. Po lewej rĊce wielkiego oátarza w tym Īe samym chorze stoi oátarz S. Michaáa Archanyoáa snycerskiej roboty, malowany y wyzáacany, w którym jest
obraz tegoĪ ĞwiĊtego, stoi u tego oátarza pokryty obrusami,
z dwiema Ğwiecami y krucifixem.
Do wyposaĪenia koĞcioáa naleĪy rokokowa ambona,
którą umieszczono pomiĊdzy prezbiterium a nawą gáówną.
Nad nią znajduje siĊ kopuáa. Wykonano je w latach 17721780 za rządów proboszcza subkowskiego ks. Wincentego
Ignacego Schultza. Caáą konstrukcjĊ drewnianą polichromowano záoconymi detalami snycerskimi, które zdobią okreĞlone fragmenty powierzchni. Na tak zwanym koszu, gdzie
staá kaznodzieja ukazano figury ewangelistów. ĝwiĊty Jan
w prawej dáoni trzyma gĊsie pióro, w lewej wielką otwartą
ksiĊgĊ. Z lewej strony postaci, u doáu, wychyla siĊ gáowa
oráa – atrybut apostoáa. W drugiej kwaterze umieszczono
Ğw. Mateusza. W prawej ugiĊtej w áokciu rĊce trzyma gĊsie
pióro, lewą rĊką przyciska do siebie otwartą ksiĊgĊ. Balustrada osáaniająca schody równieĪ zawiera záocone elementy
figuralne. ZwieĔczeniem ambony jest baldachim, który tworzy jakby bogato strojoną koronĊ z zawieszoną od strony kosza posrebrzaną goáĊbicą. Wymienione obiekty pomalowane
na biaáo w 1954 roku zastąpiono czerwono-mahoniową olejną polichromią. Obecnie przywrócono jej pierwotny wygląd.
Ponownie odwoáajmy siĊ do osiemnastowiecznego zapisu:
Ambona w tym koĞciele przy facyacie, która dwa chory dzieli, postawiona, piĊknej roboty malowana biaáo y wyzáacana,
nad tą jest kopuáa piĊknej roboty y podobnieĪ wyzáacana
y malowana.
W XVIII wieku naprzeciw ambony byáa ustawiona
chrzcielnica. Obecnie znajduje siĊ ona przy oátarzu Matki
BoĪej Nieustającej Pomocy. Ma ksztaát czworoĞciennej wazy
na wysokiej nóĪce z nakrywą zdobioną festonami kwiatów
i ornamentem rocaille**. Po bokach draperie przylegają do
Ğcianki tylnej, która jest ozdobiona páaskorzeĨbą przedstawiającą Chrzest Jezusa w Jordanie. Baldachim ma páaski
ksztaát, obwiedziony lambrekinem z aĪurową koroną, utworzoną z ornamentu rocaille. Pod baldachimem podwieszono
goáĊbicĊ w promieniach. Prowadzący wizytacjĊ w 1780 roku
w taki oto sposób ją opisaá: Chrzcielnica, która naprzeciwko ambony przy facyacie choru tego koĞcioáa dzielącey stoi,
u której iest kopuáa podobna wcale kopule ambony y tak wysoko iak kopuáa ambony nad chrzcielnicą wisi, naczynia do
wody w teyĪe chrzcielnicy kamienne, zamek mocny, na facyacie teyĪe jest S. Jana Chrzciciela chrzczącego Pana Jezusa
figura rĪniĊta y malowana peráowo y wyzáacana, kiedy siĊ
otwiera, tedy wieko owąĪ pokrywające posuwa siĊ do góry,
a Duch S. w postaci goáĊbiey spuszcza siĊ w dóá. ChrzcielnicĊ wykonano w stylu rokoko w 1779 roku. Jej fundatorem byá proboszcz subkowski ks. Wincenty Ignacy Schultz.
Jemu równieĪ koĞcióá zawdziĊcza wykonanie: opraw sklepu,
posadzki kamienney, áawek y konfessyonaáów, organów pomalowania y chorze, jest sprawiona czĊĞcią skáadek parafii,
czĊĞcią z przyáoĪenia Jego.
W XVIII wieku chrzcielnica, tak jak i zegar Ğcienny,
znajdowaáa siĊ naprzeciw ambony, co odzwierciedla zapis:
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Zegar Ğcienny iest takĪe w tym koĞciele y w mnieyszym chorze naprzeciwko ambony wisi. W nawie gáównej ustawiono
dwa bliĨniacze dĊbowe konfesjonaáy, które umieszczono po
przeciwlegáych stronach. Są datowane na lata siedemdziesiąte XVIII wieku. Posiadają skromny wystrój snycerski.
Warto zwróciü uwagĊ na misternie wyrzeĨbione aĪurowe
kratki w bocznych Ğcianach konfesjonaáu, przez które odbywa siĊ spowiedĨ. Przed renowacją, jaka miaáa miejsce
w ostatnim czasie, malowano je jednolitą olejną farbą w kolorze ciemnobrązowym. Ponownie odwoáajmy siĊ do znanego juĪ nam dokumentu: Konfessyonaáy dwa dembowate
piĊknego fasonu nie malowane iednak, z których ieden po
iedney, a drugi po drugiey stronie w tymĪe koĞciele naprzeciwko siebie stoją.
Wierni mogli skorzystaü z áawek. W nawie gáównej byáo
ich dwanaĞcie z kaĪdej strony, natomiast w prezbiterium
w dwóch rzĊdach ustawiono po piĊü. Aby pozostawiü wolną
przestrzeĔ, posiadaáy nieco mniejsze wymiary. Wykonano je
z dĊbowego drzewa ozdobionego specjalnymi naszywkami
z jednej strony, o czym jest mowa w nastĊpnych wersach:
àawki w wiĊkszym chorze stoją dwiema rzĊdami, których iest
po kaĪdej stronie numr: 12, od muru odsuniĊte, aby miejsce
wygodne do odprawiania processyi w koĞciele bydz mogáo,
te áawki są dembowe, piĊkney roboty, wraz z wyszywkami po
iedney stronie, w drugim chorze podobneĪ áawki stoją, lecz
ich iest tylko po kaĪdej stronie 5, y mnieysze, a to dla tego,
aby zbytecznie miejsca w koĞciele nie zabieraáy.
Na Ğcianach Ğwiątyni zawieszono kilka obrazów znacznej wielkoĞci, jak i teĪ przedniego malowania. Wszystkie
byáy oprawione w ramy. Ponadto wĞród wyposaĪenia wymieniono zacheusze z lichtarzami do Ğwiec. Ponownie odwoáamy siĊ do dokumentu z 1780 roku, gdzie zanotowano:
Obrazów przedniego malowania y dosyü znacznej wielkoĞci
jest 12 Apostoáów SS. S. Xawerego, S. Jana Nepomucena,
NayĞ. Panny y Pana Jezusa, te wszystkie w ramy oprawne
wiszą porządnie na Ğcianach w tymĪe koĞciele, niĪey zaĞ
tychĪe SS. dwunastu Apostoáów jest Zacheuszów z lichtarzami do Ğwiec ustawiania wprawionemi odmalowanych 12.
Zachodnią czĊĞü nawy gáównej wypeániaá chór, siĊgający
obu stron koĞcioáa. Odznaczaá siĊ duĪą obszernoĞcią i „modnym fasonem”. Budowla zostaáa wyposaĪona w dwunastogáosowe organy. Ich powierzchniĊ ozdobiono kunsztownymi záoceniami i peráową farbą. Zapis osiemnastowieczny
przedstawia to w nastĊpujący sposób: Organy wspaniaáe
z 12 gáosami, malowane y wyzáacane. Chor takĪe obszerny,
modnego fasonu, którego Ğrodek y koĔce są wypuszczone na
koĞcióá, od iedney strony aĪ do drugiey siĊ ciągnie, malowany iak organy peráowo y podobnieĪ wyzáacany.
Do póánocnej Ğciany prezbiterium przylega zakrystia,
zbudowana, tak jak i ta czĊĞü koĞcioáa, na początku XIV
wieku. Z wizytacji przeprowadzonej w 1780 roku zachowaá
siĊ dokáadny jej opis, który mówi: Zakrystya w bok wielkiego oátarza po tey stronie na póánoc stoi, murowana, dachówką pokryta, do którey drzwi jedne z koĞcioáa naprzeciw wielkiego oátarza idą mocne, zawiasami Īelaznemi y zamkiem
opatrzone, w tej iest sufit murowany sklepiony pobielany,
posadzka cegáą wykáadana. Stóá w którym są dwie szafki do
chowania bielizny koĞcielney, nad tym krzyĪ. Szafki w murze
są dwie, jedna do chowania olejów S. a druga do chowania
kielichów, soli do Chrztu Ğw. Okno jedne mizerne Īelaznemi
prĊtami opatrzone, po obydwóch stronach tego wiszą zwierciadáa. Idą takĪe drzwi nieznane (ile Īe obrazem zasuwane
bywają) do skarbca, który pod jednym dachem z zakrystyą
zostaie, cegáą wykáadany, sufit sklepiony murowany, y okno
kratami Īelaznemi opatrzony mający, w którym jest szafka
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do chowania Religniów y skrzynia Īelazem oprawna do chowania pieniĊdzy koĞcielnych y brackich.
Pod warstwą kamiennej posadzki ukryta jest podziemna
krypta. DostĊpu do niej broni kilkusetkilogramowa páyta.
Dopiero po jej odsáoniĊciu i pokonaniu schodów prowadzących na niĪszy poziom rozpoĞciera siĊ przed obserwatorem
wolna przestrzeĔ niewielkiego korytarza i pomieszczenia.
W ich wnĊtrzu znajduje siĊ okoáo dwudziestu trumien. WiĊkszoĞü z nich zachowaáa siĊ w dobrym stanie. Wykonano je
ze zwykáego niebarwionego drewna. Z kolei na niektórych
moĪna dostrzec Ğlady pierwotnej granatowej i zielonej farby.
Na wszystkich wiekach nabito miedziowymi üwiekami znaki krzyĪa i IHS. PowierzchniĊ kilku trumien oznaczono rzeĨbionymi literami. Na podstawie archiwalnych dokumentów
oceniono, Īe czĊĞü z nich pochodzi z XIX wieku, a niektóre
są zapewne jeszcze starsze, poniewaĪ zapis z wizytacji przeprowadzonej w 1780 roku potwierdza fakt istnienia krypty
i mówi o niej tak: Sklep w wiĊkszym chorze z fundamentu
murowany, który siĊ po caáym wiĊkszym chorze rozciąga.
Istnieje równieĪ hipoteza, Īe niegdyĞ podziemne korytarze
áączyáy koĞcióá z biskupim paáacem, a nawet wiodáy one
w kierunku Radostowa. W tej chwili nie rozwiąĪemy owej
zagadki historycznej, ale wraz z upáywem czasu ten moment
zapewne nastąpi.
Wielka ceglana budowla sakralna otoczona jest gotyckim
murem. Z obu stron, na wprost elewacji szczytowych, wykonano ozdobną bramĊ z trzema wejĞciami ostroáukowymi:
gáównym i dwoma bocznymi. Od strony ulicy Zamkowej
istnieje mniejsza ostroáukowa brama. Metalowe elementy
jej wykutych po mistrzowsku ruchomych krat nie tylko zachwycają swym wyglądem, ale takĪe umoĪliwiają bezkonfliktowe przekroczenie okreĞlonej przestrzeni. W jej obrĊbie
znajduje siĊ przykoĞcielny cmentarz z cennymi nagrobkami.
W jego póánocno-zachodnim naroĪniku usytuowano w 1914
roku kostnicĊ. PomiĊdzy wymienionymi architektonicznymi obiektami rosną stare drzewa. Zachowaá siĊ oryginalny
zapis, do którego odwoáamy siĊ ponownie: Cmentarz caáy
murem opasany, trzy wchody mający, jeden od wschodu,
drugi od poáudnia, trzeci od zachodu. Przy kaĪdym wchodzie są dwa filary murowane do których są kradki iedne do
zamykania a drugie w ziemi, które bronią wchodu na tenĪe
cmentarz zwierzĊtom.
Kociewie to nasza „maáa ojczyzna”. Aby ją kochaü, trzeba ją poznaü i to nie tylko taką, jaka jest dzisiaj, ale równieĪ
taką, jaka byáa przed wiekami. Archiwalnemu dokumentowi i jego autorowi zawdziĊczamy wĊdrówkĊ w czasie
i przestrzeni. CofnĊliĞmy siĊ do przeszáoĞci o ponad dwieĞcie lat do roku 1780. W przedstawionym opisie porównaliĞmy czasy minione ze wspóáczesnoĞcią. KaĪdy z autorów
zastosowaá inne sáowa dla okreĞlenia widzianego przedmiotu. Dziwiü mogą uĪyte w tekĞcie wyraĪenia archaiczne, których nie spotyka siĊ juĪ w jĊzyku polskim. Zasady osiemnastowiecznej pisowni są odmienne od obecnej, ale pomimo
tych róĪnic wnikliwy obserwator dostrzeĪe zapewne podobieĔstwo w opisie subkowskiego koĞcioáa i elementów jego
wyposaĪenia.
Kampanula – motyw dekoracyjny záoĪony z kwiatów w ksztaácie
dzwonka, zwróconych w dóá. NajczĊĞciej w formie zwisu záoĪonego
z kwiatów o stopniowo zmniejszających siĊ kielichach, przybiera teĪ
postaü girlandy.
Rocaille – ornament rokokowy. Pojawiá siĊ okoáo 1730. Wyglądem
naĞladuje muszle (stąd zwany czasem ornamentem muszlowym). Stosowany byá w dekoracjach architektonicznych, wystroju wnĊtrz, rzemioĞle artystycznym.

Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Z PRZESZãOćCI REGIONU

TADEUSZ WRYCZA

Reminiscencje nad odrodzeniem
Īeglugi Ğródlądowej w delcie Wisáy

c z Ċ Ğ ü III (ostatnia)

Co dalej z drogami wodnymi w regionie

J

aki los czeka Ğródlądowe drogi wodne w regionie pod
szyldem Nadministerstwa ĝrodowiska w najbliĪszych
latach trudno przewidzieü. Byü moĪe samorządy lokalne wymuszą na wáadzach centralnych zmianĊ w zakresie ich organizacyjnego podporządkowania. Na przykáad
zmiany Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krajowy
Urząd Gospodarki Wodnej bezpoĞrednio podporządkowanego Prezesowi Rady Ministrów. Jak dotąd wszelkie dziaáania
róĪnych organizacji pozarządowych, naukowo-technicznych i samorządów nie odniosáy poĪądanych efektów i są
wrĊcz ignorowane przez kolejnych rządzących. Za to roĞnie
biurokracja, zagroĪenie powodziowe oraz narastają straty.
CóĪ, Polska bogata zapáaci za wszystko! Oby niechlubne
przysáowie: Mądry Polak po szkodzie w tym zakresie siĊ nie
speániáo, a Królowa Rzek Polskich Wisáa nie wymierzyáa
nam tragicznej lekcji. Tak pisaáem w kwietniu br.! Królowa
wymierzyáa srogą nauczkĊ, ale czy z tej lekcji Rząd RP wyciągnie w koĔcu wnioski?
Warto przytoczyü w tym miejscu opiniĊ profesora Marka
Michalskiego z Akademii Morskiej w Szczecinie, Ğwiadczącą
co Polska straciáa nie doceniając znaczenia posiadania sprawnych Ğródlądowych dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej:
DziĊki drodze wodnej E 70 uzyskuje siĊ poáączenie
Szwajcarii, Francji, Luksemburga, Belgii, Holandii, Czech
i Niemiec z Polską od strony zachodu, a od wschodu z Królewiecką enklawą Rosji, Litwą i póánocną czĊĞcią Biaáorusi.
Na konferencji „Water way futures” odbytej we wrzeĞniu
1999 roku w Müggelesee, Sekretarz Generalny Europejskiej
Unii Transportu Rzeczno-Morskiego doc. dr Heinz Rentner
stwierdziá, Īe najwaĪniejszym partnerem dla niemieckiej
Īeglugi Ğródlądowej jest Rosja, a droga do niej prowadzi
przez PolskĊ. Gdyby polskie wáadze nie dostrzegáy tej szansy, Niemcy znajdą inne rozwiązanie. Autor pragnie dodaü ze
swej strony, Īe nastĊpne pokolenia Polaków nigdy nie darowaáyby wspóáczesnym zaprzepaszczenia takiej okazji do
rozwoju gospodarczego.
Te zapóĨnienia muszą byü nadrobione, jeĞli Polska chce
pozostaü w grupie krajów rozwiniĊtych, a nie cofaü siĊ
w kierunku „Trzeciego ĝwiata”. I dalej czytamy:
PaĔstwa UE szeroko propagują ideĊ stosowania statków rzeczno-morskich. Sądziü naleĪy, Īe to sprawa na jutro,
dziĞ bowiem trzeba unowoczeĞniü ĪeglugĊ Ğródlądową. DziĞ
trzeba podjąü wyzwanie związane z ogromem masy towarowej, która powinna przepáywaü przez PolskĊ z zachodu na
wschód i odwrotnie. Tranzyt to kura, która znosi záote jajka
i dlatego trzeba doáoĪyü wszelkich staraĔ, aĪeby te záote jajka pozostawaáy w Polsce.
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Zdaniem autora wáaĞciwe utrzymanie dróg wodnych,
to zakres dziaáania paĔstwa, natomiast flota Ğródlądowa,
stocznie, porty, mariny naleĪy pozostawiü róĪnym podmiotom gospodarczym. PaĔstwo, oprócz zarządzania drogami,
wodnymi powinno jedynie stworzyü warunki prawne dla rozwoju szeroko rozumianej Īeglugi Ğródlądowej6.
Niestety, po 10 latach, o czym juĪ wspomniaáem, Polska
w systemie sieci dróg wodnych jest biaáą palmą, a Armatorzy przestarzaáym taborem páywają po rzekach zachodniej
Europy, kontynuując ĪeglugĊ, aby od czasu do czasu moĪna
byáo o niej ponarzekaü nad jej losem. Czy naprawdĊ Polski
nie staü na godne miejsce Īeglugi Ğródlądowej w Europie?
Mógábym w tym miejscu przytoczyü dane ile byáo taboru
w przedsiĊbiorstwach Īeglugowych dawniej i dziĞ, ale nie
czyniĊ tego z uwagi na poraĪające liczby kompromitujące
nasz kraj. PragnĊ podkreĞliü, Īe takie materiaáy, postulaty,
uchwaáy i inne są znane Wáadzom, ale z reguáy ignorowane.

S

Strategie

trategii rozwoju dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej w skali kraju nie ma, a strategia gospodarki wodnej rozwóju dróg wodnych, opracowywana
przez Ministra ĝrodowiska, drogi wodne traktuje jak piąte
koáo u wozu!
Tak wiĊc wszelkiego rodzaju strategie i programy, masowo opracowywane w ostatnich latach przez samorządy lokalne, ukierunkowane są na rozwój turystyki wodnej, a przede
wszystkim na infrastrukturĊ lądowo-wodną z pominiĊciem
rzeczywistej rewitalizacji dróg wodnych i rozwój Īeglugi Ğródlądowej. Konferencja, zorganizowana przez UrzĊdy
Marszaákowskie Województwa Pomorskiego i WarmiĔskoMazurskiego dnia 21 kwietnia 2008 roku w GdaĔsku pt. Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wisáy poprzez rozwój
ĩeglugi ĝródlądowej, dostrzegáa wprawdzie nadmorskie poáoĪenie regionu i koniecznoĞü integracji gospodarki morskiej
z Īeglugą Ğródlądową oraz mankamenty w zarządzaniu drogami wodnymi, ale na tym – jak na razie – siĊ skoĔczyáo.
Owe urzĊdy marszaákowskie, wraz z samorządami lokalnymi, od kilku lat realizują skutecznie – wyáącznie infrastrukturĊ lądowo-wodną, mającą sáuĪyü równieĪ rozwojowi Īeglugi. O ile indywidualna turystyka wodna (rzeczna)
z roku na rok siĊ nasila, tak turystyka rzeczna (wodna)
w wymiarze masowym praktycznie w regionie nie istnieje.
Rodzą siĊ wiĊc merytoryczne pytania, a mianowicie:
1.Po co i dla kogo odbudowuje siĊ oraz buduje duĪym
kosztem infrastrukturĊ lądowo-wodną wzdáuĪ szlaków
wodnych w regionie, w tym przystanie dla statków?
2.Na czym polegaü ma rozwój Īeglugi Ğródlądowej w celu
rewitalizacji obszaru Delty Wisáy?
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dowanie 2 statków za 3 mln euro kaĪdy, a w pozostaáych
dwóch programach, w tym transgranicznym opiewającym
na 132 mln zá o statkach zapomniano.
Jak wspomniaáem, dziaáania na rzecz rzeczywistego rozwoju Īeglugi Ğródlądowej poprzez podjĊcie dziaáaĔ na rzecz
wybudowania statków, Stowarzyszenie Wisáa rozpoczĊáo
juĪ w 1999 roku, lecz jak dotąd nadal nic po WiĞle nie páywa! Jest natomiast piĊkny budynek „PrzystaĔ Rzeczna” z restauracją i kawiarnią przynoszące Gminie Miejskiej Tczew
przychód oraz nieudany pomost cumowniczy dla statków.
O slipie wolĊ nie wspominaü.

Dziaáania na rzecz odrodzenia Īeglugi

D

Jeden z rejsów statkiem „Saturn” (fot. powyĪej)
ks. Alojzego Kowalkowskiego (stoi w II rzĊdzie
w berecie) z máodzieĪą. Lata 30.
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Kowalkowskiego

Oczywistym jest, Īe wszystko co zaplanowano i juĪ wykonano w infrastrukturze lądowo-wodnej ma sáuĪyü równieĪ
statkom rzecznym, których nie ma! W grubachnych programach o ich wybudowaniu i dofinansowaniu w ramach rozwoju turystyki wodnej PĊtla ĩuáawska oraz w programie
transgranicznym Polska – Litwa – Rosja zapomniano!
ĩegluga to przewóz osób i towarów po Ğródlądowych
drogach wodnych bądĨ wytyczonych szlakach wodnych,
uprawiana za pomocą statków Ğródlądowych, pasaĪerskich
lub towarowych. Drogi wodne w regionie są wprawdzie zaniedbane, Ğwiecące pustkami!
Mam przed sobą trzy waĪne samorządowe materiaáy.
Pierwszy to komputerowy wydruk z lutego 2009 roku opublikowany przez miasto Nowa Sól pt. Projekt rozbudowy
i budowy dwóch statków wycieczkowych za 25 mln zá
– dziĊki Odrze moĪna tworzyü produkty turystyczne.
Drugi dokument to Program wspóápracy transgranicznej
Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 – Projekt Programu Operacyjnego (czerwiec 2008 – brak autora). Trzeci to projekt
PĊtla ĩuáawska – rozwój turystyki wodnej (2008 rok, wydanie Urząd Marszaákowski Województwa Pomorskiego
i WarmiĔsko-Mazurskiego).
WyĪej wymienione dokumenty mają Ğcisáy związek
z rozwojem dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej w delcie
Wisáy. Na Odrze w ramach 25 mln zá przewidziano wybu-

nia 27 czerwca 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Dorzecza Wisáy „Wisáa” O/Tczew i poparciem
Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej powoáany zostaá zgodnie z Ustawą z dnia 15.03.1933 roku o zbiórkach publicznych, Spoáeczny Komitet Budowy ĝródlądowego
Statku PasaĪersko-Wycieczkowego w Tczewie, któremu mam
zaszczyt przewodniczyü. Skáad osobowy stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji paĔstwowej i biznesu z siedmiu powiatów. Zabrakáo przedstawiciela Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie.
Gáównym celem dziaáania Komitetu jest aktywizacja
spoáeczeĔstwa Województwa Pomorskiego i zbiórka publiczna pieniĊdzy do puszek kwestarskich, skarbon i dobrowolnych wpáat na konto Komitetu jako jedno skromne Ĩródáo dofinansowania budowy statku oraz starania o wsparcie
finansowe z innych Ĩródeá, w tym z UE w celu wybudowania
do roku 2011 rzecznego statku pasaĪersko-wycieczkowego
o maáym zanurzeniu dla 120 pasaĪerów. (Rys. 3).
Idea ta, jak to zwykle bywa, cieszy siĊ szerokim poparciem wielu organizacji pozarządowych, biznesu i samorządów lokalnych. Ale to za maáo, aby statek wybudowaü!

Inne refleksje

K

omitet z samego początku zaáoĪyá tzw. sponsoring
firm, ale to oddzielny temat. Brak Īeglugi Ğródlądowej pogáĊbiá powszechnie panujący marazm, a istniejący stan na drogach wodnych uwaĪa siĊ za stan normalny, którego zmieniaü nie warto. Jest to idealna sytuacja dla
populistycznego dziaáania wszelkiego kalibru pseudoekologów pragnących zamieniü WisáĊ w skansen Europy.
Przytaczam tu znamienne zdarzenie z 2009 roku, Ğwiadczące najlepiej o ochronie Ğrodowiska.
i Masowe ĞniĊcie ryb na Zbiorniku ZegrzyĔskim i Narwi to m.in. brak ruchu statków po ww. akwenach, niezbĊdnego technicznego elementu potrzebnego do cyrkulacji
wody w rzekach. Ministerstwo ĝrodowiska zaniedbując
naleĪyte utrzymanie rzek i wprowadzając caákowity zakaz
wykonywania, m.in. na Bugu prac konserwacyjno-utrzymaniowych hoduje wodną
florĊ, która przy braku
cyrkulacji wody i w wyĪszych temperaturach rozkáada siĊ zabierając tlen
tak niezbĊdnie potrzebny
dla Īycia ryb. Innym negatywnym zjawiskiem wynikającym z braku Īeglugi na
rzekach jest tworzenie siĊ
Rys. 3. Przykáad sylwetki statku pasaĪersko-wycieczkowego dla delty Wisáy
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tzw. dennej podeszwy, co jak sama nazwa wskazuje hamująco wpáywa na infiltracjĊ wody. W naszym regionie rzeki na
szczĊĞcie mają poáączenie z Zatoką GdaĔską i Zalewem WiĞlanym i ryby same wiedzą kiedy i gdzie uciekaü. Ciekawe,
co na to ekolodzy i przyrodnicy?
iTo co Komitet w ramach prawa mógá wykonaü zostaáo
opracowane i rozpowszechnione wĞród samorządów lokalnych. Opracowano spoáecznie Program Budowy Produktu
Turystycznego DELTA WISàY w ramach rozwoju turystyki wodnej PĉTLA ĩUàAWSKA, w którym statek jest
przedmiotem budowy. WyĪej wymieniony Program wraz
z wnioskiem zgáoszeniowym przekazany zostaá do UrzĊdu
Marszaákowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w GdaĔsku
w celu wspólnej realizacji tego projektu. Mam nadziejĊ, Īe
praca ta nie poszáa na marne.
Jak dotychczas, jedynie Urząd Marszaákowski Województwa Pomorskiego podchodzi do sprawy budowy statku
powaĪnie, ale uwaĪa, Īe pomoc leĪy gáównie w gestii samorządów nadwiĞlaĔskich i nadzalewowych. Z tym nie jest na
dzieĔ dzisiejszy najlepiej, w czym upatrywaü naleĪy brak
zainteresowania rozwojem Īeglugi Ğródlądowej w regionie,
brak dobrej woli oraz chĊci do wspóápracy z Komitetem.
Ponadto lokalny partykularyzm bierze górĊ nad zdrowym
rozsądkiem, pomimo ustawowego nakazu wspólnego z organizacjami pozarządowymi rozwiązywania problemów
spoáecznych, a do takich m.in. naleĪy rozwój turystyki wodnej, w tym budowy statku.
W przedmiocie sprawy waĪna tu jest integracja samorządów lokalnych na rzecz budowy statku polegająca gáównie
na wybraniu spoĞród zainteresowanych samorządów koordynatora, którego zadaniem jest wyáącznie opracowanie
porozumienia okreĞlającego:
przeznaczenie wsparcia finansowego,
wysokoĞü wsparcia w roku,
formĊ i sposób rozliczenia.
Komitet gotowy jest do merytorycznej i efektywnej
wspóápracy.
iArmator to kolejny problem odstraszający samorządy
w celu podjĊcia mĊskiej decyzji o wsparcie finansowe budowy statku. Wobec tego, co to w ogóle jest Armator? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 roku
o Īegludze Ğródlądowej wynika, Īe: Armator to wáaĞciciel
statku lub osoba, która uzyskaáa od wáaĞciciela tytuá prawny
do wáadania statkiem we wáasnym interesie.
Oczywistym jest, Īe wáaĞciciel moĪe byü jednoczeĞnie armatorem. Aby sprawa byáa w peáni zrozumiaáa, a przez wielu
nie jest, dodatkowo wyjaĞniam: Armator to przedsiĊbiorca
lub przedsiĊbiorstwo eksploatujące wáasny lub cudzy statek! Okazuje siĊ jednak, Īe to co proste, dla niektórych osób
staje siĊ barierą nie do pokonania. Niepokoi to tym bardziej,
Īe w województwie pomorskim wáaĞcicielami, a zarazem armatorami są niektóre gminy. Ciekawych po informacje kierujĊ do UrzĊdu ĩeglugi ĝródlądowej w GdaĔsku.
iKoszt wybudowania prototypu statku pasaĪersko-wycieczkowego dla 120 pasaĪerów o maáym zanurzeniu nie
jest wygórowany i wynosi ok. 2 mln zá brutto – loko stocznia. Czas budowy statku to okres ok. 18 miesiĊcy od daty
podpisania umowy na budowĊ. Byáoby taniej przy budowie
serii 3 do 4 statków.
Czytelnikowi naleĪy siĊ ponadto informacja dotycząca
opáacalnoĞci, o korzyĞciach oraz komu tak naprawdĊ wybudowany statek ma sáuĪyü. Twierdzenie lub przekonanie, Īe
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opáacalnoĞü eksploatacji statku to wyáącznie sprawa, czy wrĊcz
obowiązek wáaĞciciela – armatora jest nieporozumieniem
i Ğwiadczy o braku wiedzy. Wszystko jest systemem áącznie
z szeroko pojĊtą turystyką – wodną. Aby zapewniü opáacalnoĞü eksploatacji statku musi zaistnieü dobrze zorganizowany
i naleĪycie funkcjonujący system obsáugi produktu turystycznego, w którym statek jest sercem. NiĪej podajĊ gáówne czynniki mające wpáyw na opáacalnoĞü, która zaleĪy od:
– uwarunkowaĔ atmosferyczno-hydrologicznych,
– sprawnoĞci techniczno-eksploatacyjnej statku,
– umiejĊtnoĞci wydáuĪania okresu nawigacji,
– lokalizacji statku w rejonie najwiĊkszego nasilenia ruchu turystycznego, wypoczynku i rekreacji,
– dobrze zorganizowanego systemu informacji turystycznej,
– atrakcyjnoĞci trasy rejsu,
– organizowaniu na statku imprez o charakterze poznawczym, kulturalno-oĞwiatowych rozrywkach, konferencji itp.,
– wáaĞciwego doboru przewodników turystycznych,
– trasy szlaku wodnego i moĪliwoĞci zwiedzania zabytków,
– moĪliwoĞci wypoczynku i relaksu na statku,
– dobrej wspóápracy z wáaĞcicielem statku – armatorem
a biurami turystycznymi, w tym z LOT,
– dopáat do biletów dla dzieci máodzieĪy,
– kto bĊdzie wáaĞcicielem statku, a kto armatorem.
Jakie wobec powyĪszego bĊdą korzyĞci i komu statek
ma sáuĪyü?
KorzyĞci páynące z wprowadzenia statku do eksploatacji w ramach ustalonych róĪnych rejsów, nie moĪna rozpatrywaü wyáącznie w aspekcie osiągniĊcia przez wáaĞciciela
– armatora najwiĊkszych zysków. Oczywistym jest, Īe eksploatacja statku nie powinna Īadnej ze stron przynosiü strat,
którym moĪna zawczasu w róĪnej formie zapobiegaü.
Statki uprawiające ĪeglugĊ Ğródlądową w regionie bĊdą
motorem napĊdowym rozwoju tzw. otoczenia Īeglugi, które
samoczynnie bĊdzie siĊ rozwijaáo na trasach rejsu. Na odrodzeniu siĊ Īeglugi w drodze wprowadzenia do eksploatacji
statków skorzystają: samorządy, sklepikarze, bursztyniarze,
zakáady usáugowo-handlowe i rekreacyjne, kioski i gazeciarze, hotele, motele, mariny, gospodarka wodna i Īegluga Ğródlądowa, biura turystyczne itp. Są to korzyĞci wielostronne,
przynoszące niewymierne efekty w perspektywie czasu przez
wiele lat. NaleĪy stwierdziü, Īe najwiĊcej skorzysta spoáeczeĔstwo, bowiem statek páywając przez wiele lat wpáynie na
rozwój spoáeczno-gospodarczy Kociewia, PowiĞla i ĩuáaw.
Po prawie 2 latach dziaáalnoĞci Komitetu nasuwają siĊ
róĪne wątpliwoĞci co do sáusznoĞci jego powoáania oraz celu
dziaáania. Ale przecieĪ nie takie problemy przy dobrej woli
i naleĪytym wspóádziaáaniu juĪ rozwiązywano. Liczenie na
to, Īe jakiĞ zachodni armator zechce uprawiaü ĪeglugĊ
na dzikiej i nieuregulowanej WIĝLE POMORSKIEJ
(tak bynajmniej twierdzi Prezes Spóádzielni Mieszkaniowej
w Tczewie) naraĪając statek i pasaĪerów na niebezpieczeĔstwo awarii i utoniĊcia moĪna tylko wáoĪyü miĊdzy
bajki! Urząd Miejski w Tczewie, jak sądzĊ, ma w tym
zakresie raczej smutne doĞwiadczenie.
W naszych obecnych uwarunkowaniach, reaktywowanie
Īeglugi rozpocząü trzeba od zera tj. od wybudowania pierwszego statku pasaĪersko-turystycznego i to bez róĪnicy przez
kogo i w jakiej formie, który zacznie wymuszaü dbanie
o drogi wodne. Równolegáym krokiem powinno byü podejmowanie bardziej radykalnych dziaáaĔ na rzecz zmiany ge-
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stora dróg wodnych, a nastĊpnie rzeczywistej rewitalizacji
dróg wodnych oraz rozwój Īeglugi w delcie Wisáy. Nowy
statek wybudowany z inicjatywy spoáecznej powinien byü
pierwszą jaskóáką na dotąd pustych szlakach wodnych i zapoczątkowaü masową turystykĊ rzeczną. PaĔstwo i jego instytucje oraz urzĊdy powinny w tym pomóc.
Czy uda siĊ Komitetowi doprowadziü do zbudowania
statku obraną drogą spoáecznego dziaáania to zasadnicze pytanie, które od dáuĪszego czasu mnie osobiĞcie nurtuje. We
wszystkich programach strategicznych przyjĊto obowiązkowo opracowywaü tzw. analizĊ SWOT (tzn. mocnych i sáabych stron, szans i zagroĪeĔ). Przedstawiam to jednak prosto
i po naszemu.
Co przemawia za tym, aby wysiákiem spoáecznym
i wsparciem finansowym samorządów wybudowaü statek
i tym samym zapoczątkowaü rzeczywistą rewitalizacjĊ Īeglugi w delcie Wisáy?:
–nadal przydatne do uprawiania Īeglugi drogi i szlaki
wodne,
–rosnące zapotrzebowanie spoáeczne na atrakcyjne rejsy
statkiem rzecznym,
–odbudowana, odbudowywana i nowobudowana infrastruktura lądowo-wodna,
–poparcie spoáeczne (nie kojarzyü ze wsparciem finansowym),
–poparcie UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Pomorskiego,
–koniecznoĞü ratowania dróg wodnych przed zagáadą,
a tym samym katastrofami powodzi groĨnych dla GdaĔska i ĩuáaw.
A jakie są przeszkody w realizacji tego przedsiĊwziĊcia?:
–brak podstawowej wiedzy wĞród spoáeczeĔstwa, biznesu
oraz samorządów i administracji paĔstwowej o znaczeniu w Īyciu spoáeczno-gospodarczym istnienia Īeglugi
Ğródlądowej oraz korzyĞciach z tego páynących,
–uwidaczniający siĊ coraz intensywniej nieuzasadniony
partykularyzm oraz pogáĊbiający siĊ marazm samorządów lokalnych,
–ukierunkowanie rozwoju turystyki, gáównie do obszarów lądowych ze szkodą dla rozwoju turystyki rzecznej,
–brak zainteresowania turystyką rzeczną przez lokalne organizacje turystyczne,
–brak dobrej woli lokalnych liderów samorządów do integracji dziaáaĔ na rzecz budowy pierwszego statku,
–ignorowanie przez samorządy wnoszonych przez organizacje pozarządowe uzasadnionych potrzebami spoáecznymi wniosków mających na celu poprawĊ codziennego
Īycia wspólnoty,
–nadgorliwoĞü wáadzy i administracji w realizacjĊ maáo
efektywnych, a czasami wrĊcz szkodliwych dziaáaĔ
związanych ze Ĩle rozumianą ochroną Ğrodowiska wodnego i od wody zaleĪnego,
–brak preferencji, szczególnie finansowych na rzecz rozwoju Īeglugi poprzez budowĊ statków dla obecnych
i przyszáych armatorów,
–wiara i przekonanie, Īe ktoĞ, szczególnie z Zachodu zechce rozwiązywaü nasze lokalne problemy.
Tyle i tylko tyle.
Nieodparcie trawi mnie pytanie: na jakim etapie byáyby
zaawansowane prace nad budową statku, gdyby ideĊ jego
budowy podjąá któryĞ z samorządów lokalnych? Takie dziaáania podjĊáy w 2008 roku samorządy nadodrzaĔskie woje-
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wództwa lubuskiego i tam sprawy posuwają siĊ do przodu.
Ciekawi mnie, czy wówczas równieĪ byáoby tyle biurokratycznych przeszkód na jakie dotąd Komitet napotkaá?
W aspekcie rozwoju dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej krajów zachodnich (ale nie tylko), energii odnawialnej
i jądrowej oraz innych dziaáaĔ proekologicznych stwierdziü
naleĪy, Īe w krajach tych gospodarką wodną rządzą Rządy!
W Polsce wrĊcz przeciwnie! Od 20 lat tą waĪną dziedziną
rządzą ekofile! Jest to wyjątkowo groĨna przeszkoda na drodze rozwoju dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej w Polsce
oraz w naszym regionie, pocháaniająca rokrocznie sporo publicznych pieniĊdzy na nie zawsze trafne projekty.
Truizmem jednak jest to, Īe naturalne rzeki raz uregulowane wymagają naleĪytego utrzymania. BáĊdem są bezkarne dziaáania wielu instytucji i organizacji ekologicznych
w Polsce, egzystujących za pieniądze publiczne, uzurpujących sobie prawo do wyáącznego decydowania o rozwoju
spoáeczno-gospodarczym regionu i kraju. Po 20 latach takiej
dziaáalnoĞci, tolerowanej przez kolejne Rządy RP, nie widaü
efektów ekonomicznych i wzrostu dobrobytu spoáeczeĔstwa.
Są natomiast nieobliczalne straty materialne, ekologiczne
i moralne. W tym miejscu przytaczam trafną opiniĊ z 2008
roku profesora Marka Michalskiego:
Tak wiĊc conditio sine qua naszej polskiej Īeglugi Ğródlądowej jest istnienie dróg wodnych, a nie miejsc odpoczynku i gniazdowania dla ptaków. Z dalszymi káopotami
Īegluga powinna sobie poradziü, gdy bĊdzie miaáa po czym
páywaü, basenów portowych nie zdoáano jeszcze wszystkich
zasypaü, stocznie jeszcze istnieją, a na wyposaĪenie telematyczne przyjdzie dopiero odpowiedni czas, gdy drogi wodne
ulegną rewitalizacji. Autor, który opáynąá wszystkie polskie
drogi wodne moĪe stwierdziü, Īe dotychczas ptactwo wodne Īyáo w przyjaĨni z wodniakami zarówno zawodowymi jak
i rekreacyjnymi: czajki, czaple, dzikie kaczki, kurki wodne,
áabĊdzie, mewy, perkozy, rybitwy zupeánie nie przejmowaáy
siĊ ludĨmi, nie mówiąc o bezczelnych kormoranach, natomiast bataliony, bąki, brodĨce, kuliki, szlamniki, trzciniaki,
Īurawie obserwowaáy ludzi z ukrycia. Nie istnieje wiĊc Īadna potrzeba, aĪeby ptaki te odseparowaü od ludzi7.
LiczĊ, Īe po przeczytaniu tego artykuáu oraz po tegorocznej majowej powodzi liderzy samorządów lokalnych
zastanowią siĊ nad dalszym losem dróg wodnych i nie bĊdą
wspieraü dziaáaĔ, aby obszary dorzecza Wisáy, królowej rzek
Polski zamieniaü w tereny szuwarowo-bagienne bądĨ w parki krajobrazowe. Warto równieĪ pamiĊtaü, Īe woda to Ĩródáo
Īycia, ale zarazem Īywioá.

ZakoĔczenie

N

a zakoĔczenie zachodzi potrzeba przedstawienia
wniosków w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy, który jest wáadzom paĔstwowym i administracyjnym od wielu lat doskonale znany, a ich kolejne wymienianie uwaĪam za bezcelowe. Doskonale zdajĊ sobie sprawĊ
z potrzeby gigantycznych Ğrodków finansowych na rewitalizacjĊ dróg wodnych i odrodzenie Īeglugi Ğródlądowej
w Polsce i w regionie, aby odrobiü zawiniony stan rzeczy.
ZalegáoĞci, które w rzeczywistoĞci sprowadzają siĊ do:
Przywrócenia dróg wodnych do stanu, jaki powstaá wiele
lat temu w wyniku regulacji rzek w Polsce, w tym w delcie
Wisáy oraz zmiany gestora dróg wodnych!
Jest to podstawowy wniosek mający na celu w pierwszej
kolejnoĞci uchroniü spoáeczeĔstwo regionu przed skutkami
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powodzi oraz umoĪliwiü bezpieczne kontynuowanie Īeglugi.
W tym aspekcie zachodzi uzasadniona potrzeba odbudowy
systemu utrzymaniowego, w tym systemu lodoáamania bezmyĞlnie zlikwidowanego w 2006 roku. Powinny to byü dziaáania priorytetowe, ponadregionalne o wadze paĔstwowej.
Budowa statku, o którą tak usilnie zabiega Komitet, to
dziaáanie spoáeczne oraz wyzwanie skierowane do samorządów lokalnych. Jego budowa leĪy w zasiĊgu rĊki oraz polskiej myĞli technicznej i wykonawczej. O ile przedsiĊwziĊcie
zostanie zrealizowane bĊdzie to egzamin dojrzaáoĞci liderów
samorządów w rozwiązywaniu istotnych potrzeb spoáecznych. Poniesiona klĊska w przedmiocie sprawy bĊdzie niewybaczalnym báĊdem, którego máode pokolenie bĊdzie musiaáo siĊ wstydziü wobec wáasnego narodu i paĔstw UE.
Obszar Delty Wisáy i Zalewu WiĞlanego, regionu przed
wieki muáem i wodami Wisáy oraz trudem wielu pokoleĔ
uksztaátowany, zasáuguje na reaktywowanie Īeglugi Ğródlądowej, która daje pracĊ, Īywi, uczy i wychowuje w duchu
przedsiĊbiorczoĞci na szeroką skalĊ.
Niech program rozwoju turystyki wodnej PĊtla ĩuáawska
sprzyja jej rewitalizacji8.
ĩegluga Ğródlądowa ma szansĊ odrodziü siĊ w delcie
Wisáy, o ile Czáowiek XXI wieku, mający ku temu moĪliwoĞci, pomoĪe w jej odrodzeniu. Spoáeczne dziaáanie na rzecz
budowy statku to nie nowoĞü ani w Polsce ani na Ğwiecie
– to dla dobra czáowieka normalne dziaáanie.
Czy tak siĊ stanie – Īycie pokaĪe, które zbyt szybko na
tym ziemskim padole mija w przeciwieĔstwie do Wisáy, co
od wieków páynie z poáudnia na póánoc z Baraniej Góry do
polskiego morza. DziĞ ze swą deltą przez statki opuszczona,
wezbraniem wód wzburzona, gotowa nadal hoáubiü statki...
oby nie ostatki!

Przypisy:
1
PĊtla ĩuáaw. Przewodnik Turystyki Wodnej, Urząd Marszaákowski
Województwa Pomorskiego, GdaĔsk 2007 r.
2
Tadeusz Tillinge, Drogi Wodne, T. 1, 1948 r.
3
Marek Michalski, PrzyszáoĞü Īeglugi Ğródlądowej w Polsce – seminarium, Szczecin 2008.
4
Roman Klim, ĩegluga na WiĞle dawniej i dziĞ – referat, 1999.
5
Tadeusz Wrycza, Lodoáamacze w ochronie GdaĔska i ĩuáaw
przed powodziami zatorowymi, Kociewski Magazyn Regionalny nr 2
(61) 2008.
6
Marek Michalski, WiĞlany Flis 2000, Liga Morska i Rzeczna,
czerwiec-lipiec 2000.
7
Marek Michalski, WiĞáany Flis 2008, Liga Morska i Rzeczna,
2008.
8
Tadeusz Wrycza, Program Budowy Produktu Turystycznego DELTA Wisáy – konferencja, grudzieĔ 2008.

Niniejszy artykuä poĈwiöcam ludziom oddanym WiĈle
Ĉp. doc. dr. hab. Jerzemu Makowskiemu, pracownikowi Instytutu Budownictwa Wodnego PAN O/Gdaþsk oraz Ĉp. Romanowi Klimowi, kuratorowi Rzek Polskich Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdaþsku.

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze pominiĊto jedną z danych
w tabeli ĞluzowaĔ w Przegalinie. Dla przykáadu liczba
ĞluzowaĔ w 1934 roku wynosiáa 140042, czyli najwiĊcej,
bo w roku 2009 wynosiáa tylko 860. Zamieszczone zdjĊcie, mające podpis „Zmodernizowana Ğluza dla tratew...”
jest báĊdne, poniewaĪ jest to Ğluza przed modernizacją.
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JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy
wcieleni
do Wehrmachtu
za PolskĊ walczyli
c z Ċ Ğ ü III
Oto kolejne osoby z ziemi gniewskiej, które zdezerterowaáy z niemieckiego wojska.

JÓZEF BOROSZEWSKI

U

rodziá siĊ 3 stycznia 1920 roku w Piasecznie w rodzinie chaáupnika Tomasza i Weroniki z domu CzerwiĔska. W latach 1927-1934 uczĊszczaá do Szkoáy
Publicznej w Piaseckim Polu. Po jej ukoĔczeniu uczyá siĊ
zawodu piekarza. W latach 1939-1943 pracowaá w piekarni
Badzionga w Piasecznie.
Po wcieleniu w 1943 roku do Wehrmachtu walczyá na
froncie wschodnim. Po dezercji wstąpiá do wojska polskiego
w Rosji, gdzie ukoĔczyá szkoáĊ oficerską. Walczyá z Niemcami w 10 Puáku Piechoty wchodzącym w skáad VI Dywizji
Piechoty, która wyzwalając ziemie polskie, stoczyáa ciĊĪkie boje w rejonie Záotów – Jastrowie walcząc z niemiecką
39 Dywizją Piechoty i 15 Dywizją SS „Lettland”.
Jako dowódca plutonu (ppor.) zginąá w Jastrowiu
w dniu 2 lutego 1945 roku. ĩoánierze pochowali dowódcĊ na
cmentarzu w Jastrowiu. Po ekshumacji spocząá wraz z innymi polegáymi Polakami na Cmentarzu Wojennym w Waáczu
– Bukowinie, w kwaterze 7, rząd 4, mogiáa 6. Jest to grób
zbiorowy, kryjący szczątki 10 polegáych polskich Īoánierzy.
Na nagrobnej tablicy báĊdnie napisano: Broszowski.
OsobiĞcie wraz z jego przyjacielem – Teofilem Watkowskim z Piaseckich Pól (ludowy grajek z zespoáu „Piaseckie
Kociewiaki”) i moim kolegą ks. Wáadysáawem Deryngiem
(jastrowskim proboszczem), na początku lipca 1999 roku
odszukaliĞmy miejsce spoczynku naszego ziomka, który
w wieku 25 lat zginąá za OjczyznĊ.
ħródáa:
Akt urodzenia.
Relacja Teofila Watkowskiego.
KsiĊga pochowanych na Cmentarzu Wojennym Waácz – Bukowina.

U

WàADYSàAW CZERWIēSKI

rodziá siĊ 26 czerwca 1910 roku w Piasecznie w rodzinie murarza Franciszka i Amelii z domu Cejer. Do
szkoáy powszechnej uczĊszczaá w Piaseckim Polu.
Prawdopodobnie zawodu murarza uczyá siĊ u ojca Franciszka.
Przed wojną budowaá GdyniĊ. Jako poborowy sáuĪyá
w 98 Dywizjonie Artylerii CiĊĪkiej we Wáodawie. Uzyskaá
stopieĔ kaprala. Braá udziaá w wojnie obronnej we wrzeĞniu
1939 roku. Po zwolnieniu z niemieckiej niewoli pracowaá
jako murarz w Gniewie i Tczewie.
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Kapral Wáadysáaw
CzerwiĔski podczas
sáuĪby czynnej.
Okres miĊdzywojenny

Wcielony do Wehrmachtu przebywaá w Jugosáawii, na
Korsyce i we Wáoszech, gdzie po dezercji wstąpiá do II Korpusu gen. Andersa. Jego matka (wdowa) z frontu otrzymaáa
smutną wiadomoĞü, Īe syn Wáadysáaw zaginąá, którą Niemcy w domu wrĊczyli. Bardzo to przeĪyáa, bo w czasie I wojny Ğwiatowej polegá jej mąĪ Franciszek.
Tymczasem syn jako polski Īoánierz, wyrusza na front,
wyzwalając miĊdzy innymi BoloniĊ. Za wzorową, godną
postawĊ i walecznoĞü na polu walki zostaá awansowany
na stopieĔ plutonowego. Odznaczony byá miĊdzy innymi
Gwiazdą Italii.
W 1947 roku wróciá z wojny do domu. Zawará związek
maáĪeĔski z Jadwigą Szkodowską z Gogolewa. Mieli córkĊ
i syna. Po matce przejąá ojcowiznĊ na Piaseckim Polu.
Przez wiele lat godnie peániá funkcjĊ przewodniczącego
komitetu rodzicielskiego w miejscowej szkole oraz pracowaá jako murarz.
Zmará 25 listopada 2000 roku w Gniewie i spocząá na
cmentarzu w Piasecznie.

U

ALBIN LORBIECKI

rodziá siĊ 7 listopada 1924 roku w Piasecznie w wielodzietnej rodzinie Juliana i Leokadii z domu Filc. Po
ukoĔczeniu szkoáy w Piasecznie pracowaá jako robotnik rolny do wrzeĞnia 1939 roku w majątku RadwaĔskiego
w Piasecznie, a nastĊpnie aĪ do jesieni 1943 roku u Niemca
Fryca Dynglera. Po wcieleniu do Wehrmachtu (jesieĔ 1943)
byá na froncie zachodnim. Po dezercji (1944) walczyá jako
zwiadowca w Batalionie Strzelców Flandryjskich wchodzącym w skáad I Dywizji Pancernej gen. Stanisáawa Maczka.
Wyzwalaá wschodnie rejony Holandii, miĊdzy innymi BredĊ. Wraz z nim walczyli koledzy z Piaseczna: Alfons ĩeglarski, Stanisáaw Jaworski i Józef Chrzanowski. Dwaj pierwsi
polegli, o czym wczeĞniej pisaáem.
Po zakoĔczeniu wojny dalej sáuĪyá w polskim wojsku
okupacyjnym, aĪ do 1947 roku. Jego jednostka stacjonowaáa w szkole w Börger. Tu poznaá swoją przyszáą ĪonĊ FranciszkĊ, którą pojąá za ĪonĊ i osiadá na stale w Börger jako
murarz, gdzie nadal mieszka.
W dniu 29 paĨdziernika 1984 roku w 40. rocznicĊ oswobodzenia Bredy otrzymaá z rąk burmistrza dyplom Honorowego Obywatela Miasta Bredy.

ħródáa:
Akt urodzenia i zgonu.
KsiĊga PamiĊci Piaseczna.
Relacja Franciszka Ziorkiewicza.
Pamiątkowe rodzinne zdjĊcie.

Albin Lorbiecki (po prawej). ZdjĊcie z 1944 roku

U

CZESàAW JAN RAJSKI

rodziá siĊ 20 paĨdziernika 1914 roku w Piasecznie
w rodzinie rolnika Wáadysáawa i Franciszki z domu
Melke. W latach 1920-1928 uczĊszczaá do Szkoáy
Powszechnej w Piasecznie, którą ukoĔczyá 21 lipca 1928
roku. NastĊpnie pracowaá w gospodarstwie ojca Wáadysáawa w Piasecznie.
Wiosną 1943 roku zostaá wcielony do Wehrmachtu. Walczyá we Wáoszech. Po dezercji sáuĪyá w 6 Batalionie Strzelców Karpackich, którego dowódcą w ostatnim okresie byá
major Henryk Sucharski.
Za udziaá w wyzwoleniu ziemi wáoskiej Czesáaw Jan
Rajski zostaá odznaczony Gwiazdą za WojnĊ 1939-1945,
Gwiazdą Italii...
Po powrocie do Piaseczna nabyá maáe gospodarstwo rolne w Piaseckim Polu. W dniu 24 wrzeĞnia 1956 roku zawará
związek maáĪeĔski.
Po wojnie czĊsto wspominaá godną postawĊ majora Sucharskiego, który czĊsto wáasnym Īoánierzom powtarzaá, Īe
na obczyĨnie mają godnie reprezentowaü PolskĊ.
ħródáa:
Akt urodzenia.
Album Ğwiadectw Szkoáy Powszechnej w Piasecznie.
KsiĊga PamiĊci Piaseczna.
Pamiątkowe zdjĊcie rodzinne.
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ħródáa:
Akt urodzenia.
KsiĊga PamiĊci Piaseczna.
Relacje brata, Tadeusza Lorbieckiego, mieszkaĔca Piaseczna.
Pamiątkowe zdjĊcie rodzinne.

U

HENRYK EJANKOWSKI
(mój najstarszy brat)

rodziá siĊ 25 lutego 1920
w Polskich àąkach powiat ĝwiecie w rodzinie organisty Ignacego i Józefy
z domu Hildebrandt. SzkoáĊ powszechną ukoĔczyá w Sarnowie
pow. Cheámno. W maju 1934
roku zamieszkaá wraz z rodzicami
w PieniąĪkowie, gdzie ojciec byá
organistą. U ojca nauczyá siĊ gry
na organach i teĪ zostaá organistą.
W latach 1939-1943 pra- Henryk Ejankowski.
cowaá jako robotnik rolny ZdjĊcie z 1941 roku
u Niemca Sonnenberga w PieniąĪkowie. Bracia wraz z rodzicami podpisali w lutym 1943 roku w starostwie w ĝwieciu VolkslistĊ (III
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grupa). Uczynili to jako jedni z ostatnich... 27 marca 1943 roku Henryk zostaá wcielony do niemieckiego
wojska. SáuĪyá w Hagenau w Stammkp. Füs. Ers. Btl,
z którym we wrzeĞniu 1943 roku udaá siĊ na front wschodni.
BĊdąc w czerwcu na urlopie usáyszaá od matki proĞbĊ:
„Nie strzelaj, bo to nie są twoi wrogowie”. ObietnicĊ daną
matce speániá.
Poranek 20 paĨdziernika 1943 roku byá mglisty. Teren
równinny z duĪymi kopami siana. Padá rozkaz. Kompania ruszyáa do ataku czoágając siĊ w kierunku wroga. On
(Henryk) z Niemcem, który miaá Hitlera doĞü wczoágaá siĊ
w kopĊ siana. Nagle piekielna strzelanina, która trwaáa dáugo. Potem nastąpiáa cisza, którą przerwali nadchodzący Rosjanie. PodnieĞli rĊce do góry i poszli do niewoli.
BĊdąc w niewoli, pragnąá walczyü w polskim wojsku.
Zgáosiáo siĊ mnóstwo Polaków chcących walczyü za ojczyznĊ. Ich nie przyjĊto. Stalin nie chciaá mieü silnego wojska
polskiego, nie wierzyá Polakom, o czym moĪna siĊ przekonaü czytając odtajnione protokoáy posiedzeĔ Biura Politycznego PPR z lat 1944-1948.
Niemiec Buscha z Wáosienicy wrĊczyá matce pismo szefa kompanii o zaginiĊciu na froncie syna Henryka. Ona wierzyáa, Īe on Īyje. Wróciá do domu w PieniąĪkowie w dniu 29
wrzeĞnia 1945 roku, nie wiedząc czy najbliĪsi Īyją.
Pracowaá jako organista w PieniąĪkowie i CzerwiĔsku.
Urząd BezpieczeĔstwa uwaĪaá go za osobĊ „niepewną”. Stąd
dwukrotne aresztowanie brata na czas referendum w czerwcu
1946 roku i tzw. „wolnych wyborów” w styczniu 1947 roku.
Zmará nagle 1 lutego 2005 roku w Królów Lesie i spocząá na miejscowym cmentarzu.
ħródáa:
Akt urodzenia i zgonu.
Bescheinigung, Īe syn Henryk zginąá na froncie.
ZaĞwiadczenie nr 128270, Īe Henryk Ejankowski wróciá z Rosji
do Polski.
Osobiste wspomnienia brata Henryka.

U

BERNARD SUCHECKI

rodziá siĊ 20 maja 1908 roku w Piaseckim Polu
w rodzinie rolnika Franciszka i Franciszki z domu
Cejrowska. Po rodzicach przejąá gospodarstwo na
Piaseckim Polu. Zasadniczą sáuĪbĊ wojskową odbyá w jednostce artylerii lekkiej w Toruniu i Grudziądzu. Po powrocie
z wojska pracowaá w gospodarstwie rodziców.
W dniu 23 sierpnia 1939 roku w ramach tzw. „kolorowej mobilizacji” zostaá jako rezerwista powoáany do wojska do Torunia.
Z wrogiem walczyá w rejonie
Torunia. W Sanikach dostaá siĊ
do niewoli niemieckiej. Po powrocie do domu
dalej pracowaá
we wáasnym gospodarstwie na
Piaseckim Polu.
W lipcu 1943
roku otrzymaá
wezwanie natychmiastowego
stawienia
siĊ
w niemieckim
wojsku. PoproBernard Suchecki (w Ğrodku)
siá siostrzeĔca
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Franciszka Ziorkiewicza (14 lat), by zawiózá go furmanką
do dworca w SmĊtowie. W drodze wyznaá Frankowi, Īe nie
chce sáuĪyü w niemieckim wojsku. Ja tu wysiądĊ (w lesie),
a ty wrócisz na Piaseckie Pole (przysióáek Piaseczna)
i wszystkim powiesz, Īe wujek pociągiem do wojska pojechaá. Tak teĪ Franciszek uczyniá. Przez dwadzieĞcia dwa
miesiące Bernard Suchecki ukrywaá siĊ u rolnika Feliksa
KruĪy na Piaseckim Polu. Przebywaá tam aĪ do lutego 1945
roku. Opiekowaáa siĊ nim córka Feliksa, Marta, która po
wojnie staáa siĊ jego Īoną.
30 czerwca 1944 roku hitlerowcy aresztowali jego rodziców FranciszkĊ i Franciszka oraz siostrĊ FranciszkĊ Brzóska
(wdowa, mąĪ Jan polegá w obronie Tczewa 1 wrzeĞnia 1939
roku). WyĪej wymienieni aĪ do koĔca wojny przebywali
w obozie w Potulicach.
ħródáa:
KsiĊga PamiĊci Piaseczna.
Akt urodzenia i zgonu.
Relacje Franciszki Brzóska i Franciszka Ziorkiewicza.

U

TEOFIL PERLIK

rodziá siĊ w Piasecznie. Wcielony wiosną 1943 roku do
Wehrmachtu. Kiedy dowiedziaá siĊ, Īe jego przyrodni
brat Marian Baniecki za
dziaáalnoĞü antyhitlerowską
(praca w wywiadzie na terenie GdaĔska – Gdyni) zostaá
przez gestapo aresztowany
i grozi mu kara Ğmierci, psychicznie siĊ zaáamaá. Nie
wiedziaá co ze sobą począü.
Teofil Perlik przed
Brat ginie za ojczyznĊ, a
pójĞciem
do Wehrmachtu
on jest Īoánierzem wroga. Zapewne ten niepokój
i ból wpáynąá na podjĊcie decyzji o samobójstwie. Staáo
siĊ to 15 wrzeĞnia 1943 roku pod Iáawą. Rzuciá siĊ pod
pociąg.
11 paĨdziernika 1943 roku w koszarach w Torgau Marian
Baniecki zostaá stracony za „szpiegostwo oraz wspóápracĊ
z nieprzyjacielem i przygotowanie zdrady stanu”.
ħródáa:
J. Ejankowski, Ciąg dalszych tragicznych losów rodziny Banieckich
w latach 1939-1945, Nowiny Gniewskie nr 9, wrzesieĔ 2000 r., s. 18.
A. MĊclewski, „Neigarten 27”.

BRUNON (BRONISàAW) BEHNKE

U

rodziá siĊ 9 wrzeĞnia 1905 roku w Opaleniu
w rodzinie rolnika Jana. Jego brat Leon urodzony
10 stycznia 1901 roku takĪe w Opaleniu, zostaá jesienią 1939 roku przez hitlerowców rozstrzelany w SzpĊgawsku. Brunon Behnke przymusowo wcielony do Wehrmachtu, nie chce iĞü na front wschodni, celowo rani sobie
nogĊ, za co jako dezerter staje przed sądem wojskowym,
a nastĊpnie ĞciĊty w królewieckim wiĊzieniu. Osierociá
ĪonĊ, dwie córki i syna. MoĪe ta sama motywacja decyzji jak
u Teofila Perlika...
ħródáa:

KsiĊgi chrztów i Ğlubów parafii opaleĔskiej.
Relacje najbliĪszych.

Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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WOKÓã REGIONALIZMU

SYLWIA KUKLIýSKA

Gwaryzmy w jĊzyku uczniów
z Gruczna i okolic

G

ranice Kociewia, wielokrotnie juĪ okreĞlane w pracach
jĊzykoznawców, niezmiennie na poáudniu siĊgają wsi
Gruczno. Jest to tzw. Kociewie rozszerzone, które zostaáo wyznaczone na podstawie znamiennej cechy jĊzykowej –
brak å (ĞcieĞnionego). W trakcie badaĔ na tym terenie odkryá to
na początku XX wieku, ku swemu zaskoczeniu, sam Kazimierz
Nitsch. Badacz ten wyznaczyá takĪe Kociewie pierwotne.
Wáadysáaw àĊga, duchowny pracujący w parafii gruczeĔskiej w latach dwudziestych XX wieku, podaje w swojej
pracy, Īe poáudniowo-zachodnia granica regionu wytyczona
przez K. Nitscha wymaga ponownego zbadania. ZauwaĪyá
bowiem, Īe starsi mieszkaĔcy Gruczna wymawiają kowol,
roz, dwanoĞcie, lot zamiast kowal, raz, dwanaĞcie, lat, czyli
ĞcieĞniają a. Oznacza to, Īe Gruczno nie naleĪy juĪ do Kociewia, ale do Kujaw. Leksemy z „a” ĞcieĞnionym pojawiają
siĊ takĪe we wspóáczesnej mowie mieszkaĔców Gruczna,
trzeba jednak zaznaczyü, Īe niezwykle rzadko.
Przyczyną takiego stanu rzeczy moĪe byü fakt, Īe po wielu zawirowaniach historycznych dotykających PolskĊ, a wiĊc
takĪe i Gruczno, jego mieszkaĔcy to w duĪym stopniu ludnoĞü napáywowa z róĪnych stron Polski. Tak wiĊc w Grucznie
mieszają siĊ róĪne gwary i dialekty, a w tym wszystkim wielki udziaá mają (jak na caáym Pomorzu) germanizmy.
Od 2002 roku obserwujĊ jĊzyk uczniów Szkoáy Podstawowej w Grucznie oraz ich rodziców. Wielokrotnie (czĊsto
poza ĞwiadomoĞcią mówiącego) moĪna usáyszeü gwaryzmy,
nie tylko leksykalne ale takĪe fonetyczne, sáowotwórcze,
fleksyjne czy skáadniowe.
Obserwacji jĊzykowych dokonujĊ najczĊĞciej podczas
przerw lub w czasie rozmów poza lekcjami, kiedy uczniowie nie czują siĊ skrĊpowani czy zobligowani do posáugiwania siĊ poprawnym jĊzykiem ogólnopolskim i w naturalny
sposób porozumiewają siĊ ze swoimi rówieĞnikami. Efekty prowadzonych badaĔ chciaáabym przedstawiü w pewien
usystematyzowany sposób.
AnalizĊ zebranych materiaáów zacznĊ od leksyki, poniewaĪ wychwycenie tych cech w mowie uczniów jest najprostsze
i najczĊĞciej moĪna siĊ z nimi spotkaü. Na początku tego roku
szkolnego przeprowadziáam ankietĊ sprawdzającą znajomoĞü
i wykorzystanie w czasie rozmów sáów gwarowych związanych z najbliĪszym otoczeniem ucznia. Badanie dotyczyáo 50
uczniów (co stanowi 25% caáej szkolnej spoáecznoĞci). Okazuje siĊ, Īe niektóre leksemy znane są wszystkim respondentom, a przez wielu są takĪe uĪywane na co dzieĔ. NajczĊĞciej
sáowa te związane są kuchnią, jedzeniem np. dukane kartofle,
tutka, sznytki, szneka z glancem, czasami z nazwami czynnoĞci
jak zebuü siĊ, fajrowaü, zaketowaü. Zdarzaáy siĊ teĪ sytuacje,
Īe uczniowie nie znali sáowa ogólnopolskiego o tym samym
znaczeniu i nie kryli swojego zdziwienia, Īe nazwa, którą siĊ
posáugują tablet, kipa ma charakter gwarowy. ĝwiadczy to
o dosyü gáĊbokim zakorzenieniu gwary kociewskiej, nie tylko
u starszego pokolenia ale takĪe u osób bardzo máodych.
Gwaryzmy wynikające z systemu fonetycznego gwary
kociewskiej, które zaobserwowaáam to m.in.: sáyszane naprawdĊ rzadko;
a) przejĞcie samogáoski „a” w „ó” przed gáoskami nosowymi, np. móm, Ğpiewóm oraz przejĞcie samogáoski „o”
w „ó” przed gáoskami nosowymi, np. trzónek, pómnik,
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b) duĪo czĊĞciej spotkaü moĪna twardą wymowĊ kie, gie
np. kedy, bukety, morskego, nawet w czasie konkursów recytatorskich pojawia siĊ ta cecha. ĝwiadczy to o jej duĪym
nasileniu i czĊstym wystĊpowaniu w opisywanym Ğrodowisku mieszkaĔców,
c) wystĊpuje równieĪ nieudĨwiĊczniająca fonetyka miĊdzywyrazowa, która niezwykle czĊsto jest przyczyną báĊdów w wypowiedziach pisemnych uczniów, np. sat_Maükowskich, chlep_okrągáy.
Ze wzglĊdu na dosyü prosty system fonetyczny gwary
kociewskiej wymienione cechy, u máodego pokolenia, jakim
są uczniowie szkoáy podstawowej, wystĊpują dosyü rzadko.
OczywiĞcie czĊstotliwoĞü wzrasta w momencie rozmów
z rodzicami uczniów, szczególnie z okolic Gruczna a nie
z samego Gruczna.
Kolejna grupa to gwaryzmy fleksyjne. Najbardziej charakterystyczne i najczĊĞciej spotykane dotyczą odmiany
czasowników.
a) w 3 osobie l. mnogiej czasu teraĨniejszego czasownik
przybiera formĊ siedzó, myĞló, robjó,
b) w czasie przeszáym przy odmianie czasownika przez
osoby uĪywane jest sáowo posiákowe „Īem” np. Īem robiá,
ĪeĞ robiá, Īem robili,
c) w czasie przeszáym l. mn. wystĊpują jedynie formy mĊskoosobowe, np. dziewczyny szli, dzieci pisali – jest to jeden
z czĊstszych báĊdów fleksyjnych w wypowiedziach uczniów.
Ponadto czĊsto spotykana jest koĔcówka – ów w D. l. mn.
rzeczowników niezaleĪnie od rodzaju, np. jabáków, dzieciów.
JeĞli idzie o sáowotwórstwo to udaáo mi siĊ zaobserwowaü
jedynie taką cechĊ gwary kociewskiej, Īe dla nazw istot niedorosáych stosuje siĊ formant -ak np.: cielak, prosiak, Ĩrebak.
Skáadnia gwary kociewskiej niewiele róĪni siĊ od jĊzyka
ogólnego. Cechą charakterystyczną jest czĊstsze uĪywanie
form strony biernej czasowników niĪ w jĊzyku ogólnopolskim. Uczniowie z Gruczna i okolic czĊsto posáugują siĊ
taką skáadnią np. JuĪ mam napisane, zamiast JuĪ napisaáem.
Jak wiadomo jest to wpáyw jĊzyka niemieckiego.
Reasumując: przeprowadzone badania i ich analiza pokazaáy, Īe uczniowie posáugują siĊ gwarą bardzo czĊsto i
w odróĪnieniu od ostatnich tendencji nie wstydzą siĊ tej
odmiany jĊzyka. To bardzo cieszy. Ponadto dzieci chĊtnie uczestniczą w zajĊciach koáa regionalnego, w czasie
których poszerzają swoją wiedzĊ o Kociewiu i rozwijają
ĞwiadomoĞü jĊzykową. Oczywistym jest, Īe edukacja regionalna jest niezbĊdnym elementem ksztaácenia, poniewaĪ
pogáĊbienie u uczniów poczucia przynaleĪnoĞci do Maáej
Ojczyzny, sáuĪy rozwijaniu przywiązania do duĪej ojczyzny, ksztaátowaniu patriotyzmu.
OsobiĞcie nadal zamierzam prowadziü badania nad
mową mieszkaĔców Gruczna i to na róĪnych páaszczyznach,
zarówno wĞród uczniów (m.in. analizując ich wypowiedzi
pisemne i ustne) jak i u dorosáych (poprzez nagrywanie
rozmów, zapisywanie ciekawych sáów, przeprowadzanie
ankiet i obserwacji), by w miarĊ moĪliwoĞci caáoĞciowo
objąü zmiany zachodzące w jĊzyku tej wsi wynikające z:
migracji ludnoĞci (spowodowanej m.in. poszukiwaniem
pracy w mieĞcie), przemian w strukturze spoáeczeĔstwa
czy zaniku gospodarstw rolnych.
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STANISãAW SIERKO

Nasz najmáodszy organista
PIOTR JANICKI jest prawdopodobnie jednym z najmáodszych organistów w koĞcioáach naszej diecezji. PracĊ
organisty w Skórczu rozpocząá od Mszy Pasterskiej w 2006
roku. Miaá wtedy 16 lat.
– Muzyka, Ğpiew i taniec towarzyszą mi praktycznie od
urodzenia. Moja rodzina jest bardzo uzdolniona muzycznie
– mówi Piotr.

Z ojca na syna
– Ja kontynuujĊ tradycje rodzinne. Mój, Ğ.p. tata, Kazimierz, peániá przez ponad 5 lat funkcjĊ organisty w Skórczu. Graá takĪe w róĪnych zespoáach muzycznych – takich
kapelach weselnych, m.in. czĊsto grywali na weselach
w kawiarni-restauracji „Pod WieĪą”. Wielu mieszkaĔców
pamiĊta dobrze mojego tatĊ. Odziedziczyáem po nim zdolnoĞci muzyczne i staram siĊ je doskonaliü. W 2000 roku
rozpocząáem naukĊ gry na pianinie. Moim nauczycielem byá
Zbigniew Elwart. JuĪ we wrzeĞniu 2005 roku rozpocząáem
posáugĊ muzyczną w parafii Kamionka. W tej parafii duĪo
dobrego dzieje siĊ w Īyciu muzycznym. Przez 3 lata graáem
w tamtejszym zespole „Centenum”.

W zespole folklorystycznym „Rycháawiaki”
Piotr Janicki gra na akordeonie… i nawet taĔczy

Gra, Ğpiewa i taĔczy
– Graáem i Ğpiewaáem jeszcze w chórze w Nowem dziaáającym przy Centrum Kultury „Zamek”. Ten chór prowadziáa pani Eugenia ButyĔska – kontynuuje máody organista.
– ĝpiewaáem takĪe w chórze koĞcielnym w Cheámnie u organisty Michaáa Rajewskiego. Wtedy bardzo duĪo siĊ nauczyáem. NajwiĊcej jednak radoĞci sprawiają mi wystĊpy z zespoáem „Rycháawiaki”, z którym jestem związany od zawsze,
tak rodzinnie, bo jest w nim wielu czáonków mojej rodziny,
a tata graá na akordeonie. JuĪ jako maáy cháopczyk uczestniczyáem w próbach, a potem w wystĊpach. W tym zespole gram, Ğpiewam i taĔczĊ. W Skórczu teĪ wystĊpowaliĞmy
i chĊtnie przyjedziemy tu ponownie.

Kocham koĞcielne organy

Najmáodszy organista
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– Ale, muszĊ przyznaü, Īe najbardziej kocham organy.
Te prawdziwe organy, koĞcielne, a nie te sztuczne, elektroniczne. Muzyka powinna ubogacaü liturgiĊ, a nie ją zakáócaü czy niby-upiĊkszaü – mówi dobitnie Piotr. – Ksiądz
proboszcz, Eugeniusz Stencel nauczyá mnie wielu zasad
związanych z liturgią. Bardzo dba o mnie i to gwarantuje nie
tylko mój rozwój muzyczny, ale takĪe intelektualny. DuĪo mi
doradza, dobiera repertuar i podpowiada jak wykonywaü
pieĞni. Moje plany na przyszáoĞü? OczywiĞcie, związane
są z moimi zainteresowaniami muzycznymi. Bardzo chciaábym zaáoĪyü máodzieĪowy zespóá wokalno-muzyczny. MarzĊ
o zespole, który wykonywaáby utwory Ğwieckie i koĞcielne.
Chciaábym takĪe zaáoĪyü chór koĞcielny i miniorkiestrĊ.
Wiem, Īe to wszystko nie jest takie áatwe, ale wierzĊ, Īe uda
mi siĊ te plany i marzenia zrealizowaü. MoĪe nawet tutaj,
w Skórczu.
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ZACHOWAç W PAMIõCI POTOMNYCH
Bogdan Kruszona, starogardzianin, znany jako
nauczyciel chemii, a takĔe trener tenisa ziemnego,
ostatnio daä siö poznaè jako literat, bowiem w ostatnich trzech latach opracowaä i wydaä trzy ksiñĔki.
Wszystkie utrzymane w konwencji pamiötnikarskiej
– relacje Ĉwiadków, bogato udokumentowane, a dotyczñ ĈciĈle mieszkaþców Kociewia. PoniĔej krótki
opis dwóch z nich.

Warto przeczytaü
Pierwsza pt: „Wachman Stalagu XI A Altengrabow” powstaáa na bazie wspomnieĔ Romana Kaufmanna, który po
wcieleniu do Wehrmachtu w latach 1942-1944 byá wachmanem w tymĪe stalagu.
Autor opisuje losy Kaufmanna oraz jeĔców przebywających w obozie. Ciekawym i odkrywczym jest wątek dotyczący Konstantego I. GaáczyĔskiego. Poeta jawi siĊ w nim
jako zupeánie inny czáowiek... ale o tym Czytelnicy mogą
przeczytaü sami, bo lektura godna jest polecenia.

Wydawnictwo „Bernardinum”
2008, form. 12,5 x 19 cm, str. 72,
il., opr. miĊkka.

Druga, równie ciekawa pozycja to „ĝcieĪki i drogi starogardzkiej „SolidarnoĞci” ukazująca rodzenie siĊ buntu
wĞród robotników przeciw przeĞladowaniom wáadz PRL.
„Zniewolenie ludzkich myĞli, wymuszanie posáuszeĔstwa,
system nakazowo-rozdzielczy i wszechobecna cenzura
w prasie, radiu, telewizji byáy podstawą panującego wówczas ustroju”.

Wydawnictwo „Bernardinum”
2010, form. 12,5 x 19 cm, str. 120,
il., opr. miĊkka.
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KAMILA GLAZER

750 lat Tczewa
w archiwaliach

T

czew jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu,
w roku 2010 obchodzi Jubileusz 750-lecia powstania i z tej wáaĞnie okazji w Fabryce Sztuk – Centrum
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie
zostaáa zorganizowana wystawa „750 lat Tczewa w archiwaliach”. Wystawione są na niej archiwalia dokumentujące
powstanie i rozwój miasta na przestrzeni wieków, począwszy od Ğredniowiecza, a na czasach wspóáczesnych koĔcząc.
Zbiór zawiera Ĩródáa pisane takie jak przywileje, róĪnego
rodzaju rejestry i wykazy, meldunki, kontrakty, a takĪe mapy
i plany, wycinki z gazet, obwieszczenia wáadz miejskich
i samorządowych, dokumenty o charakterze gospodarczym
i spoáecznym oraz fotografie.
– Jest to dla mieszkaĔców kolejna okazja na zapoznanie
siĊ z historią miasta, a takĪe wspaniaáa moĪliwoĞü przekonania siĊ, Īe historia nie jest jedynie pojĊciem abstrakcyjnym,
ale wszĊdzie zostawia swoje widoczne Ğlady – powiedziaáa
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk.
Prezentowane na wystawie archiwalia pochodzą ze zbiorów Archiwum PaĔstwowego w GdaĔsku. Trafiáy tam po jego
powstaniu w roku 1901, kiedy archiwum przejĊáo dokumenty pochodzące z terenów dawnych Prus Zachodnich, a takĪe
zbiory Archiwum PaĔstwowego w Królewcu. W wyniku zawirowaĔ historycznych w czasie I i II wojny Ğwiatowej dokumenty dotyczące Pomorza GdaĔskiego zostaáy rozproszone
po terenie caáego kraju, a takĪe Niemiec i Rosji. Nie wiemy
dokáadnie jaka czĊĞü zbiorów zaginĊáa. Wiadomo natomiast
na pewno, Īe wiĊkszoĞü dokumentów dotyczących samego
Tczewa, gromadzona w archiwum miasta, zostaáa zniszczona
podczas poĪarów w latach 1309, 1677 i padáa ofiarą zniszczeĔ w czasie obu wojen. NajwczeĞniejsze dokumenty z historii Ğredniowiecznego Tczewa stanowią maáą grupĊ zbiorów archiwum. NajwiĊcej dotyczy XIX wieku, szczególnie
jego drugiej poáowy i czasów najbliĪszych wspóáczesnoĞci.
Oprócz tradycyjnych Ĩródeá pisanych zawierają takĪe mapy,
róĪnego typu dokumentacje techniczne i fotografie.
– DziĊki tak bogatej kolekcji zbiorów, tczewianie bĊdą
mogli jeszcze lepiej poznaü historiĊ swojego miasta – stwierdziá prezydent Tczewa, Zenon Odya.
Najstarszym i najcenniejszym dla historii miasta dokumentem jest akt lokacji opieczĊtowany przez ksiĊcia
tczewsko-lubiszewskiego – Samora II oraz jego maáĪonkĊ
MechtyldĊ (MatyldĊ). Z jego treĞci wynika, Īe miasto zostaáo ulokowane na prawie lubeckim. WáadzĊ samorządową
tworzyü miaáa rada miejska, na czele której staá soátys, sprawujący równieĪ najwyĪszą wáadzĊ sądowniczą. Dokument
ten jest rĊkopisem w jĊzyku áaciĔskim spisanym na pergaminie o wymiarach 29 x 22 cm. U jego doáu powieszone są na
czerwonych jedwabnych sznurach dwie woskowe pieczĊcie.
Jedna z nich, w ksztaácie serca, naleĪy do ksiĊcia Sambora
II, natomiast druga – do jego Īony Mechtyldy.
– Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku posiada niezmiernie
bogaty zasób materiaáów archiwalnych stanowiący cenne
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Ĩródáo do badaĔ naukowych, tego tak interesującego, wielonarodowoĞciowego organizmu, jakim byáo Pomorze GdaĔskie na przestrzeni minionych stuleci. Poczesne miejsce
w tym zbiorze zajmują materiaáy dotyczące miast i wsi pomorskich, a wĞród nich jednym z najcenniejszych klejnotów
są archiwalia miasta Tczewa – powiedziaá Piotr Wierzbicki,
dyrektor Archiwum PaĔstwowego w GdaĔsku.
Od momentu nadania praw miejskich Tczew bardzo
szybko siĊ rozwijaá pod wzglĊdem gospodarczym. W Ğredniowieczu istniaáy w mieĞcie cechy rzeĨników, szewców,
piekarzy, tkaczy, koáodziejów, murarzy i siodlarzy. I tak
na przykáad niemiecki rĊkopis z 1443 roku za poĞrednictwem Rady Miasta poĞwiadcza, Īe rzeĨnik Hans Scholze
z Gáównego Miasta GdaĔska przystąpiá do cechu rzeĨników
w Tczewie. Jak w kaĪdym mieĞcie nie obywaáo siĊ takĪe
bez przypadków áamania prawa – w zbiorach znajduje siĊ
dokument, w którym Rada Miasta Tczewa informuje radĊ
gdaĔską o aresztowaniu i ukaraniu jej obywatela Szymona
Rotzken za nielegalny handel zboĪem w roku 1491.
W Tczewie miaá równieĪ miejsce pewien bunt. Po zajĊciu miasta przez Zakon KrzyĪacki w 1308 roku, a z tym
związane stopniowe ograniczanie swobody handlu, ingerencja w sprawy gospodarcze, a takĪe kryzys samego Zakonu,
doprowadziáy w marcu 1440 roku do zawiązania w Kwidzynie Związku Pruskiego, do którego Tczew zgáosiá akces
3 kwietnia 1440 roku.
Po burzliwym okresie wojen z KrzyĪakami Pomorze
GdaĔskie przyáączono do Polski. Po podpisaniu II pokoju
toruĔskiego, zreorganizowana zostaáa caáa administracja
paĔstwowa. Tczew staá siĊ miastem powiatowym. Oprócz
niego w skáad powiatu wchodziáy folwarki Zajączkowo
i SáoĔce, wsie Lubiszewo, Rokitki, GorzĊdziej i Dąbrówka.
15 marca 1570 roku w mieĞcie miaá siĊ odbyü sejmik powiatowy przed Sejmem Koronnym. Na wystawie znajdziemy
pismo króla Zygmunta Augusta, który poleciá Radzie Miasta
GdaĔsk wziąü w nim udziaá.
Kolejnym waĪnym dla miasta dokumentem jest uchwalony w 1582 roku wilkierz królewskiego miasta Tczewa,
z którego zachowaá siĊ odpis z przeáomu XVII i XVIII wieku. Wilkierz, czyli zbiór praw, zawieraá 149 artykuáów regulujących prawa i obowiązki lokalnej spoáecznoĞci, a takĪe
stanowiá o wáasnym sądownictwie, prawie obywatelskim
i monopolu browarnianym. Gáosiá, Īe miastem rządziáa rada
z burmistrzem na czele, jego zastĊpca, czterech rajców i sekretarz. Wilkierz regulowaá równieĪ kwestiĊ obywatelstwa.
– OtóĪ obywatelstwo mógá otrzymaü mĊĪczyzna speániający okreĞlone warunki: prawe urodzenie, staáe zamieszkanie w mieĞcie, odpowiedni stan majątkowy, wniesienie
stosownej opáaty oraz záoĪenie przysiĊgi wáadzom miasta
– dodaáa dr Lidia Potykanowicz-Suda. – Obywatelstwo miasta umoĪliwiaáo korzystanie z szeregu uprawnieĔ, w tym:
peánienie funkcji publicznych oraz wykonywanie niektórych,
zastrzeĪonych zawodów. Niekiedy jednak obywatele opuszczali miasto. JeĞli wyjazd z miasta byá dáuĪszy niĪ rok i dzieĔ
nastĊpowaáa utrata obywatelstwa.
Liczne wojny prowadzone przez Rzeczypospolitą, nie
ominĊáy równieĪ Tczewa. Odbiáy one istotne piĊtno na
strukturze urbanistycznej miasta. Plan Tczewa i jego obwarowaĔ wraz z obozem króla Gustawa Adolfa, rycina przedstawiająca panoramĊ miasta, autorstwa sekretarza poselstwa
holenderskiego Abrahama Boota, z okresu wojen polskoszwedzkich oraz plan fortyfikacji miasta z okresu wojen napoleoĔskich bardzo dobrze potwierdzają powyĪszą tezĊ.
Innymi znaczącymi dla Tczewa dokumentami są m.in.
XIX-wieczny odpis przywileju króla Jana III Sobieskiego
dla Bractwa Kurkowego w Tczewie, ksiĊga obywatelska
z lat 1770-1853, pierwszy wpis do ksiĊgi maáĪeĔstw UrzĊdu
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Stanu Cywilnego w Tczewie z 27 paĨdziernika 1874 roku
oraz plan dworca i linii kolejowej w Tczewie z 1896 roku,
a takĪe pismo do Wojewody GdaĔskiego z proĞbą o zatwierdzenie Gryfa jako herbu miasta z 1947 roku.
Jednak wystawa to nie tylko doniosáe dokumenty, znajdziemy na niej takĪe takie ciekawostki jak: propozycja usáug
tczewskiego chirurga i balwierza dla objĊtego zarazą GdaĔska
z 1709 roku, czy meldunek agenta emigracyjnego do policji
tczewskiej w sprawie emigrantów z Tczewa udających siĊ
do Ameryki Póánocnej w 1906 roku. Innymi interesującymi
eksponatami są prospekty kafelków ceramicznych do áaĨni
miejskiej z 1920 roku, list pochwalny Towarzystwa MiáoĞników Miasta Tczewa za efektowną dekoracjĊ okna domowego
z 1938 roku i reklama domu konfekcyjnego S. Hirschwelda obwieszczająca, iĪ w tym sklepie konfekcja jest jak powszechnie
wiadomo, co do jakoĞci i formy wzorowa i nieprzeĞcigniĊta.
Ale na samych archiwaliach wystawa siĊ nie koĔczy. BĊdzie moĪna równieĪ przyjrzeü siĊ narzĊdziom bez których
dokumenty nie mogáy by powstaü i zostaü zarejestrowane
– piórom i kaáamarzom, Ğredniowiecznemu skryptorium,
maszynom do pisania, aparatom fotograficznym oraz mikrofilmom. Zwiedzający dowiedzą siĊ takĪe, jak przechowuje
siĊ i dba o tak cenne dokumenty. Zaprezentowany zostanie
równieĪ film przedstawiający pracĊ w Archiwum PaĔstwowym w GdaĔsku i jego zasoby oraz wywiad z jego dyrektorem Piotrem Wierzbickim.
Wystawie towarzyszy takĪe publikacja „750 lat Tczewa
w archiwaliach” pod redakcją Lidii Potykanowicz-Sudy,
która zawiera informacje o najciekawszych dokumentach
umieszczonych na ekspozycji oraz ukazuje historiĊ Tczewa
przez pryzmat zgromadzonych archiwaliów.
Ekspozycja prezentuje caáe spektrum dokumentów z róĪnych epok, od pergaminowych rĊkopisów przez ksiĊgi i ulotki
na fotografii i mikrofilmach koĔcząc. Znajdziemy na niej Ğredniowieczne dokumenty pisane gotyckim pismem, potwierdzone woskowymi pieczĊciami i piĊknie kaligrafowane ksiąĪki,
jak choüby ksiĊga pamiątkowa siodlarzy (1608-1840), a takĪe
pisma urzĊdowe kreĞlone prostym, odrĊcznym pismem i maszynopisy. Interesująca jest takĪe szeroka rozpiĊtoĞü tematów
– pisma urzĊdowe, rejestry dochodów, korespondencja miĊdzy
miastami, akta gruntowe, odezwy przedwyborcze, ogáoszenia,
rozkazy, sprawozdania i reklamy.
Znaczenie wystawionych archiwaliów jest ogromne,
szczególnie jeĞli mówimy o tych najstarszych, poniewaĪ wiĊkszoĞü dokumentów gromadzonych przez lata przez archiwum
w Tczewie zostaáo zniszczone. Te zachowane stanowią namacalne Ğwiadectwo historii i pokazują Īycie codzienne mieszkaĔców oraz ich problemy polityczne i ekonomiczne, z którymi musieli siĊ zmagaü. Wnoszą wiĊc wiele interesujących
szczegóáów do historii miasta, przez co pozwalają przybliĪyü
Īycie ludzi, którzy mieszkali w tym miejscu wieki temu.
DziĊki tym dokumentom Tczew doskonale broni siĊ
przed opinią maáego, niewaĪnego miasta. Zgromadzone na
wystawie archiwalia są dowodem na to, Īe istotne dla dziejów Polski wydarzenia historyczne miaáy ogromny wpáyw
na losy mieszkaĔców Tczewa i okolicznych miejscowoĞci,
w tym takĪe GdaĔska, z którym Tczew jest nierozerwalnie
záączony. Trzeba takĪe podkreĞliü, iĪ to obywatele miasta,
zwáaszcza jednostki wybitne, miaáy niemaáy wpáyw na
ksztaátowanie historii caáego kraju.
Wystawa „750 lat Tczewa w archiwaliach” powstawaáa
przez kilka miesiĊcy pod czujnym okiem dyrektor Fabryki
Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej
Wisáy w Tczewie oraz Józefa M. Zióákowskiego – komisarza ekspozycji, przy wspóápracy z Archiwum PaĔstwowym
w GdaĔsku i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz pomocy pracowników CWRDW.
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specjaáy w niezmienny sposób przygotowuje siĊ równieĪ dziĞ,
a surowce pozyskuje siĊ gáównie z wáasnej hodowli, z przydomowych ogrodów i sadów oraz od rodzimych producentów.
Ciekawym urozmaiceniem publikacji są kulinarne anegdoty o jedzeniu, potrawach i stoáowaniu znanych postaci
z Kociewia – miáoĞników tradycyjnej kuchni kociewskiej.
Stanowią one znakomitą atrakcjĊ tej publikacji i są rodzajem
przerywnika w gąszczu receptur kulinarnych.
WartoĞciowym uzupeánieniem jest minisáownik kociewski dawnych nazw przedmiotów kuchennych, np. durszlak,
grapa, teptuch, uĪywanych przez naszych przodków, spisany miĊdzy innymi w oparciu o Popularny sáownik kociewski
pod redakcją profesor Marii Pająkowskiej-Kensik.
Ciekawostką kulinarną jest zamieszczony w rozdziale Ciasta, ciasteczka, torty i desery przepis na bómbómy z dekla, które ogáoszone zostaáy hitem Sympozjum kulinarnego – O jeĞciu
na Kociewiu – imprezy realizowanej przez Stowarzyszenie
Kociewskie Forum Kobiet w ramach obchodów IV Kongresu
Kociewskiego w Subkowach dnia 16 paĨdziernika 2010 roku.
W ksiąĪce znajduje siĊ równieĪ najciekawsza praca konkursu literackiego pt. Opisz, jak twoja babcia przygotowywaáa obiad niedzielny, przeprowadzonego w ramach tego
sympozjum (zob. s. 213).
KierujĊ wyrazy podziĊkowania za pomoc w przygotowaniu tej publikacji najbliĪszej rodzinie, a szczególnie
mĊĪowi Stanisáawowi, który rozsmakowaá siĊ w specjaáach
kociewskiej kuchni.
Mam nadziejĊ, Īe tym wstĊpem zachĊciáam PaĔstwa do
spróbowania swoich siá w przygotowywaniu tradycyjnych
potraw i wypieków we wáasnych domach. Z tym przeĞwiadczeniem zapraszam do lektury, a potem do kuchni, i ĪyczĊ
powodzenia oraz smacznego.

Krystyna Gierszewska, Dawne smaki Kociewia, Wydawnictwo
„Bernardinum” 2010, form. 17 x 24 cm, s. 224, opr. twarda, il.

Dziesiąta rocznica Ğmierci Zdzisáawa JaĞkowiaka jest okazją do uczczenia pamiĊci tego znamienitego rodaka, Honorowego Obywatela Miasta Tczewa i dobrego czáowieka. Czynimy to
wydając okolicznoĞciową publikacjĊ pt. „Zdzisáaw Jaskowiak
1949-2000. ĝwiadectwo wiary i miáoĞci Ojczyzny”. Skáadają
siĊ na tĊ ksiąĪkĊ kalendarium Īycia, przeprowadzone rozmowy,
wspomnienia wielu przyjacióá i wspóápracowników Zdzisáawa
JaĞkowiaka oraz publikacje i wypowiedzi prasowe, jakie ukazaáy siĊ po jego Ğmierci na áamach „Gazety Tczewskiej”.
W zakoĔczeniu tego wstĊpu sáowa podziĊkowania kierujemy do wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel pomysáodawców publikacji i nadesáali swoje refleksje dotyczące znajomoĞci
ze Zdzisáawem JaĞkowiakiem. Fakt, Īe aĪ 50 osób záoĪyáo swoje relacje i wspomnienia – najlepiej Ğwiadczy o jego wybitnej
indywidualnoĞci i doniosáym znaczeniu spoáecznym. Pragniemy podkreĞliü, Īe Zdzisáaw JaĞkowiak, jak maáo kto, miaá ten
szczególny i wyjątkowy dar godzenia i áączenia róĪnych Ğrodowisk spoáecznych.
Sáowa podziĊkowania za wspóápracĊ na etapie technicznego
powstawania tej ksiąĪki kierujemy do Pana Grzegorza Radtke.
Za dostarczony materiaá fotograficzny dotyczący Īycia
i dziaáalnoĞci publicznej Zdzisáawa JaĞkowiaka dziĊkujemy
w tym miejscu Stanisáawowi ZaczyĔskiemu, Józefowi Zióákowskiemu, Wáodzimierzowi Mroczkowskiemu, a przede
wszystkim Kazimierze JaĞkowiak oraz Wiesáawie i Zdzisáawowi Makowskim.
W imieniu wszystkich Czytelników – za trud wydania tej
ksiąĪki – skáadamy podziĊkowanie Wydawnictwu „Bernardinum” w Pelplinie.
Jan Kulas
Kazimierz Ickiewicz
Adam Chyáa

Zdzisáaw JaĞkowiak 1949-2000. ĝwiadectwo wiary i miáoĞci do Ojczyzny, praca zbior. pod red. Jana Kulasa”, Pelplin 2010, form. 15 x 21 cm,
s. 188, il., opr. twarda.

OD PREHISTORII DO ćREDNIOWIECZA

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

Zaduszki
Kociewskie

W

dniu 13 listopada br. w Starogardzkim Centrum
Kultury odbyáy siĊ Zaduszki Kociewskie. Ich
organizatorami byli: Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim, Studenckie Koáo Naukowe
„Mozaika” i Starogardzkie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objąá Senator RP Andrzej Grzyb.
W tym roku osoby prowadzące – Paulina Beling i Jacek HoduĔ – rozpoczĊli wspominanie od recytacji wiersza
Wisáawy Szymborskiej „O Ğmierci bez przesady”. W nastrój
wspominania znakomicie wprowadziá licznie obecnych recital barda Zbigniewa Flisikowskiego.
Sáowo wstĊpne wygáosiá Senator RP Andrzej Grzyb. NastĊpnie gáos zabraá dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej,
Andrzej BáaĪyĔski, wspominając Bogdana Faltynowskiego,
jednego z zasáuĪonych dyrektorów tego muzeum. Mirosáawa Möller wspominaáa postaü i dzieáo Jana Szulca, muzyka
i choreografa. Druh przewodnik Wojciech Mokwa, zastĊpca
komendanta starogardzkiego hufca ZHP, przywoáaá postaü
rozstrzelanego w 1939 roku 19-letniego druha Józefa Wiktora Grzybka. Patrycja Hamerska przypomniaáa zebranym
dzieáo artysty-malarza, propagatora regionu kociewskiego,
Jana Waáaszewskiego. Mirosáaw Begger wspominaá zmaráych kociewskich olimpijczyków. Prowadzący, Jacek HoduĔ
odczytaá przygotowane przez Józefa OlszynkĊ wspomnienie
Michaáa Faryseja, twórcy Galerii A w SCK. Na zakoĔczenie
Tych, Którzy Odeszli uczczono minutą ciszy.
Tegoroczne Zaduszki Kociewskie to III edycja tej formy wspominania zmaráych, zasáuĪonych dla regionu Kociewiaków. Powstaje waĪna i warta kontynuacji tradycja.
Albowiem nasza toĪsamoĞü, ĞwiadomoĞü jest w duĪej mierze ksztaátowana przez pamiĊü o Naszych Zmaráych – ich
losach, dziele i dokonaniach.
PrawdĊ gáosi Poetka, nawiązując do sáów Horacego non
omnis moriar z wiersza do Melpomeny:
Nie ma takiego Īycia,
które by choü przez chwilĊ
nie byáo nieĞmiertelne.
UnieĞmiertelniamy Naszych Zmaráych przez pamiĊü
o Nich – sprawiając jednoczeĞnie, Īe jesteĞmy Ğwiadomi
swoich korzeni.

P.H.

ImprezĊ uĞwietniá recital
Zbigniewa Flisikowskiego
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IV Kongres
Kociewski
w ĝwieciu nad Wisáą
Wszystko, co kociewskie jest dla mnie waĔne i bliskie – w tö parafrazö powtarzanego
zdania powinnam wpisaè uĈciĈlenie – wszystko co dobre na Kociewiu... Inicjatywa, ciekawe inspiracje i potem wielki trud organizacyjny podczas przygotowywania kolejnych
kongresów jest ogólnie wielkim dobrem.

K

oĔczy siĊ Rok Kongresowy 2010. Są wĞród nas
regionalistów tacy, którzy juĪ po raz czwarty
przeĪywają szczyt spotkaĔ, obrad. W Īyciorysie
15 lat dziaáaĔ to juĪ sporo. DuĪo nadziei, trochĊ rozczarowaĔ. Ciągle udaje mi siĊ „byü ponad” (tzn. nie zwaĪaü,
udawaü, Īe ogólnie jest w porządku) i dlatego drobne intrygi, lekcewaĪenie dokonaĔ, pomniejszanie zasáug itp.
– pomijam, zatrzymując siĊ z radoĞcią przy okazaáym juĪ
dziele bliskich mi Regionalistów. Ich szeregi rosną. Dochodzą máodzi, gáównie humaniĞci i w tym widzĊ nadziejĊ. Przykáady? ProszĊ bardzo. Z powiatu starogardzkiego:
Patrycja Hamerska, Dorota Piechowska, Magdalena Pozorska. Z powiatu tczewskiego: Michaá Kargul, Krzysztof
Korda. Na poáudniowym Kociewiu mamy niepospolitych
nauczycieli od przedszkoli po uniwersytet, m.in. Sylwia
KukliĔska, Maágorzata Poáomska, Anna àucarz, Joanna
Biniecka, Sabina Janiszewska, Katarzyna Rediger, Ewa
Stepnowska. Mamy wzorcowe w zakresie edukacji szkoáy, np. SP w Przysiersku, w Warlubiu, Grucznie, SP nr 7
w ĝwieciu... Dobre wieĞci dochodzą z Gródka, Drzycimia, bo znalazáy siĊ tam nauczycielki, które czują sprawĊ
i umieją przekonaü do niej innych (najpierw dyrekcjĊ).
Edukacja regionalna na wszystkich poziomach powinna
byü przyjemnym obowiązkiem..
Na kolejnych kongresach widaü jej efekty. ĝwiecie
nad Wisáą po raz drugi zobowiązaáo siĊ przygotowaü dla
reszty Kociewia wáaĞnie edukacjĊ regionalną – jej blaski
i cienie. Zamiast tylko narzekaü, Īe koĔczą siĊ obowiązkowe ĞcieĪki (gáównie – Dziedzictwo Kulturowe – edukacja regionalna), trzeba konstruktywnie podejĞü do
wdraĪanej obecnie. Podstawy upowaĪniające do wzbogacenia wiedzy i ciągáej troski o przestrzeĔ najbardziej
oswojoną, czyli tzw. maáą ojczyznĊ. Grunt przygotowali
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dawni dziaáacze, nauczyciele, twórcy. Wystarczy zajrzeü
do Bedekera Kociewskiego Romana Landowskiego, na
bieĪąco czytaü i gromadziü w kaĪdej szkolnej bibliotece
Kociewski Magazyn Regionalny, by znaleĨü steckĊ do
wiedzy. PiĞmiennictwo poĞwiĊcone regionowi (historii,
tradycji, literatury) jest juĪ caákiem spore. WspóáczeĞnie pomóc moĪe Internet. Jak siĊ ma Kociewie? – takie
pytanie postawiá nam senator Andrzej Grzyb i w odpowiedzi wyliczyá wiele miejsc, form popularyzacji. Ciąg
dalszy trzeba dopisywaü. W kolejnych numerach KMR
są przykáady. Z duĪą przyjemnoĞcią uczestniczyáam
w tym roku w kongresowych spotkaniach, konferencjach, sympozjach – w Pelplinie, Gniewie, Skórczu,
Subkowach, Czarnej Wodzie i oczywiĞcie podczas
szczytu – w Tczewie, Starogardzie GdaĔskim, ĝwieciu. Poáudniowe Kociewie to ziemia, za którą czujĊ siĊ
szczególnie odpowiedzialna.
Rok Kongresowy zaczĊliĞmy od promocji Popularnego Sáownika Kociewskiego, co byáo dla mnie niezwykáym
ĞwiĊtem. ObecnoĞü nie tylko nauczycieli – regionalistów,
przyjacióá, rodziny, ale i wáadzy samorządowej, prasy,
radia, telewizji – kolejny raz utwierdziáa mnie w przekonaniu, Īe to wszystko ma sens i Īe trzeba nadal opisywaü
to, co swojskie i godne upamiĊtnienia.
Innego typu imprezą byá Jarmark Kociewski zorganizowany efektownie przez OĞrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w ĝwieciu z duĪym zaangaĪowaniem koordynatora, czyli BoĪenĊ Ronowską. Na Ğwieckim rynku moĪna
byáo posmakowaü regionalnych potraw, kupiü wytwory
sztuki ludowej, podziwiaü wystĊpy artystyczne. Ogólnie
impreza kolorowa, wesoáa i bardzo udana, dobrze promująca region.
Dwudniowy Festiwal Smaku w Grucznie od lat na
bardzo szeroką skalĊ promuje Kociewie. W tym roku
bardziej zadbano, by nie zabrakáo regionalnych wydawnictw, by w barwach imprezy znalazáy siĊ kociewskie
stroje i wystĊpy. Kilka tysiĊcy (zdaniem obserwatorów
– nawet kilkanaĞcie) uczestników skuszonych regionalnymi smakami (m.in. miody, nalewki, gĊsina) poznaje, Īe
Kociewie to bogata w tradycjĊ i godna poznania kraina...
Regionalistów cieszą kolejne ksiąĪki A. Grzyba dotyczące wáaĞnie jeĞcia.
W przeglądzie imprez kongresowych warto zauwaĪyü
spotkanie autorskie zorganizowane w ĝwieciu przez bibliotekĊ. W Miejskiej Bibliotece odbyá siĊ bardzo miáy
wieczór z Andrzejem Grzybem. Przy okazji wystawa
jego ksiąĪek oraz publikacji, w których obecny jest obraz
miasta i okolic – pokazaáy, Īe jest co poznawaü, przeĪywaü i trzeba to robiü.
Natomiast w Bibliotece Pedagogicznej zorganizowano spotkanie z ks. Franciszkiem Kameckim – niezwy-

káym poetą, czĊsto obecnym na regionalnych imprezach.
Ksiądz F. Kamecki organizuje teĪ w Grucznie – Biesiady
Regionalne. W jego tekstach (felietony, formy poetyckie)
trzeba zauwaĪyü obecnoĞü Borów Tucholskich wnikających w Kociewie.
Wracając do IV Kongresu Kociewskiego, moĪna pochwaliü siĊ paĨdziernikową konferencją w ĝwieciu. Obecni byli wiceprezydenci Starogardu GdaĔskiego i Tczewa,
poseá Jan Kulas oraz senator Andrzej Grzyb. Kolejny raz
aprobatĊ dla idei regionalnych potwierdzili – burmistrz
ĝwiecia, przewodniczący Rady Miejskiej, wicestarosta.
Zawsze cieszy mnie obecnoĞü przedstawicieli instytucji
i stowarzyszeĔ spoza powiatu Ğwieckiego.
Patronat naukowy nad konferencją sprawowaá Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, choü referaty wygáaszali teĪ przedstawiciele innych póánocnych
uczelni – Akademii Pomorskiej w Sáupsku, Uniwersytetu
GdaĔskiego, WyĪszej Szkoáy Gospodarki z Bydgoszczy.
W czĊĞci plenarnej IV Kongresu Kociewskiego prof.
dr hab. J. KĊciĔska-Kaczmarek przedstawiáa zasáugi wybranych postaci związanych z Kociewiem; dr I. Pieróg
zatrzymaá siĊ przy F. Ceynowie, który m.in. w ĝwieciu
wydawaá swoje prace, na Ziemi Kociewskiej dziaáaá
i pozostaá. DuĪe zainteresowanie wzbudziá referat prof.
dr hab. M. Czachorowskiej o nazwach kociewskich miejscowoĞci. Szczególnie bliski Ğwiecianom musi byü nadesáany przez dr A. LewiĔską referat o niezwykáym „Elementarzu” F. Miernickiego ze ĝwiecia.
W konferencji Gwara jako element toĪsamoĞci kulturowej z powodzeniem wystąpili doktoranci – E. Glugla,
A. àucarz, K. Koáatka, K. Sturmowska, D. Sturmowski.
Referaty przypomniaáy, Īe wpisane w Pomorze Kociewie
ma ciekawych sąsiadów. Ciągle jest co badaü i o tym pisaü. DuĪe fragmenty wystąpieĔ warto bĊdzie w KMR publikowaü, nim ukaĪą siĊ w pokongresowej ksiĊdze.
Równolegle do konferencji jĊzykoznawczej toczyáy
siĊ obrady poĞwiĊcone edukacji regionalnej. Ich omówienie pozostawiam nauczycielom. W tym miejscu chciaáabym tylko podkreĞliü, Īe wspóápraca z wieloma ukáada siĊ
budująco i oby trwaáa. WaĪne jest równieĪ duĪe wsparcie i ogólna przychylnoĞü kierownika OĞrodka OĞwiaty
i Wychowania w ĝwieciu.
Poetyckim zakoĔczeniem Roku Kongresowego
w ĝwieciu byá Konkurs Recytatorski – Poeci z Kociewia przygotowany przez tutejsze Szkoáy Katolickie im.
ks. dra Bernarda Sychty. W listopadowym nastroju przeĪywaliĞmy teksty Z. Bukowskiego, A. Grzyba, ks. F. Kameckiego i R. Landowskiego.
Mam nadziejĊ, Īe w czasie pokongresowym nie zabraknie okazji do regionalnego ĞwiĊtowania w róĪnych
miejscach naszego regionu…
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W Sali Starostwa rozpoczĊáa siĊ
czĊĞü plenarna

Przedszkolaki z Gruczna

Jerzy Kramaszewski,
koszykarz z Gruczna

GoĞcie Kongresu

Szkoáy Podstawowe
prezentowaáy
„Kociewie dawniej”

Edukacja regionalna
przykuáa uwagĊ goĞci

Spotkanie w Gimnazjum im. Ziemi ĝwieckiej

ĝwieckie Gzuby umilają biesiadĊ

Burmistrz ĝwiecia wĞród regionalistów

Na deser wystąpiá zespóá „Burczybas” z Gniewu
Wszystkie fot. Rudolf Stybar

WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

W

aĪną czĊĞcią IV Kongresu Kociewskiego zorganizowanego 9 paĨdziernika 2010 roku w ĝwieciu byáa wizyta zaproszonych goĞci w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi ĝwieckiej w ĝwieciu. Zainteresowani
mieli okazjĊ wysáuchaü kilku wystąpieĔ prelegentów związanych z edukacją regionalną na Kociewiu.
Równolegle w czterech klasach lekcyjnych nauczyciele
wspólnie z uczniami przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych prezentowali osiągniĊcia w zakresie edukacji regionalnej prowadzonej w Gminie
ĝwiecie. Wszyscy mieli okazjĊ zobaczyü piĊkne kolorowe
wystĊpy przedszkolaków, które jak zawsze zachwyciáy widzów autentycznoĞcią i spontanicznoĞcią.
DuĪym zainteresowaniem cieszyáa siĊ równieĪ inscenizacja i taĔce zespoáu ze Szkoáy Podstawowej nr 7 w ĝwieciu
„ĝwieckie Gzuby” prowadzonym przez MaágorzatĊ Poáomską.
Táem caáoĞci byáa autentyczna sceneria izby kociewskiej. Dodatkową atrakcją przygotowaną dla goĞci byá chleb ze smalcem
i znakomita, pyszna droĪdĪówka, którą wszyscy siĊ zajadali.

Poza tym zaprezentowano wystawĊ prac technicznomalarskich, wystawĊ zdjĊü przygotowanych w ramach koáa
fotograficznego „ĝwiecie na widokówce”, której opiekunem
jest Wiesáaw Frąckiewicz. Wszystkie te dziaáania zachĊcają
uczniów do dalszego dbania o kulturĊ i Ğrodowisko naszego Kociewia tym bardziej, Īe gimnazjum nosi imiĊ „Ziemi
ĝwieckiej” – to równieĪ zobowiązuje.
NastĊpnymi uczestnikami prezentacji prac gimnazjalistów
na rzecz regionalizmu byáy uczennice Gimnazjum Katolickiego im. Bernarda Sychty w ĝwieciu pod opieką Joanny Binieckiej, które przedstawiáy pracĊ swojej szkoáy w tym zakresie.
Táem wystąpieĔ i prezentacji byáy prace plastyczne
gimnazjalistów z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
w ĝwieciu dotyczące miasta ĝwiecia.
Ciekawe regionalne ekspozycje byáy równieĪ zaprezentowane przez uczniów szkóá ponadgimnazjalnych, I Liceum
Ogólnoksztaácące im. F. Ceynowy, Zespóá Szkóá Ponadgimnazjalnych w ĝwieciu oraz przez Katolickie Liceum Ogólnoksztaácące im. B. Sychty w ĝwieciu. Widaü jak bardzo

SABINA JANISZEWSKA
KATARZYNA REDIGER

Jak to u nas na Kociewiu bywa…
Gimnazja reprezentowaáy swoje prace w kolejnej sali,
gimnazjaliĞci klas drugich i trzecich pod kierunkiem nauczyciela geografii, Katarzyny Rediger przedstawili ciekawą prezentacjĊ multimedialną pt. „Kociewie w czterech porach roku”. Uczennice gimnazjum, Agata Jasiek
i Agnieszka Jarosz, w autentycznych kociewskich strojach
prezentowaáy pracĊ na rzecz regionalizmu. WaĪnym elementem pracy koáa regionalnego jest systematyczne dokumentowanie dziaáalnoĞci w kronice regionalnej, którą od
trzech lat prowadzą uczniowie na zajĊciach koáa regionalno-geograficznego. Kronika upamiĊtnia m.in. osiągniĊcia
w konkursach recytatorskich „Proza i Poezja Kociewska”
oraz liczne wycieczki organizowane w celu poznania maáej
ojczyzny.

waĪna jest edukacja regionalna na wszystkich etapach edukacyjnych w naszym regionie, na Kociewiu.
Kolejną atrakcją byáo przygotowanie przez organizatorów IV Kongresu Kociewskiego biesiady regionalnej, na
której wszyscy uczestnicy mieli okazjĊ spróbowaü smacznych potraw, m.in. pieczonej kaczki i gotowanej szynki.
A dla ducha graá i Ğpiewaá zespóá „ĝwieckie Gzuby” i zespóá
„Burczybas” z Gniewa.
Kongres Kociewski daá moĪliwoĞci pokazania, w jaki
sposób uczniowie poznają kulturĊ i tradycje swojego regionu, jakie prace przygotowują w ramach zajĊü pozalekcyjnych oraz w jaki sposób instytucje, urzĊdy, stowarzyszenia
dokáadają wszelkich staraĔ, aby edukacja regionalna nie
byáa tylko martwym zapisem w programach edukacyjnych.

ĝwieckie Gzuby w caáej okazaáoĞci
Fot. Rudolf Stybar
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pradzieje kociewia
ANDRZEJ WõDZIK

23. Jeszcze raz o áowcach reniferów
...Dawno temu Ĉwiat byä pusty i jaäowy. Na poäudniu istniaäa kraina ognia, zaĈ na póänocy
– spowita chmurami kraina lodu, skñd wypäywaäo dwanaĈcie lodowych rzek...
MöĔczyzna siedzñcy na skraju wysoczyzny zarzuciä na ramiona okrycie ze skóry renifera. Spoglñdaä na zachód, gdzie otoczone czerwonñ äunñ säoþce kryäo siö powoli za pagórkami. PoniĔej
wysoczyzny, w dolinie päynñä szeroki strumieþ, który na wschód od obozowiska wpäywaä do wielkiej rzeki. Wielka rzeka od niepamiötnych czasów wytyczaäa drogö, którñ z poäudnia na póänoc
wödrowaäy stada reniferów. Renifery to wielki dar dla ludzi, a wszystkie grupy myĈliwych Ĕyjñce
w rejonie trzech rzek podñĔaäy za nimi, zazdroĈnie strzegñc znajdujñcych siö na szlaku brodów,
gdzie moĔna byäo urzñdzaè skuteczne zasadzki na zwierzynö.
MyĈliwy mocniej nasunñä kaptur na gäowö, chroniñc siö przed chmarami komarów, które
u schyäku lata dawaäy siö jeszcze mocno we znaki zwierzötom i ludziom. Niedäugo powinny pojawiè siö wracajñce na poäudnie renifery. Na myĈl o tym, przesunñä däoniñ po jaäowcowym äuku.
Tak, nadchodzi czas wielkich äowów i dostatku dla grupy obozujñcej nad jeziorem.
Wyjñä z niewielkiego woreczka garĈè krzemiennych wiórów, poäyskujñcych w promieniach
zachodzñcego säoþca. Dobre na groty strzaä – pomyĈlaä, a te trzy wiöksze bödñ idealne na nowe
wkäadki do noĔy...

R

ozpoczynając w 2005
roku cykl „Pradzieje
Kociewia”, publikowany na áamach KMR, napisaáem
miĊdzy innymi o Ğladach pierwszych ludzi, którzy w okresie
paleolitu schyákowego przybyli
w okolicĊ dzisiejszej miejscowoĞci ĝliwiny (pow. Tczew). Wyraziáem wówczas nadziejĊ, iĪ dalsze badania, bądĨ przypadkowe
odkrycia wpáyną na pogáĊbienie
wiedzy o prehistorycznych myĞliwych, bytujących 11 tys. lat
temu na obszarze Kociewia.
W ciągu minionych piĊciu
lat, miaáem okazjĊ zapoznania
siĊ z kolejnymi, niezwykle interesującymi znaleziskami z rejonu
ĝliwin, które w duĪej mierze pogáĊbiają wiedzĊ dotyczącą grup
myĞliwych, którzy w paleolicie
schyákowym egzystowali w okolicy Tczewa.
Są to dwa krzemienne rdzenie – to znaczy, odpowiednio
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Ryc. 1
Wiór krzemienny

przygotowane bryáki krzemienia, z których odbijano dáugie, cienkie odáupki o ostrych krawĊdziach, nazywane
popularnie wiórami (Ryc. 1). Wióry z kolei stanowiáy poĪądany materiaá uĪywany do produkcji niektórych typów
skrobaczy, drapaczy, grotów strzaá, a przede wszystkim
noĪy. Oprócz rdzeni znaleziono narzĊdzie wielofunkcyjne o cechach drapacza i noĪyka lub skrobacza.
PrzybliĪając rdzenie ze
ĝliwin warto zwróciü uwagĊ
na ich ksztaát. Są to mianowicie tak zwane formy dwupiĊtowe, charakterystyczne
dla krĊgu kultury Ğwiderskiej,
którego
przedstawiciele
w IX tys. p.n.e bytowali na
ziemiach dzisiejszej Polski.
Tak zwane dwie piĊty to po
prostu dwie páaszczyzny,
w które uderzano, by uzyskaü
wióry odáupywane ze wspólnej powierzchni. (Ryc. 2).
Pierwszy z rdzeni (Fot.
1 a, b) posiada oczywiĞcie
dwie páaszczyzny uderzeĔ
oraz wyraĨnie zaznaczoną
Ryc. 2
powierzchniĊ, z której wióry
RdzeĔ dwupiĊtowy
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Fot. 2 a, b
Krzemienny rdzeĔ dwupiĊtowy.
ĝliwiny, pow. Tczew
(Skala 1:1)

Fot. 1 a, b
Krzemienny rdzeĔ dwupiĊtowy.
ĝliwiny, pow. Tczew
(Skala 1:1)

Fot. 3
Repliki noĪy i skrobaczy.
(Skala 1:1)

a

b

Fot. 4 a, b
NarzĊdzie wielofunkcyjne.
ĝliwiny, pow. Tczew
(Skala 1:1)
Wszystkie fot. Rafaá Rzeczkowski

SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA
odáupywano. Mocno zredukowane piĊty Ğwiadczą niezbicie o szanowaniu dobrego surowca przez ówczesnych
ludzi, swoistym wyzyskiwaniu odpowiedniego krzemienia
prawie do koĔca. Jest to zresztą charakterystyczne zjawisko na Pomorzu, które na páaszczyĨnie wytwórczoĞci krzemieniarskiej moĪna uchwyciü, praktycznie w ciągu trwania
caáej epoki kamienia. Omawiane zjawisko spowodowane
byáo z utrudnionym dostĊpem do krzemienia dobrej jakoĞci, poniewaĪ krzemieĔ baátycki i pomorski, wystĊpujące na
Pomorzu, spotykane są z reguáy w postaci niezbyt duĪych
bryá, a w wypadku wiĊkszych konkrecji, zawierają duĪe
domieszki czertu oraz wszelkiego rodzaju wtrĊtów wapiennych. Dodatkowo, czĊstą cechą krzemieni wystĊpujących
na Pomorzu są wewnĊtrzne spĊkania i zwietrzaáe warstwy
powierzchniowe. Omawiany rdzeĔ, ze wzglĊdu na wymiary
(5,5 x 3 cm) oraz znaczną redukcjĊ piĊt, jest wáaĞciwie
odpadem produkcyjnym. Ówczesny wytwórca wykorzystaá w tym przypadku bryáĊ krzemienia baátyckiego
(nie wiadomo jaka byáa jej pierwotna wielkoĞü) o dobrej
áupliwoĞci, nie popĊkaną, pokrytą popielatą cienką wapienną korą zachowaną w tylnej czĊĞci rdzenia. Mimo,
Īe jest to „tylko” odpad, to znalezisko ma kapitalne znaczenie, gdyĪ pozwala przeĞledziü technikĊ uzyskiwania
póásurowca przez ludzi Īyjących na Kociewiu w tak odlegáych czasach. Istotne są w tym wypadku widoczne na
rdzeniu negatywy, czyli Ğlady po odbitych w koĔcowej
fazie produkcji wiórach. W przypadku tego egzemplarza
byáo ich: szeĞü odbitych z górnej i dwa z dolnej piĊty,
o dáugoĞciach odpowiednio: 3,5; 2; 2,5; 2,8; 2,5; 2 cm oraz
3 i 3,5 cm.
Drugi z rdzeni (Fot. 2 a, b) to takĪe typ rdzenia
dwupiĊtrowego o wymiarach 5,5 x 3,5 cm z wyraĨnymi
piĊtami schodzącymi ku sobie w tylnej czĊĞci rdzenia.
Uderzający jest fakt bardzo starannego przygotowania
krawĊdzi, przez mikroodbicia i Ğcieranie. Zapobiegaáo to
kruszeniu i stanowiáo mocny punkt oparcia dla poĞrednika, bądĨ uderzenia bezpoĞredniego miĊkkim, kamiennym táuczkiem. Zachowane na rdzeniu negatywy wskazują, iĪ w koĔcowej fazie odbito z niego: dwa wióry
z górnej czĊĞci o dáugoĞci 3 i 3,5 cm, uderzając natomiast w przeciwlegáą piĊtĊ uzyskano cztery wióry: dwa
bardzo krótkie o dáugoĞci: 1,5 i 1 cm, które wáaĞciwie
moĪna zaliczyü do wytworów nieudanych oraz dwa
kolejne, które byáy juĪ znacznie lepsze, o dáugoĞci 3,5
i 5,5 cm. Rodzaj uĪytego surowca, co ciekawe niemal
identyczny jak w przypadku wczeĞniej opisywanego
rdzenia – czarny krzemieĔ baátycki o charakterystycznej
cienkiej popielatej korze.
Czáowiek Īyjący w realiach paleolitu schyákowego
zamierzaá uzyskiwaü z obrabianego krzemienia, oprócz
Literatura:
Bordes F.: The Old Stone Age, London 1972.
Kobusiewicz M.: Ludy áowiecko-zbierackie póánocno-zachodniej
Polski, PoznaĔ 1999.

wszelkiego rodzaju owalnych lub podáuĪnych odáupków,
równieĪ, jak juĪ wczeĞniej zasygnalizowaáem, wióry
czyli smukáe dáugie odáupki o niezwykle ostrych, dwóch
równolegáych krawĊdziach, z powodzeniem wykorzystywane do produkcji wielu typów narzĊdzi. Krótko
przybliĪając, ówczesne narzĊdzia tworzone na podstawie
póásurowca wiórowego (Fot. 3), warto zwróciü uwagĊ
na fakt, iĪ elementy krzemienne stanowiáy swego rodzaju wkáadki umieszczone w szczelinach rogowych bądĨ
drewnianych opraw. Wklejane za pomocą Īywicy w razie zuĪycia mogáy byü áatwo wymienione na nowe, co
znacznie uáatwiaáo naszym przodkom produkcjĊ okreĞlonych typów narzĊdzi.
Wracając jeszcze do kwestii rdzeni ze ĝliwin to
uderzający jest fakt ich wielkiego podobieĔstwa. MoĪna nawet przyjąü, iĪ są niemal identyczne, biorąc pod
uwagĊ szereg cech wspólnych, omawianych zabytków.
Przyglądając siĊ dokáadnie rdzeniom, moĪna odnieĞü
wraĪenie, iĪ po skoĔczonej pracy związanej z obróbką krzemienia wyrzuciá je ten sam czáowiek. ChociaĪ
nie zostaáy znalezione razem to przedstawiona hipoteza
jest bardzo prawdopodobna, gáówne ze wzglĊdu na podobną metodĊ obróbki rdzeni i niemal identyczne ich
wymiary.
Kolejny zabytek ze ĝliwin (Fot. 4 a, b) prawdopodobnie równieĪ moĪna áączyü z okresem paleolitu schyákowego, choü nie jest to tak oczywiste jak w przypadku
opisywanych powyĪej rdzeni. Wydaje siĊ, Īe jak juĪ
wspomniaáem na wstĊpie, mamy w tym przypadku do
czynienia z narzĊdziem wielofunkcyjnym, powstaáym
z grubego odáupka o wymiarach 3 x 1,7 cm. Krótka krawĊdĨ narzĊdzia to rodzaj áagodnie zaznaczonego „drapiska” o bardzo delikatnym retuszu. Natomiast dáuĪsza
– 2 cm to typowa krawĊdĨ tnąca lub skrobiąca, przeznaczona do ciĊcia jak i obróbki drewna, koĞci lub poroĪa.
Surowiec to oczywiĞcie dobrej klasy wyselekcjonowany
krzemieĔ baátycki (czy preferowany przez myĞliwych
w rejonie dzisiejszych ĝliwin?), czarny pokryty jaĞniejszą patyną z wyraĨnymi biaáymi ogniskami.
Zaprezentowane nowe znaleziska z okolicy ĝliwin na
pewno w duĪym stopniu poszerzyáy dotychczasową wiedzĊ o spoáecznoĞciach áowców reniferów bytujących na
Kociewiu w tak odlegáych czasach. Szczególnie cenne, iĪ
wiedza ta dotyczy krzemieniarstwa, waĪnej páaszczyzny
w sztuce przetrwania ówczesnych ludzi. Byü moĪe áącznie z wczeĞniej odnalezionymi grotami strzaá są Ğladami
staáego obozowiska, co byáo by niezwykle interesujące w
kontekĞcie wciąĪ jeszcze maáo zbadanych procesów zasiedlania Pomorza przez grupy ludzi, po ustąpieniu z jego
obszaru lodowca.
Szymczak K.: Póánocno-wschodnia prowincja surowcowa kultury
Ğwiderskiej, àódĨ 1992.
Timms P.: Flint Implements of the Old Stone age, 1974.
Whittaker J.C.: Flintknapping. Making &Understanding Stone Tools, Austin 2007.

Z przykroĞcią informujemy Czytelników,
Īe nastąpi przerwa w kontynuacji
cyklu Pradzieje Kociewia.
KMR
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Stąd Do Katynia
c z Ċ Ğ ü II (ostatnia)

We dworze

O

prócz wspomnianej juĪ ElĪbiety Rocáawskiej, we
dworze pracowaáo takĪe kilku na staáe zatrudnionych ludzi, miĊdzy innymi Jan Gapski. Mieszkaá
on w jednym z piĊciu domów przeznaczonych dla sáuĪby.
Jan zajmowaá siĊ pszczoáami, bieliá drzewka37, byá bednarzem i stangretem, a takĪe doglądaá ĞwiĔ38. Przez posiadáoĞü
przewijali siĊ teĪ pracownicy sezonowi.
Jak wspomina Maria Danuta: W tych domkach mieszkaáy równieĪ inne rodziny, m.in. rodzina Jana Chyáy, rodzina
Otlewskich, Czarnych i Gosków (byü moĪe nazwisko brzmi
inaczej). Jan miaá brata lub kuzyna na Gapicy. Na imiĊ
miaá Teofil. Tam maáa Dancia czĊsto chodziáa, zwáaszcza,
gdy pani Teosiowa upiekáa pyszny, czarny chleb. Chleb po
polaniu gĊstą Ğmietaną i posypaniu solą smakowaá jej wyĞmienicie. Do dzisiaj pamiĊta te grube, pyszne pajdy chleba.
Stefan Gapski byá stróĪem we dworze. Byá bardzo przystojny
i wszystkie kuzynki Danusi podkochiwaáy siĊ w nim. Pod koniec wojny Rosjanie rozstrzelali go. Józef Gapski pracowaá
w Ğwiniarni. Bardzo lubiáa go dziedziczka. Razem parowali
kartofle dla ĞwiĔ. Gapscy mieszkali na gruncie, który otrzymali od dziedzica39.
Jak to siĊ staáo, Īe ten dom zamieniono na ĞwietlicĊ, to
nie wiem. Widocznie po Ğmierci Jana nikt z jego rodziny nie
zostaá w Mirotkach i wáadza zabraáa ostatni obiekt „obywatela Górskiego”. Ciągle pamiĊtam Jana ChyáĊ i jego zakáopotanie, gdy dowiedziaá siĊ, Īe mój brat FranuĞ znalazá siĊ
w niewoli w Rosji. Ludzie zbierali w 1939 roku róĪne produkty Īeby posáaü paczkĊ do Kozielska. Franciszka zamordowali
w kwietniu 1940 r. Mój wuj Ks. dr Kamil Kantak opisaá po
latach dzieje swego krewnego. Wuj Kamil zostaá wysáany na
roboty w kopalni, uniknąá Ğmierci i póĨniej wyjechaá z Rosji
razem z sierotami polskimi i taką Ğpiewaczką polską, która nazywaáa siĊ Hanka Ordonówna. Wuj dotará do Bejrutu
w Libanie. Tam zmará. Wuj Kamil byá bratem drugiego
wuja40 – wáaĞciciela majątku i máyna w Pile koáo BaráoĪna
– pisaáa w 2004 roku Maria Danuta z Górskich do GraĪyny
KoĞcielnej, obecnej pani dyrektor szkoáy w Mirotkach.
Dziedzic hodowaá zwykle ponad 90 krów. Pracownicy
paĞli swoje krowy razem z „paĔskimi” na áąkach, a takĪe
trzymali je w oborach Jana Wojciecha. W porze obiadowej
schodzili siĊ do dworu, by wydoiü krowy. Byáy teĪ cielaki
i dwa buhaje41 rozpáodowe. Krowy przyprowadzano m.in.
z KoĞcielnej Jani (ok. 3 km). Na pewno zaĞ nie robili tego
Merkerowie ze Starej Jani, gdyĪ byli oni spokrewnieni
z Kurtiusami (Niemcami), do których niegdyĞ naleĪaáa caáa
ziemia Górskich. Julian Kurtius sprzedaá ziemiĊ Janowi
Wojciechowi i dlatego (za kontakty z Polakami42 rodzina
odwróciáa siĊ od niego).
Za dworem znajdowaá siĊ duĪy ogród, poáączony z sadem, gdzie rosáy miĊdzy innymi drzewa owocowe. Od frontu
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posiadáoĞci rozciągaá siĊ park obsadzony lipami, dalej biegáa
aleja kasztanowców i aleja tui, którą pamiĊtają nawet wspóáczeĞni mieszkaĔcy. Wiadomo na pewno, Īe drzewa te rosáy
tam jeszcze w 1972 roku, gdy Maria Danuta po raz pierwszy
po wojnie odwiedziáa PolskĊ43. Aleja kasztanowców ciągnĊáa siĊ od szosy do podwórza. Zaraz za drzewami staáa kuĨnia
i dawny dom Chyáów. DziĞ jest on pozostaáoĞcią po majątku
Górskich (obecnie mieĞci siĊ tam Ğwietlica wiejska)44.
Jan Wojciech wstawaá codziennie o tej samej porze.
W sezonie letnim o 5.00, a zimą o 6.00 godzinie. Wraz
z zarządcą, panem LewiĔskim, obchodziá caáe gospodarstwo i rozmawiaá z pracownikami. Z kaĪdym z nich witaá
siĊ uprzejmie i wspólnie ustalano plan pracy na caáy dzieĔ.
NastĊpnie dziedzic Górski i rządca LewiĔski udawali siĊ do
dworu na Ğniadanie. Agnieszka Górska czĊsto Īartowaáa,
Īe jej mąĪ bardziej dba o pracowników i gospodarstwo, niĪ
o wáasną rodzinĊ. Jan Wojciech czĊsto spotykaá siĊ równieĪ z Modrowem – wáaĞcicielem ziemskim, mieszkającym
w Bolesáawowie koáo Skarszew. Razem unowoczeĞniali odmiany ziemniaków i fasoli. Modrow byá bardzo pomysáowy
i posiadaá zdolnoĞci organizatorskie. Maria Danuta pamiĊta,
Īe przynajmniej dwa razy odwiedziá Mirotki45.
W Mirycach mieszkaáa rodzina paĔstwa Szulców
(Schulzów). Kiedy jednak maáĪonek pani Szulc zmará, wyszáa ona za mąĪ za Szykowskiego. Szykowskiego wspomina siĊ jako jednego z nielicznych Polaków, mieszkających
w czasie wojny w Mirycach, które byáy wsią niemiecką46.
Franciszek Jan Górski i Aleksander Szulc (pasierb Szykowskiego), uczĊszczali razem do Gimnazjum Klasycznyego
w Starogardzie GdaĔskim. Jako Īe jednym z przedmiotów w szkole byáa greka, a Franek nie bardzo radziá sobie
z tym przedmiotem, Aleksander czĊsto pomagaá mu w nauce
a zdarzaáo siĊ, Īe i sam Jan Wojciech prosiá go o pomoc
w pisaniu i táumaczeniu pism w tym jĊzyku. Po maturze
Aleksander wyjechaá do Poznania, by studiowaü tam medycynĊ. Po zdobyciu odpowiedniego wyksztaácenia powróciá
jednak na Kociewie, by w Starogardzie GdaĔskim rozpocząü
pracĊ w szpitalu Kocborowo47. Podczas wojny pracowaá zaĞ
jako lekarz kolejowy48. Jego grób znajduje siĊ przy duĪym
krzyĪu ustawionym w centrum cmentarza w BaráoĪnie, tuĪ
obok grobowca Górskich.

Nagle przyszáa Ğmierü...

D

ziedziczka Agnieszka zmaráa 24 marca 1934 roku.
Wybraáa siĊ na spacer wąską dróĪką wiodącą z zabudowaĔ gospodarczych do stacji kolejowej. Po drodze spotkaáa syna Franka i zamieniáa z nim kilka sáów. Kiedy
dotaráa do dworca, zasáabáa. Znalazá ją Franciszek. Byáa nieprzytomna. Syn zaniósá ją na stacjĊ. Niestety, Agnieszki nie
udaáo siĊ uratowaü. Jej serce byáo zbyt sáabe. Tamtego dnia
zmaráa w wieku 52 lat49.
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Wkrótce odszedá takĪe Jan Wojciech. Zima 1935 byáa
bardzo áagodna, zwáaszcza grudzieĔ. W dniu pogrzebu dziedzica Jana Wojciecha, Ğwiat jakby zatrzymaá siĊ w miejscu. Dzieci nie poszáy do szkoáy. Odwoáano lekcje, gdyĪ
dziedzic byá postacią kochaną przez lokalną spoáecznoĞü.
Zawsze dbaá o ludzi, a oni z szacunku i oddania, porzucili wszystkie zajĊcia by uczestniczyü w uroczystoĞciach
pogrzebowych. Dzieci ze szkoáy podąĪyáy do oddalonego
o póá kilometra dworu. Wszystkie smutne, maszerowaáy
w skupieniu, by oddaü hoád temu, który wydawaá siĊ byü
nieĞmiertelnym. We dworze byáo táoczno. Tak wielu ludzi
przyszáo poĪegnaü siĊ z dziedzicem. Ze dworu procesja
poszáa do koĞcioáa parafialnego w BaráoĪnie. Kondukt Īaáobny byá podobno tak ogromny, Īe táum rozciągaá siĊ na
kilkaset metrów50.
Za zgromadzonymi szedá smutny pies dziedzica, Wilczek. Nie rozumiaá powagi sytuacji. Nie wiedziaá dokąd zabierano jego pana. Czuá jednak, Īe dzieje siĊ coĞ záego. MszĊ
odprawiaá ks. kanonik Franciszek Jaruszewski z Dobrcza51,
a Wilczek wciąĪ obserwowaá wszystko z daleka. Po zakoĔczonych uroczystoĞciach pies nie wróciá do domu. Zostaá na
grobie swojego pana. Tam podobno po kilku dniach zdechá
z Īalu i tĊsknoty52.
Po Ğmierci ojca, gospodarstwo przejąá Franciszek Jan.
Mimo, Īe prowadziá je jeszcze za Īycia ojca, caákowitą
swobodĊ w rządzeniu otrzymaá dopiero po jego Ğmierci.
Franciszek miaá masĊ pomysáów na unowoczeĞnienie gospodarstwa. Hodowaá bekony, siaá ogromną masĊ ogórków,
które póĨniej zaprawiano i sprzedawano za granicą. Jednak
gáównym Ĩródáem dochodów byá handel z GdaĔskiem, do
którego Franciszek nie jeĨdziá po Ğmierci ojca. Miasto byáo
juĪ zajĊte przez Niemców53.

W czerwcu, na trzy miesiące przed kampanią wrzeĞniową58, Franciszek Jan oĪeniá siĊ z Wandą PiĔską z Wysokiej.
ĝwiadkami na Ğlubie byli doktor Aleksander Schulz i Zofia
PiĔska. Niestety, juĪ w sierpniu Franek otrzymaá powoáanie
do wojska i opuĞciá Mirotki. Wanda Górska zostaáa we dworze wraz z máodszym bratem Franciszka, Antonim. Nie na
dáugo jednak. Po wybuchu wojny, we wrzeĞniu 1939 roku,
Niemcy zajĊli ziemie i wszystkie budynki mieszkalne, wtedy wáaĞnie Antoni ucieka do dalszej rodziny, a Wanda wyprowadza siĊ do znajomych59.
Wybuch wojny zaskoczyá mieszkaĔców Mirotek u koĔca
letnich prac gospodarskich. Maria Danuta przebywaáa wówczas w Warszawie60. Zaniepokojona sytuacją na Pomorzu,
wróciáa pociągiem do domu, wysiadając na stacji SmĊtowo Graniczne i pokonując pozostaáy odcinek drogi pieszo.
Obecnie odlegáoĞü miĊdzy SmĊtowem Granicznym a dworem Górskich wynosi 8 km, jednak na przestrzeni lat zabudowa i infrastruktura drogowa zmieniáy wygląd.
Kiedy Maria Danuta przybyáa do rodzinnego domu,
okazaáo siĊ, Īe zostaá on juĪ zamieszkaáy przez Niemców.
Podobny problem spotkaá mieszkaĔców pobliskich miejscowoĞci. Wszyscy wáaĞciciele ziemscy utracili swe posiadáoĞci
i w wiĊkszoĞci nigdy juĪ ich nie odzyskali. Najpierw ziemie
zajĊli Niemcy, a póĨniej socjaliĞci, którzy przetwarzyli je
w PGR61. Dzisiaj natomiast, nie ma juĪ o co walczyü.
Losy Franciszka Jana, od rozpoczĊcia wojny do dnia
jego Ğmierci w Katyniu nie są znane. Wiadomo, Īe zostaá
aresztowany wraz z innymi oficerami i wywieziony do obozu w Kozielsku62 na SmoleĔszczyĨnie. Po raz ostatni widziaá
go tam ksiądz Kamil Kantak, który równieĪ byá tam wiĊziony. Udaáo mu siĊ jednak uniknąü Ğmierci.

Zbrodnia przeciw inteligencji
Inteligencja rosáa w siáĊ

M

áody dziedzic byá caákiem dobrze wyksztaácony. UkoĔczyá wspomniane juĪ gimnazjum klasyczne w Starogardzie GdaĔskim, a nastĊpnie
poszedá do WoáyĔskiej Szkoáy PodchorąĪych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego. Po powrocie z Wáodzimierza
w roku 193054 lub 193155, zacząá pomagaü ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Chciaá wdroĪyü wáasne pomysáy, do
których Jan Wojciech dáugo nie mógá siĊ przekonaü56.
W roku 1936 zaáoĪyá wraz z przyjacióámi – Jankiem
Boltem i Chyrkiem – związek „Strzelca”57. Panowie uczyli máodych jak staü siĊ Īoánierzem. Próbowali im równieĪ
uĞwiadomiü, Īe sytuacja polityczna kraju jest bardzo trudna.
Opowiadali o Hitlerze i przestrzegali przed widmem wojny.
Zapatrywania polityczne odziedziczyá Franciszek po ojcu,
który za swą dziaáalnoĞü polityczną zostaá w czasie pierwszej wojny Ğwiatowej osadzony w wiĊzieniu w Starogardzie
GdaĔskim.
Koniec 1938 roku zapowiadaá początek wojny. Niemcy byli coraz bardziej bezwzglĊdni w swych postulatach
wzglĊdem Polski, a nasz rząd siĊ nie uginaá. Ostatnią noc
sylwestrową spĊdzoną w Mirotkach uwieczniono na fotografiach. Doskonale prosperujące gospodarstwo Franciszka przynosiáo dobre dochody. Staü go byáo na zorganizowanie przyjĊcia sylwestrowo-noworocznego. GoĞcie
w szampaĔskich nastrojach ĞwiĊtowali nadejĞcie Nowego,
1939 roku i choü Ğwiadomi zagroĪenia, nie zdawali sobie
sprawy z tego, iĪ kolejne miesiące aĪ tak bardzo zmienią
ich Īycie.
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osjanie najpierw przetrzymywali polską inteligencjĊ w obozach, a potem dokonali masowego
mordu w lasach w okolicach Katynia. Mówi siĊ
o niemal 22 tys. zamordowanych w Katyniu, Kozielsku,
Ostaszkowie, Storobielsku i innych nieustalonych dziĞ
miejscach (wedáug IPN byáo to nie mniej niĪ 21 76863),
jednak liczby te nigdy juĪ nie zostaną sprecyzowane. Franciszek Jan byá jedną z ofiar paĔstwa sowieckiego. Niewinną ofiarą systemu.
Na podstawie zatajonej na dáugo decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii z dnia 5 marca 1940 r.64, zabito polskich
jeĔców wiĊzionych w obozach NKWD. Decyzja zamordowania tych wáaĞnie osób nie byáa przypadkowa. Do ofiar
zbrodni naleĪeli przede wszystkim oficerowie i ludzie wyksztaáceni. Przez lata mówiáo siĊ o ludziach zaginionych
w czasie wojny. Dáugo ukrywano zbrodnie Armii Czerwonej, a tych, którzy zaginĊli w zawierusze wojennej, wciąĪ
poszukiwano. Spodziewano siĊ, Īe są gdzieĞ na froncie lub
zginĊli w walce. Nie przypuszczano, Īe zabito ich prostym
strzaáem w tyá gáowy.
Winą za zbrodniĊ na procesie norymberskim Rosjanie
próbowali obarczyü Niemców, którym jednak nigdy jej nie
udowodniono. Dopiero prezydent Jelcyn65 przeprosiá za winy
Rosjan wzglĊdem Polaków i udostĊpniá czĊĞü dokumentów
w tej sprawie naszemu rządowi, co pozwoliáo rozpocząü
prawdziwe rozmowy pokojowe. Polacy pragną dobrych stosunków ze Wschodem, jednak nie są w stanie zapomnieü
zbrodni katyĔskiej. Nie chcą kolejnych konfliktów, ale nie
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pozwolą, aby zapomniano o zamordowanych w Katyniu oficerach i nie czczono ich pamiĊci.
Ciaáo Franciszka Jana znaleziono poĞród innych ciaá
ofiar Katynia. Zapis w ksiąĪce Wydawnictwa ALFA „Lista ofiar i zaginionych. KatyĔ” mówi: „Górski Franciszek,
w mundurze, ur. 6.6.1909, dowód osobisty, 5 listów, pocztówka (AM 2002), karta z nadawcą: Wanda Górska, Wiesenwalde, poczta Dietersfelde (WO 2002 – str. 30)”66. Nic poza
tym. Po planach Franciszka Jana pozostaáo wspomnienie,
z dworu nie ma juĪ nawet gruzu. Pozostaáa tylko Ğwietlica,
którą przywáaszczyáa sobie gmina Skórcz i dzisiaj trudno
odebraü ten budynek paĔstwu.
Wydarzenia z Katynia byáy ogromną zbrodnią. Druga
wojna Ğwiatowa – najwiĊkszą wojną w historii ludzkoĞci.
KatyĔ odebraá Polsce ludzi wyksztaáconych i inteligentnych, ludzi peánych zaangaĪowania i wysokich rangą bohaterów, a wojna zabraáa sporą czĊĞü, zarówno polskich
terenów jak i ludnoĞü, duĪą czĊĞü polskoĞci. Dzisiaj, spacerując drogą gáówną w Mirotkach, nie widaü dworu Górskich, bramy z oráami, nie sáychaü perlistego Ğmiechu Franusia. Pozostaáy wspomnienia kilku osób, grób masowy
w Katyniu i ten jeden kasztanowiec, który pozostaá po caáej alei. Nadal roĞnie samotnie, bĊdąc wspomnieniem rodziny Górskich.
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Klan prawników
familii Tollik
Okrągáe rocznice i nawaá prawników

P

ostacią pierwszoplanową w tym wywodzie jest Stanisáaw Tollik. MinĊáy w ostatnim czasie dwie znaczące rocznice odnoszące siĊ do niego: wczeĞniej
w 2009 roku 25. rocznica Ğmierci i w 2010 setna rocznica
urodzin. Prowokują one do rozmyĞlaĔ na temat wyboru wyksztaácenia i przekazywania preferencji w tym zakresie na
nastĊpne pokolenia. Efektem powyĪszego jest fakt, Īe trzy
kolejne pokolenia jednej familii Tollików studiowaáo i ukoĔczyáo prawo. Dodatkowego smaku dodaje to, Īe wszystkie
te osoby wybieraáy tą samą uczelniĊ tj. Uniwersytet Warszawski, czoáową wyĪszą szkoáĊ w kraju, a czas ich studiów
rozciąga siĊ od I do III Rzeczypospolitej.
Stanisáaw Tollik jako rodowity Kociewiak urodziá 24 lipca
1910 roku w Gniewie, jak wskazuje metryka, w rodzinie Pawáa i Bronisáawy z domu KamiĔskiej, w której byáo siedmioro
rodzeĔstwa. Ojciec Paweá po sprzedaĪy rodowego gospodarstwa rolnego w Rakowcu k/Gniewa przeniósá siĊ z rodziną do
Gniewa, gdzie w roku 1910 zakupiá dom w Rynku i zaáoĪyá
Bank Ludowy. Wydzieliá w nim kilka pomieszczeĔ na cele
banku, w którym byá równoczeĞnie kierownikiem i kasjerem.
Z caáej siódemki potomstwa dwóch synów wybraáo
studia. Starszy o piĊü lat Paweá ukoĔczyá geodezjĊ na Politechnice Warszawskiej w 1930 roku, natomiast Stanisáaw na
Uniwersytecie Warszawskim w 1937 roku Wydziaá Prawa.
Stanisáaw zapoczątkowaá trzypokoleniową familiĊ prawników. Pierwszym kierunkiem studiów, które rozpocząá
na Uniwersytecie Warszawskim byáa historia na Wydziale
Humanistycznym, którą wkrótce porzuciá na rzecz prawa.
W swojej rodzinie Tollików, nawet dalszej, Stanisáaw nie
miaá wzorców, które mogáyby nakáoniü go do tego kierunku nauki. JeĪeli szukaü wstecz, to w rodzinie jego prababki, wĞród Ornassów, owszem byli prawnicy i to tacy, co
w karierze wspiĊli siĊ bardzo wysoko. SpoĞród wielu wymieniĊ tu chociaĪ jednego. OtóĪ Jan Chryzostom Ornass
(1859-1932) rodem z Rajków, przeszedá wszystkie szczeble
w sądownictwie, od sĊdziego sądu powiatowego do sĊdziego
sądu okrĊgowego, uzyskując nawet tytuá tajnego radcy przy
wyĪszym Sądzie Krajowym (Oberlandesgericht). Nie przypuszczam jednak, Īeby dalekie powinowactwo mogáo mieü
jakikolwiek wpáyw na wybór zawodu przez Stanisáawa.
Stanisáaw swoją edukacjĊ po ukoĔczeniu szkoáy powszechnej kontynuowaá w PaĔstwowym Progimnazjum
w Gniewie, a nastĊpnie ksztaáciá siĊ w PaĔstwowym Gimnazjum Humanistycznym w CheámĪy, gdzie uzyskaá maturĊ
w dniu 31 maja 1930 roku.
Odtąd zaczyna siĊ jego kontakt z Uniwersytetem Warszawskim, a takĪe dwóch nastĊpnych pokoleĔ.
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Uniwersytet Warszawski – trochĊ historii

U

niwersytet ten jest czoáową placówką dydaktyczną
w kraju, a jego pozycjĊ potwierdzają rankingi organizowane wĞród wszystkich uczelni wyĪszych w Polsce.
Uniwersytet w Warszawie powstaá w 1816 roku, gdy
rozbiory odciĊáy ziemie centralnej Polski od starego centrum akademickiego w Krakowie. Najpierw, w KsiĊstwie
Warszawskim, powstaáy Szkoáa Prawa i Szkoáa Lekarska.
W 1816 roku car Rosji i król Polski Aleksander I zezwoliá
na powstanie uniwersytetu záoĪonego z piĊciu wydziaáów:
Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego, Nauk i Sztuk PiĊknych. àączna liczba studentów
stopniowo zbliĪyáa siĊ do 800. Profesorów byáo 40-50. Po
kilku latach wzglĊdnego liberalizmu wáadze rosyjskie ograniczyáy swobody uniwersyteckie, a gdy ogromna wiĊkszoĞü
studentów wziĊáa udziaá w Powstaniu Listopadowym, uniwersytet zostaá zlikwidowany.
Dopiero w 1857 roku utworzono AkademiĊ Medyko-Chirurgiczną, a w roku 1862 poszerzono m.in. takĪe o Wydziaá
Prawa i Administracji. W 1870 roku, w miejsce Szkoáy Gáównej, utworzono Cesarski Uniwersytet Warszawski z piĊcioma
kierunkami, w tym z Wydziaáem Prawa i Administracji. Byáa
to rosyjskojĊzyczna uczelnia, której celem byáa rusyfikacja
spoáeczeĔstwa polskiego. WiĊkszoĞü profesorów byáa z Rosji. Odsetek Polaków-studentów wynosiá wówczas 60-70%.
Studenci naleĪeli do organizacji patriotycznych. W 1905 roku
w walce o polski uniwersytet ogáoszony zostaá bojkot rosyjskiej uczelni. W 1915 roku po zajĊciu Warszawy przez
wojska niemieckie (I wojna Ğwiatowa) wáadze okupacyjne
wyraziáy zgodĊ na utworzenie polskiej uczelni i powstaá Uniwersytet Warszawski. Peáną suwerennoĞü otrzymaá w 1918 roku
z chwilą odzyskania przez PolskĊ niepodlegáoĞci. W 1916
roku studenci obchodzili 125. rocznicĊ Konstytucji 3 Maja.
Doprowadziáo to do strajku w 1917 roku i zawieszenia zajĊü
na kilka miesiĊcy. KadrĊ naukową zasilili profesorowie z Rosji, Galicji i Europy Zachodniej. Po Ğmierci Marszaáka J. Piásudskiego w 1935 roku Senat uczelni nadaá Uniwersytetowi
jego imiĊ. UroczystoĞci nie obyáy siĊ bez sprzeciwu máodzieĪy o poglądach endeckich. Sprzeciw spoáecznoĞci akademickiej doprowadziá do przywrócenia autonomii uczelni w 1937
roku. W czasie wojny 1939-1945 uczelnia zostaáa zamkniĊta,
a zbiory i dokumenty oraz wyposaĪenie wywiezione przez
okupanta do Niemiec. Budynki uczelni zostaáy zamienione na
koszary dla Īandarmerii. JednakĪe mimo to w czasie okupacji
czynny byá tajny uniwersytet w Warszawie. Staá siĊ on czĊĞcią
ruchu oporu. W 1944 roku byáo juĪ 300 pracowników naukowych i 3500 studentów. W czasie wojny zginĊáo 63 profesorów. Budynki zostaáy zniszczone w 60%. Po wojnie wáadze
byáy nieprzychylne przywróceniu uczelni. JednakĪe nacisk
profesorów zmusiá wáadze do zmiany decyzji i w 1945 rozpoczĊáy siĊ znów zajĊcia. Po początkowym okresie stagnacji,
który trwaá do 1950 roku, szczególnie duĪe zmiany nastąpiáy
od 1956 roku. OdĪyáo Īycie akademickie. Wielki wpáyw miaáy
wystąpienia studentów w marcu 1968 roku. Nastąpiáo dalsze
oĪywienie dziaáalnoĞci Uniwersytetu Warszawskiego.
SiedzibĊ rektoratu umieszczono w Paáacu Kazimierzowskim, a Wydziaá Prawa i Administracji w budynku poseminaryjnym.
Rektorami Uniwersytetu w okresie studiowania Tollików
byli w latach 1932-1933 Józef Ujejski, 1936-1939 Wáodzimierz Antoniewicz, 1952-1969 Stanisáaw Turski, 1999-2005
Piotr WĊgleĔski.
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S

tudia na Uniwersytecie Warszawskim rozpocząá
w 1930 roku na Wydziale Humanistycznym – kierunek historia, póĨniej zmieniá swe zainteresowania i w nastĊpnym roku byá juĪ studentem prawa. Oprócz
nauki miaá jeszcze ambicje wojskowe. One skierowaáy go
do Sztabu Gáównego. Tam zostaá przyjĊty i odbywaá üwiczenia w Oddziale II Wywiadowczym. Pomocnym mu byáa
znajomoĞü jĊzyka niemieckiego, którą wyniósá z domu i ze
szkóá. Mieszkaá i ksztaáciá siĊ na Pomorzu w byáym zaborze
pruskim. Ponadto równolegle ze studiami ukoĔczyá SzkoáĊ
PodchorąĪych Piechoty w stopniu podporucznika.

Kaszubi w stolicy

S

tanisáaw byá zrzeszony w Korporacji Akademickiej
„Cassubia”. Byáa to organizacja zaáoĪona w 1927
roku, której dewizą byáo: „Portiter et constanter”. Na
liĞcie sporządzonej przez Krzysztofa Adama TyszkĊ posiákującego siĊ notatkami z „Biuletynu Pomorskiego”, „Sáowa Pomorskiego” oraz archiwum korporacyjnego figuruje 34 nazwisk
w ukáadzie alfabetycznym, w tym równieĪ „Stanisáaw Tollik,
rok 1935, koáo filistrów 1937, zam. w Gdyni, mgr prawa”.
Na tej samej liĞcie jest teĪ Bernard Kula, przewodniczący Sądu KoleĪeĔskiego. Miaáem okazjĊ poznaü go osobiĞcie
jako zaáoĪyciela i dáugotrwaáego przewodniczącego Koáa
Przyjacióá Pomorza w GdaĔsku, którego byáem czáonkiem
przez krótki okres czasu w latach 80. ubiegáego stulecia.
Na czele listy korporacyjnej wspomnianej wyĪej figurują: ks. prof. Oráowski i ks. proboszcz WiĞniewski.
Stanisáaw byá teĪ czáonkiem Koáa Akademików Pomorza. Studia ze stopniem mgra prawa ukoĔczyá w 1937 roku.
Po uzyskaniu dyplomu Stanisáaw otrzymaá posadĊ referendarza miejskiego w Komisariacie Rządu w Gdyni. Byá to
juĪ rok 1938. Jeszcze przed wybuchem wojny 21.02.1939
roku wziąá w Páocku Ğlub z Zofią GierzyĔską, z którą miaá
trójkĊ dzieci: ZofiĊ zamĊĪną SkupiĔską, Ryszarda, który
poĞlubiá HannĊ Kisiel (Ryszard w wyborze kierunku studiów poszedá Ğladami ojca) oraz Jacka oĪenionego z Izabelą
Kwiatkowską. Stanisáaw wraz z Īoną Zofią początkowo zamieszkali w Gdyni, ale pierwsza córka urodziáa siĊ w 1940
roku juĪ w Páocku. Ostatni adres S. i Z. Tollików w Páocku
byá przy ul. Podlewskiego 16.
ĩona Stanisáawa, Zofia z d. GierzyĔska wprowadziáa
takĪe do rodziny Tollików caáy pakiet prawników – absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego o bardzo wysokich
kwalifikacjach zawodowych. Byli nimi:
– Tadeusz GierzyĔski (1905-196-8), najstarszy brat Zofii, absolwent UW J. Piásudskiego, Prezes Towarzystwa
Naukowego Páockiego w latach 1957-1968, zaáoĪonego

Stanisáaw Tollik z Īoną Zofią
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w 1820 roku. Byá sĊdzią i adwokatem w Páocku, Máawie
i Warszawie. Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
poseá na Sejm PRL II kadencji, związany ze Stronnictwem Demokratycznym, czáonek wáadz centralnych tego
Stronnictwa.
– Kazimierz GierzyĔski, najmáodszy brat Zofii, absolwent
UW J. Piásudskiego, na studiach czáonek Koáa Páocczan,
adwokat w Rypinie i w Toruniu.
– Andrzej SiemiĔski, mąĪ córki Kazimierza GierzyĔskiego, absolwent UW, po wojnie adwokat, dziekan Rady
Adwokackiej w Páocku, czáonek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Epizod wojenny

S

tanisáaw w sierpniu 1939 roku zostaá zmobilizowany do sáuĪby w 65 p.p. 13 Dywizji Piechoty wchodzącej w skáad korpusu interwencyjnego. W dniu
31.08.1939 roku korpus ten zostaá rozwiązany, a 13 Dywizja
przeniesiona w okolice Radomia i wáączona do Armii Odwodowej. Podczas walki 4 wrzeĞnia 1939 roku zostaá ciĊĪko
ranny i ewakuowany do szpitala w Radomiu. OkolicznoĞci
te byáy jednak szczególne, poniewaĪ Stanisáaw po boju leĪaá ranny w lesie nie zauwaĪony przez nikogo. Po dáuĪszym
czasie, zbiegiem okolicznoĞci, przechodzili obok niego sanitariusze wezwani do innego rannego Īoánierza. Stanisáaw, choü
prosiá sanitariuszy tylko o cokolwiek do picia, zostaá przez nich
na noszach dowieziony do szpitala. Jak wspominaá Stanisáaw
w lazarecie spotkaáa go kolejna niespodzianka. OtóĪ niemiecki lekarz wojskowy wizytujący oddziaá rozpoznaá go jako
polskiego oficera rannego w rĊkĊ i postanowiá go zoperowaü.
Stan jego byá tak niebezpieczny, Īe zagraĪaá Īyciu. Po udanej
operacji zostaá ewakuowany do Oflagu VII A Murnau am Staffelsee w Bawarii. Internowanych byáo w nim okoáo tysiąca
polskich oficerów. W okresie szczytowym po upadku powstania warszawskiego zagĊszczenie siĊgaáo nawet do 5000
oficerów. Przed koĔcem wojny w 1945 roku dokwaterowano
jeszcze jeĔców ewakuowanych z Oflagu II C Woldenberg
(Dobiegniew).
WĞród jeĔców Oflagu Murnau internowani byli czterej
generaáowie dywizji, generaáowie brygady i puákownicy.
Przebywaá teĪ kontradmiraá Józef Unrug z WybrzeĪa. JeĔcem byá takĪe pisarz Stefan Majchrowski – autor wspomnieĔ
o obozie.
Stanisáaw jako podporucznik przesiedziaá w tym oflagu
caáą wojnĊ. Wskutek rany w rĊkĊ i stanu po operacji zaniechaá rozpoczĊtej nauki na gitarze jeszcze przed wojną.

Praca zawodowa i spoáeczna Stanisáawa

R

odzina Stanisáawa zadomowiáa siĊ w Páocku. Najpierw dla ugruntowania swojego wyksztaácenia
prawniczego Stanisáaw odbyá w Páocku aplikacjĊ
sądową. Warunki rodzinne nie sprzyjaáy objĊciu stanowiska,
do którego miaá juĪ peáne kwalifikacje. Przyjąá stanowisko
kierownika dziaáu zbytu energii w Zakáadzie Energetycznym w Páocku.
Byá czáonkiem Towarzystwa Naukowego Páockiego. Dziaáaá w Spoáecznym Funduszu Odbudowy Stolicy
(SFOS). Zbieraá Ğrodki na odbudowĊ Warszawy. Za to zostaá uhonorowany brązową odznaką „Odbudowy Warszawy”
– legitymacja nr 3526 z 1953 roku. Za caáoksztaát dziaáalnoĞci
zostaá odznaczony KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
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Polski – uchwaáą R.P. z 17.08.1976 roku, a wczeĞniej w 1972
– Záotym KrzyĪem Zasáugi. Otrzymaá teĪ odznaczenia z zakresu obronnoĞci, w tym medal zwyciĊstwa i wolnoĞci w 1945
roku, za udziaá w wojnie obronnej 1939-1945 i wiele innych.
Stanisáaw zmará 10 lipca 1984 roku w Páocku i pochowany zostaá tamĪe w grobowcu rodzinnym na cmentarzu
komunalnym przy ul. Bielskiej. ĩona jego Zofia zmaráa
16 sierpnia 1996 i pochowana zostaáa razem z mĊĪem.

Zjazd Tollików w Janowie nad Wisáą

W

setną rocznicĊ Ğmierci Melchiora (24.07.1981
r.) nie mogáo zabraknąü na zjeĨdzie rodzinnym, który odbyá siĊ w dniu 18.07.1981 roku
jego wnuka Stanisáawa, najmáodszego syna Pawáa ze strony
ojca (Pawáa i Bronisáawy KamiĔskiej), ostatniego Īyjącego
z siedmiorga rodzeĔstwa.
Melchior byá w swojej rodzinie, spoĞród przodków i potomków, osobą najbardziej zasáuĪoną. PoniewaĪ Īyá w okresie, gdy Polska utraciáa niepodlegáoĞü czuá siĊ zobowiązany
jako ziemianin walczyü szczególnie o lepsze warunki Īycia
cháopa. Samo Janowo n/W zasáynĊáo z tego, Īe tu skupiáa
siĊ ludnoĞü, która w wyniku plebiscytu, co miaáo miejsce
w 1920 roku dziĊki determinacji miejscowej ludnoĞci pod
kierunkiem Tadeusza Tollika, bratanka Pawáa, wywalczyáo
przynaleĪnoĞü do Polski. ĝwiadectwem dokumentującym
to wydarzenie jest Izba PamiĊci w miejscowej szkole podstawowej. W programie obchodów rocznicowych byá udziaá
goĞci w uroczystej mszy Ğw. celebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Henryka PepliĔskiego oraz odsáoniĊcie
nowej tablicy na grobie Melchiora. Dla autora niniejszego
artykuáu byáa to ostatnia okazja do kontaktu ze Stanisáawem
Tollikiem. Autor ze swej strony przekazaá zebranym napisany przez siebie artykuá „Wolny kmieü z Janowa nad Wisáą”
dokumentujący najwaĪniejsze fragmenty z Īycia Melchiora.

Ryszard Tollik i Īona Hanna Kisiel
(II pokolenie)

R

yszard, syn Stanisáawa i Zofii GierzyĔskiej, urodziá
siĊ 20 stycznia 1948 roku w Páocku. MaturĊ zdaá
w 1964 roku w Liceum Ogólnoksztaácącym im.
Wáadysáawa Jagieááy w Páocku. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukoĔczyá
w 1969 roku. Temat jego pracy dyplomowej to „Pozycja
Skarbu PaĔstwa i stationes fiscu jako podmiotów prawa na
tle uregulowania problemów podmiotowoĞci prawnej jednostek paĔstwowych w prawie polskim”. Podjąá aplikacjĊ
sądową w Sądzie Wojewódzkim dla województwa warszawskiego. NastĊpnie przez jeden rok pracowaá w charakterze
asesora w Sądzie Powiatowym w Gostyninie. PóĨniej odbyá

Ryszard Tollik z Īoną Hanną
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drugą aplikacjĊ adwokacką w Zespole Adwokackim Nr 1
w Páocku. Od 1976 roku, przez 25 lat, pracowaá na stanowisku radcy prawnego w Centrali KBP w Warszawie. W latach 1987-2001 w tym samym charakterze w Centrali PKO
w Warszawie. W minionym okresie przez 23 lata byá kierownikiem szkolenia aplikantów w Radzie Adwokackiej
w Páocku. Pracując w Centrali NBP byá równoczeĞnie czáonkiem Rady Nadzorczej. Jest takĪe autorem szeregu artykuáów z dziedziny prawa bankowego.
OĪeniá siĊ 6 czerwca 1976 roku w Warszawie z Hanną Kisiel ur. 14 maja 1945 roku. ĩona jest takĪe absolwentką Wydziaáu Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. PowiĊkszyáa tym
samym grono prawników w rodzinie Tollików. Pracując jako
Przewodnicząca Wydziaáu Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Otwocku otrzymaáa postanowieniem Prezydenta
RP z 26 stycznia 2009 roku powoáanie na stanowisko sĊdziego Sądu OkrĊgowego z zachowaniem dotychczasowej funkcji
(awans poziomy). W tym samym roku 2009 otrzymaáa z rąk
Prezesa Sądu OkrĊgowego Warszawa Praga podziĊkowanie
i wyrazy najwyĪszego uznania za wkáad pracy i zaangaĪowanie z okazji upáywu 40 lat pracy w sądownictwie.

Īaá teĪ do koáa naukowego Utrisque Iuris, póĨniej teĪ do
Polskiego Klubu Ekologicznego. Po pierwszym dyplomie
záoĪyá z obrzĊdem przyrzeczenie do Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
Po skoĔczeniu studiów prawniczych przyjąá funkcjĊ sekretarza referendarza w Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Mokotowa, a od 1 czerwca 2006 roku jest asystentem sĊdziego w Sądzie OkrĊgowym w Warszawie.
Máodszy syn Ryszarda, Michaá ur. 17.04.1983 roku przeszedá podobną edukacjĊ co Marcin z poĞlizgiem ze wzglĊdu
na wiek. W liceum uczyá siĊ w latach 1998-2002, zaĞ studia
w latach 2002-2007. Jego praca magisterska nosiáa tytuá:
„Wpisywanie do ksiĊgi wieczystej hipoteki zabezpieczające
wierzytelnoĞü banku”, którą obroniá z wynikiem bardzo dobrym. Taki sam wynik uzyskaá równieĪ z ukoĔczenia studiów.
W latach 2007-2008 odbyá etatową aplikacjĊ referendarską
w Sądzie OkrĊgowym w Warszawie, która uprawniáa go do
wykonywania zawodu referendarza sądowego. Od 2009 roku
jest etatowym aplikantem notarialnym w Izbie Notarialnej
w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.

Synowie Ryszarda i Hanny

M

arcin urodziá siĊ 2 maja 1980 roku w Warszawie.
Pierwsze jedenaĞcie lat mieszkaá w Falenicy i tu
pobieraá naukĊ. W 1991 roku przeprowadziá siĊ
z rodziną do Otwocka i tu w Liceum Humanistycznym im.
Ğw. Jadwigi Królowej w 1999 roku uzyskaá maturĊ. NastĊpnie wpisaá siĊ w tradycje rodzinne i podjąá studia prawnicze,
które odbyá w latach 1999-2004 na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem jego pracy dyplomowej byá „Herb rodowy
jako dobro osobiste w polskim prawie cywilnym”. PracĊ napisaá pod kierunkiem prof. dra hab. Jana BleszyĔskiego. Wybór tematu dostosowaá do zainteresowaĔ, które zajmowaáy
go juĪ od wczesnych lat máodzieĔczych. Przedmiotem byáy
i trwają nadal poszukiwania przodków i wszystko co siĊ
z tym wiąĪe. Chodzi o rodzinĊ Tollików wywodzącą siĊ
z Kociewia na Pomorzu GdaĔskim. Podjąá m.in. trud ustalenia przyczyn i miejsca zesáania do ZSRR brata swego dziadka
Romana Tollika. Udaáo mu siĊ nawiązaü kontakt bezpoĞredni
w 2001 roku z ks. praáatem Zdzisáawem Peszkowskim (dziĞ
juĪ nie Īyjącym), choü nie udaáo siĊ sprawy wyjaĞniü. ĝwiadczy to jednak o determinacji Marcina w tym przedmiocie.
W celu jeszcze lepszego przygotowania siĊ do opracowania rodowodu podjąá dodatkowo drugi kierunek studiów,
tym razem historiĊ w trybie zaocznym teĪ na Uniwersytecie
Warszawskim. Ugruntuje w ten sposób podstawy do dalszych badaĔ.
Jeszcze w okresie studiów prawniczych Marcin naleĪaá
do Katolickiego Ruchu ĝwiatáo-ĩycie. W tym czasie nale-

ħródáo:

Marcin i Michaá Tollik
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Informacje o rodzinie oraz kopie zachowanych dokumentów i zdjĊü
przekazali Zofia SkupiĔska z Páocka oraz Marcin Tollik z Otwocka.
WiadomoĞci dot. historii Uniwersytetu Warszawskiego zaczerpniĊto z internetu. Autor tekstu nie zostaá podany.
Informacje o obozie Oflagu VII A Murnau równieĪ wziĊto z internetu (przywoáano wspomnienia M. Sierkiewicza nr obozowy 16314).
B. BieliĔski, Jak gburski cháop syn mieszczuchem zostaá, „Kociewski Magazyn Regionalny” nr 1 z 1986 r. Tczew – Starogard Gd.,
s. 64-70.
B. BieliĔski, Wolny kmieü z Janowa nad Wisáą, Tygodnik Rolniczy
„Nasza WieĞ”, nr 28/1104 Olsztyn.
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JAN EJANKOWSKI

Przeglądy Kociewskich
Zespoáów Folklorystycznych
w Piasecznie w latach 2002-2010
c z Ċ Ğ ü III i IV

K

olejny IX Przegląd odbyá siĊ 14 wrzeĞnia 2002 roku
z udziaáem nastĊpujących zespoáów: „Gzubów” ze
Starogardu, „Burczybasa” z Gniewu, „Rycháawiaków” z Rycháawy, „BaráoĪanek”, „Lubichowskich Kociewiaków”, „Samborowych Dzieci” z Tczewa, „Rodziny” ze
Zblewa, „Relaksu” z Pinczyna i „Piaseckich Kociewiaków”.
MszĊ Ğw. w koĞciele sprawowaá ks. dr DrąĪek z Pelplina.
LiturgiĊ sáowną przygotowaáy tym razem „Gzuby” ze Starogardu. W podziĊkowaniu przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wyraziá wdziĊcznoĞü za „uĞmiechniĊtą” MszĊ
Ğw., bo taka ona byáa za sprawą gáównego celebransa.
A oto laureaci: I miejsce – „Rycháawiaki” z Rycháawy,
II miejsce – „Gzuby” ze Starogardu i III miejsce – „Burczybas” z Gniewu.
X Jubileuszowy Przegląd odbyá siĊ 15 sierpnia 2003
roku. Organizatorzy, ze wzglĊdu na záą wrzeĞniową pogodĊ, zmienili termin imprezy z wrzeĞnia na drugą poáowĊ
sierpnia. Komitet honorowy tworzyli: posáowie na Sejm RP,
Biskup Diecezjalny, Wojewoda Pomorski, Marszaáek Województwa Pomorskiego oraz starostowie ze ĝwiecia, Starogardu i Tczewa.
MszĊ Ğw. przy Studzience sprawowaá ks. infuáat Stanisáaw Grunt z Pelplina. OprawĊ liturgiczną przygotowaáy „Lubichowskie Kociewiaki”. W przeglądzie wystąpiáo
11 zespoáów z Kociewia z najmáodszą uczestniczką Edytką
Pilacką z Lubichowa.
Uczestniczące zespoáy otrzymaáy pamiątkowe jubileuszowe dyplomy i nagrody.
Kolejny XI Przegląd odbyá siĊ 21 sierpnia 2004 roku.
Uczestniczyáo 10 zespoáów. MszĊ Ğw. tym razem sprawowaá ks. praáat Gerard Gromowski z Lisewa koáo WąbrzeĨna,
który w latach 1967-1970 byá piaseckim wikariuszem. To
on zachĊcaá, by piasecka Ğwiątynia wypeániáa siĊ barwą kociewskich strojów i ludowym przepiĊknym Ğpiewem.
A oto laureaci: I miejsce – „Piaseckie Kociewiaki”, II miejsce – „Kociewie” Starogard, III miejsce – „Rycháawiaki”.
XII Przegląd z udziaáem 10 kociewskich zespoáów odbyá siĊ w sobotĊ 20 sierpnia 2005 roku. MszĊ Ğw. odprawiá
ks. Stefan GraĞ, proboszcz z Lipinek koáo Warlubia.
Jury jednogáoĞnie przyznaáo: I miejsce „Piaseckim Kociewiakom”, II miejsce „Kociewiu Retro” ze Starogardu,
III miejsce ex aeqvo – „Lubichowskim Kociewiakom”
i „Rycháawiakom”.
W „Pielgrzymie” redaktor Marzena Báawat miĊdzy innymi napisaáa: RadoĞü z doceniania imprezy udzieliáa siĊ
przede wszystkim artystom, ich rodzicom i miáoĞnikom piaseckich koncertów. Tą radoĞcią festiwal „buchaá” i „bu-
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chaá”, jakby to powiedziaá Witold Gombrowicz. Czuáo siĊ ją
nawet w koĞciele parafialnym na kociewskiej Mszy Ğw...
NastĊpny XIII Przegląd odbyá siĊ 19 sierpnia 2006 roku.
Uczestniczyáo 11 zespoáów z Kociewia. W czasie mszy
kociewskiej concelebrans, wicerektor WSD w Pelplinie,
ks. dr Janusz Chyáa w homilii podkreĞliá znaczenie tradycji
w Īyciu rodziny, regionu i kraju. Termin ten oznacza przede
wszystkim sam akt przekazania pewnych prawd, obyczajów.
Piaseckie przeglądy dobrze speániają tĊ misjĊ.
Tegoroczne zwyciĊskie zespoáy to: I miejsce „Kociewie”
Starogard, II miejsce „Kociewie Retro” Starogard i III miejsce „Rycháawiaki”.
XIV Przegląd obyá siĊ w sobotĊ 18 sierpnia 2007 roku.
EucharystiĊ sprawowaá jak zwykle kapáan z Kociewia, rodem z Jelenia, ks. Grzegorz Weis ze Starogardu. W homilii
poprzez wdziĊczne kociewskie pozdrowienie utoĪsamiá siĊ
z ziomkami swojego regionu. Byáo to jednoczeĞnie wyznanie wiary i hoád, i podziĊkowanie záoĪone krajanom za wielopokoleniowe dokonania.
PrzepiĊkny Ğpiew w wykonaniu „Skarszewskiego Towarzystwa ĝpiewaczego” byá wspaniaáą oprawą liturgii.
Jury przyznaáo nastĊpujące miejsca konkursowe: I miejsce – „Rycháawiaki”, II miejsce – „Piaseckie Kociewiaki”,
III miejsce – „Skarszewskie Towarzystwo ĝpiewacze”.
XV Przegląd odbyá siĊ w sobotĊ 23 sierpnia 2008 roku.
MszĊ Ğw. po raz drugi sprawowaá ks. infuáat Stanisáaw Grunt
z Pelplina, który w homilii ukazaá caáe piĊkno kociewskiego
folkloru. Sanktuarium Maryjne w Piasecznie wypeániáo siĊ
cudnym Ğpiewem ku czci Wáadczyni Kociewia w wykonaniu wszystkich kociewskich zespoáów (11).
Po mszy Ğw. barwny kociewski korowód z miejscową
orkiestrą dĊtą na czele ruszyá do Studzienki. Zatrzymano
siĊ przy cmentarzu, by záoĪyü kwiaty na grobie zasáuĪonego
Kociewiaka, Teofila Watkowskiego, ludowego grajka „Piaseckich Kociewiaków”. Tak co roku siĊ dzieje.
Klasyfikacja XV Przeglądu przedstawiaáa siĊ nastĊpująco: kategoria pieĞni i taĔca: I miejsce – „Kociewie” Starogard, II miejsce – „Piaseckie Kociewiaki”, III miejsce
– „Gzuby z PelpliĔskiej Dwójki”. Kategoria zespoáy Ğpiewacze: I miejsce – „Subkowiaki”, II miejsce – Skarszewskie
Towarzystwo ĝpiewacze, III miejsce – „BaráoĪanki”. Przygodna turystka tak oceniáa piaseckie przeglądy: Jak wielkie
i wspaniaáe przedsiĊwziĊcie! Nie tylko pokarm dla ducha,
ale teĪ posiáki, napoje, domowe wypieki... Jestem szczĊĞliwa,
Īe w cieniu sĊdziwych lip, tuĪ przy uroczej kaplicy Matki BoĪej znalazáam ukojenie i tyle radoĞci. ZazdroszczĊ Wam tego
miejsca i imprezy, bo pochodzĊ z gáĊbi Polski.
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ãðCZY KOCIEWSKIE ZESPOãY

„Piaseckie Kociewiaki” taĔczą Korkarza

Zespóá „Kociewie” ze Starogardu GdaĔskiego

XVI Przegląd odbyá siĊ 22 sierpnia 2009 roku. Uczestniczyáo 10 zespoáów z Kociewia. MszĊ Ğw. sprawowaá
ks. Janusz Wachowski, proboszcz z DzierĪąĪna. PieĞni maryjne Ğpiewaáo „Skarszewskie Towarzystwo ĝpiewacze”.
Katarzyna Rybicka w artykule pt. „I rozĞpiewaáo siĊ caáe
Piaseczno” (Dziennik Baátycki z dn. 28 VIII 2009) miĊdzy
innymi napisaáa: RozĞpiewane Piaseczno to dla miáoĞników
folkloru nic dziwnego. W sobotĊ u stóp Piaseckiej Panienki nie zabrakáo teĪ i taĔców, aĪ spod butów iskrzyáo. (...)
PiĊkny prezent na 25-lecie wytaĔczyli, wyĞpiewali, a takĪe
gadkami zdobyli dla siebie gospodarze – „Piaseckie Kociewiaki”. To oni zgarnĊli najwyĪsze trofeum. Byli tak przekonujący, Īe nikt nie miaá wątpliwoĞci, kto jest najlepszy.
WĞród zespoáów Ğpiewających nie do pokonania byáa „Rodzina” ze Zblewa.
XVII Przegląd odbyá siĊ w sobotĊ 21 sierpnia 2010 roku.
Uczestniczyáo 8 kociewskich zespoáów. W czasie mszy Ğw.,
którą sprawowaá miejscowy wikariusz ks. Jacek Karwasz
przepiĊknie Ğpiewaáy panie z zespoáu „Subkowiaki”. TuĪ
po naboĪeĔstwie czáonkowie zespoáów wraz z opiekunami ustawili siĊ przed oátarzem z cudowną figurą Wáadczyni Kociewia, a senator Andrzej Grzyb wykonaá „rodzinną”
fotografiĊ. Potem nastąpiá wspaniaáy przemarsz zespoáów
na czele z piasecką orkiestrą dĊtą pod batutą Wojciecha
Narlocha. Po drodze záoĪono kwiaty na grobie Ğp. Teofila
Watkowskiego, a nastĊpnie wystĊpy przy sáonecznej pogodzie... I miejsce zdobyáo „Kociewie Retro” ze Starogardu,
II – „Rycháawiaki”, III – „Gzuby z PelpliĔskiej Dwójki”.
W drugiej kategorii (Ğpiewaczej): „BáĊkitna WstĊga” z Gniewu pokonaáa „Subkowiaków”.
W ciągu 17 lat (1994-2010) Przeglądów Kociewskich
Zespoáów Folklorystycznych ku czci Wáadczyni Kociewia
w Piasecznie wystąpiáy zespoáy: „Bukowiacy” z Bukowca
k. ĝwiecia, „Starogardzka Kapela Kociewska”, „Czerwona
JarzĊbina” z Milejewa, „Kolejarz” z Tczewa, zespóá kociewski Szkoáy Podstawowej nr 2 w Gniewie, który póĨniej przyjąá nazwĊ „Burczybas”, „BaráoĪanki” z BaráoĪna,
„Kociewie” z Przysierska, „Samborowe Dzieci” z Tczewa,
„Brzady” z Pinczyna, „Lubichowskie Kociewiaki”, „Sami
Swoi” z Boroszewa, máodzieĪowy zespóá Szkoáy Rolniczej
w Bolesáawowie, póĨniej „Chajdabany”, zespóá kociewski
z okolic Trąbek Wielkich, „Rodzina” ze Zblewa, „Rokockie
Kociewiaki” z Rokocina, „Rycháawiaki” z Rycháawy, „Modraki” z Pelplina, „Gzuby z PelpliĔskiej Dwójki”, „ĝwieckie
Gzuby”, „BáĊkitna WstĊga” z Gniewu, „Wiecznie Máodzi”
z Tczewa, „Subkowiaki”, „Kociewie” i „Kociewie Retro” ze

Starogardu, dzieciĊcy zespóá kociewski ze Starogardzkiego
Centrum Kultury, „Konsonans” z Czarnej Wody i „Piaseckie
Kociewiaki”.
Od III Przeglądu wystĊpy kociewskich zespoáów oceniaáo jury w trzyosobowym skáadzie, w którym uczestniczyáy
nastĊpujące osoby: Jadwiga Mielke, prof. Maria Pająkowska-Kensik, Mirosáawa Möller, Hanna Cioáek Niklewska,
Irena Brucka, Alicja Samulewska, Jan WáaĞniewski, Witold
Nalepa, Mieczysáaw Matysiak, Katarzyna Lanser, dr Katarzyna KamiĔska, Stefan Karwowski, Katarzyna Sturmowska i Wiesáaw Sikora.
A oto osoby, które od początku dziaáaáy w komitecie
organizacyjnym kociewskich przeglądów: ks. praáat Kazimierz Myszkowski – piasecki proboszcz i jego wikariusze:
ks. Janusz Lipski, ks. Andrzej Ossowski, ks. Wawrzyniec
Ciesielski, ks. Przemysáaw KrzyĪanowski i ks. Jacek Karwasz, Jadwiga Mielke, Alicja Samulewska, Brygida Murawska, Ewa i Krzysztof Luchowscy, Andrzej Grzyb, Edmund
Falkowski i prof. Maria Pająkowska-Kensik, burmistrzowie
Miasta i Gminy Gniew – Maria GurzyĔska, Jan UrbaĔski,
Bogdan Badziong i wielu innych Īyczliwych ludzi.
Trzeba z wielkim szacunkiem wymieniü gáównych
sponsorów, bez których pomocy ta wielka kociewska impreza nie ujrzaáaby Ğwiatáa dziennego: Marek Gáowala
z Opalenia, Darek OkoĔski z Nicponi, Krzysztof Luchowski z Piaseczna, maáĪeĔstwo Maágorzata i Paweá Lisieccy
z Nicponi, firmy: „Iglotex” ze Skórcza, „Murmex” i „Fama”
(Kazimierz PoznaĔski) z Gniewu, banki spóádzielcze
z Nowego i Gniewu, wójtowie: SmĊtowa, Morzeszczyna,
Lubichowa, Skórcza – wsi, Tczewa – wsi, Subków, burmistrzowie: Kwidzyna, ĝwiecia, Nowego, Skórcza, Czarnej
Wody, Pelplina i Gniewu, prezydenci Tczewa i Starogardu, starostowie Starogardu i Tczewa, Sejmik Województwa
Pomorskiego, Urząd Marszaákowski w GdaĔsku, dyrektor
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Ministerstwo Kultury.
NaleĪy wierzyü, ze ta wspaniaáa kociewska impreza dalej bĊdzie siĊ rozwijaáa, áącząc kociewskie zespoáy u tronu
Królowej Pomorza, Wáadczyni Kociewia i Matki JednoĞci
w Piasecznie.
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ħródáo:
Protokoáy jurorów.
Sprawozdania i fotografie.
Dyplomy laureatów.
Prasa: „Dziennik Baátycki”, „Gazeta Tczewska”, „Pielgrzym”
i „Lilia”.
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JAN KULAS

Szkoáa Morska w Tczewie 1920-1930
Jej pracownicy i sáawni absolwenci
W roku 2010 obchodzimy jubileusz 90-lecia szkolnictwa morskiego w Tczewie. Z tej okazji odbyäo siö m.in.
uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Tczewie. Z kolei z mojej inicjatywy w I Liceum Ogólnoksztaäcñcym im. Marii Skäodowskiej-Curie w Tczewie, w gmachu historycznej Szkoäy Morskiej, odbyäa siö
sesja popularnonaukowa pt. „Szkoäa Morska w Tczewie (1920-1930) – jej pracownicy i säawni absolwenci”.
Koordynatorem sesji byäa mgr BoĔena Gaäecka.
Geneza sesji popularnonaukowej

J

ubileusz 90-lecia szkolnictwa morskiego skáaniaá do
podjĊcia wielu inicjatyw. Liderem w skali regionu
i kraju byáa spadkobierczyni sáawnej Szkoáy Morskiej, czyli obecna Akademia Morska w Gdyni. Jej rektor
prof. Romuald Cwilewicz kilkanaĞcie miesiĊcy temu powoáaá Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 90-lecia
Szkolnictwa Morskiego. Obok wielu zasáuĪonych profesorów i przedstawicieli wáadz regionalnych, znalazáo siĊ w nim
dwóch mieszkaĔców naszego miasta, tj. prezydent Tczewa
Zenon Odya i poseá Jan Kulas. Jednym z cenniejszych dziaáaĔ Komitetu Organizacyjnego byáo uroczyste posiedzenie
Senatu Akademii Morskiej w Tczewie w siedzibie Centrum
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy. Uroczysty
Apel przed posiedzeniem Senatu odbyá siĊ przy gmachu
historycznej Szkoáy Morskiej.
Pomysá zorganizowania sesji popularnonaukowej
w Tczewie dla uczczenia 90-lecia powstania Szkoáy Morskiej narodziá siĊ w moim Biurze Poselskim podczas konsultacji z historykiem mgr BoĪeną Gaáecką. Dyrekcja (dyrektor Jadwiga Andrzejewska) I Liceum Ogólnoksztaácącego
im. Marii Skáodowskiej-Curie w Tczewie wziĊáa na siebie
gáówny ciĊĪar organizacyjny. Do naszej inicjatywy udaáo
siĊ pozyskaü wáadze Akademii Morskiej w Gdyni, dyrekcjĊ
Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku oraz Miejską
BibliotekĊ w Tczewie i Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Niezwykle waĪne i potrzebne byáo wáączenie siĊ
uczniów liceum do organizacji tej sesji, której to wáaĞnie oni
byli gáównymi odbiorcami. ZaangaĪowanie máodzieĪy byáo
bardzo duĪe – przygotowali oni aĪ szeĞü biogramów wybitnych postaci związanych ze Szkoáą Morską.
Patronat Honorowy nad sesją objĊli Starosta Powiatu
Tczewskiego Witold Sosnowski i Prezydent Tczewa Zenon Odya. Sesja odbyáa siĊ niejako w przededniu 90-lecia
powstania Szkoáy Morskiej w Tczewie, dokáadnie 18 paĨdziernika 2010 roku. UroczystoĞü uĞwietniáa obecnoĞü m.in.
prof. Romualda Cwilewicza – rektora Akademii Morskiej
w Gdyni i dra inĪ. Jerzego Litwina – dyrektora Centralnego
Muzeum Morskiego w GdaĔsku.
Peány program sesji popularnonaukowej przedstawiaá
siĊ nastĊpująco:
1. Ciekawe i trudne początki Szkoáy Morskiej w Tczewie
– Jan Kulas.
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2. Kadra Szkoáy Morskiej w Tczewie – ElĪbieta Wróblewska.
3. Prezentacja filmu o początkach szkolnictwa morskiego
w Tczewie (z zasobów Akademii Morskiej w Gdyni).
4. Z Īycia Szkoáy Morskiej w Tczewie w Ğwietle listów
Zbigniewa Piekarskiego – uczniowie.
5. Związki K. O. Borchardta z Tczewem – BoĪena Gaáecka.
6. Sylwetka dr Mieczysáawa WĊglewskiego, tczewianina,
lekarza Szkoáy Morskiej w latach 1926-1930 – uczeĔ.
7. Prezentacja sylwetek znanych i nieznanych absolwentów
tczewskiej Szkoáy Morskiej (Michaá Háasko, Konstanty
Kot-Kowalski, Michaá Niczko, Michaá LeszczyĔski,
Urban KrzyĪanowski) – uczniowie.
8. Akademia Morska w Gdyni szansą na zdobycie atrakcyjnego i dobrze páatnego zawodu – rektor A. M. Romuald
Cwilewicz.
MoĪna wyraziü nadziejĊ, iĪ z czasem uda siĊ wydaü
wszystkie materiaáy z tej waĪnej i poĪytecznej sesji popularnonaukowej. Obecnie warto zaprezentowaü jej najistotniejsze wątki i sekwencje.

Realizacja sesji popularnonaukowej

U

czestników sesji powitaáa Jadwiga Andrzejwska
– dyrektor I LO im. Marii Skáodowskiej-Curie i licznie obecna máodzieĪ. NastĊpnie prelegenci wygáosili
swoje referaty.
W swoim wystąpieniu miaáem okazjĊ nakreĞliü genezĊ
powstania Szkoáy Morskiej w Tczewie. Wskazaáem na wizjonerską myĞl i pionierskie dziaáania zespoáu entuzjastów
na czele z admiraáem Kazimierzem PorĊbskim (1872-1933).
Szkoáa Morska w Tczewie i wszystkie najwaĪniejsze dziaáania na rzecz „uprawy morza” w początkach lat 20. minionego
wieku, to byáy gáównie dokonania admiraáa K. PorĊbskiego.
Wiosną 1919 roku w Departamencie dla Spraw Morskich
Ministerstwa Spraw Wojskowych zrodziáa siĊ idea polskiego
szkolnictwa morskiego. Dnia 17 czerwca 1920 roku gen. dyw.
Józef LeĞniewski, ówczesny Minister Spraw Wojskowych,
podpisaá akt utworzenia Szkoáy Morskiej w Tczewie. O historycznym wyborze Tczewa („Grodu Sambora”) na siedzibĊ
szkoáy zawaĪyáy nastĊpujące okolicznoĞci: znakomite poáoĪenie nad Wisáą i w pobliĪu Baátyku, odpowiedni gmach szkolny,
przychylne stanowisko wáadz miejskich oraz pobliskie warsztaty (kolejowe). PamiĊtajmy, Īe wtedy, w 1920 roku, z GdaĔska
uczyniono tzw. „wolne miasto”, a Gdynia byáa jeszcze wioską
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rybacką. Latem 1920 roku niektórzy organizatorzy i uczniowie
Szkoáy Morskiej ruszyli na front polsko-radziecki, w obronie
Ğmiertelnie zagroĪonej Ojczyzny, dlatego dopiero 23 paĨdziernika 1920 roku rozpoczĊáy siĊ zajĊcia. NaukĊ rozpoczynaáo
49 nawigatorów i 33 mechaników. Na początku w szkole brakowaáo prawie wszystkiego. To, Īe sobie poradzono z organizacją,
internatem, programami, skompletowaniem kadry, podrĊcznikami, byáo wielką zasáugą dyrektora szkoáy Antoniego Garnuszewskiego i jego najbliĪszych wspóápracowników. ZastĊpcą
dyrektora byá inspektor i jednoczeĞnie kierownik Wydziaáu
Nawigacyjnego kpt. Ī.w. Gustaw KaĔski. Kierownikiem Wydziaáu Mechanicznego zostaá inĪ. Kazimierz Bielski. Kierownikiem zajĊü praktycznych byá Tadeusz KokiĔski. Pierwszym lekarzem Szkoáy Morskiej mianowano dra Floriana HáaskĊ. Dnia
8 grudnia 1920 roku miaáa miejsce oficjalna uroczysta inauguracja pierwszej polskiej Szkoáy Morskiej, dlatego ten dzieĔ
obchodzony jest jako ĝwiĊto Szkoáy.
Przez pierwsze dwa lata szkoáa podlegaáa Ministerstwu
Spraw Wojskowych. NastĊpnie 1 stycznia 1922 roku zarząd
nad szkoáą przejĊáo Ministerstwo Przemysáu i Handlu.
Brak wáasnej floty do szkolenia uczniów powodowaá narastające problemy i trudnoĞci w utrzymaniu szkoáy. Absolwentom brakowaáo pracy, dopiero w 1926 roku przedsiĊbiorstwo
„ĩegluga Polska” zakupiáo piĊü statków. Stopniowy wzrost
tonaĪu páywającego pod polską banderą zwiĊkszaá z kaĪdym
rokiem zapotrzebowanie na fachowe kadry oficerskie. Absolwenci tczewskiej szkoáy zaczĊli byü poszukiwani, zwáaszcza
Īe reprezentowali wysoki poziom wyksztaácenia.
Sytuacja Szkoáy radykalnie siĊ zmieniáa i w 1930 roku
przeniesiono ją do Gdyni.
Szkoáa tczewska w swym dziesiĊcioleciu wyksztaáciáa 114
nawigatorów i 90 mechaników. Pionierski trud i dorobek Szkoáy Morskiej w Tczewie zostaá naleĪycie przez wáadze oceniony. Szkoáa byáa blisko związana z miastem Tczew, które niejako Īyáo jej sprawami. PosáuĪyáa znakomitej promocji miasta
w kraju i na Ğwiecie. Przy okazji warto teĪ wspomnieü pierwsze polskie statki pod znamiennymi nazwami: s/s Tczew i s/s
Gdynia. W okresie gdyĔskim PaĔstwowej Szkoáy Morskiej
dáugo jeszcze funkcjonowaá absolwencki „Klub Tczewiaków”!
Nade wszystko Szkoáa Morska w Tczewie poáoĪyáa kapitalne
zasáugi dla rozwoju Polskiej Marynarki Handlowej. W istocie
rzeczy Szkoáa Morska byáa kolebką polskiej Īeglugi.
PrelekcjĊ na temat pierwszych kadr Szkoáy Morskiej
w Tczewie wygáosiáa ElĪbieta Wróblewska, pracownik Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku. Trafnie prelegentka
wyeksponowaáa pionierską rolĊ dyrektora szkoáy inĪ. Antoniego Garnuszewskiego (1886-1964). On byá faktycznym
jej organizatorem i duszą nowo powstaáej placówki, potrafiá
teĪ dobraü sobie znakomitą kadrĊ. Wspomniani G. KaĔski
i K. Bielski, to byáy naprawdĊ wielkie indywidualnoĞci. Nauczyciele Szkoáy Morskiej pisali pierwsze polskie podrĊczniki
do edukacji morskiej. Wydawaá je szkolny Instytut Wydawniczy. WĞród najbardziej zasáuĪonych nauczycieli Szkoáy Morskiej E. Wróblewska scharakteryzowaáa nastĊpujące sylwetki:
Antoniego Ledóchowskiego, Kazimierza Dáuskiego, Stefana
Ancuta i Aleksego Majewskiego. W oddzielny sposób E. Wróblewska, i sáusznie, wyeksponowaáa biogramy komendantów
praktyki morskiej, a konkretnie trzech kolejnych komendantów Īaglowca szkolnego „Lwów” tj. kpt. Ī.w. Tadeusza
Zióákowskiego (1886-1940), kpt. Ī.w. Mamerta Stankiewicza
(1889-1939) i kpt. Ī.w. Konstantego Maciejewicza (18901972). Gáównie na statku „Lwów” máodzieĪ odbywaáa praktyki, Īeglując po Baátyku, Morzu Póánocnym, ĝródziemnym
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Prelegenci (od lewej): prof. Romuald Cwilewicz,
rektor Akademii Morskiej, poseá Jan Kulas,
ElĪbieta Wróblewska z Centralnego Muzem
Morskiego i Joanna àada, uczennica LO

i Atlantyku. NaleĪy podkreĞliü, iĪ T. Zióákowski, M. Stankiewicz i K. Maciejewicz to faktyczni wspóátwórcy Polskiej
Marynarki Handlowej w okresie II Rzeczypospolitej, to byáa
elita polskiej Īeglugi. W latach 30. minionego wieku M. Stankiewicz dowodziá polskimi transatlantykami „Polonia”, „KoĞciuszko”, „Puáaski”, w tym legendarnym m/s „Piásudski”.
K. Maciejewicz przez pierwsze osiem lat dowodziá „Darem
Pomorza”. W latach 1934-1935 zorganizowaá i poprowadziá
rejs dookoáa Ğwiata! Po 1945 roku wáaĞnie K. Maciejewicz
byá kolejno dyrektorem PaĔstwowej Szkoáy Morskiej w Gdyni
i w Szczecinie. Z kolei T. Zióákowski jako pierwszy Polak kierowaá portem morskim Wolnego Miasta GdaĔska.
Dobrym pomysáem w trakcie realizacji sesji popularnonaukowej byáo, gáównie z myĞlą o máodzieĪy, wysáuchanie
na Īywo kilku piosenek Īeglarskich i morskich. Szanty zawsze dobrze przybliĪają klimat i koloryt Īycia morskiego,
tym bardziej kiedy wykonuje je mistrz tej klasy, co Ryszard
Muzaj. Równie cennym i poĪytecznym zabiegiem okazaáo siĊ
zaprezentowanie filmu o początkach szkolnictwa morskiego
w Polsce. Pionierskie dokonania admiraáa K. PorĊbskiego,
Szkoáa Morska w Tczewie, początki miasta i portu morskiego w Gdyni, pierwsze polskie statki handlowe, wizja i dziaáania Eugeniusza Kwiatkowskiego, to elementy filmu, które
zapewne gáĊboko zapadáy w pamiĊü i ĞwiadomoĞü, nie tylko
máodych sáuchaczy sesji. DuĪe wraĪenie na uczestnikach
sesji zrobiáo teĪ odczytanie fragmentów wspomnieĔ ucznia
szkoáy Ğp. Zbigniewa Piekarskiego. Z tych wspomnieĔ wyáania siĊ obraz intensywnej nauki i solidnego wychowania
w Szkole Morskiej, nierzadko w spartaĔskich warunkach.
Swoją sáawĊ i legendĊ Szkoáa Morska w Tczewie w duĪej mierze zawdziĊcza swojemu piewcy i absolwentowi kpt.
Ī.w. Karolowi Borchardtowi (1905-1986). Kompetentnie
i przekonywująco mówiáa o tym BoĪena Gaáecka. Prelegentka przypomniaáa, iĪ K. Borchardt byá uczniem Szkoáy
Morskiej w latach 1925-1928. NastĊpnie páywaá po morzach
i oceanach. Zawsze zachowywaá sentyment do tczewskiej
szkoáy. Daá póĨniej temu wyraz w swojej znakomitej, kultowej ksiąĪce pt. „Znaczy Kapitan”, na której w czasach PRL
wychowywaáo siĊ kilka pokoleĔ polskiej máodzieĪy. Warto jeszcze wspomnieü dwie kolejne znakomite jego ksiąĪki „Szaman Morski” i „KrąĪownik spod Samosierry”. Po
wielu latach, w 1967 roku, jak przypomniaáa B. Gaáecka,
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Borchardt przyjechaá do Tczewa na spotkanie z máodzieĪą
wáaĞnie do LO im. Marii Skáodowskiej-Curie. JakĪe wiele
jeszcze pamiĊtaá i wspominaá, dzieliá siĊ anegdotami szkolnymi. Po raz ostatni goĞciá w tczewskim LO w 1980 roku.
Niewątpliwie uĞwietniá wtedy swoją osobą ĝwiatowy Zjazd
Absolwentów Szkoáy Morskiej.
MáodzieĪ liceum przygotowaáa szeĞü biografii związanych ze Szkoáą Morską w Tczewie. To osobiste zaangaĪowanie uczniów w sprawy ludzi morza zasáuguje na szczególne uznanie. W takim teĪ znaczeniu wielka historia Szkoáy
Morskiej w Tczewie i potem w Gdyni, moĪe dobrze sáuĪyü
wychowaniu morskiemu.
Natalia Wyrwicka zaprezentowaáa wizerunek dra Mieczysáawa WĊglewskiego (1894-1985), zasáuĪonego lekarza
Szkoáy Morskiej i kolejowej sáuĪby zdrowia w Tczewie. Warto zauwaĪyü, Īe obecnie dr Ryszard WĊglewski kontynuuje
piĊkne tradycje rodzinne. Dominika Andrzejewska przybliĪyáa interesującą sylwetkĊ Michaáa Háasko (1907-1998), bratanka pierwszego lekarza Szkoáy Morskiej. M. Háasko byá,
obok rektora WyĪszej Szkoáy Morskiej prof. Daniela Dudy,
jednym z inicjatorów ĝwiatowego Zjazdu Absolwentów
Szkoáy Morskiej. Zasáugą Háasko byáo teĪ wydanie pieĞni
i piosenek (wraz z nutami) z dawnych czasów Szkoáy Morskiej. O Konstantym Kot-Kowalskim (1902-1969), jednym
z najsáawniejszych absolwentów Szkoáy Morskiej w Tczewie,
rocznik 1927, mówiáa Magdalena Labuda. Byá takĪe ostatnim
przedwojennym komendantem „Daru Pomorza”. Po 1945
roku odnosiá duĪe sukcesy zawodowe w amerykaĔskiej flocie
handlowej. Biogram Michaáa Niczko (1904-1961) przedstawiáa Joanna àada. Niczko ukoĔczyá SzkoáĊ Morską w Tczewie w 1927 roku. KarierĊ zawodową rozwijaá w przedsiĊbiorstwie „ĩegluga Polska S.A”. Kpt. Ī.w. M. Niczko z dobrym
skutkiem dowodziá wieloma polskimi statkami. Niewątpliwie
najwiĊkszym oryginaáem Szkoáy Morskiej w Tczewie byá
Michaá LeszczyĔski (1906-1972), absolwent roku 1928. Byá
on wszechstronnie uzdolniony, a w máodoĞci wielce rogatą
duszą, jak podkreĞliáa máoda prelegenta Marta Gajewska.
M. LeszczyĔski sztukĊ malarską przez wiele lat áączyá z aktywnym páywaniem. Po drugiej wojnie Ğwiatowej zamieszkaá
na Jamajce. U schyáku Īycia zaáoĪyá sáawną galeriĊ obrazów
„Lester Art. Gallery”! Obrazy Lester-LeszczyĔskiego zdobią
galerie na caáym Ğwiecie. Uczennica Anna Markowska przygotowaáa biografiĊ inĪ. Urbana KrzyĪanowskiego (1907-1985).
W 1927 roku ukoĔczyá Wydziaá Mechaniczny. Páywaá na kilku statkach. W okresie powojennym zajmowaá siĊ z powodzeniem publicystyką morską. Za swoją powieĞü „Specjalny
pasaĪer” otrzymaá nagrodĊ im. gen. Mariusza Zaruskiego.
KrzyĪanowski wsáawiá siĊ teĪ promocją i obroną spraw ludzi
morza, w tym troską o ich godne warunki pracy.
Niejako na podsumowanie sesji popularnonaukowej
pt. „Szkoáa Morska w Tczewie (1920-1930) – jej pracownicy i sáawni absolwenci” gáos zabraá prof. Romuald Cwilewicz, rektor wspóáczesnej Akademii Morskiej w Gdyni.
Nawiązaá on do bogatych tradycji szkolnictwa morskiego.
Przypomniaá, Īe w corocznie obchodzonym ĝwiĊcie Szkoáy
w dniu 8 grudnia, zawsze podkreĞla siĊ piĊkny dorobek
Szkoáy Morskiej w Tczewie. NastĊpnie rektor nakreĞliá szeroką ofertĊ edukacyjną obecnej Akademii Morskiej w Gdyni. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych szkóá morskich
w Europie i w Ğwiecie! Absolwenci Akademii Morskiej
cieszą siĊ naleĪnym szacunkiem i uznaniem. Co teĪ bardzo
waĪne, ukoĔczenie Akademii Morskiej w Gdyni, daje szansĊ
zdobycia dobrego, atrakcyjnego i dobrze páatnego zawodu.
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W dniu 1 paļdziernika 2010 roku zmarđ jeden z najwybitniejszych polskich historyków, specjalista w dziedzinie historii Pomorza, prof. Gerard Labuda. Urodziđ siú
w 1916 roku w Nowej Hucie kođo Kartuz. Naukú podjæđ w wieku oħmiu lat w szkole podstawowej w Luzinie,
nastúpnie kontynuowađ edukacjú w gimnazjum w Wejherowie. Studia historyczne Gerard Labuda rozpoczæđ
w 1936 roku na Uniwersytecie Poznaēskim. Juľ po roku
od rozpoczúcia studiów zostađ stypendystæ Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Niestety, studia przerwađ wybuch
II wojny ħwiatowej, w czasie której kontynuowađ naukú
na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibæ
w Warszawie. Tytuđ magistra otrzymađ w 1943 roku. Na
podstawie wydanej kilka lat wczeħniej w 1937 roku ksiæľki: „Polska i krzyľacka misja w Prusach”, doktorat obroniđ
w 1944 roku. Temat jego rozprawy doktorskiej brzmiađ:
„Zađoľenia Arcybiskupa Magdeburskiego i Biskupstwa
Poznaēskiego na tle wschodniej polityki misyjnej”.
W czasie okupacji pracowađ jako ksiúgowy. Po zakoēczeniu II wojny ħwiatowej dra Gerarda Labudú zatrudniono na Uniwersytecie Poznaēskim, gdzie aktywnie brađ
udziađ w odbudowie biblioteki Seminarium Historycznego. W 1943 roku oľeniđ siú z Albertæ Wielopolskæ,
z któræ miađ dwóch synów.
Gerard Labuda habilitowađ siú w 1946 roku, niespeđna dwa lata po obronie pracy doktorskiej. W 1950 roku
uzyskađ tytuđ profesora. Od 1953 roku byđ takľe czđonkiem Instytutu Historii PAN.

Zmará nestor polskiej
nauki historycznej
W latach 1962-1965 Profesor peđniđ funkcjú rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, byđ takľe dwukrotnie prezesem Poznaēskiego Towarzystwa Przyjacióđ Nauk. Nie uniknæđ takľe represji wđadz paēstwowych.
Jego dwaj synowie wziúli udziađ w protestach Marca 1968
roku. Gdy wezwano go do ministerstwa w celu wyjaħnienia sprawy, powiedziađ ľe: synowie stanúli w marcu 1968
roku po wđaħciwej stronie1. W rezultacie dwa lata póļniej,
w 1970 roku zostađ odsuniúty od pracy na UAM.
Profesor Gerard Labuda napisađ ponad 2000 prac,
kilkaset artykuđów, wydađ ponad 30 ksiæľek. Wypromowađ kilkudziesiúciu doktorów i ponad 100 magistrów.
Byđ wybitnym naukowcem.
Niestety, od pewnego czasu jego stan zdrowia coraz
bardziej siú pogarszađ. Nie przyjæđ teľ zaproszenia na rozpoczynajæcy siú nowy rok akademicki. Napisađ jednak,
przeczuwajæc zbliľajæcæ siú ħmierè, list poľegnalny. W liħcie
tym podziúkowađ pracownikom uniwersytetu za wspóđpracú i wspomniađ, ľe czuje ľe jego ľycie dobiega koēca.
To byđ wielki historyk uznany w kraju i za granicæ;
czđowiek wielkiego formatu. Z niego emanowađa profesura
w najlepszym tradycyjnym wydaniu – powiedziađ Jacek
Guliēski, prorektor UAM2.
W czwartek ukazađa siú jego ostatnia ksiæľka „Próba
nowej systematyki i nowej interpretacji ļródeđ historycznych. Z posđowiem”. Nie zdæľyđ jednak jej obejrzeè…
Parlamentarny Zespóá Kociewski
Przypisy:
1

2

Tomasz Schramm, Zarys dziejów Instytutu Historii UAM [w:] Bogdan Lapis, Tomasz Schramm, Rafaá Witkowski, Ryszard Wryk, Instytut Historii UAM w Poznaniu. 1956-2006, PoznaĔ 2006, s. 26.
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,8455397,Zmarl_prof__Gerard_Labuda__Kaszub_rowny_Dlugoszowi.html
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STEFAN GEãDON

W sidáach i okowach
II wojny Ğwiatowej
c z Ċ Ğ ü II

W

paĨdzierniku 1943 roku jednostka zostaáa przeniesiona do francuskiego miasteczka Senlis,
gdzie w dalszym ciągu byáa musztra i üwiczenia.
Po miesiĊcznym pobycie przetransportowano nas do Montargis – miasteczka w departamencie Loiret. Tu Wehrmacht
tworzyá nową jednostkĊ, w której przydzielono mnie do
8 kompanii przeciwlotniczej. I znów üwiczenia, ale juĪ innego rodzaju – po czterech Īoánierzy uczyliĞmy siĊ obsáugi
maáego jednolufowego dziaáka przeciwlotniczego. MieliĞmy
teĪ czĊstsze przepustki, no i wiĊcej czasu dla siebie.
Poznaáem mieszkającą tu w Montargis polską rodzinĊ
– paĔstwa Patków. W pewnym okresie odwiedzaáem ich stosunkowo czĊsto.
Pan Patek z uwagą sáuchaá informacji o „naszej” jednostce, a ja z zainteresowaniem sáuchaáem londyĔskiego radia,
którego charakterystycznym sygnaáem byáo bum..., bum...,
bum... Dowiadywaáem siĊ, co tak naprawdĊ dziaáo siĊ na
scenie tej okrutnej wojny.
PóĨną wiosną 1944 roku – w drugiej poáowie maja
– jednostka zostaáa przeniesiona do Owernii w Masywie
Centralnym w okolice duĪego miasta Clermont-Ferand.
Z widoków tego piĊknego grodu utkwiáa mi w pamiĊci duĪa
gotycka katedra.
W owym czasie w Masywie Centralnym dziaáaáy duĪe
skupiska partyzanckie. Kilkakrotnie „nasza” jednostka zostaáa ostrzelana.
Inwazja aliantów (6 czerwca 1944 r.) spowodowaáa, Īe
jednostki Wehrmachtu musiaáy opuĞciü OwerniĊ i zgodnie
z otrzymanym rozkazem skierowaáy swój kurs na póánocny
– wschód Francji. Byáem w grupie ochrony przeciwlotniczej
wycofującego siĊ wojska – zdąĪającego do Bezancon. ByliĞmy ostrzeliwani. AmerykaĔskie myĞliwce lataáy bardzo nisko
i strzelaáy do wszystkiego co siĊ rusza. Kilkakrotnie byáem

Ğwiadkiem, jak z samolotów padaáy strzaáy nawet do pojedynczych Īoánierzy. WĞród kilku polegáych znalazá siĊ Polak.
Kilku z nas postanawiáo uciec z obcego nam wojska. Byli
to Marian(?) Bukowski, Franciszek Makowski, Mieczysáaw
RóĪaĔski i ja. Przywódcą naszej grupy wtajemniczonych byá
przedwojenny sierĪant Wojska Polskiego Franek Makowski
z Tczewa, konkretnie z WĊdków w powiecie tczewskim
(wiosną 1983 roku odwiedziáem Franka w jego gospodarstwie i tam dostaáem pokazane niĪej zdjĊcie).
W sekrecie przed innymi i na uboczu naradzaliĞmy siĊ
i oczekiwaliĞmy decyzji oraz uwag naszego doĞwiadczonego lidera – Franka.
Warto przypomnieü, Īe jeszcze przed zaplanowaną dezercją z Wehrmachtu – z inicjatywy Franka – robiliĞmy taki
maáy sabotaĪ: na noc nie dokrĊcaliĞmy kranów z wodą, czasami robiliĞmy zwarcia w sieci elektrycznej, „zapominaliĞmy” wyáączaü Ğwiatáo w pomieszczeniach sanitarnych (za
co nie raz mieliĞmy dodatkową musztrĊ), ginĊáy róĪne wojskowe rzeczy itp.
Józef Milewski w ksiąĪce
„Kociewie w latach okupacji
hitlerowskiej” miĊdzy innymi pisze: Najbardziej ostrą
formą oporu byáa dezercja
z jednostek Wehrmachtu, notowana na wszystkich frontach.
Na przykáad w Nantes przygotowaniem dezercji zajĊáa siĊ
kilkunastoosobowa grupa konspiracyjna „Związku Jaszczurczego”, którą zorganizowaá
Z. Grochocki ze Starogardu.
Skáadaáa siĊ ona z Īoánierzy
Franciszek Makowski

Rodzina paĔstwa Patków. ZdjĊcie dostaáem podczas ostatniej wizyty,
tuĪ przed przeniesieniem mojej jednostki do Owernii.
Obok kopia dedykacji na odwrocie zdjĊcia
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narodowoĞci polskiej, pochodzących z powiatów Kociewia
i Kaszub. KaĪdy z nich otrzymaá indywidualne zadanie na
wypadek przystąpienia do dezercji, jak i polecenie werbowania do niej nowych Īoánierzy III grupy DVL.
Oblicza siĊ, Īe na terenie Francji zdezerterowaáo z Wehrmachtu kilka tysiĊcy Pomorzan. Wiele z nich walczyáo we
francuskim ruchu oporu.
W drugiej dekadzie sierpnia 1944 roku stacjonowaliĞmy
niedaleko miasta Bezanson. Na wiadomoĞü o wysadzeniu
pociągu z benzyną – w okolicach miasta Langres – dostaliĞmy rozkaz wyáapania sprawców. Rano 19 sierpnia 1944
roku wyjechaliĞmy. Po przejechaniu okoáo 12 kilometrów
zostaliĞmy ostrzelani. Wyskoczyáem z samochodu do rowu.
Znowu jeden z Polaków zostaá ranny.
Po ustaniu strzelaniny otrzymaliĞmy rozkaz okopania
siĊ. Nasza czwórka postanawia w nocy z 19 na 20 sierpnia
zrealizowaü plan ucieczki. Wszyscy tej nocy mieliĞmy wartĊ. Byáa to okolicznoĞü sprzyjająca, áatwiej byáo nam dezerterom oddaliü siĊ nocą i przy osáabionych stanowiskach
wachty. Na kilka godzin przed podjĊciem warty Franek Makowski poinformowaá kaĪdego z nas, Īe mniej wiĊcej okoáo
godziny pierwszej w nocy naleĪy opuĞciü wartĊ pod wymyĞlonym pretekstem i dostaü siĊ do widocznej, ale znacznie
oddalonej kĊpy drzew i krzaków.
W warunkach zagroĪenia obsada stanowisk wartowniczych byáa dwuosobowa. Trzymaáem wartĊ z duĪo ode
mnie starszym Niemcem, który wróciá ze szpitala. StaliĞmy
na szosie przy przeciwlotniczym dziaáku, którego lufa skierowana byáa wzdáuĪ szosy. Byáem w káopotliwej sytuacji.
Jak opuĞciü wartĊ? Moim áamanym niemieckim zapytaáem,
czy mogĊ pójĞü do samochodu, gdzie zostawiáem cukierki?
Zgodziá siĊ. W samochodzie miaáem przygotowany „maáy
uciekinierski toboáek”. Zabraáem przygotowane rzeczy
i zniknąáem w pobliskich krzakach i mroku sierpniowej nocy.
OstroĪnie zmierzaáem do umówionych zaroĞli i widocznej
z daleka kĊpy drzew. Ku mojemu przeraĪeniu, nikogo tam
nie zastaáem. Pierwszym moim odruchem byáo póágáoĞne
zawoáanie: Franek!!! Franek!!! Cisza. Po pewnym czasie
odezwaá siĊ karabin maszynowy „mojej” jednostki. Usáyszaáem bliski Ğwist kul przeszywających powietrze. Padáem na
ziemiĊ. Na szczĊĞcie byáa to tylko jedna seria. Nie czekaáem
dáuĪej. Zacząáem biec, byle dalej od wrogiego Wehrmachtu.
Gnaáem ile siá w nogach przez chaszcze i rowy. Nie czuáem
zmĊczenia. O Ğwicie obudziá mnie deszcz, byáem przemoczony. Idąc dalej omijaáem zabudowania i zagrody. Po paru,
a moĪe po kilkunastu kilometrach dotaráem do lasu. PoĞród
jakichĞ áąk i bagien znalazáem coĞ w rodzaju maáej wysepki.
Tu poczuáem siĊ bezpiecznie. Zbudowaáem szaáas i przeglądam moje zabrane skarby. Byáy to paáatka, trochĊ chleba,
suchary i puszka tak zwanej „Īelaznej porcji”, przybory
do golenia, szycia, no i mundur feldgrau oraz dwa rĊczne
(jajowate) granaty. MuszĊ wyjaĞniü powód zabrania z sobą
granatów. Byáa to propozycja naszego Franka Makowskiego, który powiedziaá, Īe dla schwytanego dezertera nie ma
litoĞci – tortury, potem kula w áeb i tyle.
ĝciemniáo siĊ. W wieczornej modlitwie podziĊkowaáem
Bogu za pomoc i prosiáem o dalszą przychylnoĞü. PoáoĪyáem siĊ na wspaniaáym dla mnie áoĪu z zielska i trawy. PogrąĪyáem siĊ w twardym Ğnie. Spaáem dáugo. Gdy siĊ rano
(21.08.1944) zbudziáem sáoĔce juĪ przewĊdrowaáo üwierü
swej drogi. Zjadáem skromny posiáek, który popiáem wodą.
Zacząáem siĊ stroiü: z munduru feldgrau ubraáem spodnie,
miaáem teĪ granatowy sweter. Rozejrzaáem siĊ po okolicy.
W odlegáoĞci jakieĞ póá kilometra zauwaĪyáem pracującego w polu czáowieka. Sytuacja zmusiáa mnie do nawiązania
kontaktu, niestety, po francusku mówiĊ i rozumiem „piąte

42

przez dziesiąte”, czyli niewiele, w tym kilka grzecznoĞciowych sáówek np. buonjour (dzieĔ dobry). Gáód jest moim
przewodnikiem i przyspiesza podjĊcie decyzji. Podszedáem
do zdziwionego Francuza i powiedziaáem (tak mogáa siĊ
toczyü moja rozmowa). – Buonjour. Dalej dukaáem. – Je
suis Polonais. Je partir avec allemange armee (Jestem Polakiem. Uciekáem z niemieckiego wojska). Francuz coĞ do
mnie mówiá, czego nie zrozumiaáem i odpowiedziaáem – Je
ne comprends pas. Je ne parle pas francais (Nie rozumiem.
Nie mówiĊ po francusku). Z dalszych jego sáów zrozumiaáem tylko – Je suis retour avec polonaise (WrócĊ z polskim).
Z mieszanymi uczuciami wróciáem do mojego szaáasu.
Wieczorem Francuz przyszedá w towarzystwie Polki.
PrzynieĞli mi wspaniaáą kolacjĊ oraz cywilne ubranie. Jestem cywilem!!!. Opowiedziaáem moją historiĊ, którą Polka
táumaczyáa. Jutro miaáem poznaü partyzanta z Francuskich
Siá Podziemnych.
Rano 22 sierpnia pomagaáem memu gospodarzowi przy
czymĞ podobnym do skoszonego zielska. Okoáo poáudnia
doáączyá do nas jakiĞ mĊĪczyzna, który okazaá siĊ byü znajomym gospodarza. Sáusznego wzrostu przybysz mówiá trochĊ
po polsku. Okazaáo siĊ, Īe miejscowi partyzanci wiedzieli
juĪ o naszej dezercji. Poinformowaá równieĪ, Īe moi wspóáuciekinierzy gdzieĞ tam na mnie czekają.
Byáo dobrze po poáudniu, gdy „mój” gospodarz duĪym
dwukoáowym wozem przyjechaá po owo zielsko. Skryáem
siĊ w juĪ zaáadowanej furze. Po pewnym czasie wóz zatrzymaá siĊ w stodole poáączonej z domem mieszkalnym. Na
miejscu czekaá poznany wczeĞniej „partyzant”. Wieczorem
wyruszyliĞmy we dwójkĊ do nastĊpnej wioski. Odprowadziáa nas na kraniec wsi dziewczyna albo siostra owego partyzanta. Dalej szliĞmy sami. ĝciemniáo siĊ na dobre, gdy trafiliĞmy do jakiegoĞ francuskiego domu. Tu zastaáem Franka,
Miecia i Mariana Bukowskiego. To spotkanie byáo ogromną
radoĞcią. Koledzy wyjaĞnili mi, Īe po opuszczeniu warty miaáem dojĞü do kolejnej, bardziej odlegáej kĊpy drzew
i tam mieliĞmy siĊ spotkaü. Ale dobrze, Īe jesteĞmy juĪ razem. Rozmowy trwaáy do bardzo póĨnej nocy.
Rankiem caáa nasza czwórka oraz kilku Francuzów wyruszyáa do partyzanckiego obozowiska. Po dwugodzinnym
marszu ujrzeliĞmy ukryte w lesie namioty. Jeszcze tego samego dnia (23.08.1944) byáa ewidencja i przydzielono nas
do istniejącej juĪ polskiej druĪyny, którą dowodziá polski
porucznik Karwat. I tak zostaáem partyzantem w Forces
Francaises d’Interieur (F.F.I.).
Z czasów partyzanckich pamiĊtam wyjazdy po ĪywnoĞü. Przy naszej partyzanckiej jednostce F.F.I. staáy w lesie róĪnej marki samochody, gotowe w kaĪdej chwili do
wyjazdu. Nie zapomniaáem organizowanych zasadzek na
niemieckie, wycofujące siĊ z poáudniowej Francji, kolumny samochodów. PamiĊtam teĪ dobrze prawie codzienne
czyszczenie stenów (pistoletów maszynowych) i ich sprawdzanie przez naszych dowódców. Szczególnie utkwiáy mi
w pamiĊci dwa tragiczne wypadki postrzelenia siĊ partyzantów podczas czyszczenia broni. GdzieĞ ich odwieziono,
pewnie do szpitala.
FunkcjonowaliĞmy w lesie, w krajobrazie raczej górzysto-równinnym. Szlaki komunikacyjne – poza równinami
– usytuowane byáy w górskich wąwozach. Wsie i miasteczka zlokalizowane na terenach bardziej równinnych.
W lesistych rejonach wschodniej Francji przewaĪaáy akcje lokalnych oddziaáów FFI koncentrujących siĊ przewaĪnie na dywersji na szlakach prowadzących do Niemiec. We
wrzeĞniu, gdy do tego obszaru zbliĪyáy siĊ wojska alianckie.
Oddziaáy FFI podjĊáy krótkotrwaáe akcje bojowe na drogach odwrotu Wehrmachtu. Zwáaszcza w rejonie Bezancon
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Legitymacja partyzancka

oraz Belfort koncentrowaáy siĊ Ğciągające z wielu regionów
Francji kolumny FFI.
OtrzymaliĞmy rozkaz wyjazdu po mąkĊ, dwóch Francuzów i piĊciu Polaków z naszej druĪyny jako obrona. Po
przejechaniu kilku kilometrów mieszkaniec jakiejĞ wsi
poinformowaá nas, Īe z naprzeciwka jedzie kolumna samochodów. WróciliĞmy do wąwozu, gdzie zajĊliĞmy stanowiska na górze. MeliĞmy ostrzelaü kolumnĊ pojazdów.
Kierowca wróciá z informacją do naszego obozowiska,
skąd oczekiwaliĞmy teĪ wsparcia. Niemców nie byáo widaü, prawdopodobnie mieli postój. Nasi juĪ zajĊli stanowiska strzeleckie. Po pewnym czasie w wąwozie pojawiáa siĊ
niewielka kolumna niemieckich samochodów. Strzelamy
na rozkaz. Z gór lecą teĪ granaty i jakieĞ bomby. Karabiny maszynowe umieszczone na samochodach strzelają do
nas. Są ranni. WiĊkszoĞü pojazdów wroga uciekáa. Dwa są
unieruchomione, a jeden z nich páonie. Po zakoĔczonej akcji wracóciliĞmy do naszego obozowiska. Wyjazd po mąkĊ
odáoĪono na póĨniej. Jest rozkaz natychmiastowego przeniesienia naszego obozu w inne miejsce. Nocą przenieĞliĞmy siĊ w inny teren, do innego lasu.
Dopiero po wojnie dowiedziaáem siĊ, Īe zasadniczym
zadaniem FFI byáo sparaliĪowanie sieci komunikacyjnej,

1. Samolot RAF uĪywany do transportu i broni ludzi,
2. àadunek Ğrodków wybuchowych, 3. Zasobnik
spadochronowy, 4. Pistolet maszynowy sten
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Czyszczenie broni w polowych warunkach

Zrzuty z powietrza kontenerów, zawierających
wszystko – poza bronią ciĊĪką – co partyzantom
byáo potrzebne do walki

zarówno kolejowej, jak i drogowej, oraz sieci áącznoĞci
w celu uniemoĪliwienia przerzutu niemieckich dywizji
z gáĊbi Francji nad Atlantyk. Dywersja powaĪnie paraliĪowaáa komunikacjĊ. Ponadto wojska partyzanckie opanowaáy liczne mosty, zapobiegając ich zniszczeniu. NajwiĊksze nasilenie dziaáalnoĞci siá partyzanckich nastąpiáo
w sierpniu 1944 roku.
W tym okresie miaá teĪ miejsce najliczniejszy napáyw
ochotników do oddziaáów FFI, które rozrastaáy siĊ do wielotysiĊcznych zgrupowaĔ.
W tym czasie tj. w sierpniu 1944 roku siáy francuskiej
partyzantki szacowano na okoáo póá miliona ludzi. Przestaá
wreszcie doskwieraü problem braku broni na skutek licznych
zrzutów z powietrza moĪna byáo uzbroiü zgáaszających siĊ
ochotników.
Pewnej nocy nasza druĪyna z porucznikiem Karwatem
uczestniczyáa w zabezpieczeniu i ochronie miejsca lotniczego zrzutu. DotarliĞmy na wielką leĞną polanĊ, gdzie
w odpowiednim czasie rozpalono trzy ogniska. Punkty palących siĊ ogni byáy wierzchoákami trójkąta. Byá to znak dla
samolotów dokonujących zrzutów. Po zebraniu zrzuconych
materiaáów i wygaszeniu ognisk wróciliĞmy do naszego leĞnego obozowiska.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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HUBERT POBãOCKI

Trzynaste spotkanie Kociewiaków

T

ylekroü spotykali siĊ dotychczas trójmiejscy Kociewiacy Sekcji Towarzystwa MiáoĞników Kociewia w Starogardzie GdaĔskim. Po raz pierwszy spotkanie
otworzyá dyrektor Nadbaátyckiego Centrum Kultury
w GdaĔsku Lawrens Okey Ugwu, który powitaá licznych goĞci ciepáymi sáowy i Īyczyá owocnego przebiegu spotkania.
TegoĪ 7. wrzeĞnia 2010 roku na Sali obecni
byli poseá Jan Kulas, senator Andrzej Grzyb, wiceprezydent Starogardu GdaĔskiego Henryk Wojciechowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Starogardzie Wiesáaw Proll, prezes Oddziaáu GdaĔskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, RóĪa
Janca i sĊdzia sądu wojewódzkiego Kamila ThielOrnass i wielu innych, którzy niech mi wybaczą, Īe
z powodu szczupáoĞci miejsca ich imion i nazwisk
nie wymieniáem. Zasadniczymi tematami wieczoru
Hubert Pobáocki odbiera z rąk senatora Andrzeja Grzyba,
byáy promocje ksiąĪek autorstwa nader páodnego
PierĞcieĔ Mechtyldy.
pisarza regionalisty Krzysztofa Kowalkowskiego,
Obok soją poseá Jan Kulas i Patrycja Hamerska.
który zaprezentowaá ksiąĪkĊ pt. Z dziejów gminy
Fot. B. Sulewska
Kaliska oraz wsi do niej naleĪących. Dzieáo ponad
szeĞüsetstronicowe (sic!). Drugim autorem prezentacji po- etyckiej: Edmundowi ZieliĔskiemu oraz prezesowi TKK,
zycji wydawniczej byá Edmund ZieliĔski, a jej tytuá brzmiaá niĪej podpisanemu.
Spotkanie zakoĔczyáo siĊ tradycyjnie przy biesiadnym
Oátarz papieski dáutem stworzony. Obu autorów przedstawiá
stole suto zaopatrzonym w kuchy, kuszki, kawa zes bónpublicznoĞci w zwiĊzáych sáowach Gerard Sulewski.
Niezaplanowanym wydarzeniem wieczoru byáa spon- ków, kozie mlyko i zelcerka, przez sponsorów, braci LipiĔtaniczna uroczystoĞü ĞwiĊtowania DIAMENTOWYCH skich – wáaĞcicieli cukierni we Wrzeszczu przy ulicy SáoGODÓW przez obecnych na sali jubilatów, nestorów TKK, wackiego 53 i „Zielonego smoka” w GdaĔsku przy ulicy
Wandy i Stefana Raszejów. Uczestnicy uroczystoĞci, przy Szerokiej 125.
Tradycyjne spotkanie ubarwiáy swoimi hafciarskimi cuwtórze zespoáu kameralnego rodziny Ollerów (w skáadzie:
Grzegorz – akordeonista, Maágorzata – wiolonczelistka, deĔkami panie: Maria Leszman z Tczewa i Katarzyna NoJoachim – skrzypek), zaĞpiewali wzruszonym Jubilatom wak z Pelplina. Jak zawsze stoisko Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego oblegane byáo táumem zainteresowanych.
„Sto lat”.
Kolejne spotkanie wyznaczono na grudzieĔ br. w piąKolejnym nieplanowanym aktem byáo wrĊczenie wyróĪnieĔ redakcyjnych Kociewskiego Kantoru Edytorskiego tą rocznicĊ powstania Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków
w Tczewie dziaáaczom kociewskim na niwie literacko-po- w GdaĔsku.

W dniu 6 paćdziernika 2010 roku zmarÙ w wieku 70 lat JANUSZ KORTAS
Wiceprezes Towarzystwa MiÙoýników Ziemi Tczewskiej,
Kawaler Medalu „Pro Domo Trsoviensi” (1998), laureat „Kociewskiego Pióra”
w kategorii animacja kultury (2006)
oraz nagrody starosty tczewskiego „Samburia” (2008).
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 1 paćdziernika 2010 roku
nadaÙ Mu Medal ZasÙuĉony Kulturze – Gloria Artis.
WspóÙzaÙoĉyciel (1970) i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sugestia”
w Tczewie oraz czÙonek Rady Polskiej Federacji DKF w Warszawie.
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Czarnowodzkie spotkanie,
czyli o publicystyce na Kociewiu

W

ostatnią sobotĊ wrzeĞnia 2010 roku w sali konferencyjnej UrzĊdu Miasta w Czarnej Wodzie
odbyáa siĊ XVI Biesiada Literacka. Za myĞl
przewodnią tegorocznej Biesiady obrano „ReportaĪe i eseje
historyczne – publicystyka na Kociewiu”. Spotkanie zorganizowaáo Towarzystwo Przyjacióá Czarnej Wody, a caáoĞü
poprowadziá senator Andrzej Grzyb – poeta i pisarz – inspirator czarnowodzkiego biesiadowania. W wydarzeniu licznie udziaá wziĊli znakomici twórcy i pasjonaci kociewskiej
literatury, regionaliĞci i miáoĞnicy Kociewia.
Przed rozpoczĊciem naukowej czĊĞci Biesiady, Andrzej Grzyb zapoznaá zebranych z ostatnimi nowoĞciami wydawniczymi na Kociewiu. Prowadzący zachĊciá do
bacznego przyjrzenia siĊ efektom wspólnej pracy autorek
albumu „Kociewie Skarszewskie”. Ewelina Lis i Mieczysáawa KrzywiĔska przygotowaáy bowiem ciekawą publikacjĊ
wzbogaconą poezją. Andrzej Grzyb poleciá równieĪ lekturĊ
reedycji tomiku miniatur literackich Konstantego Bączkowskiego pt. „GawaĔdi kociewskie Kubi z PsiĔczina”. GawĊdy
napisane gwarą kociewską to doskonaáa okazja, by poznaü
bliĪej Īycie na Kociewiu przed laty oczami pinczyĔskiego
gawĊdziarza – Kuby, który jak nikt inny potrafi opowiadaü
o codziennym Īyciu z humorem i ironią zarazem.
Naukową czĊĞü Biesiady rozpoczĊáa prof. dr hab. Maria
Pająkowska-Kensik. Referat nt. „WaĪne co stoi napisane,

czyli o publicystyce w Kociewskim Magazynie Regionalnym w latach 2005-2010” stanowiá solidne ujĊcie myĞli
przewodniej spotkania. Kolejnym z prelegentów byá prof. dr
hab. Tadeusz Linkner. Swoją wypowiedĨ poĞwiĊciá on reportaĪom Tadeusza Majewskiego, zebranym w najnowszej
ksiąĪce „Oj, oj Ojczyzna”.
DuĪe zainteresowanie wzbudziá referat Michaáa Serockiego (patrz str. 46), który zadebiutowaá na Biesiadzie w roli
referenta. Ze sporą dozą humoru przedstawiá on biesiadnikom
sylwetkĊ Wojciecha Cejrowskiego – „Gringo z Kociewia”,
podkreĞlając kociewskie korzenie podróĪnika i jego przywiązanie do regionu.
W czasie spotkania zaprezentowano szerzej dwie publikacje. Pierwszą z nich byáa ksiąĪka autorstwa Krzysztofa
Kowalkowskiego „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do
niej naleĪących”. Z kolei Ryszard Szwoch omówiá Īyciorysy
wybranych postaci, pochodzących z powstającego wáaĞnie
„Sáownika biograficznego Kociewia” t. 4.
Czarnowodzka Biesiada Literacka byáa, jak co roku,
doskonaáą okazją do dyskusji o literaturze nadwiĞlaĔskiej
ziemi i jej przyszáoĞci. Spotkanie stanowiáo znakomite podsumowanie zrealizowanych zamierzeĔ, a jednoczeĞnie pokazaáo, ile pracy literackiej pozostaáo jeszcze do zrobienia
dla Kociewia.

Licznie zgromadzeni biesiadnicy
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Wojciech Cejrowski – Gringo z Kociewia

C

o sprawia, Īe moĪemy o sobie powiedzieü „Jestem
Polakiem”? Pierwsza odpowiedĨ jaka nam siĊ nasuwa to, Īe urodziáem siĊ w Polsce. Jest to odpowiedĨ
najbardziej oczywista. Posiadam polskie obywatelstwo ergo
jestem Polakiem. Co z ludĨmi, którzy urodzili siĊ poza granicami naszego kraju, czy ich moĪemy nazwaü Polakami?
OczywiĞcie, Īe nie! Zdarzają siĊ jednak przypadki, kiedy
rodzimy siĊ poza granicami Polski, jednak wychowywani
jesteĞmy w duchu polskoĞci, od dziecka wpajane są nam
wartoĞci narodowe (chociaĪby te podstawowe ujĊte hasáami:
Bóg, Honor, Ojczyzna), uczy siĊ nas jĊzyka polskiego, polskiej historii. Gdy tych nauk, tych wartoĞci wyniesionych
z domu rodzinnego nie zagubimy, wtedy moĪemy czuü siĊ
Polakami. Przy wigilii z chĊcią zaĞpiewamy polskie kolĊdy, gdy na obczyĨnie znajdziemy chociaĪby maáy skrawek, który dotyczy Polski, zaraz siĊ z nim bĊdziemy utoĪsamiaü1. Czy wtedy, bĊdąc obywatelami Niemiec, Stanów
Zjednoczonych czy innych krajów nie moglibyĞmy o sobie
powiedzieü, Īe tak naprawdĊ jesteĞmy Polakami? MyĞlĊ,
Īe jak najbardziej, poniewaĪ o tym kim czáowiek jest decyduje jego serce i umysá a nie papiery. Taka sytuacja odnosi
siĊ do wielu ludzi, takĪe znanych takich jak np. Mirosáaw
Klose czy àukasz Podolski, którzy kopią piákĊ dla Niemiec,
a o których wiadomo, Īe starali siĊ o grĊ w polskiej reprezentacji pomimo tego, Īe od dziecka mieszkali i wychowywani byli w Niemczech.
SytuacjĊ taką z pewnoĞcią moĪna przenieĞü na grunt
bardziej lokalny. Co sprawia, Īe jesteĞmy Kociewiakami?2.
Miejsce urodzenia na pewno, ale czy jest to jedyny i wystarczający powód? Wedáug mnie nie! To czy ktoĞ jest Kociewiakiem zaleĪy od tego czy czuje siĊ nim w sercu, czy
z miáoĞcią odnosi siĊ do tego terenu, czy zachowuje chociaĪ
szczątki naszej gwary, tradycji.
Wojciech Cejrowski urodziá siĊ w Elblągu, chociaĪ jak
sam mówi woli bardziej romantyczną wersjĊ, Īe urodziá siĊ
w szczerym polu koáo Elbląga3. Na staáe mieszka w Warszawie. Przez pewien czas mieszkaá w Stanach Zjednoczonych,
gdzie stale jeszcze posiada rancho. CzĊsto odwiedza takĪe
AmerykĊ Poáudniową. Patrząc na jego postaü z boku moĪna
stwierdziü, Īe to kosmopolita. Wszystko jednak ma swoje
fundamenty, i pan Wojciech równieĪ. Tym fundamentem
w jego przypadku jest wychowanie, które odebraá w domu
rodzinnym, którego domownicy w znacznej wiĊkszoĞci pochodzili z Kociewia. Ono sprawiáo, Īe Wojciech Cejrowski
emocjonalnie związany jest z naszym regionem. Odzwierciedla on to w swoich ksiąĪkach, w których nawiązuje do
Kociewia, naszej gwary, sposobu myĞlenia, charakteru.
Przeglądając pierwsze ksiąĪki Wojciecha Cejrowskiego:
Koátun siĊ jeĪy, PodróĪnik W.C. Tom I, W.C. na koĔcu Orinoko pierwsze co siĊ nasuwa to to, Īe są one wydawane nie
w konkretnym mieĞcie a na Kociewiu wáaĞnie. Rzadko widzi siĊ, Īeby wydanie ksiąĪki obejmowaáo region a nie kon-
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kretne miasto. W rzeczywistoĞci ksiąĪki te byáy wydawane
w Pelplinie w latach 1996-1998.
Pierwsza ksiąĪka Koátun siĊ jeĪy nie jest pozycją stricte
podróĪniczą, jest to raczej wywiad z panem Wojciechem,
w którym opowiada o sobie, swoich poglądach i postawie
Īyciowej. Nie mniej jednak zawiera ona najwiĊcej odniesieĔ
do pochodzenia, do tego kim autor siĊ czuje. MoĪe dlatego,
Īe w caáoĞci dotyczy jego osoby. W ksiąĪce tej autor przyznaje, Īe zawsze przedkáadaá maáomiasteczkowy salonik swojej
babci (kocie wianki) ponad warszawskie salony4. Mówiąc
o tym, jak spĊdzaá czas na amerykaĔskiej wsi, porównuje
mentalnoĞü tamtych osób do mentalnoĞci kociewskiej.
Mam rancho na najgáĊbszej amerykaĔskiej prowincji.
Tam, gdzie nawet nie dociągniĊto asfaltu. Mam teĪ rodzinĊ na gáĊbokiej polskiej prowincji – na Kociewiu. I tu i tam
tkwią moje korzenie, bo i tu i tam ziemia wciąĪ jest zdrowa.
Niebo u góry, piekáo wstydliwie ukryte5.
Przy kaĪdej okazji Wojciech Cejrowski wspomina
o swojej rodzinie i jej kociewskim pochodzeniu. ChociaĪby
o stryju Andrzeju Cejrowskim, którego nazywa królem adwokatów kociewskich i syndykacie biskupów pelpliĔskich6.
Gdy wspomina swoje początki związane z jakąkolwiek
pracą myĞlami siĊga do zbierania butelek w lasach borów
tucholskich, które po czĊĞci naleĪą przecieĪ do Kociewia.
Najdobitniejszym momentem, Ğwiadczącym o tym jak bardzo autor jest związany z Kociewiem, jest fragment kiedy
zdezorientowany redaktor pyta siĊ skąd pan Wojciech dokáadnie pochodzi, bo wspominaá juĪ o Elblągu, Kociewiu,
Borach Tucholskich. OdpowiedĨ jest natychmiastowa i zdecydowana Z Kociewia! Dalej czytamy:
Ani z Elbląga ani z Warszawy tylko ze wsi kociewskiej,
bo to, gdzie siĊ czáowiek urodzi jest maáo waĪne – waĪne
w jakiej rodzinie wzrasta i kim siĊ czuje. Czesáaw Miáosz
spĊdziá wiĊkszą czĊĞü Īycia w Ameryce, a jest Polakiem do
szpiku koĞci. […] ProszĊ teĪ spytaü tysiące nowojorskich ĩydów urodzonych i wychowanych w Polsce, czy są Polakami
– ze wstrĊtem odpowiedzą, Īe nie. NajwaĪniejsze jest to, kim
siĊ czáowiek czuje, jakie odebraá wychowanie, nie gdzie siĊ
urodziá, ale w jakiej rodzinie wychowaá. Potem moĪna juĪ
sto lat mieszkaü na obczyĨnie a i tak pozostanie siĊ tym, kim
czáowiek jest w sercu. Dlatego odpowiadam z peánym przekonaniem, Īe jestem ze wsi Kociewskiej, a nie z Elbląga, czy
z Warszawy7.
MoĪemy w to uwierzyü. Skoro napisaá, nie ma co sprawdzaü dalej. I tu mogáo by juĪ zakoĔczyü siĊ to moje wystąpienie, ale kusi, by pójĞü dalej. PrzeĞledĨmy wątki kociewskie w jego ksiąĪkach podróĪniczych, kiedy staá siĊ Gringo.
Czyli biaáym cudzoziemcem, dla którego hiszpaĔski nie jest
jĊzykiem ojczystym. Obcym. Mógá byü wielkomiejskim
warszawiakiem. Wojciech Cejrowski jednak jawi siĊ jako
swojski cháopak z Polski, z Kociewia. By uzmysáowiü czytelnikowi jak dobrze jest mówiü w jakimkolwiek miejscu
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gwarą tam panującą by zyskaü sobie przychylnoĞü mieszkaĔców porównuje tĊ sytuacjĊ do przybysza na Kociewiu.
Do maleĔkiej wioseczki Karszanek, na Kociewiu, przyjeĪdĪa Hindus w turbanie, wchodzi do kiosku spoĪywczego
i mówi piĊknie po polsku:
– Kerowniczko, Pani poda flaszkĊ browaru. Tylko szybciorkiem, bo mnie strasznie suszy.
Taka przemowa wygáoszona przez Hindusa w samym
Ğrodku polskiego zadupia musiaáoby wywoáaü szok. àatwo
sobie wyobraziü gĊby okolicznego cháopstwa i Pani „kierowniczki” rozdziawione jak malowane wrota stodoáy8.
NastĊpnie, táumacząc gwarĊ wypowiedzianą w jĊzyku
hiszpaĔskim, táumaczy ją za pomocą gwary kociewskiej;
pojawiają siĊ wtedy tak swojsko brzmiące sáowa jak sáyszeliĞta.
W innym miejscu, mówiąc o zwykáoĞci dnia codziennego widzianego jako coĞ niezwykáego przez innych napisze:
Nasz chleb powszedni jawiü siĊ bĊdzie wszem i wobec
jako Ğwiąteczny placek droĪdĪowy z kruszonką i lukrem, czyli w gwarze kociewskiej „kuch z glancem”9.
I to jest to co najdobitniej ukazuje, Īe gringo (biaáy koleĞ
niewiadomo skąd) jest tak naprawdĊ Wojtkiem z Kociewia.
Gwara. Zapraszając czytelnika do podróĪy w WC na koĔcu
Orinoko pisze:
Czytelniku, siądĨ teraz wygodnie albo siĊ poáóĪ, bo ruszamy w drogĊ. Tobie ĪyczĊ wyobraĨni a sobie fantazji. Miej
na uwadze, Īe cokolwiek siĊ wydarzy, bĊdzie temu towarzyszyü kupa Ğmiechu, wiĊc przeáknij, zanim ci wpadnie nie w tĊ
dziurkĊ. (W moich rodzinnych stronach, czyli na Kociewiu,
mówi siĊ o takiej sytuacji, Īe „coĞ nam wpadáo w niemieckie gardáo”. Czemu niemieckie? Bo wpada zwykle, kiedy siĊ
gada przy jedzeniu, a potem czáowiek dalej gada i jednoczeĞnie kaszle, co przypomina do záudzenia niemiecki szwargot.
Przynajmniej w uszach Kociewiaka)10.
JeĪeli kiedykolwiek czytelnik Wojtka Cejrowskiego zastanawiaá siĊ kim jest Wuja, autor daje mu dokáadną odpowiedĨ:
Wuja – rodzaj mĊĪczyzny, wystĊpuje w Borach Tucholskich (a bardziej konkretnie to na Kociewiu)[…]. W moich
stronach rodzinnych zwracamy siĊ tym sáowem do mĊĪczyzn
o tyle od nas starszych, Īe nie wypada im mówiü na ty, z drugiej strony na tyle z nami skumplowanych, Īe gáupio byáoby
mówiü do nich per Pan.
Wytáumaczenie tego sáowa jest dosyü… oryginalne:
Mianownik (kto? co?) – wuja
Dopeániacz (kogo? czego?) – wuja
Celownik (komu? czemu?) – wuja; gdyby ktoĞ Īywiá
wątpliwoĞci, czy podana tu forma celownika jest moĪliwa
do praktycznego zastosowania, spieszĊ z przykáadami z Īycia na Kociewiu (konkretnie spod gospody we wsi Osiek
k. Skórcza):
Wuja spadáa na gira kasta z cegáamni. (komu? = wuja,
a nie wujowi)
Jestem wuja wjinny kupa psianiandzy. (znów; komu?=
wuja)
(Wuja bije dzwon... (czemu? ano temu, Īe komu?= wuja)
– przyp. Ernest Hemingway (1899-1961), amerykaĔski alkoholik, powieĞciopisarz i nowelista; przyjaciel rewolucji
kubaĔskiej; nagroda Nobla 1954, zupeánie niepotrzebnie).
Biernik (kogo? co?) – wuja
NarzĊdnik (kim? czym?) – wujam
Miejscownik (o kim? o czym?) – tego przypadku unika siĊ starannie, zastĊpując go wszystkimi moĪliwoĞciami
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wygibasami gramatycznymi lub w ostatecznoĞci zaimkami;
w czasach mojej máodoĞci sáyszaáo siĊ jeszcze tu i tam formĊ
miejscownikową o wuji, ale dzisiaj doszczĊtnie zanikáa, juĪ
wtedy byáa tak dalece niestosowna jak wypowiadanie sáowa
Makbet w teatrze z innej okazji niĪ wystawianie tego dramatu (Szekspira)
Woáacz (ooo! hej ty!, halo!, te!, sáuchaj no!, stój!, hande
hoch!) – wuja11.
W innym miejscu ksiąĪki, pomimo pejoratywnego znaczenia sáowa, uĪywa wobec dziewczyny zawoáania… koza12.
Kociewskich mĊĪczyzn przedstawia jako odpornych na ból
i nie przejmujących siĊ báahostkami13. JeĪeli ktoĞ z czytelników nie byáby w stanie okreĞliü czym jest monotonne dydudydu na kontrabasie autor spieszy z pomocą14.
W dwóch najnowszych ksiąĪkach Gringo wĞród dzikich
plemion i Rio Anaconda Wojciech Cejrowski nie odwoáuje
siĊ tak czĊsto do Kociewia jak w swoich dwóch pierwszych
ksiąĪkach podróĪniczych. Na uwagĊ zasáuguje fragment kiedy opisuje swoją pierwszą kąpiel w rzece przy mieszkaĔcach
wioski, w której mieszkaá. ĩeby tubylcza ludnoĞü zaczĊáa go
szanowaü i uznawaü za kogoĞ wartoĞciowego Autor musiaá
zadziaáaü na ich wyobraĨniĊ. Dlatego, kąpiąc siĊ w rzece pokazaá im swoją ranĊ, która mu zostaáa z dzieciĔstwa, po usuniĊciu kawaáka páuca. Rana ta jest dosyü duĪa. Dla tubylców
taka rana byáa znakiem, Īe czáowiek, który ją posiadaá musiaá
byü obdarzony mocą, bo normalnie nikt po takiej ranie nie
powinien przeĪyü. Táumacząc skąd ją ma, autor wspomniaá
o wojnie z niejakimi Kaszubami. Z pewną dozą prawdopodobieĔstwa moĪna stwierdziü, Īe nikt nie wymyĞliáby takiej
historii gdyby pochodziá z Kociewia.
Wszystkie przedstawione powyĪej fragmenty ksiąĪek
pana Wojciecha Cejrowskiego pokazują jak bardzo jest on
związany z Kociewiem. Jak bĊdąc daleko poza granicami naszego regionu i kraju mówi o swoim pochodzeniu, o swoich
gáĊbokich korzeniach związanych z tą ziemią. BĊdąc Gringo,
obcym wĞród innych dla nas pozostaje Wojtkiem z Kociewia, czáowiekiem, któremu udaáo siĊ speániü swoje marzenie
o podróĪach i przy okazji, czáowiekiem, który nie zatraciá tego
kim jest i w co wierzy. Na zakoĔczenie chciaábym przedstawiü fragment, w którym pan Wojciech odpowiada czym jest
dla niego Kociewie, niech to bĊdzie jego wizytówką miejsca,
które, jak sądzĊ, dla nas wszystkich jest tak samo waĪne.
[…] dla mnie Kociewie, to najwaĪniejszy region etnograficzny na Ğwiecie. KaĪdy wie o Mazowszu, Kujawach, Kaszubach, wiĊc chciaábym, Īeby wiedziaá i o Kociewiu. […].
Kociewie jest […] tam, gdzie siĊ po kociewsku mówi. Na
wschodzie granicą jest Wisáa od Tczewa po ĝwiecie. Pozostaáe granice, ukryte w Borach Tucholskich zaleĪą od tego,
które chudoby zasiedlają Kociewiacy, a które nasi sąsiedzi
Kaszubi.
A propos. JeĞli ktoĞ z czytelników miaáby ochotĊ naraziü
siebie i swoją rodzinĊ na dáugotrwaáe i dotkliwe przeĞladowania, proponujĊ publicznie pomyliü siĊ i powiedzieü Kociewiakowi: „Panie Kaszub…”. GwarantujĊ káopoty przez
wiele lat.
Caáe Kociewie, to wielka kupa piachu pofaádowana
w góry i wądoáy przez obcy kulturowy element napáywowy, czyli lodowiec skandynawski, który zrobiá swoje i teraz
mamy tu bardzo piĊknie.
Mamy lasy i jeziora. WĊgorze grube jak panieĔskie áydy.
Najczystszą rzekĊ w Polsce (Wda czyli Czarna Woda). A siego roku takĪe plagi komarów, gzów, dzikiego szczawiu, jar
muszki i sáowików.
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Onegdaj KrzyĪacy (tfu!) kazali nam pobudowaü ceglane
zabytki, które póĨniej opuĞcili i tak juĪ stoją po dziĞ dzieĔ
i zagracają widnokrąg. KaĪdy cháopak w mojej rodzinie
przechodzi w odpowiednim wieku opryszczkĊ, wraz z krótkotrwaáym powoáaniem do poszukiwania skarbów, ukrytych
w ukrytych lochach dawnej komutrii15.
Mamy teĪ dawne opactwo cysterskie w Pelplinie. To
stara siedziba biskupia i „Ateny Pomorza”. Pelplin gromadziá bowiem najĞwietniejszych filozofów i teologów,
którzy tam wáaĞnie tworzyli i nauczali. A potem promieniaáo na caáą okolicĊ. Pewnie dlatego jak u nas cháop mija
drugiego przy robocie, to mówi „SzczĊĞü BoĪe” a nie co
innego.
Jako podrostek lubiáem bardzo przesiadywaü w gotyckiej
bazylice pelpliĔskiej i po prostu gapiü siĊ godzinami w sufit.
Rodzina uznaáa, Īe to nie marnacja czasu jeno poĪytek, po
tym jak dziadek wyczytaá, Īe tam jest sklepienie gwieĨdziste
nade mną no i oczywiĞcie prawo moralne dookoáa, jak to
w koĞciele. […]
O Kociewiu mógábym napisaü caáą ksiąĪkĊ. Tam siĊ
najgáoĞniej Ğmiaáem, tam widziaáem nieistniejące podobno
strzygi, tam przed burzą skrzaty wciąĪ sikają babom do mleka, tam ciasto droĪdĪowe (po naszemu „kuch”) nie wyroĞnie
jak siĊ je „bandzie kranciü we záa stróna” i tylko tam robi
siĊ zydle na miarĊ…16.
Tak opisuje Kociewie Wojciech Cejrowski, czy jest to
zgodne z rzeczywistoĞcią czy nie, zostawiam PaĔstwu pod
osąd i koĔczĊ ostatnim fragmentem:
NajczĊĞciej zbywam to pytanie o lokalizacjĊ Kociewia,
odpowiadając wierszem napisanym w naszej gwarze przez
ks. Bernarda SychtĊ:
Dzie WieĪyca, Wda
Przy Ğrebrnym fal Ğpsiewie
Niesó woda w dal,
Tam moje Kociewie.
Przypisy:

Nakäadem Wydawnictwa „Bernardinum” ukazaäa siö
druga ksiñĔka kucharska autorstwa Krystyny Gierszewskiej pt.: „Dawne smaki Kociewia”.
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Od autorki

zanowny Czytelniku, ksiąĪka kulinarna Dawne smoki Kociewia, którą otwierasz, nie jest przeznaczona
dla profesjonalistów. Podobnie jak pierwszą moją
ksiąĪkĊ kucharską pt. Tradycyjne smaki Kociewia, tĊ równieĪ adresujĊ do tych z PaĔstwa, którzy zdecydują siĊ przygotowaü dla swojej rodziny wypróbowane, tradycyjne potrawy jednego z pomorskich regionów – Kociewia, a dokáadnie
z Lignowów Szlacheckich, malowniczo poáoĪonej na wzgórzach morenowych, od wschodniej strony przechodzących
w DolinĊ Dolnej Wisáy. WieĞ terytorialnie naleĪy do gminy
Pelplin w powiecie tczewskim.
Tu, na Kociewiu, oprócz piĊknych krajobrazów, wspaniaáej architektury, uroczych wzniesieĔ, spokojnych rzek,
a takĪe gwary, stroju, haftu, przetrwaá równieĪ smak, zapach
i receptury dawnych potraw, zachowaáo siĊ dziedzictwo kulinarne regionu.
W ksiąĪce tej znajdą PaĔstwo przepisy na owe smaczne,
regionalne dania i pyszne„kuszki” przyrządzane w oparciu
o receptury mojej babci, mamy, ciotek, a takĪe moje.
Znajdujące siĊ w niniejszej publikacji potrawy
z mąki, ziemniaków oraz zupy, przetwory i inne kociewskie

Ukazaäa siö kolejna ksiñĔka posäa Jana Kulasa, tym
razem poĈwiöcona osobie wielce zaangaĔowanej w rozwój
miasta Tczewa, obronö i upowszechnianie ideaäów „SolidarnoĈci” oraz pracö spoäecznñ.
PoĈmiertnie w 2000 roku uchwaäñ Rady Miejskiej
Zdzisäaw JaĈkowiak otrzymaä najwyĔsze wyróĔnienie
– Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.
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TamĪe, s. 197.
8
Wojciech Cejrowski, PodróĪnik WC Tom I, Kociewie 1997, s. 70.
9
TamĪe, s. 102
10
Wojciech Cejrowski, WC na koĔcu Orinoko, Kociewie 1998, s. 9.
11
TamĪe, s. 29-30.
12
PoĞród przybyáych mĊĪczyzn krĊciáa siĊ jedna niewiasta, wáaĞciwie máoda dziewczyna, koza, jak mawiają babki na Kociewiu. (TamĪe,
s. 97). Jak pisze Bernard Sychta w swojej ksiąĪce Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej Tom II koza to dziewczyna podrastająca,
podlotek (s. 86).
13
Kiedy w czasie podróĪy Wojciech Cejrowski skaleczyá siĊ w palec u nogi i chciaá zaáoĪyü opatrunek nie zrobiá tego gdyĪ: Przypomniaáo
mi siĊ, co robią cháopi na Kociewiu, kiedy przypadkiem nastąpią goáą
stopą na bronĊ, grabie lub widáy. PrzecieĪ nie lecą z pola do domu, Īeby
sobie nakleiü plasterek, jeno wycierają stopĊ w piach tak, jakby wycierali buty o wycieraczkĊ. Zawsze siĊ rana piĊknie zaklajstruje i spokój.
(TamĪe, s. 153).
14
Dydu-dydu to wyraĪenie z gwary kociewskiej, oznacza piáowanie, ciĊcie tĊpym noĪem; wáaĞciwie onomatopeja, przeciwieĔstwo
ostrego „ciach”. Z kolei „udydoliü” znaczy urĪnąü nierówno, szarpiąc
lub miaĪdĪąc brzegi. Dydoliü moĪna na przykáad piáą (po kociewsku
„Īagą”). A na kontrabasie siĊ „ryra”, a nie gra, chyba Īe ktoĞ to robi
piĊknie. (TamĪe, s. 165).
15
Miaáem to samo 16
Wojciech Cejrowski, Koátun siĊ jeĪy, Kociewie 1996, s. 199-200.
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Z

WstĊp

dzisáaw JaĞkowiak (1949-2000) byá rodowitym tczewianinem, wybitną i ciekawą indywidualnoĞcią. Aktywnie dziaáaá w NSZZ „SolidarnoĞü”, szczególnie
w czasie stanu wojennego. Pomagaá wielu osobom, którzy potrzebowali wsparcia finansowego i duchowego. Czyniá to bezinteresownie. NaleĪaá do gáównych dziaáaczy Komitetu Obywatelskiego Miasta Tczewa. Blisko 10 lat byá radnym Rady
Miejskiej (1990-2000) w Tczewie, a od 1994 roku wiceprzewodniczącym tczewskiego samorządu.
Na szczególne podkreĞlenie zasáuguje jego gáĊbokie zaangaĪowanie spoáeczne i religijne w parafiach pw. Ğw. Józefa
i PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego w Tczewie oraz podczas pieszych pielgrzymek na Jasną GórĊ. Pomimo wielu zajĊü Zdzisáaw JaĞkowiak bardzo dbaá o rodzinĊ, która byáa dla niego najwiĊkszą wartoĞcią.
Zdzisáaw JaĞkowiak zmará dziesiĊü lat temu, 4 lutego 2000
roku. Tczew byá jego „maáą ojczyzną”. Jego pogrzeb byá wielką
manifestacją róĪnych Ğrodowisk miejskich, kolejarskich i samorządowych.

KMR

Panorama Tczewa, 1627 r.
Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku

Przywilej potwierdzający lokacjĊ miasta Tczewa, 1260.
Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku

KsiĊga pamiątkowa siodlarzy
z GdaĔska, Elbląga, Tczewa
i Starogardu, 1608-1840.
Archiwum PaĔstwowe
w GdaĔsku

Codzienna gazeta tczewska „Dirschauer
Zeitung”, 24 czerwca 1890 r.
Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku

PoĪar koĞcioáa katolickiego
pw. PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego
w Tczewie, 29 sierpnia 1982 r.
Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. V)

Marka Kordowskiego

• Jeszcze o kalatrawensach z Tymawy...

Grzegorza Woliýskiego

• III Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego
• W sidãach i okowach II wojny ćwiatowej (c.d.)

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

• Wãadysãaw Sãawomir Jurgo

Stefana Geãdona

Aleksandry Jõdryszek-Geisler

• âod mniyãoćci do ãoēanku w psiyćni kociewski

Grzegorza Ollera

Fot. Maágorzata Pauch

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

