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Od redakcji

Czy Kociewie to terra incognita, ziemia nieznana, któr  z kaprysu albo i innego „poli-
tycznego” powodu mo na zdoby ? Patrz c na wyborcze poczynania niektórych ch tnych
do parlamentarnego zasiadania, tak. Nagle, nie z powodu ol nienia przecie , pisz
i mówi , e s  z Kociewia, e dla Kociewia b d  pracowali do oberwania r kawów. To 
drobiazg, e dla Kociewia nie zrobili nic, e cz sto nie wiedz  nawet, gdzie s . Wa ny
jest ich parlamentarny apetyt i wsparcie „tuzów”. B dzie, jak ma by , a mo e nawet 
lepiej. Pisz  te s owa tydzie  przed wyborami, wi c adnego wp ywu na wynik wyborczy 
mie  nie b d .

S  tacy, którzy protestuj  albo wyra aj  zaniepokojenie tablicami na rogatkach mia-
sta Gda ska, g osz cymi w j zyku kaszubskim, e Gda sk jest stolic  Kaszub. Pomija-
j c historyczne w tpliwo ci, przyj  trzeba, e wspó cze ni Kaszubi rozstrzygn li dawny 
spór. Stolic  Kaszub nie jest Wejherowo, nie s  Kartuzy, nie jest Ko cierzyna, a w a-
nie Gda sk. Województwo Pomorskie jest wielokulturowe, wieloetniczne, co wi c maj

pomy le  pozosta e regiony Pomorza. Czy maj  szuka  sobie stolicy, bo z Gda ska ich 
wyp dzono.

Podobnie dzieje si  z ksi tami pomorskimi, którym przypisuje si  kaszubsko . Mo e
uda si  co  w tych sprawach powiedzie  w nast pnych numerach „Kociewskiego Maga-
zynu Regionalnego”.

Czy Kociewiacy maj  kompleks Kaszubów. Nie, pracujemy dla regionu solidnie, cho
to prawda, e mniej nas wida . Je li Górale i Kaszubi, mo e l zacy, s  bardziej ni  my 
wyrazi ci, to przecie  czwarte miejsce, cho  i szkoda, e nie wy sze, nie jest z e.

Nie atwe to zadanie przej  po Romanie Landowskim, a potem po Halinie Rudko 
pisanie wst pniaka „Od redakcji”, a w a ciwie od redaktora. Czuj c ci ar obowi zku,
ci ar sprostania wyzwaniu, spróbuj , ka dym zdaniem o Romanie pami taj c.

Nie powtarzaj c spisu tre ci, zwróci  chc  uwag  szanownych Czytelników na arty-
ku y ks. W adys awa Szulista „Dekanat pelpli ski” i Marka Kordowskiego „Subkowy 
na przestrzeni wieków”, ale te  komunikat „Czy pami tamy o ofiarach zbrodni hitle-
rowskich” Ryszarda Szwocha i wspó brzmi ce z nim materia y Jana Kulasa o Piotrze 
Szturmowskim, Jana Ejankowskiego o nieznanych bohaterach lat wojny i okupacji, jak 
równie  na przypomnienie przez Regin  Kot owsk  postaci Paw a Grzonki, kierownika 
szko y w Le nej Jani, który zamordowany zosta  w Szp gawsku.

Straszna by a kociewska krwawa jesie  roku 1939. Wiele ofiar poch on a zbrodni-
cza niemiecka okupacja lat 1939-1945. O m czennikach z Kociewia, którzy zgin li za 
to, e byli Polakami, dobrymi, odwa nymi synami naszego narodu winni my zawsze 
pami ta .

Andrzej Grzyb
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Parafia Bobowo

Wie  jest usytuowana nad rzeczk  W giermuc .
Przez Bobowo przebiega trakt ze Starogardu 
w kierunku Skórcza i dalej na po udnie w kie-

runku Bydgoszczy. Na zachód odchodzi droga w kierun-
ku Lubichowa, za  w pó nocno-zachodnim do D brówki.
Pradzieje przekaza y nam z Bobowa toporek kamienny1,
a z kultury pomorskiej pochodzi grób skrzynkowy z zacho-
wan  popielnic  i pokryw 2.

K. Bruski powstanie parafii przyjmuje na XIII wiek3. Za 
jej starym rodowodem mo e równie  wskazywa  wezwanie 
w. Wojciecha i po o enie na wa nym szlaku handlowym 

Starogard – wiecie4. Najstarsza wzmianka o Bobowie ma 
pochodzi  z 1352 roku5. M yn bobowski, który w latach 
1437/38 nale a  do komturstwa gniewskiego by  nieczynny, 
uleg  po prostu spustoszeniu6.

Inwentarz dóbr biskupstwa w oc awskiego z 1534 
roku wymienia w parafii Bobowo wie  Bobowo, D brow ,
Owidz, D brówk , Smol g, Wysok  i miasto Starogard7. To 
ostatnie wydaje si  by  pomy k , gdy  ten inwentarz wy-
mienia oddzielnie parafi  w Starogardzie. Mo e w tym roku 
parafi  w adali protestanci.

Biskup Hieronim Rozra ewski w II po owie XVI wieku 
podaje przy tej parafii Bobowo, Wysok  i Smol g8. Czytamy 
tam, e w wieku XVI rz dzili parafi  i ko cio em luteranie 
przez 42 lata i dopiero dnia 21.08.1596 roku zwrócili go ka-
tolikom. Parafianie odpowiadali wówczas bpowi H. Rozra-
ewskiemu, e po mierci proboszcza Paw a lutera scy pre-

dykanci zjawili si  bardzo szybko i niespodziewanie, e nikt 
nie stawia  oporu9.

Wie  nale a a wówczas do starostwa gniewskiego. Li-
czy a 79 anów, z tych 71 by y obsadzone, 3 karczmy, kil-
ku rzemie lników i osób zajmuj cych si  handlem oko o
15 osób i 21 ogrodników10. Lustracja z 1565 roku wyliczy a
w Bobowie 67 czynszowych w ók, na których gospodarzy o
19 gburów. Dalej mieszka o w niej 2 karczmarzy, 
11 ogrodników, którzy jedynie posiadali ogrody od gbu-
rów. Pleban pobiera  nale no ci w ycie i owsie11. Na 
rozwój wsi zapewne wp ywa  fakt, e le a a na wa nym
trakcie z Gda ska przez Starogard do Nowego, wiecia
i Bydgoszczy12.

Stan wsi z pocz tku XVII wieku podaje lustracja z l624 
roku. Na 79 w ók 64 by o osiad ych i w tym 3 puste. Licz-
ba gburów na 64 w ókach wynosi a 20. Dalsza statystyka 
wylicza 2 karczmy, 7 ogrodników i m yn o 2 ko ach korzen-
nych13.

Opis królewszczyzn z l664 roku wspomina, e w cza-
sie I wojny szwedzkiej m ynarz spustosza  i nie podniós  si
gospodarczo, pozosta o po nim tylko miejsce. Druga wojna, 
zwana potopem, przynios a do  radykalne spustoszenia, bo-
wiem z 14 gburów przed wojn  pozosta o tylko 3. Utrzyma-
a si  liczba karczmarzy 2, so tysów 2, 1 budnik i 1 ogrodnik 

zamkowy14. Taryfy z l682 roku zanotowa y tylko w Bobowie 
234 morgi, 2 ogrodników i 2 karczmy, które op aca y swoje 
nale no ci podatkowe15.

W zakres ycia ko cielnego w XVII i XVIII wieku 
wprowadzaj  nas wizytacje biskupie. Bobowo w l649 
roku nale a o do dekanatu gniewskiego, cznie z wsi
Wysoka16. Wizytator w 1686 roku zanotowa  o parafii na-
st puj ce dane. Wie a przy murowanym ko ciele grozi a
zawaleniem, bowiem by a zbudowana w pruski mur i na-
wet zdj to z niej dzwony. We wn trzu wi tyni by y usy-
tuowane 3 o tarze. Liczba parafian, cznie z D brówk ,
wynosi a oko o 300. Nauczyciela utrzymywali wie niacy. 
W zabudowaniach parafialnych mieszka o 3 komorników, 
którzy p acili odpowiedni czynsz17. W 1703 roku wie a
ko cio a by a ju  naprawiona. Komunikuj cych by o ok. 
530, a innowierców w D brówce 30 osób. Ko cielny przy-
tu ek zamieszkiwa o 4 ubogich i jaki  wie niak18. Mesz-
ne pobiera  proboszcz z Bobowa, Wysokiej i folwarków 

abienko oraz Smol g. Nauczyciel pe ni  w 1710 roku 
równocze nie funkcj  organisty, a uposa enie pobiera
równie  z filialnej parafii D brówka. Ubodzy z przytu -
ka yli z ja mu ny19. Do sakramentów w. w 1728 roku 
przyst powa o 390 wiernych, nawróconych 16, a liczba 
luteran wynosi a 4720.

wi tynia w 1746 roku nosi a wezwanie w. Wojcie-
cha i Wniebowzi cia NMP. Dominikanie zaprowadzili 
w parafii Bractwo Ró a cowe. Spowiadaj cych by o 466 
osób, a do wyznania lutera skiego nale a o 2 owczarzy21.
Do bardziej zas u onych proboszczów w tej parafii nale a

KS. W ADYS AW SZULIST

Dekanat pelpli ski
cz  pierwsza

Bazylika katedralna w Pelplinie 
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Jan Józef Gr ca (1740-1781), który z ramienia bpa Józefa 
Rybi skiego w 1780 roku przeprowadzi  wizytacj  deka-
natów: bytomskiego, l borskiego i mirachowskiego22. Do 
umocnienia katolicyzmu w parafii w XVII wieku w znacz-
nym stopniu przyczynili si  jezuici przez prowadzone mi-
sje parafialne23.

Bobowo w 1765 roku wchodzi o w sk ad klucza wdeckie-
go starostwa gniewskiego. Liczba w ók ko cielnych cznie
z ró a cow  wynosi a 5. Wsi  rz dzi o 2 so tysów. Karczma 
by a tylko jedna24. Kataster Fryderyka z 1772 roku wymienia 
w Bobowie 313 mieszka ców. Liczba w ók wynosi a 79, po-
siadaczem by  von Hiliton. Wie , jako królewska w asno ,
wchodzi a w sk ad starostwa osieckiego25. Goldbeck w 1789 
roku okre li  Bobowo jako królewsk  wie  i dzier awny
folwark z katolickim ko cio em nad rzek  W giermuc
o 62 dymach26. Liczba dymów w 1820 roku wzros a ju  do 
75 i dalej statystyka odnotowa a 11 luteran, 396 katolików, 
1 karczmarza, 1 rzemie lnika i szynkarza27.

Statystyka ko cielna z kolejnych lat przedstawia a si
nast puj co: 1848: parafia – 1426, wie  – 914, 1867 – 2384, 
wie  – 1144, do szko y w Bobowie ucz szcza o 146 katolic-
kich dzieci, 1904 – 2618, do szko y w Bobowie ucz szcza-
o 248 dzieci katolickich na ogóln  liczb  265, wie  liczy a

1125 dusz.
Prac  narodow  w parafii starali si  rozwija  nast pu-

j cy ksi a. Znamienne, e Antoni Ulanowski (1806-1842) 
uzyska  aprobat  rz du na probostwo w Bobowie, chocia
bp Sedlag wzbrania  si , t umacz c to tym, e Ulanowski nie 
zna  j zyka niemieckiego28.

Franciszek Bojanowski (1801-1875) wspó pracowa
z Towarzystwem Demokratycznym Polskim dla przygoto-
wania powstania na Pomorzu. Nie mia  jednak wi kszych
szans poparcia powstania w lutym 1846 roku. By  wi ziony
w Grudzi dzu i Berlinie. W parafii umacnia  ducha narodo-
wego, wspó pracuj c z rodzinami Jackowskich i Kalksteinów. 
Urz dza  w ko ciele nabo e stwa patriotyczne. Bra  udzia
w konspiracji w latach 1863/64 i przyczyni  si  do udzia u
grupy parafian w powstaniu styczniowym. Przeprowadzono 
u niego rewizj  w poszukiwaniu broni, lecz jej nie znalezio-
no, mimo to by  wi ziony w Starogardzie w 1864 roku.  Przy-
czyni  si  do powstania w Bobowie Towarzystwa Rolniczego 
i Spó ki Po yczkowej dla rolników w 1864 roku29.

Stanis aw Wichert (1840-1892) przyczyni  si  do roz-
woju kulturalnego i o wiatowego Bobowa przez organi-

zowanie przedstawie  teatralnych i czytelnictwa polskich 
ksi ek30.

Szczepan Lange (1844-1912) by  cz onkiem Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu. B d c Niemcem nie da  si
wci gn  do akcji germanizacyjnej. Pracuj c w polskiej 
parafii, sta  si  dusz  i cia em Polakiem, jak o nim napisa
„Pielgrzym”31.

Józef Kuchenbecker (1881-1939) chocia  by  Niemcem 
z pochodzenia nie germanizowa  parafii, jednak 03.05.1919 
roku po mszy w. nie zezwoli  na za piewanie pie ni „Bo e
co  Polsk ”. Po agresji Niemców na Polsk  w 1939 roku 
nie wyg asza  kaza  w j zyku niemieckim, jak mu polecono 
i odmówi  urz dzenia pogrzebu kilku Volksdeutschom, za-
mordowanym rzekomo przez Polaków. Zosta  aresztowany 
z 13 na 14.10.1939 roku, skatowany przez Hitlerowców zgi-
n  w Lesie Szp gawskim32.

W 1876 roku powsta  w Bobowie Bank Ludowy, który 
odegra  powa n  rol  ekonomiczn  i uniezale nia  gburów 
od pruskich placówek gospodarczych33. Polsk  prac  w pa-
rafii rozwija  tak e chór parafialny w Bobowie w czasach 
pruskich34.

Strajk szkolny w obronie nauczania religii w j zyku pol-
skim wybuch  w Bobowie w pa dzierniku 1906 roku35.

Z okresu mi dzywojennego obraz parafii podaje sche-
matyzm z 1928 roku. W obr bie parafii mieszka o Polaków 
katolików 2190 i 1 prawos awny. Wie  liczy a wówczas 
1127 dusz, a szko a liczy a 159 dzieci katolickich36.

Hitlerowcy w czasie II wojny wiatowej zamordowali 
z Bobowa 4 osoby, a w latach 1940-1942 wysiedlili 21 ro-
dzin polskich z gospodarstw i 1 rze nika37.

Parafi  w 1941 roku obs ugiwa  ks. Arnold Goetze ze 
Starogardu38,  a w 1944 roku ks. Alfons Deze ze Starogar-
du39. Statystyki parafian po 1945 roku ujmuj  spisy ducho-
wie stwa diecezji che mi skiej i pelpli skiej. Oto ona: 1947 
– 2038 kat., 2 prot., 1953 – 1657, 1958 – 1753,  1969 – 1760, 
1975 – 1860, 1995 – 1810, 2007 – 1810. 

Obecny ko ció  kamienno-ceglany, rozbudowany 
w XV i XVII wieku nawa i wie a, w 1906 roku uleg  cz -
ciowemu spaleniu. Zosta  odbudowany w latach 1909-

1911 na starych fundamentach. Posiada gotyckie prezbi-
terium, z pó nobarokowym wyposa eniem wn trze, które 
jest skromne40.

W latach 1908-1910 Niemcy wybudowali ko ció  ewange-
licki, który odegra  znaczn  rol  w germanizacji tych okolic. 

Aktualnie do parafii nale  miejscowo ci Wysoka, Smo-
l g i Grabowiec.

Ko ció  filialny parafii Bobowo w Wysokiej

Wie  jest usytuowana przy szosie z Bobowa do 
Lubichowa. Wie  jest znana z kilkunastu gro-
bów skrzynkowych z pokrywami, lu n  cera-

mik , popielnic i ma ego grobu jamowego. Okre la si  je 
na okres Hallstatt D41. Wie  otrzyma a prawo che mi skie
w 1352 roku z 50 w ókami i nosi a wówczas nazw  Wiesen-
wald42.  Ksi ga czynszowa z 1437 roku wylicza w Wysokiej 
44 w óki, z tych 21 by y osadzone, a 22 puste43. Karczmarz 
op aca  2 grzywny.

Lustracja z 1565 roku zanotowa a we wsi 50 w ók,
z tych osiad ych 31 i 19 pustych. Liczba gburów wynosi a
11, ogrodników gburskich 2 i karczmarz44. ród a dziejowe 
z 1570 roku dodaj  ju  2 karczmy, 8 ogrodników i 1 rze-
mie lnika45. Z kolei w l624 roku na 34 w ókach gospodarzy-

Ko ció w. Wojciecha w Bobowie
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o 11 gburów, a pustych by o 10. So tys z Jab owa dzier awi
wolny szynk w Wysoce46. Po wojnach szwedzkich we wsi 
pozosta o tylko 3 gburów, którzy uprawiali 10, karczmarz, 
2 ogrodników, zdun i ko odziej47. Liczba w ók czynszo-
wych w 1765 roku wynosi a 42, a oprócz nich by a jeszcze 
1 karczmarska, 1 wybraniecka i 1 dana za szynk48.

Pruska statystyka z 1820 roku wyszczególni a w Wyso-
ce 41 dymów, 1 luteranina i 160 katolików49. W ko cielnej
statystyce z XIX wieku czytamy nast puj ce liczby: 1848 
– 389, 1867 – 599, do szko y katolickiej w Wysoce chodzi o
77 dzieci katolickich, 1904 – 2688 dusz, do szko y ucz sz-
cza o 177 dzieci kat. na 181 dzieci.

Szko a w Wysoce w 1928 roku liczy a 71 dzieci kat., 
a wie  564 dusz. W czasie wojny 1939-1945 Niemcy wysie-
dlili z Wysokiej 20 polskich rodzin i na ich miejsce sprowa-
dzono Niemców z Besarabii. W Lesie Szp gawskim zamor-
dowano nauczyciela, Leona Melocha50.

Kaplica publiczna w Wysoce nosi wezwanie w. Aposto-
ów Piotra i Paw a.

Parafia Jab owo

Wie  le y nad jeziorem i nie ma to jezioro oznacze-
nia nazwy na mapach. Wychodz  z niego szosy 
do Starogardu, Bobowa i Pelplina. Miejscowo

rozci ga si  po obydwu stronach jeziora. Na wzgórzu daw-
nego dworu w II po owie XIX wieku natrafiono na groby 
skrzynkowe z wczesnej epoki elaza51. Na t  epok  datuje si
równie  u amki naczy  i popielnic 52.  A. H. Paner wspomina 
o cmentarzysku kultury pomorskiej w Jab owie53.

Przypuszcza si , e parafia w Jab owie powsta a przed 
1308 rokiem54 lub najpó niej przy lokacji55. J. Spors przeno-
si powstanie parafii na czasy krzy ackie56. Dokument loka-
cyjny otrzyma a wie  w 1341 roku57. Znany jest z tego roku 
so tys Andreas von Gablinow58. Jab owo (Gabilnaw) w 1437 
roku liczy o 54 w óki, z tych 45 by y obsadzone. We wsi 
by a czynna karczma59.

Wed ug lustracji z 1565 roku na 54 czynszowych w ó-
kach siedzia o 16 gburów, oprócz tych we wsi mieszka o
8 ogrodników i karczmarz60.

„ ród a Dziejowe” z 1570 roku wymieni y 9 ogrod-
ników, m yn o 1 kole, 2 rzemie lników i 2 karczmy61. Do 
parafii (w dekanacie gniewskim) nale a o Jab owo, Polska 
D brówka i Owidz62.

W czasie reformacji Jab owem zaw adn li innowiercy, 
a ko ció  odzyskano dopiero w 1596 roku. Do parafii w 1649 
roku nale a a tylko sama wie  Jab owo. Dwa domy parafial-
ne by y wydzier awione63.

wi tynia p.w. w. Wawrzy ca w 1686 roku w Jab owie
by a murowana. Nie udzielano w niej sakramentów w. ani 
nie przechowywano Sanctissum. Ziemi  parafialn  uprawiali 
kmiecie w liczbie 12, p ac c czynsz. Parafi  opiekowa  si  pro-
boszcz ze Starogardu i tworzy a j  tylko sama wie  Jab owo,
licz ca 150 osób korzystaj cych ze spowiedzi wielkanocnej64.

Parafia w 1703 roku ju  posiada a proboszcza, w której 
by o 133 dusz katolickich, a we wsi tak e 3 luteran65.

Proboszcza ponownie nie by o w 1710 roku, a zarz dza
ni  proboszcz ze Starogardu. W plebanii mieszka  dzier aw-
ca. Dom dla nauczyciela by , jednak takiego nie by o66.  Na 
miejscu w 1728 roku urz dowa  proboszcz67, o czym dowia-
dujemy si  z wizytacji z 1765 roku. Nie przechowywano 
tam wówczas Naj wi tszego Sakramentu, a ziemi  parafial-
n  dzier awi  luteranin68.

Jab owo w 1772 roku stanowi o w asno  królewsk
z liczb  273 mieszka ców, a zarz dza  nim Weiher69. Bli sze
dane o tej miejscowo ci odnotowa a lustracja z 1765 roku. 
Otó  dworek sk ada  si  z 3 izb, obiekty gospodarcze znaj-
dowa y si  w trudnym stanie. Wiejskie cha upy w liczbie 
19 zamieszkiwali dannicy i pó dannicy. W jednej z cha up
mie ci  si  szynk70.

Ko ció  w 1789 roku stanowi  jeszcze fili , zapewne Sta-
rogardu. Liczba dymów wynosi a 2971.

Szlacheckie dobra w Jab owie w 1820 roku liczy y
24 dymy, 28 lutaran i 18 katolików72.

Katolicka statystyka z okresu pruskiego przedstawia si
nast puj co: 1848 – 426 dusz liczy a filia parafii starogardz-
kiej Jab owo z innymi miejscowo ciami, 1867 – filialna para-
fia Jab owo – 548, do szko y w Jab owie ucz szcza o 60 dzie-
ci katolickich, 1904 – filialna parafia Jab owo – 568 dusz, do 
szko y ucz szcza o w Jab owie 73 dzieci katolickich.

Wie  jest znana z dzia alno ci patriotycznej i spo ecz-
no-gospodarczej, któr  wi e si  g ównie z rodzin  Jackow-
skich. Hiacenty Jackowski by  wtajemniczony w organi-
zacj  powstania starogardzkiego w 1846 roku. Ju  w 1847 
by  pos em na sejm krajowy w Berlinie. Aktywnie dzia a
w latach 1848-1850 w szeregach Ligi Polskiej i organizo-
wa  jej ko a terenowe. Do Polskiego Komitetu Centralnego 
Wyborczego na Prusy Zachodnie wchodzi  w 1862 roku. 
W poklasztornym ko ciele w Oliwie dnia 25.08.186l roku 
z innymi piewa  pie  „Bo e co  Polsk ”. Propagowa  idee 
powstania styczniowego 1863 roku i organizowa  na Pomo-
rzu akcj  poparcia na rzecz powstania. Dzi ki jego stara-
niom powsta  w Starogardzie Bank Rolniczo-Przemys owy. 
Zmar  27.05.1877 roku i spoczywa w rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu w Jab owie.

Jego syn Teodor z Lipinek Szlacheckich, które nale
obecnie do parafii w Jab owie, przyczyni  si  w 1862 roku 
do powstania w Ko cierzynie Towarzystwa Rolniczego. Or-
ganizowa  przerzuty broni do Królestwa na rzecz powsta-
nia w 1863 roku, a tak e pieni dzy. Wyje d a  w sprawach 
narodowych do Pary a i Londynu. Zosta  aresztowany 
18.12.1864 roku i skazany na 18 miesi cy wiezienia. Na 
wiecach wyst powa  w obronie j zyka polskiego73.

Kuracj  w Jab owie w 1911 roku za o y  bp Rosentre-
ter. W 1928 roku w obr bie kuracji mieszka o 1430 Pola-
ków kat., 9 kat. Niemców, 58 ew. Niemców i 2 niekatolików 

Parafia w. Wawrzy ca w Jab owie
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Polaków. Do szko y ucz szcza o w Jab owie 38 dzieci kat., 
a miejscowo  liczy a 288 dusz74.

W czasie II wojny wiatowej Niemcy wysiedlili 6 rodzin 
polskich, cznie 29 osób75.

Ks. Julian Piechowski (1879-1939), kuratus w Jab owie,
zosta  zamordowany w Lesie Szp gawskim 16.10.1939 roku.

Oto powojenna statystyka parafii Jab owo: 1947 – 1321 
kat., 13 prot., 1958 – 1148, 1969 – 990, 1975 – 990, 1995 
– 1438, 2007 – 1450.

Do parafii obecnie nale  nast puj ce miejscowo ci:
Jab owo, Barchnowy, Jab ówko, Janowo, Koli cz, Lipinki 
Szlacheckie i Mysinek. Obecny ko ció  posiada wymiary 
17.75 x 765, jest zbudowany w stylu gotyckim z XIV wie-
ku, przebudowany w 1839 roku, jednonawowy ze schodko-
wym szczytem od zachodu76.

Ci g dalszy w nast pnym numerze 
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MAREK KORDKOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
cz  siódma 

Klucz subkowski

Pod wzgl dem struktury stosunków w asno ciowych,
prawie ca a powierzchnia Pomorza podlega a w I po-
owie XIII wieku w adzy ksi cej. Wraz z up ywem

czasu pojawi y si  posiad o ci rycerskie, jak i te  instytucji 
ko cielnych. W wyniku darowizn, konfiskat i innych czyn-
ników, proces zmian zachodzi  nieustannie. Kompleksowe 
formowanie granic terytorialnej w asno ci ko cielnej zako -
czy o si  w XIV wieku. Pó niej zachodzi y jeszcze spora-
dyczne korekty, modyfikuj ce ówczesny stan posiadania.

Jednym z czynników, który towarzyszy  licznym nada-
niom, by o stworzenie specjalnego kordonu oddzielaj cego
ziemi  gniewsk  nale c  od 1282 roku do Krzy aków, od 
domen ksi cych. Wówczas biskupi w oc awscy otrzymali 
od ksi cia M ciwoja II wioski po o one w centralnej cz ci
ziemi gniewskiej, a mianowicie: Dzier no, Gogolewo i Bro-
dy. Kolejne zmiany w asno ciowe, które obj y terytorium ca-
ego Pomorza, mia y zupe nie inn  argumentacj  i charakter. 

W redniowieczu Ko ció  w znacznym stopniu kszta towa
duchowo  ludzi poprzez oddzia ywanie niemal e na wszyst-
kie dziedziny ycia oraz wydarzenia polityczne i spo eczne.
Stanowi  podpor  w adzy ksi cej i w uznaniu jego wiernych 
i licznych us ug, darowano tej e instytucji niektóre maj tki
takie jak: Brze no, Je ewo, Kack, Komórsk, Ma kowy, Ma-
lenin, Mie cin, Mi ob dz, Pastwisko, Piaski, Pieni kowo,
Skrzyd owo, Skrzyd ówko, Szatarpy, Warlubie i Wysin. Oczy-
wi cie liczba tych miejscowo ci jest du o wi ksza, ale w tym 
miejscu wymieniono te o najwi kszym znaczeniu.

W pewnym momencie czasowym nast pi  podzia  ma-
j tków pomorskich mi dzy biskupa i kapitu . Udzia  kapi-
tu  w dobrach stolicy biskupiej by  prawny i wywodzi  si
ze wspólnoty wynikaj cej z pobieranej dziesi ciny. Maj tki
biskupie tworzy y te  cz  w asno ci gremium kanoników, 
a biskupi zazwyczaj ust powali trzeci  cz  swych maj tno-
ci na wy czny u ytek kapitu y. W XVII wieku osadami kapi-

tulnymi by y: Brody, Dzier no, Gogolewo i wiekatowo.
W redniowieczu maj tki biskupie na terenie Pomorza 

znajdowa y si  pod zarz dem (wlodarius Pomeraniae). Stoso-
wano tak e i inne nazwy typu prokurator. Na ten urz d zazwy-
czaj powo ywano wieckie osoby, ale nie pomijano równie
duchownych. W ród wykazu urz dników posiadaj cych taki 
w a nie tytu , w roku 1277 wymieniono Tomis awa, a w roku 
1294 Teodoryka. Ostatni z nich by  kanonikiem kruszwickim 
i kupi  dla siebie od elis awa wie  Lubie  (Lubenz) pod Ko-
mórskiem. Tomies aw jak te  Teodoryk posiadali godno
prokuratora. Z kolei wykaz z XV wieku wprowadza stanowi-
sko w odarza. Przed rokiem 1412 funkcj  t  pe nili: Piotr, To-
mek i Miko aj, a w 1413 roku proboszcz ko cierski Filip z R -
bielcza. W pó niejszym okresie uwzgl dniono nast puj cych
zarz dców w osobie Marcina Niewie ci skiego. Wyst puje
on pod dat  z 1428 roku. Jedena cie lat pó niej odnotowano 

Miko aja Karnskiego. Natomiast Jorand Swentokowski (lub 
wi tkowski) by  w odarzem w 1496 roku. Wymienione oso-

by rezydowa y w Biskupiej Górze pod Gda skiem, pó niej
w Subkowach. Inna wersja wydarze  przyjmuje hipotez , e
mog o wyst powa  dwóch w odarzy jednocze nie i urz do-
wali we wspomnianych miejscowo ciach oddzielnie.

Do XV wieku istnia y w archidiakonacie pomorskim tyl-
ko dwa klucze: komórski i subkowski. Pierwszy obejmowa
miejscowo ci wokó  Komórska i Je ewa. Najbardziej wysu-
ni t  wsi  by o Pieni kowo. Z kolei wszystkie inne osady 
nale a y do klucza subkowskiego. Na czele tych e o rod-
ków maj tkowych sta  urz dnik, który pó niej posiada  tytu
starosty. Na podstawie ugody z 1417 roku, wy ej wymie-
nione osoby otrzymywa y od so tysów i ziemian wszelkie-
go rodzaju dziesi ciny i daniny, dalej przekazywane za ich 
po rednictwem biskupowi w oc awskiemu.

G ówne centrum zarz dzania posiad o ciami biskupimi 
pó nocnej cz ci Pomorza zosta o zlokalizowane w Subko-
wach, gdzie w adz  sprawowa  ustanowiony przez w a ci-
cieli odpowiedni urz dnik. Taki stan rzeczy mia  miejsce 
od samego pocz tku, a  do 1772 roku. Znaczenie i ranga 
miejscowo ci ju  w XIII wieku by a zapewne wielka, skoro 
w 1227 roku odby  si  tutaj synod partykularny duchowie -
stwa archidiakonatu pomorskiego.

Klucz nie jest nazw  pierwotn . W aci skiej formie  
clavis jako cz  wielkiej w asno ci ko cielnej jest znana 
w literaturze drukowanej od 1534 roku i przechodzi powoli 
na prze omie XVI-XVII stulecia w „prefektur ”, a na po-
cz tku XVIII wieku w „tenut ”. Jednak praktycznie wyst -
puj  wszystkie trzy nazwy równocze nie.

W tym czasie dzier awiono dobra ko cielne na dwa sposo-
by. Wsie, so ectwa, warsztaty przemys owe oddawano w do-
ywocie, które gwarantowa o lepsz  wspó prac  w a ciciela

i dzier awcy. Tymi ostatnimi byli ma onkowie: m czy ni
i kobiety. Jednak ludzie starsi czy w ogóle starzy nie mogli do 
mierci pracowa . Dlatego rezygnowali z otrzymanego do y-

wocia na korzy  m odszych: dzieci, krewnych i znajomych. 
Drugim sposobem by y tak zwane emfiteuzy czyli w a ciciel
oddawa  maj tek zainteresowanym w d ugoletni  dzier aw ,
nawet na okres 50 lat. Poprzez powy sz  form  stworzono 
bardziej op acalne warunki dzia alno ci gospodarczej dla zrze-
szonych. Po wyga ni ciu poprzedniej umowy sami udzia ow-
cy, albo ich dzieci czy wnuki zabiegali o podpisanie kolejnej. 
Najcz stsze zmiany administracyjne w gospodarce biskupiej 
zachodzi y w ubo szych wsiach i so ectwach oraz w mniej-
szych warsztatach jak m yny. Z powodu ni szych dochodów 
nie by o dla nich wystarczaj cej liczby kandydatów.

Ka da wie  mia a swojego so tysa, który posiada  sze-
rokie uprawnienia administracyjne i s dowe nad ludno ci
tam mieszkaj c . Biskupi i kapitu a katedralna na so tysów
wybierali kogo  ze szlachty, zas u onego dla nich, rzadziej 
z mieszczan, a jeszcze mniej ze stanu ch opskiego.
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Zwykle w przywilejach nominacyjnych dla so tysów
i dzier awców podkre lano zasadnicze ich obowi zki: strze e-
nie maj tków, dbanie o ludzi poddanych panu, budynki, pola, 

ki, lasy. Pomimo to zdarza y si  nadu ycia w ród zarz dców
i dzier awców. Te z aci ska nazywano manipulacjami. Za-
liczano do nich: oddzier awianie ich na w asn  r k  innym, 
zamiana z innymi dobrami, sprzedawanie ich cz ci lub nawet 
ca o ci. Jedno z takich nadu y  powodowa o pozbawienie ad-
ministracji, nie mówi c ju  o post powaniu s dowym.

Do po owy XVII wieku pobierano od dzier awców ró -
nej kategorii wysokie op aty. Co prawda tym, którzy wy-
datkowali podczas swojego so tysowania lub dzier awienia
du e kwoty, zwracali biskupi 25 % cz ci ich wk adu, przy 
odchodzeniu z zajmowanego stanowiska. Po kl skach na-
rodowych i licznych wojnach, jakie mia y miejsce w XVII 
i XVIII wieku, post powanie ko cielnych hierarchów wobec 
swoich urz dników, so tysów oraz innych administratorów 
znacznie z agodnia o. Za op aty dzier awne od bogatszych 
zacz li pobiera  ni sze sumy, a od swoich krewnych, za-
s u onych i biedniejszych tylko symboliczne, polecaj c im 
sk adanie ofiar na remonty katedry, potrzeby liturgiczne ko-
cio ów, przytu ki i szko y.

W XVI wieku podczas obrad sejmu lubelskiego z 1569 
roku ustalono kolejno  zasiadania w senacie hierarchów ko-
cielnych. W ród grona pi tnastu, biskup w oc awski zajmo-

wa  czwarte miejsce po metropolicie gnie nie skim i lwow-
skim oraz biskupie krakowskim. Zaszczytna funkcja wi za a
si  z presti em zbudowanym tak e na odpowiednim poziomie 
zaplecza materialnego. W tej klasyfikacji diecezja w oc awska
z dochodem rocznym w wysoko ci 15 tysi cy dukatów rzym-
skich ponownie uplasowa a si  na czwartym miejscu.

Istotna funkcja wynika a zatem z wszelkich powinno-
ci, jakie wiadczyli wierni z diecezji, która liczy a w XVII 

i XVIII wieku oko o 350 parafii. P acono zatem dziesi cin .
Gospodarka prowadzona przez mieszka ców wsi biskupich to 
kolejne ród o dochodu. Aby jednak zapewni  sta y dochód 
z w asnych posiad o ci nale a o powo a  na funkcje kierowni-
cze osoby najbardziej kompetentne i zaufane, ale w praktyce 
pojawia y si  odst pstwa od regu y. Przyk ady dzia alno ci
niektórych urz dników zostan  poni ej przedstawione.

Biskup Maciej Drzewiecki 16.09.1523 roku przekaza  na 
umówionych warunkach w dzier aw  wie  Stolcemberg Mi-
cha owi Heyssen i jego spadkobiercom. W 1548 roku, jako 
rz dc  klucza subkowskiego, odnotowano hrabiego Alberta 
Rydzimskiego, który okaza  si  cz owiekiem bardzo suro-
wym i niesprawiedliwym dla poddanych.

W XVII wieku funkcj  starosty subkowskiego pe ni  no-
tariusz ziemski p ocki Miko aj Kosobucki. To on m.in. roz-
strzyga  spór mi dzy dawnym karczmarzem ze Stolcember-
ga Janem Hise, a jego nast pc , mieszczaninem gda skim,
Marcinem Rederem o 200 florenów polskich. Powy sz
kwot  przyzna  drugiemu z wymienionych w dokumencie 
wydanym 12.06.1579 roku. Decyzj  swego starosty zatwier-
dzi  biskup Stanis aw Karnkowski.

Jednym z kolejnych jego nast pców by  szlachcic Jerzy 
Jherok. Zawar  on z biskupem w oc awskim Hieronimem 
Rozra ewskim kilka umów dzier awnych obejmuj cych klucz 
subkowski. Pierwsza z nich dotyczy a okresu od 1586 do 1589 
roku i wynagrodzenia rocznego po 5 tysi cy z otych polskich, 
wyp acanych przez wy ej wymienionego w kilku ratach do 
skarbu biskupiego. Na kolejne trzy lata, w 1592 roku pod-
pisa  on umow  na kwot  roczn  w wysoko ci 5250 z otych
polskich, dor czanych osobi cie w dwóch ratach. Po up ywie

kadencji zawarto tak  sam  ugod  w 1595 roku. Obejmowa a
ona tak e dary w naturze, podejmowanie przez dwie niedziele 
(tygodnie) w roku dworu biskupiego oraz daniny dla biednych 
duszpasterzy. Natomiast kolejna umowa z 1598 roku uwzgl d-
nia a te same warunki, ale wysoko  kwoty zwi kszono do 
6 tysi cy z otych polskich, uiszczanych w trzech ratach po 
2 tysi ce z otych, dary w naturze oraz daniny dla niezamo ne-
go duchowie stwa na swoim obszarze, jak równie  goszcze-
nie dworu biskupiego przybywaj cego do Subków.

Wspomniany powy ej biskup Hieronim Rozra ewski za 
zgod  kapitu y katedralnej 12.08.1588 roku podpisa  jeszcze 
jedn  umow  z Jerzym Jherok i jego sukcesorami na 12 lat 
(1588-1600). Dotyczy a ona przekazania w emfituez  wsi: 
Kack, Chwaszczyn i Januszewo ze swoim otoczeniem: po-
lami, kami, lasami, wodami rybnymi, poniewa  nie przy-
nosi y one rocznie spodziewanych 150 talarów. Starost  sub-
kowskiego zobowi zano do przekazania przez pierwsze trzy 
lata po 170 florenów polskich rocznie, przez nast pne trzy po 
200, przez kolejne trzy po 250 i wreszcie przez ko cowe trzy 
po 300 florenów.

Jerzy Jherok bardzo dobrze wywi zywa  si  ze swoich 
obowi zków skoro w 1598 roku biskup Hieronim Rozra ew-
ski za zgod  kapitu y katedralnej wyda  mu w emfituez  na 
okres 20 lat (1598-1618) „zapuszczone wsie”: Wysin, Skrzy-
d owo i Szatarpy za roczn  op at  po 120 florenów polskich. 
Jego poprzednik Jan Hass z umowy dzier awnej si  nie wy-
wi za . Mia  odprowadzi  do skarbu „swego familienta” przez 
pierwsze trzy lata po 120 florenów rocznie, przez drugie 150, 
trzecie 200, czwarte 250. Jak zapewnia  roczny dochód wy-
niós  120 florenów. Wobec zaistnia ej sytuacji biskup o dwa 
lata wcze niej zerwa  umow  ze swym krewnym.

Przedstawione poni ej fakty, dotycz ce dzia alno ci fi-
nansowej i gospodarczej Jerzego Jheroka, wiadcz  o jego 
wysokich walorach organizacyjnych i sumiennym wykony-
waniu powinno ci wobec swych prze o onych. W dokumen-
cie z 17.03.1589 roku biskup Rozra ewski potwierdzi  wp at
2250 z otych, a 20.05.1590 roku dwóch kwot 1000 i 548 z o-
tych polskich. Kolejna adnotacja z 8.09.1590 roku dotyczy 
1120 z otych oraz piwa gda skiego i p ótna holenderskiego. 
Nieco pó niej 24.04.1591 roku potwierdzono uiszczenie pie-
ni dzy za rok 1590 w trzech oddzielnych ratach: 331, 2000 
i 1000 z otych polskich. W listopadzie 1591 roku wp acono
do skarbu biskupiego 2000 i 900 z otych polskich. W stycz-
niu 1592 roku wydano pokwitowanie na rat  bo onarodze-
niow  roku 1591 i z racji innych powinno ci w kwocie: 1385, 
598,24 i 100 z otych polskich. Pod dat  25.12.1592 roku 
widnieje suma 200 z otych polskich. Miesi c pó niej wniós
do skarbu biskupiego 3000 z otych. Biskup Rozra ewski
12.04.1593 roku pokwitowa  odbiór: 795, 454 i 1250 z otych.
Z tytu u wp aty do w asnego skarbu przyj  2.10.1593 roku 
nale ne sumy: 1654 i 345 z otych. Kolejna adnotacja doty-
czy 1.01.1594 roku i obejmuje: 1848 i 151 z otych. Ostatnie 
potwierdzenie wp aty za rok 1596 wynios o 947 z  i 4 gr., 
a oprócz tego na ró ne potrzeby 275 z  i 11 gr. 

Pod koniec XVI wieku zapad y oddzielne decyzje doty-
cz ce wsi Giemlice i tak 7.01.1592 roku biskup Rozra ewski
powy sze so ectwo przekaza  w dzier aw  Paw owi Neu-
kirch. Wykupiono je od Jerzego Jheroka za sum  1000 ma-
rek. Nieco pó niej 18.07.1597 roku tej e osadzie oddano na 
dogodnych warunkach w arend  pastwiska w miejscowo ci
Bischofsdorf. Okres dzier awy mia  trwa  cztery lata (1597-
1601). W ramach swych kompetencji starosta subkowski by
odpowiedzialny za przydzia  pól. Za pozwoleniem kapitu-
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y katedralnej 8.09.1625 roku mieszka cy Giemlic zawarli 
kolejn  umow  dzier awn  na okres 20 lat z biskupem An-
drzejem Lipskim. Za kwot  1200 florenów polskich oddano 
w u ytkowanie ki nale ce do wsi biskupiej Mi obod .

W pierwszym okresie urz dowania biskup Jan Tarnow-
ski dokona  wizytacji i zauwa y , e niektóre osady: Wysino, 
Skrzyd owo, Szatarpy, Wysinko znajduj  si  w nie najlepszym 
stanie. Dla poprawy sytuacji i za przyzwoleniem kapitu y kate-
dralnej odda  je na 12 lat w dzier aw  wojewodzie pomorskie-
mu, pe ni cemu równie  funkcj  starosty pokrzywnickiego 
i skarszewskigo Ludwikowi Mort skiemu. Dokument podpi-
sano 18.12.1601 roku. Na podobnych zasadach i w tym samym 
czasie zawarto umow  z Andrzejem Obornickim, któremu od-
dano w dzier aw  roczn  miasteczko Szotland. Przy czym za-
znaczono, e ui ci  on ju  zasadnicz  nale no  i pozosta o mu 
jeszcze 1500 z  polskich do uregulowania rachunku.

 W 1615 roku so ectwo Ma kowy wróci o z ca  miej-
scowo ci  pod w adz  biskupa w oc awskiego Wawrzy ca
Gembickiego, który za zgod  kapitu y katedralnej i na umó-
wionych warunkach wyda  je w dzier aw  gda szczaninowi
Jakubowi Kellembergowi. So tys mia  otrzymyma  dwa any
gruntu. Wed ug zapisu w dokumencie wymieniona osoba 
podlega a biskupowi, a w przyadku jego nieobecno ci staro-
cie subkowskiemu. Dzier awca móg  uruchomi  tawern .

W XVII wieku funkcj  starosty subkowskiego pe ni  Jan 
Chojnacki. Wed ug opinii biskupa Bonawentury Madali -
skiego sumiennie wykonywa  on swe obowi zki i doceniaj c
jego zas ugi oraz chc c zmobilizowa  go do dalszej pracy za 
zgod  kapitu y katedralnej odda  mu w do ywocie so ectwo
wsi Grzywna pod Che m . Nowy dzier awca zosta  zo-
bowi zany do uiszczenia w kasie biskupiej rocznej op aty
w wysoko ci jednego z otego w gierskiego. Musia  to uczy-
ni  do 11 listopada. Nie móg  równie  manipulowa  powie-
rzonym maj tkiem. Po zwrocie 25% poniesionych kosztów 
biskupów upowa niono do zwolnienia pe nionej funkcji. Po 
14 latach 6.07.1696 roku Jan Chojnacki i jego ona Katarzy-
na zrezygnowali z wy ej wymienionego so ectwa.

W wyniku XVIII-wiecznych wojen osady biskupie ponio-
s y du e straty materialne. Zw aszcza dotkliwy w skutkach by
konflikt o elekcj  do tronu polskiego Stanis awa Leszczy skiego
i Augusta III Sasa, zako czony pomy lnie dla ostatniego. Z y
stan gospodarki maj tków dzier awionych za rz dów poprzed-
nika zauwa y  biskup Antoni Dembowski. Postanowi  wi c
w 1753 roku dokona  wizytacji dóbr w celu przej cia pod swój 
zarz d. W tym czasie funkcj  starosty subkowskiego pe ni , od 
przynajmniej 18 lat, stolnik brac awski Gabriel Sikorski. Jak 
zanotowano w 1735 roku ówczesny starosta dóbr biskupich 
w Subkowach, Ma kowach i Szotlandzie oraz jego ona Anna 
Szykowna otrzymali b ogos awie stwo od biskupa Krzysztofa 
Antoniego Szembeka. Nieco pó niej ten sam ordynariusz za 
po rednictwem starosty subkowskiego oraz M. Blahra w 1736 
roku przekaza  menonitom w arend  na okres 12 miesi cy
dochody z Szotlandu. Dotyczy y one wp ywów finansowych 
i op at za korcowe, browarne i z m yna. W 1759 roku Sikorski 
nadal by  dzier awc , ale rok pó niej wszystkie miejscowo ci,
oprócz folwarków w Mie cinie i Brze nie, powróci y pod za-
rz d biskupa w oc awskiego. Jako dzier awc  klucza subkow-
skiego, a wi c tak e wsi, które do niego nale a y w 1763 roku, 
wymienia si  scholastyka ks. Sikorskiego. Do skarbu bisku-
piego p aci  rocznie 14 tysi cy z otych pruskich. Wielk  nie-
wiadom  pozostaje kwestia, czy istnia y wi zy pokrewie stwa
pomi dzy osobami o tak samo brzmi cym nazwisku.

Prawdopodobnie Jan Lindner by  ostatnim starost  klucza 
subkowskiego. Tu  przed I rozbiorem Polski, za swe dotych-

czasowe us ugi i aby pobudzi  go do dalszych, biskup Anto-
ni Kazimierz Ostrowski nada  mu 12.09.1767 roku wolne od 
podatków pa stwowych opuszczone any pola kmiecego we 
wsi Warlubie. Z racji tej darowizny mia  wp aca  do skarbu 
biskupiego rocznie po 120 florenów pruskich.

W ró nych okresach czasowych liczba kluczy w die-
cezji w oc awskiej nieustannie zmiania a si  ze wzgl du na 
usprawnienie sposobu zarz dzania licznymi posiad o ciami.
Dlatego te  klucz subkowski wraz z up ywem czasu zmniej-
szono, poniewa  wyodr bniono z niego dotychczasowe 
miejscowo ci i przydzielono do nowo tworzonych jednostek 
organizacyjnych. Znany historyk Krzysztof Kowalkowski 
w monografii „Brze no Wielkie. Z dziejów wsi” podaje, e
w II po owie XVI wieku w sk ad klucza w obr bie powiatu 
tczewskiego wchodzi y nast puj ce osady: Gorz dziej, Ro-
kitki, Lubiszewo, Mi ob dz, Malenin, Mie cin, Dzier no,
Gogolewo, D brówka Tczewska i Zaj czkowo. W oparciu 
o ksi k  Mariana Biskupa i Andrzeja Tomczaka „Mapy wo-
jewództwa pomorskiego w II po owie XVI wieku” mo na
stwierdzi , e do klucza subkowskiego nale a a wi kszo
posiad o ci biskupich w powiecie tczewskim w liczbie 13 
osad, po o onych na pó noc i po udnie od Tczewa ko o Sub-
ków i Mi ob dza, nad Witcis  w Wysinie i na po udnie od 
Pelplina nad Wierzyc . Równie  na u awach Steblewskich, 
Giemlice tworzy y osobn  enklaw  zaliczan  do powiatu 
tczewskiego. W powiecie gda skim nale a y wszystkie osady 
biskupie w liczbie 7, po o one cz ciowo w pobli u Gda ska
oraz na pó noc od Oliwy, w powiecie puckim dwie wsie na 
pó noc od Redy. Zatem wykaz obejmuje 23 miejscowo ci
w nast puj cym sk adzie: Subkowy, Brze no, Dzier no,
Giemlice, Gogolewo, Malenin, Mie cin, Mi ob dz, Skrzy-
d owo, Szatarpy, wi ty Wojciech, Wysin, Brody, Biskupia 
Górka, Che m, Chwaszczyno, Hoppenbruch, Kack Wielki, 
Ma kowy, Stare Szkoty, Warzno, Cetniewo i Smolno.

W XVII wieku rozpocz  si  proces uszczuplania klucza 
subkowskiego na rzecz innych lub kapitu y. Wizytacja ko-
cielna z 1598 roku nazywa Gogolewo wsi  Najczcigodniej-

szego. Zatem powy sza miejscowo  wraz z Dzier nem
i Brodami nale a a do biskupa. Rok 1631 wskazuje ju  in-
nego w a ciciela, a mianowicie kapitu  katedraln , ponie-
wa  w ksi gach rachunkowych odnotowano wp yw dochodu 
w wysoko ci 1000 z otych. Podobn  adnotacj  bez okre lenia
wysoko ci kwoty zamieszczono w 1616 roku. Nale y s dzi ,
e wymienione wsie ju  zapewne wcze niej zmieni y w a-
ciciela. W XVII wieku utworzono klucz kacki z: Kackiem, 

Smolnem, Chwaszczynem. Powsta y w ich obr bie osady, 
które przybra y nowe nazwy: pustkowie Osowo, Legunia, 
Poggenpfuhl (Chwaszczy skie pustkowie) i Januszewo. 

Na podstawie wykazu z 1760 roku w archidiakonacie 
pomorskim znajdowa y si  nast puj ce klucze:

Klucze Liczba
wsi

Liczba
kolonii

Suma
gospodarstw

Dochód rycza towy
z gr

komórski 8 – 154 9625 20
subkowski 6 – 64 14102 18
wysi ski 4 – 31 940 15
Ma ki 1 1 26 1010 –
kacki 4 3 55 1804 15
Szotland jurysdykcyjne
Razem 26 4 492 32381 3

Ostatecznie w sk adzie klucza subkowskiego pozosta y:
Subkowy, Brze no, Malenin, Mie cin, Mi ob dz i Giemlice.

Ci g dalszy w nast pnym numerze
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Min o 66 lat od zako czenia wojny – niew tpli-
wie a  nadto wiele czasu – by uporz dkowa
spraw  pami ci o jej ofiarach. Wydaje si , e

uczyniono ju  wszystko w tej sprawie. Tak e u nas, na Po-
morzu – bole nie do wiadczonym przez zbrodniczy hitle-
ryzm. „Krwawa jesie  pomorska 1939” to pora aj cy fakt 
i symbol zarazem, by po latach uszed  pami ci. Czy jednak? 
Upami tniono wszak g ówne cmentarzyska martyrologii 
(Stutthof, Pia nica, Szp gawsk, Mniszek), gdzie od wielu 
lat organizowane s  rocznicowe uroczysto ci z udzia em
spo ecze stwa i w adz. Jednak e z tego faktu nie wynika, i
pami  o zbrodniach niemieckich jest powszechna, a skala 
tych zbrodni nale ycie u wiadomiona spo ecze stwu powo-
jennemu (zw aszcza obecnemu pokoleniu). Gdyby tak by o,
niepotrzebne by oby to dzisiejsze spotkanie przedstawicieli 
rodowisk zaniepokojonych stanem polityki historycznej, 

realizowanej przez w adze pa stwowe w odniesieniu do 
specyfiki Pomorza lat okupacji. 

Te odczucia pot guje nie tylko rozgoryczenie z powodu 
oddalaj cej si  wci  perspektywy umieszczenia w Gda -
sku godnego pomnika wszystkich ofiar cywilnych zbrodni 
niemieckich na ca ym obszarze okupowanego Pomorza2.
Dzia ania w tej sprawie – ze wszech miar konieczne dla 
ocalenia pami ci ofiar, co te  dla zobrazowania potworne-
go bilansu dziesi tek tysi cy eksterminowanych Pomorzan 
– doprowadzone przez Komitet Organizacyjny Budowy Po-
mnika nieomal do fina u, znalaz y poparcie samorz dowych
w adz lokalnych, czego wynikiem jest Uchwa a Rady Mia-
sta Gda ska z dnia 27 III 2008 roku w sprawie budowy po-
mnika oraz decyzja o jego lokalizacji3. Pe nego poparcia tej 
inicjatywie udzieli  Instytut Pami ci Narodowej, odnosz c
si  z pe n  akceptacj  do tekstu inskrypcji pomnikowej4. Na 
przeszkodzie w realizacji pomnika stan y kwestie finanso-
we (ca kowicie zawiod y samorz dy lokalne). Postulowane 
ostatnio w czenie idei pomnika w struktur  organizowanego 
w Gda sku przysz ego Muzeum II wojny wiatowej by oby
posuni ciem dalece kompromisowym5. Nie satysfakcjonuje 
wi c i nie rozwi zuje sprawy – niestety.

Docieranie do wiadomo ci Polaków (nie mówi c ju
o cudzoziemcach) z prawd  o wojenno-okupacyjnych 
zbrodniach niemieckich na Pomorzu dokonuje si  wpraw-
dzie opornie6, ale konsekwentnie. G ównie poprzez ak-
tywno  lokalnych rodowisk, zazwyczaj przez wiele lat 
ponosz cych g ówny ci ar utrzymywania pami ci i krze-
wienia patriotycznych i emocjonalnych wi zi kolejnych 
pokole  z m cze skim etosem ofiar wojny. W ten sposób 
zdo ano ocali  prawd  o tragicznym rozdziale naszej po-

morskiej (i narodowej) historii, którego niezatartym ladem
s  le ne cmentarzyska i wszelkie groby ofiar hitlerowskiej 
przemocy. Zarazem ocalono pami  o ludziach, chocia
w przewa aj cej wi kszo ci ograniczaj c si  do szacowania 
ilo ciowego ofiar (to zrozumia e z uwagi na niedostatek ma-
teria ów ród owych)7. S  to wa ne dokonania prowadzone 
z trosk  i my l  o przysz ych pokoleniach, chocia  – wydaje 
si  – czasem z niedostatecznym zainteresowaniem samych 
rodzin ofiar8. Na ogó  te  publikacje te trafiaj  do r k zain-
teresowanych nimi osób z kr gu bliskich, co te  jest zro-
zumia e (tak e z powodu niskich nak adów). Do szerokich 
kr gów spo ecze stwa adresowane s  raczej publikacje 
maksymalnie syntetyzuj ce wiedz  historyczn , ogólniko-
we i merytorycznie wywa one. Kiedy towarzysz  wysoko 
nak adowym tytu om prasowym, docieraj  do najliczniej-
szych odbiorców i spe niaj  swoj  rol  edukacyjn . Mo e
nie wyczerpuj  zainteresowania tematyk , ale wyra nie
sygnalizuj  jej wag  i budz  refleksj . Do takich potrzeb-
nych i warto ciowych inicjatyw prasowych nale a  np. 
16.stronicowy dodatek do „Gazety Wyborczej Trójmiasto” 
zatytu owany Zbrodnia w pomorskim lesie, pod redakcj
Romana Daszczy skiego9. Podtytu : Pia nica, Szp gawsk
1939/1940 zaw a jego tre  tylko do tych dwóch miejsc 
ka ni w pierwszych miesi cach okupacji. Szkoda. Publi-
kacja ta jest wa na chocia by z tego wzgl du, i  w s owie
wst pnym Mieczys awa Struka, marsza ka województwa 
pomorskiego, sygnalizuje istotne problemy wi ce si
z odkrywaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem 
prawdy o zbrodniach okupantów niemieckich na Pomo-
rzu10. Marsza ek, uznaj c „efekty dotychczasowych ba-
da ” zbrodni pia nickiej i szp gawskiej za „zdecydowanie 
niezadowalaj ce”, wskazuje na dysproporcje pomi dzy
nag o nian  maksymalnie stalinowsk  zbrodni  katy sk
a wyciszonym ostatnio ludobójstwem hitlerowskim, dekla-
ruje, i  to „zaniedbanie” jego pokolenie „mo e i ma obo-
wi zek naprawi ”, po to cho by, a eby „obie te nazwy by y
w równym stopniu rozpoznawalne w ród Polaków”11. To 
wa na deklaracja. Za ni  pod a – jak czytamy – inicja-
tywa Urz du Marsza kowskiego w czaj cego ró ne pod-
mioty i samorz dy w uzgodniony „wst pny plan dzia a ”
odno nie wyja nienia kwestii historycznych i spopulary-
zowania wiedzy o Pia nicy i Szp gawsku. „Naszym zada-
niem jest przywróci  imiona i nazwiska ofiarom, które le
w masowych grobach Pomorza” – ko czy marsza ek.
W tym zamiarze – oby rych o zrealizowanym – nale y si
pe ne poparcie i konieczna pomoc. Tym bardziej, e w po-
szczególnych rodowiskach lokalnych wiele w tej sprawie 

RYSZARD SZWOCH

Czy pami tamy o ofiarach 
zbrodni hitlerowskich?

(K o m u n i k a t)1
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W Szp gawsku, gdzie obok Pia nicy, znajduje si  najwi kszy cmentarz ofiar hitlerowskiego ludobójstwa 
na Pomorzu, odby y si  uroczysto ci zwi zane z 71. rocznic  mordu na mieszka cach ziemi kociewskiej.

Obie fot. Jacek Cherek

Za . Tekst tablicy

OFIAROM
LUDOBÓJSTWA

POPE NIONEGO PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO
W LATACH 1939-1945

NA OBYWATELACH POLSKICH
W MIEJSCACH KA NI NA POMORZU

STUTTHOF
PIA NICA
MNISZEK

SZP GAWSK
KLAMRY

POTULICE
BARBARKA
I INNYCH,

W KTÓRYCH OGÓ EM ZAMORDOWANO
DZIESI TKI TYSI CY OSÓB

PAMI  i CZE

Pomorzanie
2009
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Przypisy:
1   Wyg oszony na poszerzonym posiedze-

niu Zarz du Zwi zku Przyjació  Pomorza 
w Tczewie  dn. 29 VI 2011 r.

2 Inicjatywa Zwi zku Przyjació  Pomorza. 
Dokumentacja w posiadaniu przewodnicz -
cego KO Budowy Pomnika Pomordowa-
nych Pomorzan mgr. in . Romana Knittera. 
W wyniku og oszonego w 2008 r. konkursu 
do realizacji przyj to projekt arch. Zbignie-
wa Mikielewicza z Torunia. Zob. Dziennik 
Ba tycki (20 IX 2009).

3 Uchwa a nr XXI/56/08 Rady Miasta Gda ska
z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wznie-
sienia pomnika pomordowanych Pomorzan 
w latach 1939-1940. Pomnik mia by stan
w Gda sku Wrzeszczu na skwerze mi dzy
ul. M. Smoluchowskiego i M. Curie Sk o-
dowskiej.

4   IPN Komisja cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Oddzia  w Gda sku,
pismo z dn. 7 XII 2007 r. 

5    Podczas gdy dost pny dla wszystkich po-
mnik w sposób nieograniczony oddzia uje
na wiadomo  publiczn , o tyle muzeum 
reglamentuje ide  pami ci do w skiego
kr gu.

ju  dokonano, aby pami  zbiorowa nie przes oni a indy-
widualnego wymiaru ka dej z ludzkich ofiar12.

Z okazji 71 rocznicy wybuchu II wojny wiatowej
oraz wszcz cia przez niemieckich okupantów krwa-
wych represji na ludno ci polskiej Pomorza doczeka-
li my si  jeszcze jednej wa nej inicjatywy, tym razem 
z kr gu parlamentarzystów, którzy przypomnieli histo-
ryczn  prawd  o prze ladowaniach i eksterminacji oku-
pacyjnej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedze-
niu dnia 24 IX 2011 roku podj  uchwa  w sprawie 
uczczenia pami ci ofiar masowej zbrodni na Pomorzu 
Gda skim – w Lasach Pia nickich, Lesie Szp gawskim
i Mniszku, podkre laj c w niej zag ad  ok. 30 tys. osób. 
„Miejsca te, w których dokonano pierwszych i najwi k-
szych na Pomorzu zbrodni ludobójstwa, pozostaj  szcze-
gólnym symbolem m cze stwa i martyrologii mieszka -
ców tego regionu” – podkre lono13 – „w tym przedstawicieli 
miejscowej inteligencji, zw aszcza duchowie stwa oraz 
dzia aczy polskiego ruchu narodowego”. Sejm tym aktem 
odda  nale ny „ho d bohaterom i m czennikom” – jak za-
znaczono w uchwale14. Tre  uchwa y zosta a uzgodniona 
z Konwentem Seniorów. Podj cie tak wa nej uchwa y, któ-
ra – prócz swej honoruj cej ofiary funkcji tak e u wiada-
mia ca emu narodowi jedn  z dramatycznych kart historii 
rodakom nieznanej (ma o znanej) – to niebagatelna sprawa. 
Parlament z pewno ci  jest nieporównywalnym forum dla 
nadania godnej rangi takiej formie pami ci, która adreso-
wana jest do ca ego narodu. Szkoda ogromna, e prokla-
macja ho du dla ofiar zbrodni hitlerowskich na Pomorzu 
nie uzyska a nale ytego odd wi ku w kraju, a na pewno 
te  i na Pomorzu. Wyg oszona z trybuny sejmowej, przy-
j ta przez aklamacj  (chyba?), a w zwyk ym trybie opu-
blikowana (w Monitorze Polskim i na stronie interneto-
wej Sejmu) – pozosta a dokumentem nieznanym, a wi c
i nieskutecznym w edukacji historycznej Polaków. Jej pod-
j cie zbieg o si  w czasie z dorocznymi uroczysto ciami
upami tniaj cymi ofiary w Szp gawsku i Pia nicy. Jednak 
podczas tych zgromadze  na miejscach ka ni zabrak o in-

formacji o tej uchwale, niew tpliwie satysfakcjonuj cej ro-
dziny ofiar. Nikt z parlamentarzystów obecnych wówczas 
na uroczysto ciach nie odwo a  si  do tej inicjatywy, a me-
dia przemilcza y j  tak e. Tym sposobem cenna i szlachetna 
idea parlamentarna nie odnios a pe nego skutku. Wprawdzie 
w jej tre ci wypunktowano trzy wielkie cmentarzyska ofiar 
zbrodni niemieckich (sic!), ale niejako wy czono pozosta-
e miejsca zbrodni, tym samym umniejszaj c ogólny bilans 

ofiar. Wspomniana uchwa a nie dotar a równie  w nale y-
tym trybie i czasie do rodowiska g ównie zainteresowanego 
spraw  upami tnienia ofiar zbrodni, a Komitet Obywatel-
ski Budowy Pomnika Pomordowanych Pomorzan dowie-
dzia  si  o niej dopiero po kilku miesi cach (11 II 2011 r.) 
– na spotkaniu roboczym u Przewodnicz cego Sejmiku Po-
morskiego. Sytuacja ta przymusi a przewodnicz cego Ko-
mitetu Obywatelskiego do wyst pienia pisemnego na r ce
marsza ka Sejmu RP Grzegorza Schetyny z podzi kowa-
niem za przeg osowanie powy szej uchwa y oraz sugesti
dalszych stara  w obronie pami ci wszystkich pomordo-
wanych w czasie wojny Pomorzan15.  Chodzi o mianowi-
cie o to, aby przy wielkiej i niekwestionowanej tragedii, 
jak  by a zbrodnia katy ska i Holocaust, nie pomija  i nie 
pomniejsza  ogromnej ofiary ludobójstwa hitlerowskiego 
– w tym dziesi tek tysi cy Pomorzan.

Sprawy dokumentowania eksterminacji i spe niania obo-
wi zku pami ci o wszystkich ofiarach niemieckich zbrodni 
i prze ladowa  z terenu ca ego Pomorza s  wci  aktualne16.
Przy wszystkich naszych zastrze eniach i krytycznych oce-
nach rozmaitych dzia a  (lub raczej zaniecha ) nie wolno 
nam wycofywa  si  i zniech ca , ale zak ada  realne plany. 
Wydaje si , e jedynie poprzez szukanie dróg porozumie-
nia i wspó pracy w tych dzia aniach mo liwe b dzie dalsze 
skuteczne pomna anie tego, co przez lata uda o si  zreali-
zowa  i podejmowa  nowe formy. Kwestie finansowe nie 
mog  wstrzymywa  albo udaremnia  dzia a  wa nych dla 
budowania wiadomo ci patriotycznej i historycznej. A bez 
niej nie uda si  obroni  m odego pokolenia przed kosmopo-
lityzmem i zatraceniem to samo ci narodowej. 

6 Nadal panuje do  powszechne i nie-
prawdziwe przekonanie, i  pierwszych 
masowych zbrodni na ludno ci polskiej 
dokonali Niemcy w Palmirach w grud-
niu 1939 r. Tymczasem fakty dowodz ,
i  mia y one miejsce na Pomorzu ju  na 
pocz tku wrze nia 1939 r., a wi c jeszcze 
przed ostateczn  kapitulacj . Do ko ca
1939 roku nabra y szczególnego nasile-
nia, doprowadzaj c do szybkiego wynisz-
czenia polskich elit spo ecznych.

7    Na temat wszystkich miejsc masowych 
zbrodni na Pomorzu istnieje literatura 
historyczna, uaktualniana jest inwentary-
zacja  mogi , gromadzone s  tak e spisy 
imienne ofiar. 

8    Np. apele do rodzin ofiar o udzielanie 
informacji o zamordowanych w Szp -
gawsku, kierowane co roku podczas 
tamtejszych uroczysto ci, nie przynios y
widocznego skutku.

9    Trójmiasto.gazeta.pl – 16 V 2011 r. 
10    M. S t r u k, Mi dzy Katyniem a Pia nic ,

tam e, s. 2. W swej wypowiedzi trzykrot-
nie jako sprawców zbrodni wymienia na-
zistów, nie konkretyzuj c ich niemieckiej 
narodowo ci.

11    Wszystkie te cytaty: tam e, s. 2.

12   Nie sposób wymieni  wszystkich, którzy 
od wielu lat skutecznie utrwalaj  pami
o pomorskich ofiarach wojny. Tak e
w ostatnich latach pojawi o si  sporo 
opracowa  dotycz cych martyrologii Po-
morzan w okresie okupacji niemieckiej.

13    Nie unikni to tautologii: martyrologia to 
m cze stwo.

14    Monitor Polski nr 69, poz. 859.
15    Pismo do marsza ka sejmu G. Schetyny 

z dn. 16 II 2011 r. i odpowied  Kancelarii 
Sejmu z dn. 23 II 2011 r.

16   W fazie realizacji jest np. film Tajemni-
ca Lasu Szp gawskiego, fabularyzowa-
ny dokument Wies awa H. Kwapisza. 
Niestety, bez zainteresowania i wspar-
cia ze strony samorz dów (zob. Film
o Kociewiakach bez wsparcia w adz.
Przebi  mur milczenia, Gazeta Kociew-
ska R. 2011 nr 28). Przyk adem troski 
o pami  o ludziach zas u onych dla 
Pomorza – ofiarach terroru hitlerow-
skiego – by y uroczysto ci z udzia em
parlamentarzystów ku czci ks. senatora 
Alfonsa Wac awa Schulza w Tymawie 
(5 III 2011) i Subkowach (25 VI 2011), gdzie 
przypomniano jego biografi  i ods oni to
tablice pami tkowe.
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Po uroczystym jubileuszu, który mia  miejsce 
w Centrum Kultury ,,Zamek” w Nowem w marcu 
2010 roku z okazji 15-lecia istnienia Zespo u Folk-

lorystycznego ,,Rych awiaki”, 40-lecia WDK w Rych a-
wie oraz 50-lecia pracy Gertrudy Wo nickiej zespó  i jego 
szefowa nie pró nuj , ale ca y czas aktywnie uczestnicz
w lokalnym yciu spo eczno-kulturalnym. W maju ubieg ego
roku ,,Rych awiaki” u wietnili swoim wyst pem kociewsk
msz wi t  w parafii Kamionka. W tym samym miesi cu
uczestniczyli w Przegl dzie Zespo ów Ludowych w Golu-
biu-Dobrzyniu, gdzie zdobyli g ówn  nagrod  – Puchar im. 
Zygmunta Kwiatkowskiego – kasztelana golubskiego zam-
ku. Wszyscy cz onkowie zespo u zaanga owali si  w ogól-
nopolsk  akcj  ,,Ca a Polska czyta Dzieciom”, która zosta a
przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Grucznie oraz 
w przedszkolu w Rych awie. 29 maja 2010 odby  si  koncert 
,,Rych awiaków” na rynku w wieciu w ramach IV Kon-
gresu Kociewskiego. Podczas wakacji, jak co roku, mia y
miejsce letnie, wakacyjne obozy w Osinach, które tradycyj-
nie ju  maj  charakter warsztatów kociewskich. Ich uczest-
nicy nie sp dzaj  czasu wy cznie na wypoczynku i zaba-
wie, ale ucz  si  nowych ta ców folklorystycznych, poznaj
nowe piosenki, doskonal  swój warsztat taneczno-wokalny. 
W lipcu ubieg ego roku m odzi arty ci z Rych awy uczest-
niczyli w XI Che mi skim Jarmarku Jaszczurczym i I Mi -
dzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Che mnie.
W nast pnym miesi cu zdobyli drugie miejsce w corocznym 
na Przegl dzie Zespo ów Kociewskich w Piasecznie. Bez wy-
st pu ,,Rych awiaków nie oby y si  tak e do ynki parafialne 
w Kamionce. Na zako czenie pracowitych wakacji cz onko-

wie zespo u wyjechali na wycieczk  do wiecia, gdzie. m.in. 
zwiedzili zamek. Miesi c pó niej na tym e zamku wyst pili
z koncertem z okazji ,, wi ta Pieczonego Ziemniaka”.

5 lutego 2011 roku mieszka cy Rych awy, Nowego 
oraz wszyscy sympatycy folkloru kociewskiego spotkali si
w Wiejskim Domu Kultury w Rych awie na XIV Biesiadzie 
Kociewskiej. Organizatork  cyklicznej imprezy, jak co roku, 
by a Gertruda Wo nicka. W ród zaproszonych go ci byli 
m.in: Burmistrz Gminy Nowe – Czes aw Woli ski, Dyrek-
tor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gda skim
– Grzegorz Oller oraz szefowa Kapeli Kociewskiej ze Staro-
gardu Gda skiego – Miros awa M ller. Biesiadnicy podzi-
wiali taneczno-wokalne osi gni cia dzieci i m odzie y, a ci 
z zaproszonych go ci, którzy piewaj  i graj  na instrumen-
tach, do czali do wyst puj cych na scenie. 

Cz onkowie zespo u folklorystycznego ,,Rych awiaki”
zaprezentowali ta ce i piosenki kociewskie, a wszyscy ze-
brani mieli okazj  uczestniczy  w przygotowanych zaba-
wach i wspólnym piewaniu znanych szlagierów polskiej 
muzyki biesiadnej.

Kociewska impreza co roku przyci ga okre lon  grup
osób, które aktywnie anga uj  si  w dzia alno  regionaln
i interesuj  si  folklorem kociewskim. Biesiada organizo-
wana w tym stylu buduje dobre relacje mi dzypokoleniowe
i przyjacielskie, stanowi te  ciekawy pomys  na sp dzenie
wolnego czasu w gronie przyjació , znajomych, rodziny 
i wszystkich tych, którym nieobcy, a wr cz bliski sercu jest ro-
dzimy folklor. Na biesiadzie nie mog o zabrakn  typowo re-
gionalnych potraw. Biesiadnicy mieli okazj  spróbowania ko-
ciewskich przysmaków – s odkich pumelków, kucha z krostami 

ANETTA LASKOWSKA

W yciu trzeba mie  pasj
cz  druga (ostatnia)

Gertruda Wo nicka
odbiera dyplom 

z r k marsza ka woj. pom. 
Mieczys awa Struka 
za zaj cie II miejsca 

w Przegl dzie Zespo ów
Kociewskich w Piasecznie 

w 2010 roku 
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i z glancam, swojskiej leberki, czarnej kie basy oraz bigosu, a wszystko 
to popijali bónow  kaw .

30 czerwca w niedzielne popo udnie odby o si  ,,Ognisko dla 
przyjació ”. W Starej Szkole w Osinach spotkali si  w licznym gronie 
uczestnicy letnich obozów organizowanych przez Gertrud  Wo nick .
Okazja ku temu by a nieprzypadkowa. Tegoroczne spotkanie mia o ju-
bileuszowy charakter i inaugurowa o trzydziesty turnus obozowy zorga-
nizowany przez szefow  ,,Rych awiaków” dla swoich podopiecznych. 
Spotkanie w Osinach okaza o si  imprez  integruj c  dwa pokolenia, 
przyjechali bowiem na nie byli i obecni cz onkowie zespo u oraz uczest-
nicy wspólnych, wakacyjnych wyjazdów sprzed lat. Imprez  rozpocz -
o rozpalenie ogniska i wspólne od piewanie Hymnu Kociewskiego. 

Nast pnie na go ci czeka o wiele atrakcji. By y oczywi cie wspólne 
piewy przy ognisku i pieczenie kie basek. Najm odsi uczestnicy spo-

tkania mogli wykaza  si  talentem plastycznym, bior c udzia  w kon-
kursie rysunkowym ,,Moje wspomnienia z Osin”. W gronie przyjació
i znajomych od y y dawne, wakacyjne wspomnienia sprzed lat. Z senty-
mentem wspominano le ne podchody, nocne wyprawy na stary cmentarz, 
przygod  z ,,duchami”, k piele w pobliskim jeziorze. Du  doz  humoru 
i pomys owo ci wykazali si  tegoroczni uczestnicy wyborów miss i mi-
stera Osin, wcielaj c si  w wymy lone przez siebie postacie. Ich orygi-
nalne stroje i wypowiedzi wywo ywa y salwy miechu w ród publiczno-

Gertruda Wo nicka ze swoim zespo em podczas 
Biesiady Kociewskiej w 2011 roku

ci. Grochówka oraz kociewski kuch z krostami 
czyli dro d ówka smakowa y wszystkim. Spo-
tkanie zako czy a wieczorna zabawa taneczna 
pod go ym niebem.

Cz onkowie zespo u ,,Rych awiaki” nie tyl-
ko odpoczywali podczas tegorocznych wakacji. 
Szczególnie sierpie  by  dla dzieci i m odzie y
bardzo pracowitym miesi cem. Pod koniec wa-
kacji m odzi rych awianie pomagali Gertrudzie 
Wo nickiej urz dzi  i zagospodarowa  k cik
kociewski, który powsta  w Wiejskim Domu 
Kultury w Rych awie. Co prawda to jeszcze nie 
izba regionalna, ale znaj c zaanga owanie, po-
mys owo  i kreatywno  szefowej WDK oraz 
jej podopiecznych, zapewne pozostaje to tylko 
kwesti  czasu. W czasie letnich wakacji zespó
wyst pi  w Piasecznie na Przegl dzie Zespo ów
Folklorystycznych ku czci W adczyni Kociewia 
oraz na Przegl dzie Zespo ów Ludowych w Cie-
chocinku. W lipcu i sierpniu da  równie  kilka 
koncertów w hotelu ,,Holland” w Zdrojewie dla 
grupy turystów z Holandii. Aktywna praca m o-
dych artystów zosta a wynagrodzona. W sierp-
niu, w podzi kowaniu za zaanga owanie i prac
na rzec zespo u, Gertruda Wo nicka zorgani-
zowa a im wycieczk  do Warszawy. W stolicy 
zwiedzili m.in. Pa ac Kultury i Nauki, Centrum 
Nauki im. Kopernika, azienki, Belweder oraz 
gmach sejmu. Wrócili zm czeni, ale zadowoleni 
i pe ni niezapomnianych wra e .

28 sierpnia zespó  z Rych awy uatrakcyjni
swoim wyst pem wi to Plonów w Nowem. 
Gminne do ynki rozpocz y si  msz w. dzi k-
czynn  z b ogos awie stwem plonów w ko ciele
p.w. w. Mateusza w Nowem. Nast pnie barwny 
korowód przeszed  ulicami miasta. Dalsze uro-
czysto ci odby y si  na Rynku. Organizatorzy 
imprezy przygotowali dla mieszka ców gminy 
wiele atrakcji. Opraw  muzyczno-taneczno-wo-
kaln  stanowi  wyst p zespo u ,,Rych awiaki”
oraz zespo u folklorystycznego z Bia orusi.

So ectwa Bochlin, Tryl oraz ma y Komórsk 
przygotowa y stoiska gastronomiczne. Na pi k-
nie przyozdobionych w p ody rolne straganach 
królowa o swojskie, regionalne jad o – chleb ze 
smalcem, pierogi, domowe wypieki, przetwory 
i wiele innych smako yków.

Polka z przytupem

Ognisko dla przyjació  w Osinach
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Otrzyma em w prezencie 
ksi k  pt. „50 CUDÓW 
POMORZA”. Tytu  jak ula ,

bo pasuje do mojej 50. rocznicy pracy 
twórczej. Wydawc  ksi ki jest Agora 
S.A., Oddzia  Gda sk. Autorami tek-
stów s : Dorota Kara , Jowita Kiw-
nik, Katarzyna Fryc, Anna Umi cka,
Bartosz Gondek, Micha  Tusk, Roman 
Daszczy ski. Ca o  pod redakcj  Darii 
Walkiewicz i Macieja Drzewickiego. 

 Najpierw chc  si  zatrzyma  przy 
tek cie Doroty Kara  „Sanktuarium
Maryjne w Piasecznie”. W podtytu-
le „Sen Smolnika” czytamy: Tradycja 
ustna mówi, e w XIV stuleciu w drowa
t dy Smolnik rozwo cy smo  Kaszu-
bom – mówi ksi dz pra at Kazimierz 
Myszkowski, kustosz Sanktuarium Ma-
ryjnego w Piasecznie(…) i dalej jest 
o uzdrowieniu jego sparali owanego
syna. Ksi e pra acie – gdzie Rzym, 
gdzie Krym. Z Piaseczna do przy-
bli onych granic Kaszub jest oko o
75 kilometrów. No chyba, e to by
przedsi biorczy Kociewiak i wióz
smo  braciom Kaszubom. I dalej w 
tym samym podtytule pani Dorota 
pisze – Miejscowi Kaszubi wierz , e
w miejscu, gdzie Smolnikowi i jego 
dziecku ukaza a si  Matka Boska, od 
pocz tku znajdowa o si róde ko. Do 
dzi  pielgrzymi zabieraj  do domów 
wod  z tutejszej studzienki, wierz c
w jej lecznicze w a ciwo ci (…). No,
je li Piaseczno le y na terenie Ka-
szub, pogratulowa  wiedzy. Wierzy
mi si  nie chce, e co  takiego mo na
by o napisa .

Kiedy przeczyta em o poszerzo-
nych granicach Kaszub i przy czeniu
Piaseczna do tego regionu, bo tak nale-
y rozumie  powy sze opisy, natych-

miast napisa em maila na adres Redak-
tora Naczelnego „Gazety Wyborczej 
Trójmiasto”, w którym zwróci em
uwag  w powy szej sprawie. Chocia
min o wiele dni, odpowiedzi na moje 
pretensje nie otrzyma em. Zreszt  spo-
dziewa em si  tego.

 Kilka dni temu by em na spo-
tkaniu w centrum Kaszub, w którym 
uczestniczyli twórcy ludowi Pomo-
rza (Kaszubi, Kociewiacy, Borowia-
cy). Wójt jednej z kaszubskich gmin 
w swoim wyst pieniu powiedzia  mniej 
wi cej tak, oczywi cie po kaszubsku:
b d  mówi  po kaszubsku, a kto nie 
rozumie tego j zyka, niech siada obok 
Kaszubów – przet umacz . I ca ego
wyst pienienia tego w odarza zacnej 
gminy s uchali my w kaszubskiej mo-
wie. Ja mow  Kaszubów rozumiem, 
ale wielu siedzia o, jak na tureckim ka-
zaniu, co da o wyraz w oburzaj cych
s owach ju  w kuluarach, po spotkaniu. 
R ce opadaj . Wójt gminy, odpowied-
nia prezencja, b yskotliwy, wiat y
cz owiek i taki obciach? A mo e Ka-
szuby to ju  nie Polska? Bracia Ka-
szubi, jeste cie narodem kaszubskim? 
Jeste cie narodowo ci Polskiej, a po-
tem Kaszubami, o czym i wasi Wielcy 
Kaszubi mówili. 

W ród Kaszubów jest jeden inte-
ligentny pan, ortodoksyjny Kaszuba, 
który twierdzi wr cz, e Kociewie to 
Wschodnie Kaszuby i tyle. I masz 

EDMUND ZIELI SKI 

Nie za du o kaszubsko ci?

A mnie si  zdawa o, e idzie ku normalno ci w propagowaniu regionu kaszubskiego i jego mowy. 
Tylko si  zdawa o, bo ostatnie moje prze ycia z tym zwi zane stoj  w sprzeczno ci z moim „zdawa-
niem si ”. Ju  przechodz  do meritum.

* * *
Mam nadziej , e nikogo nie obrazi em, a moi przyjaciele Kaszubi jak: Felcia, Wanda, 

Boles awa, Józefka, Marek, Bernard, Józek, Tomek, Gerard, Ali, Leon i dziesi tki innych 
– nadal b d  moimi przyjació mi.

babo placek. Aby ten zarzut nieco 
zrównowa y , do Kociewiaków uwa-
ga – Bory Tucholskie to nie Kociewie, 
to odr bny region, i swoj  gwar  ma, 
chocia  bli ej im do Kociewia ni  do 
Kaszub, jakby si  niektórym osobom 
wydawa o.

Podsumowuj c. Kociewie, to jesz-
cze ma o znany region. Musz  broni
tych stron i zwraca  uwag  na b dy
przez niektórych pope nione. Pisz c
ksi k , trzeba dog bnie zapozna  si
z tematem, jaki znajdzie si  na jej stro-
nicach. Ksi ka, mimo tej „kaszubskiej 
wpadki”, jest dobra i warto j  mie
w swojej bibliotece.

Jeszcze jedna wa na sprawa. 
W Gda sku mieszkam ponad 30 
lat i do tej pory nie wiedzia em, e
mieszkam w stolicy Kaszub. U wia-
domi y mnie o tym tablice na rogat-
kach naszego Gda ska, informuj ce
o tym w tpliwym fakcie. Dlaczego 
w tpliwym? Gda sk to miasto wielo-
kulturowe, tu mieszkaj  przesiedle cy
z by ych Ziem Polskich, z po udnia
naszego kraju, z „kongresówki” z „za 
Buga”. S  Kaszubi i Kociewiacy, jest 
mniejszo  niemiecka i ukrai ska. Nie 
wszyscy z w asnej woli tu zamieszka-
li. Uwa am, e Kartuzy to prawdziwa 
stolica Kaszub i rdzenni mieszka cy
tego zacnego regionu przy tym optuj .
Mo e przyda oby si  zwo anie Kon-
gresu Mieszka ców Pomorza w celu 
wyja nienia wielu spraw dotycz cych
naszego regionu? Bo jak do tej pory, to 
ka dy sobie rzepk  skrobie. 
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

 Subkowy, 25 czerwca
W 71. rocznic mierci senatora ks. Alfonsa Wac awa

Schulza ods oni to tablic  pami tkow . Uroczysto  rozpo-
cz to msz w., któr  odprawi  ks. infu at Stanis aw Grunt. 
Wszystkich przyby ych przywita  proboszcz parafii w Sub-
kowach, ks. kanonik Feliks Kamecki. Dalsz  cz  spotka-
nia kontynuowano w Domu Parafialnym, poprowadzi  je se-
nator Andrzej Grzyb. Prelegenci Micha  Kargul i Kazimierz 
Ickiewicz przybli yli biografi  m czennika, proboszcza sub-
kowskiej parafii, Alfonsa Schulza. 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem obj  biskup 
Jan B. Szlaga. Uroczysto  zosta a zorganizowana przez 
Parlamentarny Zespó  Kociewski, senatora Andrzeja Grzy-
ba, ks. Feliksa Kameckiego oraz Parafialny Oddzia  Akcji 
Katolickiej w Subkowach.

 Lalkowy, 4 lipca
W miejscowo ci tej (gm. Sm towo Graniczne) otwarto 

Centrum Kultury Kociewskiej. Powsta o ono po przebudo-
wie starej, opuszczonej ku ni, w której zgromadzono sprz ty
u ytku domowego, a wokó  niej ró nego rodzaju narz dzia
i maszyny rolnicze.

Obiekt po wi ci  ks. Dariusz Nenca, proboszcz parafii 
Lalkowy. Zebrani go cie zapoznali si  z histori  wsi oraz 
starej ku ni. Po artystycznych wyst pach go ci podj to ko-
ciewskim jad em.

 Skórcz, 30 lipca
Tegoroczna trasa IV Kociewskiego Biegu Turystycznego 

4 Jezior wynosi a 15 km. Wiod a ze Skórcza przez okoliczne 
lasy przy jeziorach: Cebulowe, Czarne Pó nocne i Czarne 
Po udniowe oraz Tuszynek. 

Bieg ubogacony zosta  festynem przygotowanym przez 
Miejski O rodek Kultury w Skórczu. Gwiazd  wieczoru by
zespó  disco-polo CAYENN z D browy Górniczej.

 Piaseczno, 20-21 sierpnia
Jak co roku w Piasecznie mia  miejsce kolejny XVIII 

Przegl d Kociewskich Zespo ów Folklorystycznych ku czci 
W adczyni Kociewia. 

W ramach imprezy widzowie mogli ogl da  pokazy ske-
czy, scenek rodzajowych w gwarze kociewskiej i pos ucha
kociewskich utworów po czonych z ta cem.

W Przegl dzie udzia  wzi o 11 zespo ów folklorystycz-
nych. I miejsce w kategorii „Zespó  pie ni i ta ca” przy-
znano „Gzubom z Pelpli skiej Dwójki”, a tak e I miejsce 
w konkursie na „Wyc kociewski”.

21 sierpnia mia a miejsce kolejna impreza XIII Przegl d
Zespo ów Folkorystycznych Polski Pó nocnej ku czci Matki 
Jedno ci i Królowej Pomorza. Zaprezentowa y si  zespo y
pomorskie z charakterystycznym dla danego regionu pro-
gramem i w regionalnych strojach.

W tym dniu Jubileusz 10-lecia obchodzi a Parafialna 
Orkiestra D ta „Laudate Dominum”, która z tej okazji da a
uroczysty koncert.

Nad dwiema imprezami patronet honorowy obj  mar-
sza ek woj. pomorskiego, Mieczys aw Struk oraz Urz d
Miasta i Gminy Gniew, Starostwo Powiatowe w Tczewie 
i Starogardzie Gd.

 Gruczno 20-21 sierpnia
W tych dniach odby  si  Festiwal Smaku. Jak nazwa 

wskazuje – przez dwa dni tysi ce osób mog o kosztowa
i kupowa  – tradycyjnie wyrabiane w dliny, przetwory 
z warzyw, owoców i mleka, a na wyrobach cukierniczych 
i piekarniczych ko cz c. Nie zabrak o te  rozmaitych poka-
zów i wyst pów artystycznych oraz konkursów na „Smaki 
roku 2011”. Grand Prix przyznano Agnieszce Zamojskiej za 
podpiwek kujawski.

 Tczew, 26-28 sierpnia
Dziesi ty Jubileuszowy Festiwal Grzegorza Ciechow-

skiego „In Memoriam”, organizowany przez Józefa Golic-
kiego, by  szczególny z wyj tkowo bogatym programem. 
Rozpocz to go wernisa em multimedialnym wystawy „Pod 
bia  flag ”. Wystawa mia a na celu ukazanie wszystkich 
poprzednich imprez po wi conych arty cie Grzegorzowi 
Ciechowskiemu.

 Tczew, 27-28 sierpnia 
Organizatorami Pikniku Militarno-Historycznego 

byli: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wis y
w Tczewie, Samodzielna Grupa Odtworzeniowa „Pomorze” 
oraz Liga Obrony Kraju.

Zebrani licznie go cie mogli przenie  si  w czasie, do-
s ownie dotkn  historii z okresu II wojny wiatowej. Na 
ywo mogli ogl da  posterunki graniczne, szpital polowy, 

pojazdy bojowe, sceny walki o most tczewski.

 Tczew, 1 wrze nia
Jak co roku odby y si  uroczysto ci zwi zane z wybu-

chem II wojny wiatowej. Samorz dowcy uczcili pami
zamordowanych kolejarzy i mieszka ców Tczewa i Szy-
mankowa.

 Tczew, 2 wrze nia
Dwunasta edycja Mi dzynarodowego Festiwalu „Zda-

rzenia” im. Józefa Szajny Gda sk-Tczew 2011 odbywa a
si  pod patronatem Polskiej Prezydencji Unii Europejskiej. 
Organizatorzy zaproponowali widzom m.in. dwa spektakle 
teatralne, kilka projektów plastycznych i muzycznych.

wiecie, 4 wrze nia
Do ynki rozpocz y si  msz w. w ko ciele pw. w. An-

drzeja Boboli. Nast pnie przemaszerowano do amfiteatru, 
gdzie nast pi o oficjalne otwarcie wi ta plonów. Pó niej
by y wyst py kapel, zespo ów. By  te  konkurs na najpi k-
niejszy wieniec do ynkowy. Nie zabrak o równie  swojskie-
go jad a, dro d ówki i smacznej grochówki.

 Starogard, 21 wrze nia
Na Rynku mia o miejsce przekazanie parafii pw. w. Ma-

teusza relikwii b ogos awionego Jana Paw a II. Kropla krwi 
pochodzi z zamachu 13.05.1981 r., a podarowa  j  ks. kard. 
Stanis aw Dziwisz na pro b  biskupa Jana B. Szlagi.

Docelowo relikwie krwi b ogos awionego Jana Paw a II 
maj  trafi  do budowanego obecnie ko cio a pw. Mi osier-
dzia Bo ego w Starogardzie Gda skim.

Wydarzy o si  na Kociewiu...
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– Czy Pan, którego znamy jako gda szczanina jest 
lub by  zwi zany w jakikolwiek sposób z Tczewem?

– Owszem i to szerzej ni by si  to mog o wydawa . Otó
mieszka em w Tczewie w okresie gimnazjalnym. Tu przy-
gotowywa em si  w 1948 roku do szko y ogólnokszta c cej,
ci lej do klasy ósmej. By a to ju  jedenastolatka po reformie 

o wiaty. Trwa em w niej do uko czenia klasy dziewi tej, co 
by o odpowiednikiem wcze niejszej ma ej matury. Ten ogól-
niak (Szko a Ogólnokszta c ca Stopnia Podstawowego i Li-
cealnego) mie ci  si  w Tczewie, wówczas  przy ul. Stalina 
(obecnie Parkowa).

W 1950 roku przenios em si  do Gda ska, bo zosta em
przyj ty do Gda skich Technicznych Zak adów Naukowych 
na kierunek budowlany. Do uko czenia tej szko y mieszka-
em w Sopocie. Jako absolwent otrzyma em „nakaz pracy” 

do Wydzia u Budownictwa Prezydium Wojewodzkiej Rady 
Narodowej w Zielonej Górze. Stamt d wróci em na Pomo-
rze w 1967 roku ju  z w asn  rodzin .

Przed wojn  mieszkali w Tczewie moi rodzice. Ojciec 
mój, jako absolwent Wydzia u Elektrotechniki Politech-
niki Gda skiej, za o y  tu w asne biuro techniczne. Mie-
ci o si  ono przy ul. Królowej Jadwigi i utrzymywa  je 

w latach 1926-1928. Zanim moja rodzina przenios a si
do Gdyni, to jeszcze w Tczewie urodzi a si  moja starsza 
siostra, Danuta.

– Kiedy Pan zwi za  si  z „Kociewskim Magazynem 
Regionalnym”?

– Musz  si  pochwali , e mój kontakt by  od chwili 
jego powo ania w 1986 roku. Pomóg  mi w tym mój kole-
ga z pracy p. Janusz Kortas, znany w gronie kulturalnym 
Tczewa m.in. jako prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

Poszukiwacz w asnych korzeni
Z Bogdanem Bieli skim

rozmawia a Halina Rudko

„Sugestia” i wielu innych dziedzinach, o czym doniós  rów-
nie  „KMR” w nekrologu1. Zna  on dobrze za o yciela i d u-
goletniego redaktora naczelnego „KMR” p. Romana Lan-
dowskiego. B d c wcze niej poinformowany o zamiarze 
powo ania tego kwartalnika mog em przygotowa  artyku
ju  do pierwszego inauguracyjnego numeru. Mój materia
nosi  tytu  „Jak gburski syn mieszczuchem zosta ”2. By a to 
opowie  o moim dziadku po k dzieli Pawle Tolliku, za o-
ycielu Banku Ludowego w Gniewie. Potem ju  cyklicznie 

przez blisko 25 lat istnienia kwartalnika uda o mi si  zamie-
ci  dalszych siedemna cie artyku ów. 

– Który z tych artyku ów sprawi  Panu najwi ksz
satysfakcj ?

– Zdecydowa em si  uczestniczy  w konkursie otwartym 
na tekst publicystyczny „Moi przodkowie z Kociewia” og o-
szony przez Miejsk  Bibliotek  Publiczn  im. A. Skulteta 
w Tczewie wspólnie z redakcj  „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego”. Wyst pi em w nim pod god em „Kocie-
wiaka” i uzyska em jedno z trzech wyró nie . Praca moja 
pt. „Pi  pokole  Bieli skich na roli. Od pierwszego rozbio-
ru do III Rzeczypospolitej”3. Dyplom wraz z nagrod  rze-
czow  przechowuj  pieczo owicie w domowym archiwum.

– Czy poza „KMR” publikuje Pan tak e w innych 
wydawnictwach?

– Najch tniej w „Kociewskim Magazynie Regional-
nym”, ale Magazyn te  ma swoich sta ych „dostawców” 
oraz ramy z okre lon  tematyk . Poza tym, zdaj  sobie 
spraw , e nie wszystkie moje artyku y musz  pasowa  do 
ka dego numeru. Uznaj c powy sze kryteria z satysfakcj
musz  stwierdzi , e nie zdarzy o si , aby który  z moich 
artyku ów zosta  odrzucony.

Bogdan K. Bieli ski
(z prawej) prezentuje 
w dniu 2.09.2006 r. 
swoj  ksi k
„Potomkowie Franciszka 
i Anny z Ornassów Tollik 
z Rajków na Kociewiu” 
na spotkaniu 
Trójmiejskiego Klubu  
Kociewiaków w siedzibie 
Domu Zarazy w Gda sku
Oliwie.
Z lewej prezes TKK, 
Hubert Pob ocki.
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– Spytam zatem ponownie, gdzie Pan jeszcze publikuje?
– Staram si  pozyskiwa  ró ne redakcje dla swoich ar-

tyku ów. Musz  jednak stosowa  si  do ich specyfiki. I tak 
uda o mi si  zamie ci  kilka biogramów w „S owniku Bio-
graficznym Pomorza Nadwi la skiego”. W suplemencie 
I wydanym w 1998 roku ukaza y si  opracowane przeze mnie 
biogramy: Kazimierza Bieli skiego (ojca), Czes awa Tollika, 
Melchiora Tollika (pradziadka) i Stanis awa Wojnowskiego. 
Dalszych osiem biogramów oczekuje na publikacj  w ostat-
nim suplemencie, który by  mo e uka e si  w tym roku.

Instytut Kaszubski w Gda sku wyda  w latach 2006 
i 2010 dwa tomy „Naszych korzeni. Wokó  poszukiwa  ge-
nealogicznych rodzin pomorskich”. W obu tych ksi kach
uda o si  zamie ci  w asne artyku y. Pisz  tak e do „Po-
meranii”, „Jantarowych Szlaków”. W tych ostatnich, je e-
li tematyka artyku u ma charakter monograficzny wsi lub 
dotyczy cmentarzy. Ponadto pisz  te  artyku y zwi zane
z okolicami Pelplina do „Informatora Pelpli skiego”, je eli
z Gniewem zwi zane to do „Nowin Gniewskich”, a tak e
pojedyncze artyku y do  kilku innych wydawnictw. 

Mia em te  okazj  przeprowadzi  wywiad z Mari  Tollik 
na temat jej m a in . Paw a Tollika, wyk adowcy na Poli-
technice Gda skiej i uczelni wy szej w Szczecinie. Wywiad 
ukaza  si  w Pi mie Politechniki Gda skiej4.

 – Czy maj c zainteresowania genealogi  w asnej ro-
dziny próbowa  Pan zwi za  si  z jak  organizacj  czy 
klubem o charakterze regionalnym?

– Jak najbardziej. Odczuwam potrzeb  kontaktu z oso-
bami o podobnych zainteresowaniach. To pomaga w rozwo-
ju i pog bianiu swojej wiedzy. Jestem cz onkiem Trójmiej-
skiego Klubu Kociewiaków przy Towarzystwie Mi o ników
Ziemi Kociewiaków, któremu prezesuje od pocz tku Hubert 
Pob ocki. Spotkania pierwotnie odbywa y si  w Domu Za-
razy w Oliwie przy Starym Rynku, a pó niej, ze wzgl du na 
wzrastaj c  frekwencj , w restauracji Turbot w podziemiach 
Ratusza Staromiejskiego w Gda sku. Cz stymi go mi na 
spotkaniach s  przedstawiciele redakcji „KMR”. Mia em te
okazj  na spotkaniu w dniu 2 wrze nia 2006 roku promowa
swoj  ksi k  pt. „Potomkowie Franciszka i Anny z Ornas-
sów Tollik z Rajków na Kociewiu”.

– Z poprzedniej wypowiedzi wynika, e poza arty-
ku ami pisze Pan równie  ksi ki. Mo na dowiedzie  si
wi cej na ten temat?

– Nie uwa am si  za pisarza, cho  sam wy ej tego ter-
minu u y em. Zosta em sprowokowany do napisania dwóch 
ksi ek, których wydanie by o warunkiem uzyskania cz on-
kostwa w Stowarzyszeniu Autorów Polskich, o które si  ubie-
ga em. Te dwie pozycje to ww. ksi ka o Tollikach i druga 
o Bieli skich. Rozbudzi y one we mnie zami owanie do dal-
szych opracowa . Powsta y zatem dalsze pozycje, a miano-
wicie o ojcu Kazimierzu Bieli skim jako obywatelu Gdyni, 
o Tollikach z Janowa nad Wis , o Tollikach z Królówlasu, 
o Kami skich i Hillarach. Podj cie si  tych opracowa  by o
wynikiem przekonania mnie przez prezesa SAP, Edwina 
Koz owskiego, i jemu to zawdzi czam.

– Dzi kuj  za rozmow  i ycz  dalszej owocnej wspó -
pracy.

Przypisy:
1 Kociewski Magazyn Regionalny (dalej KMR) nr 4 (71) z 2002 r., 

s. 44.
2 KMR nr 1 z 1986 r., s. 64-70.
3 „KMR” nr 3-4 (38-39) z 2002 r., s. 46-50. 
4 Pismo PG: pismo pracowników i studentów Politechniki Gda skiej

nr 104 z 2005 r.

ANNA SZWEDA

Kolejny przegl d
piosenek

na Kociewiu

Pierwszy przegl d piosenek pod nazw  Morzeszczy -
skie Konfrontacje Stylów Muzycznych odby  si
w miniony pi tek w Borkowie ko o Morzeszczyna. 

Projekt ten wspó finansowany przez GOK w Morzeszczynie 
i Urz d Marsza kowski przyci gn  na boisko przy wietlicy
wiejskiej spore grono s uchaczy.

Uroczystego otwarcia imprezy dokona y trzy panie: 
przewodnicz ca Rady Gminy Katarzyna Band miera, so tys
Katarzyna Mania oraz dyrektor GOK Celina Mueller. Prowa-
dzeniem przegl du zaj li si  natomiast trzej panowie: Stefan 
Gali ski – zast pca naczelnika ds. kultury i promocji Staro-
stwa w Starogardzie Gd., Grzegorz Oller – dyrektor Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie oraz Piotr Chrapkowski 
– przedstawiciel zespo u Leszcze, aran er, pracownik studia 
nagra  w starogardzkim OPP.

Jako pierwsze na scenie zaprezentowa y si  Hania 
i Kamila za Szko y Podstawowej w Morzeszczynie. Za pie-
wa y m.in. piosenk  „Pi knie y ” z repertuaru Ryszarda 
Rynkowskiego. Potem wyst powa y coraz starsze dzieci.  
Publiczno  jednak z niecierpliwo ci  oczekiwa a wyst pu

WYWIAD
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MORZESZCZY SKI PROJEKT

Cztery Pestki Pomara czy – Dawid, Martyna,
 Kinga i drugi Dawid graj  razem od niedawna

Zespó  SIGNUM

Dzieciom  cukierki i lizaki rozdawa a Myszka Miki 
z Czarnegolasu

zespo u Cztery Pestki Pomara czy. Dawid, Martyna, Kinga 
i drugi Dawid graj  razem od niedawna, a ju  maj  swoich 
fanów, którzy nie chcieli pozwoli  im zej  ze sceny. 

– Zespó  za o yli my 13-go maja tego roku – mówi lider-
ka zespo u Martyna Piernicka. – Jak na razie jest ok. Fajnie 
nam si  razem pracuje. Na razie piewamy piosenki innych 
znanych zespo ów, polskich i zagranicznych.

Oprócz muzyki dzieci cej, rokowej, dance, a nawet kla-
sycznej zaprezentowano równie  religijn  w wykonaniu ze-
spo u SIGNUM.

Gwiazd  wieczoru by  zespó  DROSSEL z Pelplina, 
wi c zawita a równie  muzyka disco polo. By y równie
piosenki piewane gwar  kociewsk .

Publiczno  mog a skorzysta  z przygotowanych kra-
mów i straganów. By o jedzenie, picie, s odka wata cukro-
wa oraz zabawki.

– Morzeszczy skie Konfrontacje Stylów Muzycznych to 
druga z trzech cz ci projektu, który realizujemy – mówi 
Celina Mueller. – Pierwsza cz  odby a si  w maju i by  to 
przegl d m odych talentów. Cz  trzecia planowana jest je-
sieni . Do naszych przegl dów zg osi  mo e si  ka dy. Ch t-
nie pos uchamy zespo ów piewaj cych zarówno po polsku jak 

Jako pierwsze na scenie zaprezentowa y si
Hania i Kamila

Celina Mueller wita zebranych i yczy dobrej zabawy

i po kociewsku. Dzisiaj zaprosili my go cinnie artystów z domu 
kultury w gowie. Je li kto  chcia by wzi  udzia  w kolejnych 
edycjach prosimy o kontakt z Monik  Piekarsk , instruktork
ds. kultury GOK. Mog  to by  soli ci i zespo y równie  spoza 
naszej gminy, a nawet spoza powiatu tczewskiego.

Wszyscy uczestnicy przegl du otrzymali pami tkowe
dyplomy. A dzieciom cukierki i lizaki rozdawa a kociewska 
Myszka Miki z Czarnegolasu.
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Wlatach trzy-
d z i e s t y c h 
ubieg ego wie-

ku Towarzystwo Ludowe 
w Piasecznie w dalszym 
ci gu aktywnie dzia a o
dla dobra ko cio a, wsi 
i parafii. Z pocztem sztan-
darowym egnano zmar ych
cz onków Towarzystwa, 
uczestniczono w procesji 
Bo ego Cia a i w wielkim 
wrze niowym odpu cie.
Wystawiano nowe utwory 
sceniczne, organizowano 
uroczysto ci rocznicowe 
jak wi to 3 Maja, wi -
towano coroczn  rocznic
Powstania Towarzystwa. 

Organizowano wycieczki do Brodów, Widlic, a zim  kuli-
gi… Chór przygotowywa  nowe utwory nabo ne i wieckie
– patriotyczne. W ci gu roku rednio odbywa y si  zebrania 
ogólne (8 razy), cz sto z zapraszanymi go mi itp. Tradycj
sta y si  pogadanki przygotowane i wyg aszane przez patro-
na ks. proboszcza Augustyna Bukolta i prezesa – organist
Ksawerego Pozorskiego1.

Od 1934 roku zacz to przygotowania do wielkiej uro-
czysto ci 25-lecia dzia alno ci Towarzystwa Ludowego 
w Piasecznie, przypadaj c  w dniu 12 lipca 1936 roku. Chór 
przygotowywa  nowe pie ni patriotyczne – ludowe, zespó
teatralny now  sztuk . Ustalono jak przystroi  sal  widowi-
skow  p. Perlika, miejscow wi tyni . Sporz dzono list
go ci i opracowano szczegó y programu uroczysto ci. Nad 
ca o ci  czuwa  Zarz d Towarzystwa w sk adzie: organista 
Ksawery Pozorski – prezes, robotnicy Jan Kara  – sekretarz, 
rolnik z Jelenia – skarbnik2. Ks. Augustyn Bukolt cz sto
w niedzielnych nabo e stwach zach ca  wiernych do ak-
tywnego udzia u w zbli aj cych si  obchodach. Przygo-
towano i wydano specjalne dyplomy – podzi kowania dla 
najbardziej aktywnych cz onków i rodzin, które w wyniku 
mierci utraci y cz onków Towarzystwa. Byli to przewa nie

ojcowie, wzgl dnie najstarsi synowie3. W dzie  poprzedza-
j cy t  uroczysto  wszyscy uczestniczyli we mszy w. za 
zmar ych cz onków i na cmentarzu odwiedzili ich groby za-
palaj c wieczki.

W ko cu nadszed  ten upragniony dzie  – niedziela 
12 lipca 1936 roku. O godz. 900 zebrali si  wszyscy cz on-
kowie w pi knie przystrojonej sali zebra  Perlika, sk d
o godz. 915 z pocztem sztandarowym wyruszyli do zieleni  ude-

Z OTY JUBILEUSZ 

JAN EJANKOWSKI

Stulecie powstania Towarzystwa 
Ludowego w Piasecznie 

cz  trzecia (ostatnia)

Ksawery Pozorski,
prezes Towarzystwa 

Ludowego w Piasecznie 
w latach 1921-1939

korowanego ko cio a. wi tynia wype niona po brzegi. Mnó-
stwo zaproszonych go ci, szczególnie delegacji towarzystw 
ludowych z Gniewa, Opalenia nawet z Pelplina. Ks. proboszcz 
Bukolt w kazaniu wymieni  wielkie zas ugi Towarzystwa na 
przestrzeni mijaj cych 25 lat dzia alno ci dla Ko cio a i Oj-
czyzny pod kierunkiem prezesa Ksawerego Pozorskiego… 
Wszyscy cz onkowie przyst pili do wspólnej komunii wi tej.
Rado nie zabrzmia y „Te Deum” i „Bo e co  Polsk ”4.

Po po udniu o godz. 1600 w sali Perlika odby o si  uro-
czyste zebranie wszystkich cz onków i specjalnie przygoto-
wana akademia. Obecno ci  sw  zaszczycili: Pokorniewski 
– prezes Stowarzysze  Ludowych z diecezji che mi skiej,
ks. pra at Lewandowski – sekretarz generalny Stowarzysze-
nia i Jan Ankiewicz – dyrektor z Pelplina. Uczestniczy a tak-
e delegatka Okr gu Gniew Stowarzysze  Ludowych wraz 

z delegacj  Towarzystwa Ludowego w Gniewie. Po prze-
mówieniu ks. proboszcza A. Bukolta, prezesa ks. Pozor-
skiego i go ci nast pi  uroczysty moment z o enia Jubilato-
wi ycze  i wr czenia wyró nienia zas u onym cz onkom
wspania ych dyplomów. Na ich obrze ach pi knie namalo-
wane kociewskie kwiaty, a w rodku dyplomu napis: „Za gor-
liw , wzorow  i przyk adn  prac  w Towarzystwie Ludowym 
w Piasecznie, wed ug has a naszego: „Bóg i Ojczyzna” 
– cze  uznania Panu Wyra amy”. U do u trzy podpisy: prezesa 
K. Pozorskiego, sekretarza J. Karasia i skarbnika J. Kubata5.

Po cz ci oficjalnej panie recytowa y patriotyczne utwo-
ry literackie. Wystawiono równie  sztuk  o swatach. Piasec-
cy amatorzy wietnie zagrali w asne role, o czym wiadczy-
y gromkie brawa6.

Sprawozdanie „Go ca Pomorskiego” ko czy artyku
o uroczysto ciach 25-lecia dzia alno ci Towarzystwa Lu-
dowego nast puj co: „Zaznaczy  trzeba, i  w rozwoju Sto-
warzyszenia (Tow. Lud.) wielkie zas ugi ponosi miejscowy 
asystent ko cielny ks. prob. Augustyn Bukolt oraz d ugoletni
prezes oddzia u, miejscowy organista p. Ksawery Pozorski7.

Ksawery Pozorski urodzi  si  2 sierpnia 1887 roku 
w Raci u. Po uko czeniu niemieckiej szko y ludowej uczy
si  prywatnie u Gajdy – organisty w Tucholi, a nast pnie
przez dwa semestry uczy  si  w szkole organistowskiej 
w Pelplinie, gdzie zda  egzamin. W dniu 15 sierpnia 1921 
roku zosta  organist  w Piasecznie u ks. prob. Augustyna 
Bukolta8. Przez ca y okres mi dzywojenny prowadzi  chór 
mieszany (36 osób), który, oprócz ko cielnych, wykony-
wa  pie ni patriotyczne i ludowe. By  prezesem Towarzy-
stwa Ludowego i Towarzystwa Powsta ców i Wojaków 
w Piasecznie. To dzi ki niemu Towarzystwo Ludowe or-
ganizowa o nie tylko dla cz onków otwarte zebrania (spo-
tkania), na których prelegenci: ks. patron A. Bukolt i prezes 
Towarzystwa Ludowego omawiali ró ne ciekawe tematy 



Widok na CKK z wie y ko cio a parafialnego w Lalkowach

Tryjer – urz dzenie,
s u ce do 
rozdzielania
mieszanin sypkich. 
Tryjery bardzo cz sto
stosowane s  do 
rozdzielania ró nych
gatunków zbó , jak 
te  do oddzielania 
nasion chwastów, 
jako jedna z metod 
zwalczania chwastów.
Sprz t rolniczy pochodzi 
z gospodarstwa pa stwa
Krystyny i Czes awa

askich z Grabowa

M ynek – wialnia
do czyszczenia zbo a

i innego ziarna
Sprz t rolniczy pochodzi 

z gospodarstwa 
pa stwa El biety

i Romana Piontek 
z P czewa

M ynek – wialnia ma y
do czyszczenia zbo a i innego ziarna
Sprz t rolniczy pochodzi z gospodarstwa 

pa stwa Krystyny i Czes awa askich z Grabowa

Sieczkarnia
Sprz t rolniczy pochodzi z gospodarstwa 

Ryszarda Kinder
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Po  wojnie 13-letniej wie  zosta a odebrana Zakonowi 
Krzy ackiemu, który wcze niej dowolnie uposa a
ni  swoich sprzymierze ców i sta a si  posiad o ci

królewsk . Jako taka by a akomym k skiem ziem wchodz -
cych w sk ad starostw. Lalkowy, a  do rozbiorów, nale a y
do starostwa grudzi dzkiego. Szlachta zabiega a o te dobra, 
bo ich posiadanie nie tylko powi ksza o ich maj tno , ale 
i podnosi o pozycj  spo eczn .

W zwi zku z rozwojem gospodarki folwarcznej, która 
w dobrach ko cielnych i królewskich istnia a ju  od XIV 
wieku i polega a na wykorzystaniu w pracach na roli si y
zale nej, b d  najemnej, zwykle miejscowej ludno ci, do-
bra lalkowskie licz ce w areale 50 anów by y nie do pogar-
dzenia.  Ale w wiejskich folwarkach potrzebni byli, oprócz 
uprawiaj cych ziemi  ch opów, te  rzemie lnicy. Zatem, by 
nie przep aca  zrzeszonym w cechach rzemie lnikom miej-
skim, w a ciciele wiejskich maj tków utrzymywali pewn
liczb  uzale nionych od siebie rzemie lników. 

Jednym z takich rzemie lników utrzymywanych we wsi 
przez jej w a ciciela by  kowal. Otrzymywa  on od szlachci-
ca ku ni  i jej wyposa enie oraz opa  i surowiec. Jego obo-
wi zkiem by o wykonywanie wszelkich robót dla folwarku. 
Móg  te  czasem wykonywa  drobne prace dla ch opów.

Kowal wiejski  by  w znacznie gorszej sytuacji ni  kowal 
w mie cie. Na wsi „kowal uczy  si  od kowala”, co oznacza, 
e rzadko móg  zdobywa  wiedz  w fachu, ni  kszta c c si

w mie cie i rzadko mia  kontakt z kowalstwem obcym. 
wiadczy  on przede wszystkim us ugi dla rolnictwa 

i wykonywa  proste narz dzia niezb dne w gospodarstwie, 
cho  nie mo na mu odmówi  umiej tno ci kucia bia ej
broni.

Jednak e bieda na wsi i bardzo wysoka cena surowca, 
jakim by o elazo, nie sprzyja y zamówieniom na kowalskie 
wyroby. Jak dalece unikano u ywania elaza w gospodarce 
wiejskiej wiadcz  sprz ty rolnicze i budownictwo. Do dzi
spotykamy stare wiejskie cha upy, wozy, sanie, budowle wy-
konane bez u ycia gwo dzi lub innego kawa ka elaza.

Zmierzcha o ju , a blask zachodz cego s o ca czerwie-
ni  pokry  horyzont. Na jego kra cu majaczy , czerniej cy
z dala, skraj tucholskiego boru. W czerwonej po wiacie tego 
urokliwego zjawiska niczym najpi kniejszy obraz malowa o
si  pszeniczne pole, na którym dorodne k osy zdobi y czer-

REGINA KOT OWSKA

Legenda o lalkowskim kowalu 
i jego ku ni

Dawno, dawno temu…Tak zwykle zaczynaj  si  legendy i podania si gaj ce do czasów, których 
dat  okre li  nie mo na. I tak mo na by rzec i teraz, bo przecie  w a ciwie nie wiadomo, kiedy 
w Lalkowach powsta a pierwsza ku nia obs ugiwana przez prawdziwego kowala. Wiadomo jednak, 
e kowalstwo by o tym rzemios em, które rozwin o si  najwcze niej. Snuj c zatem przypuszczenia, 

domniema  nale y, i  ku nia musia a si  tutaj znajdowa  w a ciwie „od zawsze”.

wone  maki, modraki i purpurowo liliowe k kole. W powie-
trzu unosi  si  zapach macierzanki. 

Przy starej ku ni w zamy leniu patrzy  przed siebie na 
po egnalne promienie odchodz cego na spoczynek s o ca,
s dziwy wiejski kowal, Szymon. Szmat czasu tu sp dzi , ku-
j c brony i lemiesze. Nikt chyba nie umie ju  zliczy  koni, 
które ka dego dnia podkuwa . Bez wyj tku i bez ró nicy:
pa skie, proboszczowskie i te gburskie. Czasem jakiej ch op-
ce yczliwie darowa  now  motyk , czy grabie. Kiedy , co 
wieczór przywo ywa  go do cha upy d wi czny g os Anusi,  
jego ony. Potem ten g os gas  tak jak i ona. Pewnego ranka 
odesz a na zawsze, pozostawiaj c go biedaka samego. Od-
t d wola  przebywa  w ku ni, bo dom budzi  tyle bolesnych 
wspomnie . Ile to ju  lat b ka si  sam po tym wiecie,
a Pan jako  ci gle nie chce go przyj  do siebie. Solidny by
w swojej pracy i dzi ki niej zyska  sobie szacunek, ale y
na uboczu. Cisza i spokój odpowiada y mu bardziej. Cz -
sto siadywa  sobie na progu swej ku ni, wpatruj c si  w dal 
i podziwiaj c pi kno, zmieniaj cego si  wraz z nast puj cy-
mi po sobie porami roku, kociewskiego krajobrazu.

Nie doczekali si  ze swoj  Andzi  potomstwa i teraz by
tu sam jak palec, cho  obok t tni yciem codzienny wiejski 
rozgardiasz. Dochodzi y do  g osy porannych i wieczornych 
obrz dków w obej ciu. Kwik wi  i dzi kczynne pomruki 
mlecznych krów. Co chwila unosi o si  nad wsi  ujadanie 
jakiego  Burka. Poczciwe psiska pilnowa y swoich do-
mostw… Dobrze mu by  z t  samotno ci . Odlicza  ka dy
dzie , który zbli a  go do ukochanej ony. Ile to ju  lat jest 
tu bez niej…

Zza w g a w tym samym kierunku, ale z inn  trosk  na 
umorusanej i zap akanej twarzy, spogl da  wioskowy przy-
b da, sierota bez mamy i taty, którego kroki, nie wiadomo 
jaka bo a my l, skierowa a do Lalków. Mo e szed  przed 
siebie za wie  tego ko cio a, co od niepami tnych ju
czasów tu stoi. Mo e wszystkie le ne cie ki kaza y mu tu 
i , a mo e pod a  w t  stron  za pielgrzymami nios cymi
swoje pro by i podzi kowania do Lalkowskiej Naj wi tszej
Panienki w cudownym obrazie na O tarzu wyniesionej. Te-
raz jednak wzrok swoich b kitnych oczu kierowa  w tym 
kierunku, w którym spogl da  te  stary Szymon. A w tym 
spojrzeniu by o tyle cierpienia, alu i pro by, ile pi kna w tej 
kociewskiej krainie. 
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PALENISKO NIE WYGA NIE

c
24-26

Westchn  ci ko, brudn  r k  ocieraj c zy. Wtedy spo-
strzeg  go Szymon. Skin  na niego przyja nie, ale ma y ani 
drgn , tylko bardziej skuli  si  w sobie, spodziewaj c si
zapewne, e za chwil  wyl duje na jego ciele kamie  lub 
inny znaleziony pod r k  przedmiot. Ale nic takiego si  nie 
sta o. Siedz cy na progu kowal patrzy  tak jako  dziwnie 
yczliwie i chyba nawet si  u miechn .

– No, pójd  no jeno tu ma y. Czego to beczysz w tych 
krzakorach1.  No pójd  tu. 

Ch opiec, lekko podkulony i wystraszony, zrobi  nie-
mia o krok. Potem drugi i trzeci... Nic nie wyl dowa o

w jego kierunku. Nie us ysza  z orzecznych przekle stw:
„A poszed wek2, skaranie boskie, ajza3 jedna, diabli to przy-
nie li. Ju  wynocha!” 

Kowalowi al si  zrobi o malca. Ile to móg  mie  lat? 
Sze , mo e siedem. Bacznie obserwowa  zachowanie ob-
cego. Brud grub  warstw  przylgn  do jego cia a. Trudno 
by o nawet orzec jakiego koloru s  jego w osy. Ale w du-
ych oczach by  taki b kit, jak czystej tafli jeziora odbicie 

bezchmurnego nieba. I stary kowal widzia  jakie  dziwne 
dobro tkwi ce w tym dziecku.

– No, pójd  no tu. Ma, niech je – poda  mu kromk  su-
chego, wiejskiego chleba.

Stary wszed  do cha upy. Po chwili wróci  ze szkopkiem4

wie ego mleka. W brudnych r kach malca w a nie znika
ostatni k s chleba. Kowal poda  mu mleko. Wypi apczy-
wie, cho  ni kropli nie uroni  w tej apczywo ci.

– Czyj ty? – zagadn  Szymon.
– Niczyj. Mamka pomarli. 
– Sk d tu przyszed i po co? Ma tu mo e krewnych? Jak 

ci  zw ? – pytanie po pytaniu zadawa  Szymon, zanim jesz-
cze knap5 ma y zd y  odpowiedzie . – Jak chce mo e tu 
dzi  zosta .

I tak zosta .
Nast pnego ranka, kiedy kowal wszed  do ku ni, zoba-

czy  ma ego przy palenisku. Wida  by o, e wielk  cieka-
wo  wzbudzi o w nim miejsce, w którym si  znalaz . R cz-
ny, skórzany miech, kowad o. wie o kute elazo chroni o
przed p kaniem hartowanie przez zanurzenie w zimnej wo-
dzie stoj cej obok w cebrzyku lub wannie. Ma y zamoczy  w 
niej d o . Nie zauwa y  jeszcze Szymona, który przygl da
si  mu stoj c u wrót ku ni.

Pod oknem sta  stó  warsztatowy – falbanek. Przy nim 
narz dzia kowalskie do kszta towania, przecinania i ozda-
biania wyrobów. W ród nich glajzy – kszta towniki, m otki,
r czna bormaszyna – wiertarka, odwiertaki, rubstak – ima-

d o, zestaw narz dzi do podkuwania koni. I jeszcze... no e,
raszple, ocyle, hufnale, kleszcze. Ach, i kozio ek – taki sto-
ek do ko skiej nogi, u ywany przy podkuwaniu.

I tak zosta .
W niedziel  stary Szymon wzi  ma ego do ko cio a.

Szli tak przez wie , trzymaj c si  za r ce. W ko ciele ma y
nawet oka nie spu ci  z oblicza Naj wi tszej Panienki, cho
nic nie mówi … W ogóle ma o mówi …

Potem ksi dz Juda Uzdowski, ochrzci  go na wszelki 
wypadek.

– Bo nawet, jak ta bieda utabaczona, by  ju  okrzczony, 
to i tak nijakiego imienia nie pamnianta, a jako  przecia trza 
cz eka zwa . – t umaczy  ksi dzu Szymon. I tak mu dali Mi-
cha  na imi .

I tak zosta . Dzi  i jutro, i pojutrze. Rok, dwa, dziesi  lat. 
Czas szybko leci. Kowal Szymon nigdy nie a owa , e

go przygarn . Fachu si  dobrze nauczy . O starego dba . Do-
bre by o ch opaczysko. I cho  jako przyb d  los przyniós
go na lalkowsk  ziemi , to Pan Bóg mia  w nim swój plan. 
Bo kto by ku ni  zarz dza  po mierci Szymona? Cho  dzi
ju  Szymon o niej nie my li. Czasem tylko do swojej Anulki 
w niebie spogl da i mówi: „Patrzaj no, mile ka, jakiego Pan 
Bóg nam syna da ”.

Siedzi Szymon na zydlu przed ku ni . Znów w dal pa-
trzy. Zamy la si . Pod ku ni  nieco w nie adzie le  niedo-
ko czone, b d  zu yte narz dzia rolnicze – ko a, obr cze,
lemiesze, brony, a w podcieniu ocyle, hufnale, kleszcze... 
Tyle tego kiedy  nak u , a teraz ma nast pc . Mo e od-
pocz . Jego palenisko w ku ni nie wyga nie wraz z jego 
mierci .

Doczeka si  jeszcze i wnuków... Zabra  mu Pan Bóg 
Anulk , a przyprowadzi  Micha a i tyle szcz cia w tej umo-
rusanej, wystraszonej b kitnookiej twarzy... I nast pc  na 
ku ni, która tu by a „od zawsze”.

Ciekawe, czy Fran Czarnojan, w latach 1920-1939, ko-
wal w Lalkowach, to potomek tamtego, czy ju  zupe nie
inna ga  kowali?

Nie o kowala tu jednak idzie, lecz o dobro , która ofiaro-
wana zawsze wraca. Je li tylko umiesz przyj  swoje umo-
rusane szcz cie...

1 Krzakory – w gwarze kociewskiej: g ste wysokie zaro la
2 Poszed wek – w gwarze kociewskiej: odejd  st d
3 ajza – w gwarze kociewskiej: pró niak, w ócz ga
4 Szkopek – w gwarze kociewskiej: kubek (w zasadzie porcelano-

wy, cho  przyj o si  te  w odniesieniu do zwyk ych)
5 Knap – w gwarze kociewskiej: ch opiec.

Otoczeni nowoczesno ci , pi knie wykonanymi 
przedmiotami masowej produkcji, odrzucamy 
cz sto w k t dobytek poprzednich pokole . No bo 

komu i po co potrzeby dzi  ko owrotek, albo miska, która 
tyle wieków s u y a do mycia wsparta w rogu izby na spe-
cjalnym trójnogim stojaku? Kto dzi , posiadaj c b yszcz c
zastaw , potrafi doceni  w asnor cznie strugane drewnia-
ne ychy? Stare tary i cynkowane balie do prania zasili y
z omowiska. Za par  groszy pozbywano si  tego „z omu”.
A kaponki, kierzanki, centerfugi? M odzi nawet nie domy-

laj  si  co to takiego? Wiele tego dziedzictwa przepad o
bezpowrotnie. Smutne to, ale prawdziwe. Nie ma ju  w na-
szych domach miejsca na stare w glowe elazko, m ynek…
I lampa naftowa ju  nam nie pos u y, nawet wtedy, gdy wy-

cz  pr d.
By chocia  podj  prób  uratowania tego regionalnego 

dziedzictwa ycia i codziennego trudu mieszka ców Kocie-
wia, g ównie kociewskiej wsi, zacz am gromadzi  i organi-
zowa  pierwsze nie mia e wystawy eksponatów ludowych 
w szkole w Lalkowach, gdzie wówczas pracowa am. Wszyst-

Autorka powy szego tekstu, lokalna animatorka kultury, wprowadzi a nas w histori
miejsca i zamieszkuj cych je osób, a poni ej przedstawia nam wspó czesn  histori

owej ku ni, by  mo e tej, która tu by a „od zawsze”.



WW iele jest chwil i zdarze
szczególnych, szcz li-
wych w yciu ludzi, w ro-

dzinach, w najmniejszych i tych wi k-
szych Ojczyznach, w tera niejszo ci
regionu, które ju  nazajutrz staj  si
serdeczn  histori .

Min o ledwo kilkana cie dni od 
promocji w Skórczu ksi ki „U nas, na 
Kociewiu. Scenki gwar  napisane” przez 
Barbar  Paw owsk , a ju  szykuje si
inauguracja tomu „Mi dzy nami na Ko-
ciewiu. Wybór gaw d i widowisk w gwa-

rze kociewskiej” Anny Juraszewskiej 
w Pinczynie. Wydawc  pierwszej ksi -
ki jest Towarzystwo Przyjació  Skórcza 
i Ziemi Kociewskiej, drugiej za  Kociew-
skie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury 
„Ognisko” z Kote  pod Starogardem.

Podwójne wi to Kociewia, wi to,
jak si  okazuje, wci ywej kociewskiej 
gwary. Taki zbieg zdarze  nieprzypad-
kowy poprzedzi o wydanie elementarza 
gwary kociewskiej „Gadómy po nasza-
mu” przez Stowarzyszenie „Ognisko”, 

a tak e obfity w dorobek konkurs przez 
to samo „Ognisko” przeprowadzony: 
„Poszukiwanie zaginionych s ów gwa-
ry kociewskiej” i wznowienie „Gaw d
Kuby z Pinczyna”.

Prócz prawdziwego, twórczego, 
skromnego i pracowitego mi owa-
nia Kociewia, obie autorki, co wida
w ich ksi kach, czy nietuzinko-
wa pasja malarska i co  jeszcze; obie 
panie to nauczycielki, które nie po-
przesta y na uczeniu, lecz rozbudza y
zami owanie w ród wychowanków do 

ma ej Ojczyzny.
Znajdujemy w tych 

ksi kach teksty zwi zane
z obyczajami i zwyczajami 
kociewskimi, oddaj ce po-
czucie humoru, sceniczne 
obrazki z ycia nie tylko 
wsi kociewskiej.

Pani Paw owska tak 
pisze w nocie od autora 
w „U nas, na Kociewiu”: 
Proponuj  szanownemu 
czytelnikowi sentymental-
n  podró  w czas miniony, 
aby wywo a  cho
odrobin  t skno-
ty za tym, co na 
zawsze utracone. 
Wydaje si , e to, 
co bezpowrotnie 
min o, to przede 
wszystkim gwara 
kociewska – mowa 
naszych przodków, 
któr  w adali my
tak biegle w swoim 
„niedawnym” dzie-
ci stwie.

Przedstawione 
na kolejnych stro-
nach scenki ro-
dzajowe zapewne 
wywo aj  u miech
na twarzy, wzrusz

i rozbawi , a to za przyczyn
wyj tkowego „klimatu”, jaki 
panowa  w naszych rodzinnych 
domach w czasach dawnych 
i jeszcze dawniejszych.

Pani Anna Juraszewska, au-
torka „Mi dzy nami na Kocie-
wiu”, w „S owie do Czytelnika” 
pisze: Tak, Pinczyn jest moim 
yciem, moim kawa kiem Ko-

ciewia. Oddaj c w r ce drogich 
Czytelników niniejszy zbiór ga-

ANDRZEJ GRZYB

Dwie wa ne ksi ki o KociewiuDwie wa ne ksi ki o Kociewiu

w d i widowisk, zapraszam w podró
do tego miejsca, podró  tym bardziej 
rzeczywist , gdy  wszystkie teksty na-
pisa am gwar  kociewsk  charakte-
rystyczn  dla mieszka ców Pinczyna. 
Przedstawiam dorobek powsta y na 
przestrzeni lat, prezentowany pi knie
przy ró nych uroczysto ciach i kon-
kursach przez zespó  „Relax”. Ufam, 
e tradycja, zwyczaje naszego regionu 

pozostan  w ten sposób wci ywe
w sercach Kociewiaków i nie tylko.

Obu Paniom nale  si  gor ce po-
dzi kowania za dar, który od tej pory 
staje si  w asno ci  naszego regionu 
i nale ne wyrazy uznania za serdeczn
prac .

Do obu ksi ek przy o y a r ki,
wi cej ni  konsultacjami, profesor Ma-
ria Paj kowska-Kensik. Przy wyborze 
gaw d i widowisk Anny Juraszewskiej 
napracowa y si  dwie doktorantki Kata-
rzyna Sturmowska i Magda Pozorska.

Namawiam do przeczytania tych 
ksi ek, a mo e te  do dorzucenia cze-
go  od siebie do tych pi knych owo-
ców pracy dla naszego Kociewia.



Sztandar Towarzystwa Powsta ców i Wojaków 
w Piasecznie z 1928 roku

Dyplom z okazji 25-lecia Towarzystwa Ludowego 
w Piasecznie z 1936 roku. Znajduje si  on 

w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie Oddzia  Piaseczno 

jak: „Co to jest Ojczyzna?”, „Jak Krzy acy zdobyli Pomo-
rze?”, „Czego wie  nasza mo e si  spodziewa  ze strony 
socjalizmu?”9. By  wspó organizatorem patriotycznych uro-
czysto ci 3 Maja, 15 sierpnia 10-lecia powstania pa stwa
polskiego na Pomorzu i 10-lecia powstania tzw. „Ma ej Pol-
ski” w Janowie za Wis  (10 VII 1930). Jego chór cz sto
wyst powa  nie tylko w Piasecznie lecz tak e w Widlicach, 
Brodach i innych miejscowo ciach. Towarzystwo Ludowe 
pod jego kierunkiem organizowa o wycieczki, wyst py te-
atru i zabawy towarzyskie. Podobnie dzia a  w miejscowym 
Towarzystwie Powstania i Wojaków. Przez kilka lat by  jego 
prezesem. Spo ecze stwo Piaseczna ufundowa o Towarzy-
stwu pi kny sztandar w latach 1927/1928. Jak o wiadczy
Bronis aw Herold, który osobi cie zbiera  datki, koszt no-
wego sztandaru wyniós  ponad 800 z 10. Kiedy zawis a gro -
ba napa ci hitlerowców na Polsk  K. Pozorski, w wielkiej 
tajemnicy nawet przed najbli szymi, odpowiednio zabez-
pieczy  sztandar i schowa  noc  w skrytce na wie y miej-
scowego ko cio a. Jego ona, Apolonia, na akt erekcyjny 
sztandaru na o y a obraz Naj wi tszego Serca Pana Jezusa. 
Pó niej opowiada a, a potwierdzi a to córka Halina, jak na 
ich oczach przez oprawców torturowany i zbroczony krwi
nie zdradzi  miejsca ukrycia sztandaru. 

Jego m cze ska droga wiod a przez gniewski zamek do 
Lasu Szp gawskiego, a wraz z nim zostali zastrzeleni: patron 
Towarzystwa Ludowego, ks. prob. Augustyn Bukolt i skarb-
nik Józef Kubat11.  Ksawery Pozorski osieroci on  Apolo-
ni  i czworo dzieci: Halin  (1921), Mieczys awa (+1923), 
Stanis awa (+1925) i Zenona (+1938)12. Zapewne zgin  za 
to, e godnie prowadzi  w Piasecznie dwa towarzystwa, e
godnie przez kilka lat pe ni  funkcj  miejscowego wójta, e
by  wielkim patriot  i wietnym organizatorem poczyna
kulturalno-o wiatowych parafii.

Przypisy:
1  J. Ejankowski, Towarzystwo Ludowe w Piasecznie w latach 1911-

1939, mps, s. 8.
2  Ustne relacje Franciszka Kleina, Franciszki Brzóski i so tysa Józefa 

ódki.
3  J. Ejankowski, Towarzystwo Ludowe w Piasecznie..., s. 9.
4 Nowiny z Pomorza. Piaseczno pow. tczewski, „Goniec Pomorski” 

nr 88 z czwartku 22 lipca 1936 r.
5  J. Ejankowski, Towarzystwo Ludowe na ziemi gniewskiej (utwór 

sceniczny) wystawiony przez „Piaseckie Kociewiaki” na sesji po-
pularnonaukowej w dniu 21 kwietnia 2001 r., w MHPRL – Oddzia
w Piasecznie.

6  „Goniec Pomorski” nr 882 z dn. 23 lipca 1936 r.
7  Tam e.
8 Kalendarz kieszonkowy dla muzyków ko cielnych i spis parafii,

Grudzi dz 1938, s. 58.
9  „Goniec Pomorski” nr 42 z dn. 21 lutego 1931 r., s. 3.

10  Ustna relacja mieszka ca Piaseczna, krawca, Bronis awa Herolda.
11  J. Ejankowski, A. Samulewska, Krwawa Kociewska Jesie  1939 na 

ziemi gniewskiej, Gniew 2011 r.
12  Tam e, s. 54.
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EDMUND ZIELI SKI

Regionalnie
w pinczy skiej

szkole

Otrzyma em zaproszenie do szko y w Pinczynie, 
a w a ciwie Zespo u Kszta cenia i Wychowania, 
do go cinnego udzia u w Konkursie Wiedzy o Ko-

ciewiu. Zmagania konkursowe rozpoczyna y si  o godzinie 
9.00 dnia 3 marca (czwartek) 2011 roku. By zd y  na czas, 
wcze nie musia em wyjecha  z Gda ska. Pogoda prze-
pi kna. Lazurowe niebo i posrebrzone przydro ne drzewa, 
czyni y zmro one Kociewie przyjemniejszym, zwa aj c na 
por  roku. Ja si  nie dziwi  panuj cym o tej porze mrozom 
i d ugiej zimie. Tak by o kiedy  i mo e natura przypomnia a
sobie o powrocie do w a ciwych pór roku. Przytulne ciepe -
ko w aucie, onka obok, a wi c to co lubi . W Semlinie skr -
ci em na Pinczyn i t  do  w sk  szos  dotar em do wsi.

Na wzgórzu, które za moich dawnych czasów tylko 
wzgórzem by o, dzi  stoi szko a. Czy pi kna? Zbudowana 
w oparciu o architektur  w owym czasie obowi zuj c . Ju  od 
wej cia wita y mnie roze miane g by uczniów wskazuj cych
drog  do szatni i sali gimnastycznej – miejsca zmaga  kon-
kursowych. Teresa Krzy y ska poprosi a mnie do gabinetu 
dyrektora, wskazuj c po drodze, o, tam jest Pani dyrektor. Ale 
ze mnie gapa. Podszed em, jak si  okaza o, do wicedyrektor 
i powiedzia em te s owa witam Pani  pi knie, a po oczach po-
znaj , e jest Pani z rodziny Platów. I tu pope ni em faux pas. 
Wiedzia em, e dyrektor szko y, Iwona Loroch, jest córk  mej 
szkolnej kole anki, Krystyny z Trochów i kolegi, Józefa Platy. 
Zna em tylko ten fakt, nigdy dot d nie widzia em Pani Iwo-
ny. St d ta fatalna pomy ka, za któr  przepraszam. Obok sta a
Pani dyrektor, przeszli my do gabinetu i w mi ej rozmowie 
opowiedzia em o moich kontaktach z Jej rodzicami.

W sali gimnastycznej zgromadzi a si  m odzie , kibi-
cuj ca zmaganiom swoich kole anek i kolegów, i sami za-
wodnicy. Konkurs poprzedzony zosta  wyst pem szkolnego 
zespo u regionalnego „Brzady”. Pi knie wykonane stroje 
ludowe, w jednolitej formie i wystroju, bez jakichkolwiek 
zb dnych dodatków, tworzy y mi  harmoni . Do tego z we-
rw  i wielk  swobod  wykonane ta ce przy wtórze kapeli 
i chóru zas u y y na wielkie brawa, których widzowie nie 
szcz dzili. Brawo! 

Zacz y si  konkursowe zmagania, do których przyst -
pi a m odzie  ze szko y w Borzechowie, Bytoni, Kleszcze-
wie, Pinczynie i Zblewie. Czteroosobowe zespo y zaj y
miejsca przy stolikach, a prowadz ca konkurs Terenia Krzy-
y ska zadawa a pytania. Ocen  odpowiedzi zaj o si  jury, 

a odpowiednie punkty jedna z uczennic notowa a na tablicy. 
Na pocz tku zawodnicy przedstawili w asne utwory tre ci
nawi zuj ce do swoich miejscowo ci. Chyba najbardziej 
udany wiersz odczyta  ucze  szko y w Kleszczewie. Przy-
tocz  go w ca o ci:

ko, co do mnie trafia o, od pocz tku by o katalogowane i do-
k adnie zapisywane. Pierwsze wpisy s  z 1994 roku. Potem 
ca y ten „kram” wraz ze mn  zosta  przeniesiony do szko y
w Kamionce. Warunki w szkole nie by y luksusowe, ale dba-
li my o wszystko najlepiej jak umieli my. By a te  zawsze 
grupka takich uczniów, która pomaga a mi w czyszczeniu 
i konserwowaniu sprz tów, jak dumnie to nazywali my, na-
szego muzeum.

Tymczasem w Lalkowach, niemal naprzeciwko zabytko-
wego ko cio a marnia a i rozpada a si  stara ku nia. Okreso-
wo w dobie upadku wykorzystywana by a jako „sk adzik na 
wszystko”, gara  na „Malucha”, a pó niej, ju  tyko wal ca
si  rudera, bywa a miejscem ró nych „Pseudo – spotka ”.
Pomys  uratowania tego obiektu zrodzi  si  chyba po raz 
pierwszy jakie  10 lat temu. Spodoba  si  te  so tysowi wsi 
Lalkowy, emerytowanej nauczycielce, Irenie Muszy skiej.
Ale niewielkie by y mo liwo ci finansowe jego realizacji. 
Dopiero, gdy na arenie lokalnej polityki pojawi  si  nowy 
wójt, marzenia zacz y nabiera  realizmu. Wójtowstwo 
w gminie Sm towo Graniczne obj a pani Zofia Kirszensz-
tain. Osoba niezwykle przychylna dzia aniom na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego, energiczna i umiej ca
pozyskiwa  tzw. rodki z zewn trz.

I uda o si ! Dzi ki wsparciu Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Organizacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego w latach 2007-2013 i zaanga owa-
niu rodków Gminy Sm towo Graniczne oraz partnerstwa 
Stowarzyszenia Instytut Kociewski stara ku nia i teren 
wokó  niej zosta y zagospodarowane i tak powsta a w Lal-
kowach: Ku nia – Centrum Kultury Kociewia. Teren wo-
kó  ku ni zosta  bezp atnie przekazany przez Agencj  Nie-
ruchomo ci Rolnych. Jest to jednak dopiero pierwszy etap 
inwestycji. Drugi obejmuje remont domu – ponad stulet-
niego czworaka, u nas nazywamy go „chat  babci Kanio-
wej”. B dzie on zachowany, wraz z ca ym wyposa eniem,
jakie wtedy s u y o mieszka com wsi. Wszystko razem 
na pewno stanowi  b dzie nie lada atrakcj  turystyczn
i historyczn . Ponad tym, na wzniesieniu, w bezpo rednim
s siedztwie, góruje sze setletni gotycki ko ció , z wypo-
sa eniem barokowym i pó niejszym, owiany wspania ymi
legendami ludowymi i oblepiony bogatymi ród ami hi-
storycznymi. Obecnie w ko ciele równie  przeprowadza-
ne s  remonty. G ównym z nich jest wymiana zabytkowej 
dachówki.

4 lipca odby o si  uroczyste otwarcie Centrum Kul-
tury Kociewskiej w Lalkowach. Uroczysto  u wietnili
wspaniali go cie: senator RP Andrzej Grzyb, wicemini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Kazi-
mierz Chy a – wicestarosta starogardzki, dyrektor Agencji 
Nieruchomo ci Rolnych – W odzimierz Olszewski oraz 
prezes Instytutu Kociewskiego Wies aw Warcho . Obiekt 
po wi cony zosta  przez proboszcza parafii Lalkowy, 
ks. Dariusza Nenc .

Dzi  miejsce to mo na zwiedza  codziennie od po-
niedzia ku do pi tku od godz. 9.00 do 17.00. W soboty 
i w niedziele na zasadzie wcze niejszego zg oszenia do 
mnie. Mo na te  pozna  bli ej ycie naszych dziadów 
uczestnicz c w prelekcjach i przygotowanych na ten cel 
przez mnie wyk adach. Jestem dumna, e mój wysi ek nie 
poszed  na marne, e to co z tak  pieczo owito ci  groma-
dzi am i o co przez lata dba am znalaz o wreszcie miejsce 
dla siebie najbardziej odpowiednie. Zach cam do zwie-
dzania. Naprawd  warto!

PALENISKO NIE WYGA NIE
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WOKÓ  REGIONALIZMU

KRYSTIAN SZCZ SNY
Publiczne Gimnazjum 

w Kleszczewie Ko cierskim

Moja Ma a Ojczyzna
Spo ród wszystkich zak tków Polski
Wy ania si  moja Ma a Ojczyzna
Najdro sza na wiecie i najpi kniejsza
Ona w mym sercu jak na ciele blizna 

Bo nigdzie nie ma tyle swobody
Tyle przepi knych krajobrazów natury
Strumienie stawy pe ne czystej wody
Zwierz ta wychylaj  si  z ka dej dziury

Rozleg e pola które w lecie
Wygl daj  jak wielki skarbiec z ota

ki pastwiska polany s  przecie  tutaj
Nie my lisz o miastach i k opotach

Tu równie  wiele domów zamieszkanych
Przez liczne oraz ma e rodziny
W których jak w ka dym innym mieszkaniu
Pl taj  si  cz sto uczu  dziedziny

Raz go ci mi o  innym razem strach
Do wiadczamy równie  rado ci i alu
Tu mog  zawsze odpocz  po dniu
Pe nym wydarze  pracy nawa u

Bo tu od m odo ci buduj  jak mur
Histori ycia ró nymi cegie kami

czy mnie z moj  miejscowo ci  sznur
Trzyma co by o i b dzie przed nami

I cho bym zwiedzi  kilkakrotnie wiat ca y
To nie dam sobie wmówi  wi cej

e mo e na wiecie by  co  pi kniejszego
Ni  moja wie  – ukochane Jezierce

Pytania by y ró ne. Dotyczy y lokalizacji miast w regio-
nie, nazw regionalnych, haftu kociewskiego i poszczegól-
nych przedmiotów codziennego u ytku itp. Zawodnicy wy-
kazali si  du  wiedz  w poszczególnych dyscyplinach. Jury 
pod przewodnictwem Kazimiery Kuziemskiej, nauczycielki 
j zyka polskiego, przyzna o nast puj ce lokaty poszczegól-
nym szko om:

• szko a w Pinczynie – I miejsce, 
• szko a w Bytoni – II miejsce, 
• szko a w Kleszczewie – III miejsce, 
• szko a w Zblewie – IV miejsce,
• szko a w Borzechowie – V miejsce.

Na zako czenie dyrektor Iwona Loroch podzi kowa a
go ciom i zawodnikom za uczestnictwo i wr czy a nagrody. 
Biblioteka szkolna otrzyma a w darze ode mnie trzy ksi -
ki mego autorstwa „Na cie kach wspomnie ” dwa tomy 
i „O tarz papieski d utem stworzony”.

Go mi honorowymi byli: El bieta Glaza – kierownik 
ds. promocji Urz du Gminy Zblewo, ks. Mieczys aw Bizo
– proboszcz parafii pod wezwaniem w. El biety w Pinczy-
nie, Edmund Zieli ski – regionalista, prezes O/Gda skiego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Konkurs na fotografii uwieczni a Anna Polc – nauczy-
cielka, a ca o  przygotowa y: Teresa Krzy y ska i Kazi-
miera Kuziemska – nauczycielki szko y w Pinczynie.

Iwona Loroch, 
dyrektor Zespo u Kszta cenia
i Wychowania w Pinczynie
Fot. Anna Polc

Zespó  regionalny „Brzady” dzia aj cy
przy Zespole Kszta cenia i Wychowania w Pinczynie

Fot. Anna Polc



Do kownik konny
Sprz t rolniczy 
pochodzi
z gospodarstwa 
Jerzego Mielke

Kultywator konny p ozowy
Gospodarstwo rolne Jurand Kolaska 

i Tadeusz Wojta

Grabie konne 
Sprz t rolniczy 

pochodzi
z gospodarstwa 
El biety i Marka 

Motykowskich
ze Sm towa Gr. 

Wystawa eksponatów u ywanych w gospodarstwie domowym we wn trzu
ku ni: lampy naftowe, m ynki do kawy i pieprzu, waga szalkowa, maszynka 
do mi sa, wafelnice, kru e, makutry i kule do ucierania ciasta, kanka ma a

do mleka, czajniki emaliowane oraz strugi, drewniane imad o,
no yce do strzy enia owcy itp.

W starej szkolnej awie
siedz  Kacper Kot owski
i  Dominika Felska. Ogl daj  stary 
elementarz M. Falskiego i dawne 
przybory pi miennicze Centerfuga i kierzanki oraz kosz 

od  butli na wino. W tle r cznie
haftowane kuchenne makatki

Na stole: 
ko owrotek,

drewniane urz dzenie
do wyciskania soków, 
te  syropu buraczane-
go, sito do przesypy-
wania m ki, kaponka 

– dzie a do rozczynia-
nia ciasta chlebowego, 
opata do wyjmowania 
chleba z pieca chlebo-
wego, kierzanka. 
W tle maszyny 
do szycia (Singer i in.)
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Ksi ga Pami tkowa III Kongresu Kociewskiego to 
publikacja wydana przez Urz d Miasta Starogard 
Gda ski, pod redakcj  Miros awa Kalkowskiego. 

Powsta a ona na skutek postanowie  ko cowych Kongre-
su Kociewskiego, który odby  si  w 2005 roku. „Ksi ga”
stanowi zbiór wyst pie , referatów oraz tre ci obrad przed 
– i pokongresowych. Niestety, redaktorowi nie uda o si  do-
trze  do wszystkich referentów, którzy wyst pili ze swoimi 
odczytami podczas III Kongresu Kociewskiego. Niemniej jed-
nak uda o mu si  pozyska  wi kszo  materia ów, dzi ki cze-
mu ka dy mieszkaniec Kociewia mo e dzisiaj zapozna  si
z wynikami dotychczasowych dzia a  lokalnych w adz, orga-
nizacji, spo eczno ci, jak równie  poszczególnych jednostek.

Ksi ga Pami tkowa podzielona zosta a na rozdzia y, 
u o one chronologicznie, pocz wszy od przedstawienia hi-
storii powo ania komitetu organizacyjnego, poprzez zacyto-
wanie tre ci poszczególnych referatów i dyskusji, ko cz c
na przedstawieniu uchwa y III Kongresu Kociewskiego. 

Komitet Organizacyjny III Kongresu Kociewskiego 
zosta  wy oniony na spotkaniu przedstawicieli samorz -
dów i organizacji spo eczno-kulturalnych dzia aj cych na 
Kociewiu, który mia  miejsce w dniach 2-3 listopada 2004 
roku w Tleniu. Szefem zosta  wybrany Jerzy Cisewski. 14 
grudnia tego roku Komitet zdecydowa , e organizatorem 
– koordynatorem III Kongresu Kociewskiego b dzie Fe-
deracja Zwi zków i Stowarzysze  „Kociewska Wi ba”
przy wspó pracy samorz dów miast: Czarna Woda, Gniew, 
Nowe, Pelplin, Skarszewy, Skórcz, Starogard Gda ski,

wiecie i Tczew oraz powiatów starogardzkiego, wieckie-
go i tczewskiego. Na spotkaniu Komitetu w dniu 5 stycznia 
2005 roku na Zamku Gniewskim wy onione zosta y Komi-
tety Problemowe, maj ce zabra  g os na tematy dotycz ce
gospodarki, kultury i edukacji regionalnej oraz turystyki 
i ekologii. Uroczyste rozpocz cie Roku Kociewskiego na-
st pi o 23 stycznia 2005 roku w Tczewie. 

Obrady III Kongresu Kociewskiego odby y si  w dniach 
20-22 pa dziernika 2005 roku w Starogardzie Gda skim,

wieciu i Tczewie. Ich zasadniczym celem by o podsumo-
wanie dzia a  prowadzonych na terenie Kociewia w latach 
2000-2005, jak równie  wytyczenie nowych kierunków 
rozwoju w zakresie gospodarki, ochrony rodowiska, edu-
kacji regionalnej, promocji turystycznej oraz inicjatyw kul-
turalnych i spo ecznych. Ponadto mi dzy innymi ustalono, 
e przedmiotem dyskusji b dzie ukazanie dziedzictwa Ko-

ciewia, utrwalanie to samo ci lokalnej w ród mieszka ców
regionu oraz popieranie wspó pracy pomi dzy samorz dami
a lokalnym ruchem spo ecznym i regionalnym, okre lenie
najistotniejszych problemów spo eczno ci kociewskiej, jak 
równie  wspólna promocja Kociewia. 

20 pa dziernika 2005 roku w Starogardzie Gda skim
w kinie „Sokó ” przy ul. Jana Paw a II nast pi a uroczysta 
inauguracja III Kongresu Kociewskiego. Podczas pierw-

szego dnia obrad poruszone zosta y zagadnienia dotycz ce
gospodarki regionu („Gospodarka – stan obecny. Szanse 
i perspektywy rozwoju Kociewia w Europie”). Referenci 
zwrócili uwag  na aktualne problemy polityki gospodarczej 
Kociewia, podkre lili potrzeb  stworzenia przyjaznego kli-
matu inwestycyjnego, poruszyli kwesti  rozwoju budownic-
twa, adekwatnego do realnych potrzeb mieszka ców oraz 
poparli udzia  banków i innych instytucji finansowych we 
wspieraniu rozwoju regionalnego. 

21 pa dziernika obrady Kongresu Kociewskiego, dotycz -
ce edukacji i kultury regionalnej Kociewia, odby y si  w dwóch 
miejscowo ciach. Kwestie historyczno-kulturalne poruszone 
i omówione zosta y w Nowem nad Wis  w Centrum Kultury 
Zamek. Zgromadzeni mogli wys ucha  referatów traktuj cych
o po o eniu i ludno ci Kociewia, obecno ci czarownic w No-
wem oraz o dawnych diasporach, stanowi cych niegdy  cz
lokalnego krajobrazu. Temat kultury i edukacji regionalnej zo-
sta  omówiony w wieciu w O rodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji przy ul. Wojska Polskiego oraz w Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Che mi skiej 5. Zaprezentowane zosta y mi dzy innymi 
nast puj ce referaty: „Promocja regionu kociewskiego w rod-
kach masowego przekazu”, „Kociewie w poezji”, „Komunika-
ty – Stan kultury i edukacji regionalnej na Kociewiu”. 

Ostatni dzie  obrad Kongresu zosta  po wi cony proble-
mowi ekologii („Ekologia intencj  turystyki na Kociewiu”). 
Imprezy odbywa y si  w trzech miastach: Tczewie, Pelplinie 
i Gniewie. Zwrócono uwag  m.in. na walory turystyczne Ko-
ciewia na tle proponowanych atrakcji europejskich, poruszo-
no problem promocji Polski w wiecie, zreferowano pomys y
zagospodarowania doliny Wis y i Wierzycy, omówiono sys-
tem szlaków turystycznych oraz utylizacji odpadów komunal-
nych. W Tczewskim Centrum Kultury uroczy cie obchodzo-
no jubileusz 20-lecia Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.

Zwie czeniem 3-dniowych obrad Kongresu Kociewskie-
go by a uchwa a ko cowa, która przedstawia a podsumo-
wanie przeprowadzonych rozmów, dyskusji oraz zawiera a
zestawienie problemów, którymi nale a oby si  zaj  w naj-
bli szym czasie.

Ksi ga Pami tkowa III Kongresu Kociewskiego jest 
wspania ym podsumowaniem dotychczasowych prac, pro-
wadzonych przez w adze i organizacje lokalne w latach 
2000-2005. Dzi ki tej publikacji mieszka cy Kociewia 
mog  u wiadomi  sobie jak szybko i dynamicznie rozwija 
si wiat wokó  nich, ich lokalny krajobraz. Jednocze nie
mog  dokona  konfrontacji pomi dzy obietnicami, a rzeczy-
wisto ci , ile punktów z ko cowej uchwa y zosta o zreali-
zowanych, a ile pozosta o zepchni tych na margines. Do
pó ne wydanie Ksi gi pami tkowej pozwala na w a nie tak
retrospekcj , na rozliczenie przeprowadzonych, lub te  nie, 
dzia a , prac, których g ównym celem mia o by  stworze-
nie Kociewia atrakcyjniejszym nie tylko dla turystów, ale 
przede wszystkim dla samych mieszka ców tego regionu. 

MA GORZATA OLCZAK

D ugo oczekiwana
Recenzja Ksi gi Pami tkowej III Kongresu Kociewskiego
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WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEW-

Ksi dz Franciszek Sawicki 
(1877-1952) by  cz owiekiem
zakorzenionym w dwóch kultu-

rach: niemieckiej i polskiej. Urodzi  si
w Godziszewie ko o Tczewa w rodzi-
nie Augustyna nazwiskiem Sawitzky 
i Berty zd. Teitz. By  osob  tragicznie 
rozdartego pogranicza kulturowego, ale 
takie s siedztwo ró nych cywilizacji 

czyni cz owieka o szerokich horyzontach i chroni od jedno-
stronno ci.

Podczas studiów czyta  Herdera, Hegla, Schopenhauera, 
pozna  niemieckie pi miennictwo romantyczne i moderni-
styczne, ale nie wyobra a  sobie dyktatury policyjnej w wy-
daniu niemieckiego nazizmu. Pozna  go osobi cie – jakby 
z oddali – w roku 1935, kiedy to na „Katholikentagu” w Gda -
sku wyg osi  odczyt i krytycznie osadzi  w nim nazistowsko-
socjalistyczne poj cie narodu. Wówczas to prasa hitlerowska 
nie szcz dzi a mu obra liwych epitetów i oskar e . Dopiero 
cztery lata pó niej, we wrze niu 1939 roku zobaczy  z bliska 
innych Niemców, cho  mówili tym samym j zykiem, jakie-
go u ywano w jego rodzinnym domu. „To nie byli ludzie 
z rasy poetów i my licieli, których czyta , czu  i rozumia
ks. Sawicki” – napisa  ks. Janusz Stanis aw Pasierb.

Dla pelpli skiego uczonego by  to cios straszliwy. Ta-
kich Niemców zobaczy  w Pelplinie, dok d powróci  we 
wrze niu 1939 roku wraz z uchod c , ydem z Gda ska, le-
karzem, którego jaki  czas przechowywa  w swoim domu.

A Niemców by o wówczas w Pelplinie wielu. Nosili 
mundury Wehrmachtu, SS, SA. Hilfspolizei, pó niej Schutz-
polizei, na budynku Seminarium Duchownego zawiesili hi-
tlerowsk  flag  (pó niej mie ci a si  tam szko a policyjna), 
zamkn li katedr . W nast pnych latach odbywa y si  w niej 
koncerty organowe dla wojskowych dygnitarzy.

Pod nieobecno  biskupa ordynariusza Stanis awa Woj-
ciecha Okoniewskiego diecezj  rz dzi  mia  biskup sufragan 
Konstantyn Dominik. Kiedy jednak ob o nie zachorowa ,
w ko cu stycznia 1940 roku, wywieziono go do Gda ska,
gdzie zmar  7 marca 1942 roku.

Sytuacja w Pelplinie stawa a si  przera liwa. Pocz w-
szy od 15 pa dziernika 1939 roku rozpocz y si  masowe 
aresztowania wieckich i duchownych mieszka ców mia-
sta. Zamykano ksi y diecezji che mi skiej. 20 pa dziernika
ks. Sawicki wraz z duchownymi kapitu y pelpli skiej otrzy-
ma  wezwanie do stawienia si  w gmachu seminarium. Obec-

ni tam ksi a dowiedzieli si , e s  aresztowani. Skonfisko-
wano im dokumenty osobiste. Akcj  kierowa  miejscowy 
Oberleutnant Helmut Richter i przyby y z Berlina nieustalo-
nego nazwiska major z Sicherheitsdienstu, maj cy obowi -
zek „zaopiekowania si ” bibliotek  seminaryjn  i archiwum 
diecezjalnym. W pracy mia  mu pomaga  ks. Sawicki, który 
do pomocy wybra  sobie trzech pelpli skich duchownych: 
Paw a Glocka, Tadeusza Malinowskiego i Jana Cyrankow-
skiego. Niebawem wszyscy zostali zamordowani.

Przeznaczenie zrz dzi o, e ks. Sawicki nie podzieli  losu 
swoich konfratrów. Prze y  okupacj  i od po owy 1945 roku 
mo na by o znowu zobaczy  jego t g  sylwetk  w czarnym, 
d ugim do kostek p aszczu, pod aj cego do seminarium, by 
zasi  na katedrze w Sali wyk adowej.

Prace w bibliotece i archiwum uko czono z pocz tkiem
listopada 1939 roku. Terror rozszala  si  na dobre. Kano-
ników kapitu y i profesorów seminarium rozstrzelano. 
Ks. Sawicki pozosta  sam. W drodze wyj tku pozwolono 
mu zamieszka  w tutejszej plebanii, a do jego domu przy 
ulicy Kanonickiej, wprowadzi  si  komendant szko y po-
licyjnej, wpierw w stopniu pu kownika, pó niej genera a.
Wiernym udost pniono miejscowy ko ció  parafialny, na-
zywany powszechnie „ko ció kiem”, w którym ks. Sawicki 
zacz  sprawowa  obowi zki duszpasterskie, pe nione do 
ostatnich dni okupacji.

Cz sto wyje d a  ma  „bryczk ” do okolicznych wsi, 
aby udzieli  pos ugi kap a skiej chorym i umieraj cym.
A by o i tak, e w towarzystwie swej gosposi Leokadii, 
zwanej Leo k , pieszo przemierza  kilometry, by chorym 
i samotnym przynie  wiatyk, pociech  i wsparcie. Utworzy
rad  parafialn , pomagaj c  mu w niesieniu pomocy miesz-
ka com, którzy nie otrzymywali znik d wsparcia finansowe-
go. S u y  temu fundusz ko cielny, gromadzony ze sk adek
parafian i dzielony pomi dzy najubo szych – przeci tnie 40 
marek dla jednej rodziny. W tej akcji charytatywnej poma-
gali m.in. nauczycielka Józefa Lisewska, chorali ci: Stani-
s aw Szczypi ski, Ignacy Miszewski, ko cielny Olszewski, 
rze biarz Miko aj Cichosz, p. Burand.

Tutejsza ludno  przywi za a si  do swego proboszcza. 
Wiedzia a, e jest uczonym europejskiej s awy, e g osi
odczyty w zagranicznych i polskich o rodkach naukowych, 
e proponowano mu katedry na uniwersytetach wile skim,

pozna skim, warszawskim i na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, których nie przyj . Wola  Pelplin, czu  si  Ko-
ciewiakiem i Kociewia nigdy nie opu ci .

ZDZIS AW MROZEK

Okupacyjne lata 
ks. prof. Franciszka Sawickiego

W roku 2011 min o 59 lat od mierci pra ata dr. F. Sawickiego. Okoliczno  ta upowa nia do przy-
pomnienia jego sylwetki i dokona . Wybrali my lata okupacyjne, w których pe ni  on obowi zki duszpa-
sterza pelpli skiej parafii.

KONTER
F E K T Y
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Jak wiadomo, j zyk polski by  na Pomorzu zakazany. Ju
w grudniu 1939 roku Gauleiter Albert Forster poleci  znisz-
czy  wszystkie polskie napisy w ko cio ach i na cmentarzach. 
Z pocz tkiem 1940 roku zamalowano na p ytach grobowych 
obu cmentarzy pelpli skich wszystkie polskie napisy, usuni -
to je tak e w „ko ció ku”. Zakazano nabo e stw, kaza , mo-
dlitw i piewu w j zyku polskim. Nabo e stwa odprawiano 
po niemiecku. Ks. Sawicki og osi , e parafianie, nie znaj cy
tego j zyka, nie maj  obowi zku spowiadania si . Tote  pod-
czas ka dej mszy w. udziela  powszechnego rozgrzeszenia, 
tzw. Generalabsolution. Kto jednak zna  j zyk niemiecki, mia
obowi zek spowiadania si .

W ka dy pi tek tygodnia ks. Sawicki prowadzi  w ko cie-
le nauk  religii dla uczniów tutejszych szkó . Katecheza przy-
gotowywa a m.in. do przyj cia I Komunii wi tej. Ten uczo-
ny filozof i teolog trafia  do poziomu umys owego uczniów 
szko y podstawowej. Nauk  metodycznie prowadzi  tak, e
nawet najoporniejsi byli w stanie j  zrozumie . By em jed-
nym z uczniów przyj tych w 1943 roku do I Komunii wi tej.
Ks. Sawicki w asnym kosztem sprowadzi  i podarowa
wszystkim uczniom „Kleine katholische Schulbibel” (ka-
tolicka Biblia dla szkó ), a pó niej tak e katechizm szkolny 
w j zyku niemieckim. W duszpasterstwie i nauce religii spo-
radycznie wspiera  go proboszcz z Nowej Cerkwi, Niemiec ze 

l ska, którego nazwiska nie pami tam. Zna  dobrze nasz j -
zyk, by  nam przyjazny, cz sto go ci  na plebanii pelpli skiej.
Wszyscy otrzymali my od naszego proboszcza kartki zatytu-
owane „Beichtzettel”, tzn. druczki, na których wydrukowano 

poszczególne grzechy, nale a o jedynie w wykropkowanych  
miejscach wpisa  liczb  pope nionych wyst pków i odda
karteczki spowiednikowi w konfesjonale. Po przeczytaniu ich 
otrzymywa o si  rozgrzeszenie.

Ks. Sawickiego pami tam jako cz owieka, który nigdy ni-
kogo nie pot pi . Cz sto powtarza  nam: „Nie s d cie, aby cie
nie byli s dzeni”. Nie straszy  piek em, kar  Bo , wiecznie 
zagniewanym Bogiem, uczy  mi o ci nieprzyjació . Ci gle po-
wtarza : „Bóg jest mi o ci ” (s owa te stale przypomina  nam 
Jan Pawe  II).

Pelpli scy Niemcy odnosili si  do ks. Sawickiego z wy-
ra nym powa aniem. Wiele razy widzia em, jak na ulicy 
spotyka  go niemiecki burmistrz Pelplina, Schlipp. Wita-
j c go, sporo czasu rozmawia  z nim. Kilka razy widzia em
burmistrza opuszczaj cego plebani . Pewnego razu na lekcji 
Heimatkunde (nauka o regionie ojczystym), ucz cy nas nie-
miecki nauczyciel Hasenbusch zapyta  nas, czy znamy nie-
mieckiego (!) profesora Franza Sawickiego, który mieszka 
w Pelplinie. Kilku z nas podnios o r k . Wówczas opowie-
dzia  nam o jego zas ugach dla niemieckiej (!) nauki i kultu-
ry. Niewiele z tego zrozumieli my, ale fakt ten wiadczy , e
miejscowi Niemcy darzyli go uznaniem.

Pelpli ski duszpasterz niekiedy wyje d a  na odpoczy-
nek do bielawskiej le niczówki, a tak e do znajomej rodziny 
w Klonówce. Tam te  przeczeka  dzia ania frontowe w mar-
cu 1945 roku. Nadmie my, i  krótko przed ich zako czeniem
przebywa  w jego plebanii przyby y z Gda ska biskup Karl 
Maria Splett, którego ks. Sawicki zna  z czasów jego studiów 
w Pelplinie (Splett zosta  po wojnie skazany przez gda ski s d
na d ugoletnie wi zienie).

W pami ci zachowa y si  odprawiane w ko ciele pasterki. 
Rozpoczyna y si  o godz. 18.00, gdy  obowi zywa a godzina 
policyjna. Wtedy by y to smutne nabo e stwa. Ks. Sawicki mo-
dli  si  za o nierzy poleg ych na frontach II wojny, a byli w ród
nich tak e pelpliniacy, przymusowo wcieleni do Wehrmachtu. 
W ostatnich latach okupacji pelpli skie rodziny coraz cz ciej

otrzymywa y tragiczne wiadomo ci o mierci swych synów, 
ojców, braci, poleg ych – jak cynicznie pisa  „Der Danziger 
Vorposten” – za niemiecki Vaterland.

Cz sto mo na by o spotka  ks. Sawickiego na miej-
scowym cmentarzu. Zatrzymywa  si  przy grobach zmar-
ych ksi y: Frydrychowicza, Nelkego, Lissa, Pruskiego, 

Ograbiszewskiego, Wojewody, Lewandowskiego (dzi  ju
zaniedbanych). Nierzadko odbywa  krótkie spacery drog
„pod D bin ”. Wyje d a  te  do Gda ska, gdzie spotyka
si  z biskupem Splettem, uczestniczy  w pogrzebie zmar e-
go w 1942 roku biskupa Konstantyna Dominika.

Praca duszpasterska ks. Sawickiego by a intensywna. 
Codziennie odprawia  msz , w ka d  niedziel  i wi ta
trzy razy pod rz d, a po po udniu nieszpory. Udziela  sakra-
mentów, codziennie s ucha  spowiedzi, prowadzi  pogrze-
by. Wszystko to sprawowa  cz owiek 65-letni, schorowany, 
a parafia pelpli ska wraz z okolicznymi miejscowo ciami,
liczy a wówczas ok. 5 tysi cy wiernych. Trzeba te  nad-
mieni , i  w adze okupacyjne nie wyrazi y zgody na zaan-
ga owanie do parafii wikarego.

Swoje ostatnie nabo e stwo czasu wojennego odpra-
wi  w niedziel , 18 lutego 1945 roku. By y to nieszpory 
po czone z drog  krzy ow . Podczas ich trwania niespo-
dziewanie nast pi  nalot bombowy lotnictwa sowieckiego 
na Pelplin. W ko ciele wybuch a panika, ludzie chowali si
pod awkami. Bombardowanie trwa o ok. 5 minut. Wów-
czas to prawdopodobnie niewypa  trafi  w katedr , co wi-
da  do dzi  na sklepieniu wi tyni. Ks. Sawicki przerwa
nabo e stwo i sta  spokojnie w nawie bocznej ko ció ka
do ko ca trwania nalotu. Jego spokój udzieli  si  wiernym. 
Po chwili wyszed  na zewn trz ko cio a, po czym powróci
i oznajmi , e bomba trafi a w budynek mieszkalny, po o-
ony tu  obok dzisiejszej poczty. Uszkodzona zosta a te

cukrownia. Nabo e stwa nie doko czono, ludzie wybiegli 
na ulic  i wówczas zobaczyli my pierwsz  ofiar  nalotu, 
któr  przenoszono w a nie do kostnicy.

Tymczasem front szybko zbli a  si  do granic miasta. 
Bombardowa  by o jeszcze kilka, ale wi kszych szkód nie 
wyrz dzi y. Zniszczeniu uleg o par  budynków przy dzi-
siejszej ulicy Mickiewicza, odbudowanych po wojnie.

Na pocz tku marca silny ostrza  artyleryjski uszkodzi
kilka domków na osiedlu Okoniewo. W ko cu lutego Pel-
plin opu ci y ostatnie w adze niemieckie. 5 marca znisz-
czono dwa mosty na Wierzycy.

7 marca pojawili si  pierwsi czerwonoarmi ci. Na powi-
tanie us yszeli my nieznane nam wówczas s owa: „Dawaj 
czasy”! Nowe zegarki sprawili my sobie znacznie pó niej.

W kwietniu zacz  powstawa  pierwszy polski samo-
rz d w mie cie. Po mszy, odprawionej w niedziel  8 kwiet-
nia przez ks. Sawickiego, na placu przed ko cio em, zacz li
gromadzi  si  mieszka cy, do których przemówi  starosta 
tczewski, a nast pnie pelpli ski duszpasterz, prosz c ich 
o w czenie si  do prac przy uporz dkowaniu miasta i do 
wspó pracy z tymczasowymi w adzami polskimi.

Nie mo na nie patrze  z podziwem na bilans dokona
ks. Sawickiego i plon jego ycia, w którym by o – jak nie-
gdy  napisa  o sobie w swym pami tniku ks. Józef Dem-
bie ski – „rado ci ma o, goryczy du o”.

ród a:
Ks. Janusz St. Pasierb, Ks. Franciszek Sawicki w pami ci

uczniów, „Studia Pelpli skie” 1971. Alojzy M clewski, Pelpli ska
jesie , Gda sk 1971.

S ownik Biograficzny Pomorza Nadwi la skiego, t. IV, s. 148-149 
(has o Sawicki Franciszek). Okruchy wspomnie  autora (Z.M.).
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Piotr Szturmowski urodzi  si  22 lutego 1887 roku 
w wielodzietnej rodzinie w miejscowo ci Czar-
na Woda, na Kociewiu, na Pomorzu. By  synem 

rolnika Walentego i matki Anny z d. gowskich. Dzi ki
rodzicom posiad  nauk  czytania i pisania w j zyku pol-
skim. By o to niezwykle wa ne, bowiem w ko cu XIX 
wieku, pod zaborem pruskim germanizacja z roku na rok 
si  nasila a.

W pierwszych latach ycia Piotr Szturmowski dzie-
li  typowy los syna rolnika (12 ha). Prusk  szko  ludo-
w  uko czy  w Czarnej Wodzie. W latach m odzie czych
du o czyta  literatury polskiej, szczególnie dzie a Sien-
kiewicza i Kraszewskiego. Ch tnie te  si ga  po polsko-
j zyczne gazety i czasopisma np. „Pielgrzym” i „Gazeta 
Grudzi dzka”. Dzi ki temu ukszta towa a si  jego wiado-
mo  narodowa i umi owanie Ojczyzny. Ju  jako 16-letni 
m odzieniec wyg asza  w Towarzystwie Ludowym poga-
danki o literaturze ojczystej. Spo ecznie udziela  si  rów-
nie  w Kó ku Rolniczym.

Nic nam nie wiadomo o edukacji gimnazjalnej Piotra 
Szturmowskiego. By  wi c przygotowywany przez rodziców 
na przysz ego rolnika. Jak ka dy obywatel Rzeszy Niemiec-
kiej odby  s u b  wojskow  w 163. Pu ku Piechoty. Nie le
sobie w wojsku radzi , gdy  dos u y  si  stopnia podoficera 
aspiranta. Cieszy  si  z faktu, i  dane mu „by o ogl da  upa-
dek pot g: niemieckiej i rosyjskiej”.

W wieku 25 lat Piotr Szturmowski o eni  si  (1912 r.) 
z Juli  Szczodrowsk . Z tego szcz liwego zwi zku ma -
e skiego doczeka  si  a  o mioro dzieci, w tym czterech 

synów. Rodzina utrzymywa a si  z gospodarstwa rolnego na 
ojcowi nie ony, w Tomaszewie (13 ha), niedaleko starocy-
sterskiej wsi Pogódki. 

Po wybuchu I wojny wiatowej Piotr Szturmowski zo-
sta  zmobilizowany i skierowany na front. S u y  jako sa-
nitariusz na froncie wschodnim i potem we Francji. Szcz -
liwie unikn  inwalidztwa i mierci. Jak wiadomo I wojna 
wiatowa poch on a wiele milionów ofiar i wielu przypra-

wi a o kalectwo.
Po powrocie z wojny w czy  si  do dzia alno ci spo-

ecznej. Praktyk  polityczn  zaczyna  ca kiem od do u.
W 1919 roku zosta  wybrany jednog o nie so tysem
w swojej wsi. Wznowi  swoj  dzia alno  w Towarzystwie 
Ludowym i Towarzystwie O wiaty Ludowej. Udziela  si
w Kó ku Rolniczym w pobliskich Pogódkach. Niew tpliwie

JAN KULAS

Oddany sprawie polskiej

P. Szturmowski wybija  si  w ród spo eczno ci lokalnej. 
Jego nawo ywania do „zgody i pojednania”, w rozpolity-
kowanym spo ecze stwie, znajdowa y pos uch. Zosta  te
wkrótce wybrany do sejmiku powiatowego. 

W 1919 roku 32-letni Piotr Szturmowski wst pi  do 
Zwi zku Ludowo-Narodowego (ZLN). Wkrótce zorgani-
zowa  ko o tej partii w Pogódkach, zosta  jego prezesem 
i delegatem na zjazdy. Wiele wskazuje na to, e polityka 
sta a si  jego pasj . W maju 1920 roku wzi  udzia  z ramie-
nia ZLN w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Chocia
mandatu poselskiego nie zdoby , ale posiad  pierwsze cen-
ne do wiadczenia polityczne w szerszej skali. W krótkim 
okresie czasu okaza o si , e ZLN jest najsilniejsz  parti
polityczn  na Pomorzu. Ta dominacja endecji na Pomorzu 
utrzymywa a si  przez ca y okres II Rzeczypospolitej.

Dnia 5 listopada 1922 roku Piotr Szturmowski z ramie-
nia ZLN zosta  wybrany na pos a do Sejmu RP, w okr gu
wyborczym nr 29, obejmuj cym powiaty: Tczew, Staro-
gard, Gniew, Ko cierzyna, Kartuzy, Wejherowo i Puck. Na-
turalnie zasiada  w Klubie Parlamentarnym ZLN. Okaza
si  dobrym mówc  i dzia aczem du ego formatu. Z roku na 
rok ros a aktywno  polityczna P. Szturmowskiego. Wzi
mi dzy innymi udzia  w naradzie politycznej (1925 r.) 
z udzia em Romana Dmowskiego w Wielu, u ksi dza pp ka
Józefa Wryczy.

Dzia alno  poselska Piotra Szturmowskiego nie mia a
charakteru przypadkowego. Wiadomo nam, e piastowa
mandat poselski przez trzy kolejne kadencje (po wyborach 
w 1922, 1928 i 1930 r.), a  do roku 1935. Pracowa  w Ko-
misji Rolnictwa. W rolnictwie upatrywa  „najwa niejszy
warsztat pracy”, które w powi zaniu z przemys em, za-
pewni krajowi dostatek. Zajmowa  si  wieloma sprawami 
krajowymi. cznie podpisa  si  pod 128. wnioskami i 63. 
interpelacjami, co wiadczy o jego wysokiej aktywno ci
poselskiej. Bez w tpienia pose  P. Szturmowski by  wy-
bitnym patriot  pomorskim. W wyst pieniu sejmowym 
z 1933 roku mówi , e „Pomorze jest kluczem naszej po-
t gi pa stwowej i naszego istnienia, zarówno pod wzgl -
dem politycznym, jak i gospodarczym”. Pose  Szturmow-
ski by  wra liwy i wyczulony na zagro enie Pomorza. 
Dobrze wyczuwa , e propaganda hitlerowska „zdobywa 
w wiecie coraz wi cej zwolenników, którzy kosztem Pol-
ski chcieliby Niemcom i  na r k ”. Dlatego z takim za-
anga owaniem pi tnowa  agresywn , antypolsk  polityk

Piotr Szturmowski (1887-1939) – Pomorzanin z Kociewia, rolnik, spo ecznik, dzia acz
narodowy, wybitny patriota, trzykrotny pose  na Sejm RP (1922-1935), zamordowany we 
wrze niu 1939 roku. 
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Hitlera. W przemówieniu w Sejmie z dnia 21 marca 1935 
roku mówi  wyra nie o zagro eniu „ca o ci pa stwa pol-
skiego”. W adzom sanacyjnym zarzuca  „bierno  wobec 
wichrze  niemieckich” w czasie zebra  tej mniejszo ci
w Polsce. 

Wybuch II wojny wiatowej i agresja hitlerowska na 
Polsk  przes dzi y o losie wieloletniego pos a polskiego, 
Piotra Szturmowskiego. On sam nie mia  chyba z udze ,
nie rozwa a  te  drogi ewakuacji. Postanowi  bowiem 
pozosta  z miejscow  ludno ci . Znalaz  si  na jednej 
z pierwszych list do aresztowania. Szybko go aresztowa-
no, torturowano i ju  12 wrze nia 1939 roku zosta  bestial-
sko zamordowany przez hitlerowców, w lesie (niedaleko 
Kobyla) pod Pogódkami. 

Po II wojnie wiatowej uda o si  odnale  i ekshumowa
cia o Piotra Szturmowskiego. Upami tniono tak e miejsce 
zbrodni. Zosta  godnie pochowany w zbiorowej mogile na 
cmentarzu parafialnym w Pogódkach. Miejscowa spo ecz-
no  upomnia a si  o swojego bohatera. W 1996 roku jednej 
z ulic w Czarnej Wodzie nadano imi  Piotra Szturmowskie-
go. Z kolei dnia 3 maja 1997 roku Publiczna Szko a Podsta-
wowa w Pogódkach (gmina Skarszewy, powiat starogardz-
ki) otrzyma a jego imi .

Podsumowuj c. Piotr Szturmowski by  z krwi i ko ci
Pomorzaninem. Patriotyzm wyniós  z domu rodzinnego. Po-
mimo skromnego wykszta cenia, jako samouk, doszed  do 
du ej wiedzy i zachowywa  rozs dn  oraz skromn  postaw
yciow . Jako spo ecznik i pose  s u y  z oddaniem Ziemi 

Kociewskiej. P. Szturmowski s u y  Kociewiu, Pomorzu 
i Polsce, tak jak umia  najlepiej. W sumie prze y  jedynie 
52 lata. P. Szturmowski zajmuje wysokie miejsce w ród
parlamentarzystów pomorskich okresu II Rzeczypospolitej. 
W 1939 roku odda ycie za Ojczyzn . Zas uguje na pami ,
szacunek i powszechne uznanie!

Tablica upami tniaj ca Piotra Szturmowskiego, 
znajduj ca si  na murze Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Czarnej Wodzie 

JAN EJANKOWSKI

Nieznani
bohaterowie 

lat wojny i okupacji 
MARIAN WALENTY BANIECKI

urodzi  si  26 stycznia 1904 roku 
w Piasecznie ko o Gniewu, w wie-
lodzietnej rodzinie karczmarza 
Apolinarego i Marii Wi ckow-
skiej. W dniu 28 stycznia 1904 
roku zosta  ochrzczony w miejsco-
wym ko ciele. Rodzicami chrzest-
nymi byli: Franciszek D u ewski
i Benedykta B a ek1.

W latach 1911-1918 ucz sz-
cza  do niemieckiej szko y ludowej 

w Piasecznie. Jego nauczycielem m.in. by  Pawe  Neumann, 
który piaseck  szko  kierowa  do ko ca 1940 roku2. Na-
st pnie uczy  si  w szkole zawodowej w Gniewie, zdobywa-
j c zawód fryzjera.

Mieszkaj c w Tczewie otworzy  salon fryzjerski w Wol-
nym Mie cie Gda sku przy ulicy Korzennej, który prowa-
dzi  do wybuchu drugiej wojny wiatowej. Nast pnie, a  do 
aresztowania, pracowa  jako fryzjer u Niemca w Gda sku.

Dom rodziny Banieckich w Piasecznie tchn  poszano-
waniem tradycji narodowych i to chyba sta o si  przyczyn
jego pó niejszej pracy konspiracyjnej na rzecz utraconej Oj-
czyzny. Wcze nie, wraz z innymi, w czy  si  w nurt walki 
niepodleg o ciowej, dzia aj c jako cz onek ZWZ-AK. Grupie 
konspiratorów przewodzi  Edgar Betlewski – by y w a ciciel
kina „Goplana” w Gdyni. Zadaniem konspiratorów by o le-
dzenie ruchów okr tów Kriegsmarine w portach Wybrze a
oraz to, jakie jednostki budowane s  w stoczni „Deutsche 
Werke”. Skrzynk  kontaktow  by  zak ad fryzjera Francisz-
ka Czajkowskiego w dawnym hotelu polskim „Continental” 
w Gda sku3. Podobna grupa konspirantów pod przewodnic-
twem Mariana Przygodzkiego dzia a a w Gdyni.

Jak wynika z o wiadcze  rodziny – Marian Baniecki 
z ukrycia robi  zdj cia obiektów wojskowych, m.in. w Tcze-
wie i rejestrowa  przerzut wojsk niemieckich przez most 
tczewski4.

Do dzi  dok adnie nie wiadomo, w jaki sposób gesta-
powcom z gda skiej „Leitstelle” (Stenzel, Walter Wuelz 
i Wenzel) uda o si  wpa  na trop siatki E. Betlewskiego. 
Gestapowcy aresztowali Mariana Banieckiego w miesz-
kaniu wcze niej aresztowanego Edgara Betlewskiego (ko-
cio ) 25 czerwca 1942 roku. Jak podaje Alojzy M clewski
w ksi ce „Neugarten 27” w czasie rewizji zarówno u Be-
tlewskiego jak i Banieckiego znaleziono fa szywe karty yw-
no ciowe (...). Karty te by y cennym rodkiem p atniczym,
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w równie skuteczny sposób dezorganizuj cym planowane 
zaopatrzenie mieszka ców niemieckich miast i wsi5. Zatrzy-
manych Niemcy oskar yli o kradzie  planów technicznych 
nowego typu odzi podwodnej. Rozpocz y si  tortury w sie-
dzibie gestapo, przy ulicy Neugarten (obecnie Nowe Ogrody 
w Gda sku).

Aresztowany pó niej (26 VI 1942 r.) Franciszek Czaj-
kowski, wprowadzony na IV pi tro gestapowskiego budyn-
ku, ujrza  przykutego do ciany, s aniaj cego si  na nogach 
Banieckiego, opuchni tego od urazów. Widzia  go wtedy po 
raz ostatni6.

Z aresztowanego wraz z Banieckim jego krewnego 
– m ynarza Teofila Siegmuellera z Lubichowa – „ w sposób  
redniowieczny darto skór . Jeszcze kilka tygodni po zako -

czeniu ledztwa, kiedy ona uzyska a mo liwo  widywania 
go (Teofila – przyp. autora), otrzyma a do prania zakrwa-
wion  bielizn ”7.

Fragment listy skazanych prawomocnym wyrokiem
Najwy szego S du Wojennego w Targan

Odpis wyroku Mariana Banieckiego

Wi zienie w Halle, gdzie Marian Baniecki 
oczekiwa  na mier
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Marian Baniecki wraz z innymi przebywa  w areszcie 
ledczym do pocz tku grudnia 1942 roku, nast pnie w wi -

zieniu (Zuchthaus) w Halle/Saale.
W dniach 12-14 stycznia 1943 roku odby a si  jego kar-

na rozprawa w Najwy szym S dzie Wojennym w Torgan 
nad ab  (STPL.RKA 454/42) za szpiegostwo oraz wspó -
prac  z nieprzyjacielem i przygotowanie zdrady stanu zosta
skazany na kar mierci przez ci cie8.

W oczekiwaniu na mier  przebywa  w celi mierci
w wi zieniu w Halle a  do 11 pa dziernika 1943 roku, kiedy 
to o godz. 1700 wykonano wyrok.

270 dni oczekiwania, w samotno ci, bez kontaktu z uko-
chan  matk , bra mi, siostrami, przyjació mi... Ka dy zgrzyt 
wi ziennego klucza to bolesne wewn trzne stresy, dr enie
serca i nasilaj ce si  poty.

Zgon potwierdzi  lekarz wi zienny dr Loofs. W dniu 
13.10.1943 roku  spalono jego zw oki. Obecnie urna z pro-
chami Mariana Banieckiego spoczywa w grobie nr 386 na 
cmentarzu w Halle9.

W dniu 15 pa dziernika 1943 roku Najwy szy S d Wo-
jenny zawiadomi  p. Mari  Perlik – wdow  po Banieckim, 

Cmentarz straconych w Halle. 
W grobie nr 381 z o ono prochy 

Mariana Banieckiego

zamieszka  w Piasecznie, e jej syn Marian Baniecki nie 
yje10. Rodze stwo Mariana – Stefania, Waleria i Leonard 

zataili przed chor  na serce matk  t  smutn  wiadomo .
Maria Baniecka Perlik w czasie okupacji straci a jesz-

cze dwóch synów: W adys awa Ksawerego Banieckiego, 
ur. 2.12.1899 roku, poleg  w Gda sku 8 kwietnia 1945 
roku; Teofila Perlika, ur. 10.01.1914 roku, zgin  pod I aw ,
o czym pisano wcze niej na amach „KMR”  (nr 4, s.14)11.

Przypisy:
1 Ksi ga chrztów nr 13/1904 – biuro parafialne w Piasecznie. 
2 J. Ejankowski, Zas u eni dla Piaseczna ludzie – Pawe  Neumann,

„Lilia” nr 3/1998.
3 A. M clewski, Neugarten 27, Warszawa 1974, s. 345.
4 Pisemna relacja rodziny Banieckiego w Tczewie, z dnia 2 IX 2001 r.

(w zbiorach autora).
5 A. M clewski, Neugarten 27, s. 345.
6 Tam e, s. 345.
7 Tam e, s. 343.
8 Odpis wyroku z dn. 15 X 1943 (w zbiorach autora).
9 Kserokopia listu Michaela Viebiga przes anego do dra Siegmunda Liet-

za zam. w Niemczech (10 III 2011), dot. danych o M. Banieckim.
10 Zawiadomienie z dnia 15 X 1943 r. (odpis);
11 Pisemna relacja najbli szej rodziny z dn. 2 XI 2001 r.
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Pawe  Grzonka, dzi  jest mi 
o wiele bli szy, ni  w chwi-
li, gdy pisa am o nim pierw-

sze informacje. Dzi  nie jest notatk ,
wspomnieniem. Dzi  nabra  ludzkie-
go kszta tu i wymiaru. By  przy mnie 
poprzez swoj  córk . Poprzez jego 
tragedi  i tragedi  jego rodziny widz
zy, ból, bezsilno  tych wszystkich in-

nych. Kr  przy mnie, nauczycielce, z pogodn  twarz
we mgle za wiatów, czekaj c na modlitw ... modlitw
o spokój duszy. Czy jak Szczepan, pierwszy m czennik,
ostatnimi s owy kierowali pro b  za swoich oprawców do 
Boga: „Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu, bo nie wiedz
co czyni ...”? A je li ich my li kr y y przy rodzinie, przy 
onie i dzieciach, przy rodzicach i rodze stwie zachowu-

j c na wieczno  wizerunek najbli szych, drogich twarzy? 
Nasi M czennicy, Pierwsi M czennicy... a tyle jeszcze mo-
gli zrobi , tyle dokona ... Odeszli, tragicznie, gwa townie
przerwano ich marzenia i ycie...

Pawe  Grzonka, ju  nie jest tylko pami tkow  tablic
umieszczon  na murze by ej szko y w Le nej Jani i zapisem 
w szkolnej kronice pod dat  18 czerwca 1961 roku, ju  ma 
twarz. To m ody cz owiek, kochaj cy m  i troskliwy ojciec. 
W pami ci zachowa y si  sceny z codziennego ycia, tego, 
zanim znikn ...

Z niezwyk  dok adno ci  opowiada pani Krystyna 
o ca ym wystroju i umeblowaniu przyszkolnego mieszkanka. 
O swoich w nim obowi zkach – dok adnym cieraniu ku-
rzy ze inkrustowanego sto u i stolików. I o tym, jak siada a
z siostr  ojcu na kolanach, by ws uchiwa  si  w równomierne 
tykanie przyk adanego do ucha jego zegarka. Jeszcze wtedy 
nie wiedzia a, ile czasu odmierzy ukochanemu tatusiowi...

Pami ta a, e dba  o porz dek. Pewnego razu wróci
do  pó no z nauczycielskiej konferencji. Dzieci ju  spa-
y, ale pozostawi y po sobie rozrzucone ubrania. Obudzi  je 

wi c, by ka de pouk ada o swoje rzeczy. 
„Wcementowa  na podwórku do ek do wody, by my mo-

gli latem si  pluska ”. Ostatnie szcz liwe zdj cie, zrobio-
ne latem 1939 roku. Jeszcze razem: „...tatu , mamusia by a

pi kn  kobiet , Lidka – moja starsza siostra, ja i maluchy...
Z nimi to ju  inna, smutna historia... O tym mo e pó niej”.

W domu by o ich rodze stwa czworo. Dwoje m odszych
zmar o. Latem 1939 roku rodzina prze y a tragedi  – nie 
uda o si  uratowa  Jerzyka. A Danka zmar a ju  w Tucho-
li, u dziadków... „Ale to ju  by o po tym jak tatu  znikn .
Tamtego dnia, kiedy wyjecha ... nie wiem... zrobi  to jako
cichaczem, eby my si  nie martwili. Ja mia am 8 lat, Lidka 
10. Pytali my, dlaczego taty nie ma...”. G os si amie, trud-
no powstrzymywa zy...

„Którego  wrze niowego dnia Niemcy wysadzili ka-
pliczk  przy szkole. By a ca kiem inna jak ta, która teraz 
stoi. By a pi kna”. Z tej kapliczki drobny kawa ek figurki 
Matki Boskiej niczym naj wi tsza relikwia przechowywa-
ny by  przez pani  Grzonka, a teraz przez jej córk . Wi-
dzia am go i trzyma am w d oni... Pani Krystyna tak bar-
dzo by chcia a, eby tamta stara kapliczka „wróci a” na 
swoje miejsce. 

Potem musieli ucieka  przed aresztowaniem i wywie-
zieniem do obozu. ona Paw a, W adys awa, równie  by a
nauczycielk . Na tej posadzie zatrudniona by a w Rudnie, 
ale czy pracowa a te  w Le nej Jani tego, niestety, pani 
Krystyna ju  nie pami ta. O aresztowaniach ostrzeg a ich 
jaka  miejscowa Niemka. „Szkoda, e nie zapami ta am
jej nazwiska. Podobno j  potem zabili z innymi Polaka-
mi, ale nie wiem na pewno”. Nie czekali. Spakowali to 
co najpotrzebniejsze. I jeszcze kilka zdj  i rodzinnych 
pami tek, talizmanów odchodz cej przesz o ci... Poszli do 
rodziny, do Tucholi.

Danusia zachorowa a, chyba na szkorbut. Babcia leczy a
to s on  wod  ze ledzi, ale ona nie chcia a ni  p uka  ust. 
Zmar a. „Pyta y my, dlaczego taty nie ma...”. 

W czasie wojny by o ci ko. Ca y czas ukrywali si
w Tucholi i rodziców mamy. Mama dzia a a w konspira-
cji. Do ko ca wierzy a, e m yje. Nie by o adnej in-
formacji o jego losach. Ostatni i jedyny list dosta a kilka 
dni po aresztowaniu. Pisa  w nim, e „jest razem z inny-
mi przetrzymywany w obozie w m ynie” (w Skórczu). Ci 
inni, to nauczyciele wiejskich szkó  w okolicach Skórcza. 
Wiadomo, e przetrzymywano ich, mo e potem, w tzw. 

REGINA KOT OWSKA

Ludzkie ycie, ludzkie losy...

Pisa am o „Okoliczno ciach aresztowa  i mierci nauczycieli gminy Sm towo Graniczne” z racji któ-
rej  kolejnej rocznicy wrze nia 1939 roku, by odda  cze  tym, którzy zgin li, bo byli Polakami; by raz 
jeszcze przywo a  pami  o barbarzy stwie i ludziach, którym dane by o zmierzy  si  z nim w tych nieludz-
kich czasach. róde  by o niewiele, a w pami ci miejscowych czas zatar  ju  wiele faktów, miesza osoby, 
wydarzenia…

Jednym z tych, którym przysz o y  w tych nieludzkich czasach by  Pawe  Grzonka, nauczyciel i kie-
rownik szko y w Le nej Jani. Pozna am go bli ej, dzi ki spotkaniu i wspomnieniom jego córki, Krystyny 
Glema.
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obozie przej ciowym w zabudowaniach tartacznych nie-
daleko stacji kolejowej w Skórczu. To miejsce by o du o
lepsze dla zbrodniczych zamiarów hitlerowskich. Na ubo-
czu pozwala o mordowa  bardziej anonimowo. Przynajm-
niej wtedy tak my leli.

Od „strasznie kwa nego chleba” mia  bole ci o dko-
we. Prosi  wi c o chleb i troch  mas a, no i o y k . Prosi  te
o myd o i r cznik. Musia a jeszcze wtedy istnie  mo liwo
odwiedzenia wi niów, bo zwróci  uwag , e Oelbergowa 
( ona Mariana Oelberga, kierownika szko y w Lalkowach), 
przywioz a ko dr , wi c b dzie im obu cieplej. Wymienia 
nazwiska innych odwiedzaj cych: Kosecka, Rogaczewska. 
Kosecka podobno stara a si  o wstawiennictwo za nimi 
Konkola (Kunkela)... Konkol Otton by  w a cicielem ma-
j tku w Le nej Jani. Bior c pod uwag , zapewne nieznane 
pani Koseckiej, sympatie dla NSDAP i Hitlera, z udne to 
musia o by  wstawiennictwo. A te kilka s ów skre lonych
napr dce o ówkiem na niewielkiej kartce, sta y si  testa-
mentem… Zapewnia  jeszcze, by czeka  a  wróci, prosi ,
by o niego si  nie „k opota ”, ciska  wszystkich. Prosi  te ,
by Ma gosia – siostrzenica, która przebywa a u nich w Le-
nej Jani, pozosta a a  do jego powrotu. By  nauczycielem, 

humanist , wierzy  w cz owieka, sprawiedliwo , chcia
y ... Czy si  ba ?

Nikt nie przedstawi  im, tam zgromadzonym, zarzutów 
winy. Nie by o s du, procesu. Nie by o mowy, tylko wy-
rok… Wyrok, który zapad  du o wcze niej, jeszcze zanim 
zostali aresztowani. „Ekshumacja chyba nie by a dobrym 
pomys em” – zamy la si  pani Krystyna. 

Na zdj ciu z ostatniej konferencji nauczycielskiej w Tucholi w sierpniu 
przed rozpocz ciem roku szkolnego 1939/40…, który si  nigdy nie rozpocz …

Jeszcze s  wszyscy, pe ni si  i optymizmu, wiary w swoje spo eczne pos annictwo…
Tym trudniej by o im poj  mechanizm zbrodni, masowego mordu. 

Kto jeszcze dzi  rozpozna twarze tych ludzi, by nada  im imiona i nazwiska. 
Jest w ród nich Pawe  Grzonka, Marian Oelberg, pan Wawczak, Anna Wojnerowicz – ciocia Hanka, 

a pozostali…?

Nota biograficzna, 
cho  nie encyklopedyczna notatka

Pawe  Grzonka urodzi  si  17 listopada 1899 roku. 
W 1927 roku wzi lub w ko ciele w Cekcynie z W ady-
s aw  Wojnerowicz. Udziela  go ksi dz rodzinny. Tego dnia 
w tym samym ko ciele stan a na lubnym kobiercu równie
siostra W adzi. Przed zawarciem ma e stwa Pawe  Grzon-
ka pracowa  w szkole Mi dzy czu, bo ta nazwa widnieje 
na szkolnej po ó k ej fotografii nad rokiem 1925/26. Potem 
w Rudnie. Tam urodzi a si  Lidka. Pani Krystyna urodzi a
si  w 1931 roku ju  w Le nej Jani. Tego dnia kuzyn Józek 
Czaplewski zdawa  matur . Przyjecha . Wspomina  kiedy
te odwiedziny i s owa ojca „... Widzisz urodzi a mi si  druga 
córka. Ju  widz , jak tu kiedy  zaczn  przychodzi  zi cio-
wie...” pozosta e rodze stwo ma równie  le noja sk  me-
tryk . Mija y dni, miesi ce i lata, dzieci ros y. „Wyjada am
miód, chodzi am i wyjada am. Pami tam sygna  z wie y
mariackiej – s ysza am go, jak wraca am z ko cio a w Ko-
cielnej Jani – w g o nikach radia” – wspomina pani Krysty-

na. On ci gle by  kierownikiem i nauczycielem miejscowej 
szko y. A potem nagle spad  wrzesie  roku ’39. Którego
dnia wezwano go na posterunek andarmerii w Skórczu. 
Nie mówi  o tym. Potem nagle znikn ..., by ju  nigdy nie 
wróci . Pozosta a na zawsze niczym niewype niona pustka. 
A jesieni  obchodzi by czterdzieste urodziny... Pani W ady-
s awa nigdy nie wysz a powtórnie za m .

Nadesz a Polska Ludowa. Rodzina bardzo si  wzajem-
nie wspomaga a. Po ekshumacji w Szp gawsku, sta o si
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jasne, e tatu  i m  nigdy nie wróci. Do dzi  cz sto odwie-
dzaj  to miejsce, a ju  zawsze 1 listopada, na Wszystkich 

wi tych. W tych zbiorowych mogi ach spoczywaj wi ci
– nauczyciele, ksi a, prawnicy, lekarze, chorzy – zwykli 
wi ci ludzie...

yje jeszcze najm odszy brat matki pani Krystyny. Bar-
dzo wspiera  siostr  i jej dzieci po wojnie. O pani Krystynie 
cz sto powtarza , e jest „nie yciowa”, a pouczaj c jej na-
iwno  mia  zwyczaj mawia : „Och, gdyby  nie by a córk
twojego ojca...”. Czemu tak przy nich trwa ? Tajemnica tkwi 
w jednym zdaniu: „Nigdy nie zapomn , jak dosta em pierw-
sze y wy od twojego taty”.

Dalsze powojenne losy rodziny

Lidka uko czy a Akademi  Ekonomiczn  w Pozna-
niu. Jej m  Mieczys aw by  in ynierem „u Cegiel-
skiego”. Zmar .

Pani Krystynie ze szko  by o trudniej. Nale a a do po-
kolenia „g o nych”, mia a wi c problemy z UB. D ugo pró-
bowa a dosta  si  na studia. Za ideologiczn  niezgodno
z doktryn  ludowego pa stwa ostemplowano jej wiadec-
two. Wtedy pomóg  jej dyrektor szko y...” przypomn  so-
bie jego nazwisko, bo wiele mu zawdzi czam” – mówi pani 
Kystyna. Doradzi  by „zgubi ” to wiadectwo i og osi  jego 

Zdj cia ze szkó , w których pracowa  Pawe  Grzonka. Czy kto  jeszcze rozpozna te twarze. 
Czy uda im si  jeszcze nada  imiona?...

zagini cie. Dosta a duplikat i dopiero wtedy mog a zdawa
na studia. Posz a na medycyn . Uko czy a j  w 1959 roku. 
Pracowa a jako lekarz internista w szpitalu, a potem przez 
bardzo d ugi czas, a  do emerytury, jako kierownik w przy-
chodni w Poznaniu, „prawie ca e ycie w jednej przychodni” 
– znów si  zamy la... Wysz a za m . M , pan Glema, by
znanym pozna skim onkologiem. Ju  nie yje.

„Teraz porz dkuj  swoje ycie”

Po cioci Hance pani Krystyna dosta a w spadku do-
mek w Tucholi. Dni wi c biegn  jej pomi dzy Po-
znaniem a Tuchol . Zaledwie przyjecha a pierwszy 

raz, jeszcze nie zd y a si  rozpakowa , gdy okradziono 
z cz ci pami tek jej samochód. Z odziej zabra  bezcenn
dla niej pami tk  po rodzicach – Matk  Bosk  z wieczn
lampk . Obrazek wisia  zawsze nad ó kiem rodziców. Za-
brali go, gdy uciekali z Le nej Jani. Przetrwa . Ukrad  go 
kto  – barbarzy ca bez przesz o ci i przysz o ci...

„Pytali my, dlaczego taty nie ma…”
Mówi c za H. Bordeaux’em: prosty i niepozorny, co-

dzienny obowi zek uszlachetni ycie jej i jej bliskich.

Wykorzystano zdj cia – pami tki rodzinne p. Krystyny 
Grzonka-Glema.
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Prasa lokalna to ten komponent okre lonego syste-
mu prasy, który mo emy wyodr bni  w oparciu 
o jego zawarto  tematyczno-problemow , doty-

cz c  przede wszystkim licznych przejawów ycia i funk-
cjonowania lokalnych spo eczno ci.

Wspomniane determinanty wyznaczaj  z kolei szcze-
gólne funkcje owej prasy, które – jak stwierdza Franci-
szek Bujak – „powinny by  nie tylko wyrazem swoistych 
w a ciwo ci i istotnych warto ci regionu, ale mie  na celu 
podniesienie poziomu ycia kulturalnego, spo ecznego
i gospodarczego na tle jego w a ciwo ci przyrodzonych 
i etnicznych”1.

W segmencie czasopism lokalnych – regionalnych 
„Kociewski Magazyn Regionalny”, realizuj c kompetent-
nie, profesjonalnie i rzetelnie wspomniane zadania (funk-
cje), wypracowa  stosunkowo wysok  pozycj , staj c si
nie tylko wa kim no nikiem informacji bie cych oraz 
ich komentatorem, ale równie  „pasem transmisyjnym” 
dziedzictwa kulturowego. Pisa  o tym onegdaj ciekawie na 
amach charakteryzowanego czasopisma (tj. „Kociewskie-

go Magazynu Regionalnego”) prof. Wiktor Pepli ski, do-
konuj c skrupulatnej analizy wp ywu czasopi miennictwa
pomorsko-kociewskiego na kszta towanie wiadomo ci re-
gionalnej2. Aby jednakowo  poszerzy  analiz  zawarto ci
(w szerokim tego s owa znaczeniu) przekazów i komunika-
tów zawartych oraz transmitowanych przez to czasopismo, 
nale y dokona  chocia by cz ciowego uj cia statystycz-
nego – ilo ciowego wybranych czynników.

I tak w latach 1986-1992 i 1995-2007, tj. w ci gu 18 
lat, na amach „Kociewskiego Magazynu” ukaza o si
ca 1750 publikacji, a do 2010 roku ca 2000. Przewa a a
w nich problematyka historyczna: dotyczy o jej a  776 
tekstów, w tym 412 z zakresu historii regionalnej – co sta-
nowi cznie 44,4% zawarto ci tre ciowej „Magazynu”. 
Drugim, znacz cym nurtem publikacyjnym czasopisma 
by y teksty literackie i paraliterackie, a tak e memuary-
styczne, si gaj ce liczby 359 czyli ponad 21% wszystkich 
zamieszczonych w nim tekstów. Kolejne miejsca w owym 
liczbowym „rankingu” zajmuj  artyku y z dziedziny sze-
roko rozumianego ruchu regionalnego – jest ich 137, co 
stanowi 7,7% wszystkich publikacji. Tym e wielko ciom
liczbowym dorównuj  publikacje po wi cone kulturze, 
o wiacie i sztuce (134, tj. 7,7% zawarto ci tre ciowej)
oraz – na nieco ni szej pozycji – tre ci tycz ce etnografii 
i etnologii (103 pozycje, czyli 5,8% ca ej zawarto ci tre-
ciowej. Szczegó owo przedstawiane zagadnienie obrazu-

je poni sze zestawienie:

ANDRZEJ ROMANOW

Ilo ciowa i jako ciowa analiza 
zawarto ci tre ciowej

Kociewskiego Magazynu Regionalnego

1. Historia – 44,45
2. Literatura memuarystyka – 21,4%
3. Regionalistyka – 7,7%
4. Kultura, o wiata i sztuka – 7,7%
5. Ró notematyczne – 7,7%
6. Etnografia – 5,8%
7. Religia – 1,8%
8. Kwestie j zykowe – 1,6%
9. Kwestie wydawnicze – 0,9%

10.  Turystyka – 0,8%
11.   Gospodarka – 0,2%.

Oczywi cie spo ród wy onionych powy ej zespo ów
tematycznych wydzieli  mo emy bardziej szczegó owe
grupy problemowe, ró ni ce si  indywidualnym uj ciem
danego zagadnienia, rodzajem i gatunkiem dziennikarskie-
go przekazu, a nawet ekspresj  samego komunikatu. 

W analizowanym okresie a  30% tekstów zamiesz-
czanych na stronicach czasopisma wysz o spod pióra 
6 autorów, a mianowicie: Romana Landowskiego – 11%, 
Andrzeja Grzyba – 6%, Kazimierza Ickiewicza – 5%, Ry-
szarda Szwocha – 4,5%, Marii Paj kowskiej-Kensik – 2% 
oraz Józefa Milewskiego – 1,5%. Pozosta e 70% zawarto-
ci tre ciowej „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, 

to w wi kszo ci twórczo  autorów okazjonalnych, nie-
kiedy blisko zwi zanych i zaanga owanych w rozlicznych 
dziedzinach ruchu regionalnego, b d  wspó pracuj cych
z Redakcj  wybitnych naukowców. Ich profesja to przede 
wszystkim szeroko pojmowane: historia i archeologia, 
a tak e j zykoznawstwo. Wspomniana problematyka, cz -
sto poruszana na stronicach „Magazynu”, wskazuje zara-
zem tematyczne preferencje publikowanych w nim tre ci.
Redakcja dba a tak e o merytoryczny aspekt publikacji. 
St d te  wspomniana wy ej wspó praca ze znanymi i ce-
nionymi badaczami, e wymienimy profesorów: Józefa Bo-
rzyszkowskiego, Edwarda Brez , Andrzeja Bukowskiego, 
Konrada Ciechanowskiego, Wies awa D ugok ckiego, Jo-
wit  K ci sk -Kaczmarek, Tadeusza Linknera, Józefa Mi-
lewskiego, ks. Anastazego Nadolnego, Wac awa Ody ca,
Mari  Paj kowsk -Kensik, Wiktora Pepli skiego, Jerzego 
Tredera, Henryka Samsonowicza, B a eja liwi skiego.
Wi kszo  z nich, to reprezentanci pomorskiego (g ównie
gda skiego) rodowiska akademickiego.

W ci gu 22 lat edycji, tj. w latach 1986-1992 i 1995-
2011 „Kociewski Magazyn Regionalny” drukowany by
w 6 oficynach. Pocz tkowo (7 pierwszych numerów) 
w Zak adach Graficznych w Gda sku, pojedyncze egzem-
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plarze odbito w gda skich Zak adach Graficznych „El-graf” 
oraz w zak adzie W&P Us ugi Poligraficzne (Waszkiewicz 
Edward i Paner El bieta) s.c. w Malborku. Najcz ciej druk 
„Magazynu” zlecano Wydawnictwu Diecezjalnemu „Ber-
nardinum” w Pelplinie, a ostatnio Zak adom Graficznym 
im. Józefa Czy ewskiego w Tczewie. Wspomniane zmiany 
drukarskich oficyn warunkowa a aktualna sytuacja finanso-
wa Wydawnictwa, d cego, co zrozumia e, do uzyskania 
mo liwie najni szej odp atno ci za druk.

Sytuacja ekonomiczna Wydawnictwa (którym od 1986 
do 1992 r. by  Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wy-
dawnicza Tczewskiego Domu Kultury, a od roku 1995 do 
chwili obecnej: ten e Kociewski Kantor Edytorski, funk-
cjonuj cy ju  jako Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, kiero-
wana przez Urszul  Wierycho) rzutowa a te  na wysoko
nak adu poszczególnych numerów, charakteryzuj cego si
spor  stabilno ci , chocia  z up ywem lat przejawiaj cego
dostrzegaln  tendencj  spadkow , o czym informuje ni-
niejsza tabela:

Numer
Rok

1-9
1986-
1992

 10 
1992

 11/12-35
1995-
2001

 36 
2002

 37-63
2002-
2008

 64- 72
2009 do 
chwili

obecnej

Nak ad  2500  2000  1000  1300  1000  600

Ow  stabilno  zapewnia y te  po cz ci dotacje in-
stytucji samorz du terytorialnego i niektórych lokalnych 
przedsi biorstw. Finansowego i materia owego wsparcia 
udzieli o i udziela wydawnictwu „Kociewskiego Magazy-
nu Regionalnego” przede wszystkim municypium Miasta 
Tczewa, a tak e okazjonalnie Starogardu Gda skiego, Pel-
plina, Skarszew, wiecia nad Wis , Czarnej Wody3, samo-
rz dy gminne Lubichowa, Osiecznej, Subków, jak rów-
nie  Komitet Obchodu 650-lecia Nadania Praw Miejskich 

wieciu nad Wis  oraz Fundacja im. Stefana Batorego 
w Warszawie. Pomoc finansowa takich przedsi biorstw jak 
Zak ady P yt Pil niowych w Czarnej Wodzie, Pomorska 
Fabryka Dro d y w Tczewie i „Romar” Trade Co. (Hur-
townie) w Opaleniu obok subwencji municypalnych, umo -
liwi a w 1995 roku wznowienie zawieszonej na prawie 
3 lata edycji omawianego czasopisma. Nie bez znaczenia 
dla ekonomiki i kwestii wydawniczych tczewskiej oficyny 
i Redakcji „Magazynu” by o, niestety, równie  incyden-
talne, zobowi zanie burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, 
Andrzeja Stanucha, do rocznego zakupu 200 egzemplarzy 
czasopisma w celu „…jego rozpowszechniania i promocji 
w jednostkach organizacyjnych gminy”4.

Problemy finansowe wp ywa y i wp ywaj  te  nadal na 
obj to  stronicow  poszczególnych numerów czasopisma. 
I tak w latach 1986-1992 oscylowa a ona w granicach od 12 
do 15 arkuszy drukarskich, tj. od 96 do 120 stronic. „Ma-
gazyn” z lat 1995-1999 nie powróci  ju  do swojej dawnej 
obj to ci, ukazuj c si  ówcze nie jako 6 – 8,5 arkuszowe 
wydanie (50 – 68 stronic). W latach nast pnych (od 2000 
roku) wielko  ta ustabilizowa a si  na tyle, e do dnia dzi-
siejszego si ga 6 arkuszy drukarskich (48 stron).

Wa nym zagadnieniem wi cym si ci le z aspektem 
organizacyjno wydawniczym, czyli ekonomik  wydaw-
nictwa, s  równie  problemy tycz ce analizy kosztów pro-
dukcji czasopisma. Kwestia owa znajdowa a si  w centrum 
uwagi Redakcji i Wydawnictwa „Kociewskiego Magazynu 

Regionalnego”, o czym wiadczy po wi cona tym e spra-
wom publikacja. Otó  wynika z niej, i  przy nak adzie 2500 
egzemplarzy, czytelnicy – nabywcy pokrywali zaledwie 32 
do 80% rzeczywistego kosztu jednego egzemplarza czaso-
pisma5. St d sukcesywny wzrost ceny pisma, determino-
wany rosn cymi kosztami technicznymi (koszty druku).

Jak wspomniane wy ej problemy kszta towa y si
w pierwszych latach edycji „Magazynu” obrazuje zamiesz-
czone ni ej zestawienie:

Numer
pisma

 Ca kowity
koszt

nak adu
w z

 Koszt 
rzeczywi-

sty jednego 
nru w z

 Cena 
sprzeda y
jednego

nru
w z

Przybli ona
kwota ze 
sprzeda y
nak adu

w z

Przybli-
ony

deficyt
w z

  I  775828  310  140  350000  425828

 II  566739  227  180  250000  316739

 III  1114578  446  180  250000  864678

 IV  1396638  559  200  500000  896638

 V  1543806  618  200  500000  1043806

 VI  2377707  951  300  750000  1627707

ród o: „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 7 z 1989 r., s. 108.

Powy sza, z konieczno ci zaw ona analiza ilo ciowa,
pozwala jednakowo  na sformu owanie nast puj cej konklu-
zji: „Kociewski Magazyn Regionalny” móg  ujrze wiat o
dzienne oraz wypracowa  odpowiedni profil, dzi ki zaanga-
owaniu lokalnego rodowiska intelektualnego i prokulturo-

wej polityce g ównie tczewskiego municypium rozumiej -
cego i spiesz cego z wszechstronn  pomoc  tej ze wszech 
miar po ytecznej inicjatywie6. Umiej tne zjednywanie przez 
Redakcj  czasopisma znanych autorów – naukowców, dzia-
aczy regionalnych, odpowiedzialnych pracowników licz-

nych agend terytorialnego samorz du, zaowocowa o zró -
nicowan  problemowo, interesuj c  zawarto ci  tre ciow
„Magazynu”. Lecz wiod c  rol  w wypracowaniu formu y
pisma i utrwaleniu pozycji na lokalnym rynku czytelniczym 
mia  bez w tpienia zespó  redakcyjny oraz jego „venerabilis 
inceptores” w osobach Romana Landowskiego (d ugolet-
niego redaktora naczelnego), Józefa Golickiego, Andrzeja 
Grzyba, Romualda Wentowskiego i Józefa Zió kowskie-
go, aktywnych dzia aczy Towarzystwa Mi o ników Ziemi 
Tczewskiej i Towarzystwa Ziemi Kociewskiej.

Wspomniani dzia acze, a zarazem cz onkowie redakcji 
i doskonali znawcy lokalnych, regionalnych problemów tak 
w skali mikro jak i makrospo ecznej, wyznaczyli te  pod-
stawowe zadania czasopisma. By y nimi przede wszystkim 
dzia ania w sferze ogólno informacyjnej, edukacyjno-wy-
chowawczej, integracyjnej, spo eczno-politycznej i kultu-
rotwórczej. Dzi ki nim „Kociewski Magazyn Regionalny” 
ju  wkrótce sta  si  istotnym sk adnikiem regionalnej kul-
tury i tradycji oraz swoistym katalizatorem prac podejmo-
wanych w celu utrwalenia i rozwoju tych e dziedzin ycia
spo ecznego.

O problemach zwi zanych z funkcjonowaniem „Maga-
zynu” w latach 1986-1995 pisa  onegdaj na amach tego
czasopisma (o czym ju  wspomniano) prof. Wiktor Pepli -
ski. W owym czasie redaktorem naczelnym „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego” pozostawa  (do 2007 r.) Roman 
Landowski – ceniony animator i organizator ycia spo ecz-
no-kulturalnego na Kociewiu, a jednocze nie do wiadczony
dziennikarz – publicysta, poeta i prozaik. To w a nie jego 
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bliska wspó praca z koneserem kociewskiej problematyki, 
równie znanym publicyst , regionalist , poet  i pisarzem 
Andrzejem Grzybem, stanowi a w owym czasie »spiritus 
movens« wielu znacz cych inicjatyw kulturotwórczych 
podejmowanych w kociewskim regionie. Owo „twórcze 
wspó dzia anie” przy aktywnym wsparciu miejscowych 
(kociewskich) rodowisk inteligenckich rozumiej cych po-
trzeb  „kulturalnego renesansu” na Kociewiu, decydowa o
te  dostrzegalnie o wysokim poziomie merytorycznym za-
warto ci tre ciowej „Kociewskiego Magazynu Regional-
nego”. „Magazyn”, jako rezultat oddolnej, spo ecznej ini-
cjatywy, ju  od pierwszych lat edycji znacz co odró nia
si  od wi kszo ci funkcjonuj cych ówcze nie lokalnych 
czasopism powsta ych z inicjatywy PRL-owskich w adz
i „uprawiaj cych” na swoich amach swoist  „publicy-
styczn  cepeliad ”. Czasopismo, tj. „Kociewski Magazyn 
Regionalny”, chc c utrzyma  si  na rynku czytelniczym 
i spe ni  oczekiwania adresatów – odbiorców, odszed  od 
owego narzucanego odgórnie wzorca, staj c si  rzeczywi-
stym informatorem, cznikiem, kronik ycia codzienne-
go i memuarem czasów przesz ych.

Nakre lone wy ej badania ilo ciowe wykaza y, e to 
w a nie problematyka historyczna by a i jest nadal wiod -
cym nurtem tematycznym na amach „Magazynu”. Prze-
wa a historia regionu: a mianowicie dzieje poszczególnych 
miejscowo ci le cych na Kociewskiej Ziemi, biografie 
wspomnieniowe zas u onych dla regionu ludzi oraz histo-
rie kociewskich rodów. Wszystko to przedstawione profe-
sjonalnie, szeroko, na tle dziejowych zasz o ci epoki. 

W mojej ocenie na szczególn  uwag  zas uguj  tu obra-
zy z dziejów miejskiego i wiejskiego osadnictwa na Kocie-
wiu. B d c nawet „niewielkimi kamyczkami” w dziejowej 
mozaice tej e krainy, z czasem stan  si  niezwykle po-
mocnym materia em w opracowaniu Historii Kociewskiej 
Ziemi. A materia  ów obejmuje rozleg y obszar poznawczy: 
od dokumentowanej badaniami archeologicznymi „prehi-
storii”, poprzez redniowiecze, czasy nowo ytne po okres 
najnowszy, do wspó czesno ci. W kr gu zainteresowania 
redaktorów „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” oraz 
wspó pracuj cych z pismem okazjonalnych autorów zna-
laz o si  prawie 30 wiosek i miast Kociewia. Zrozumia e,
e gros uwagi po wi cili oni najwi kszym, a zarazem wy-

ró niaj cym si  bogactwem przejawów ycia spo ecznego,
aglomeracjom kociewskiej krainy, takim m.in. jak: Tczew, 
Pelplin, Nowe. Niewiele w przedstawianym okresie pisano 
natomiast o Gniewie7 – mo e dlatego, e jak odnotowano 
w jednym z internetowych „forum”: „…z t  to samo ci
kociewsk  w Gniewie i okolicy jest kiepsko…”.

Analiza wszystkich nurtów problemowych zwi zanych
z pi miennictwem historycznym, jakie pojawiaj  si  na 
amach „Magazynu”, wykracza poza zakres niniejszego 

opracowania. Tote  pragn  zasygnalizowa  jeszcze tylko 
dwa istotne motywy historycznych zasz o ci przywo ywa-
ne na stronicach czasopisma. To przede wszystkim wspo-
mniany ju  obszerny dzia  biograficzno-memuarystyczny, 
obecny w ka dym niemal e numerze pisma, w wi kszo ci
odkrywaj cy nieznane dot d czytelnikom fakty, przypomi-
naj cy i upami tniaj cy sylwety zas u onych dla regionu 
ludzi. Podobnie jak w latach 1986-2000, równie  i pó niej
wi kszo  opracowa  zwi zanych z tym e tematem doty-
czy a reminiscencji z czasów II wojny wiatowej.

 Istotna warto  poznawcza owych materia ów powo-
duje, i  jawi  si  one niekiedy jako ród o historyczne, 

wa kim komponentem opisu dziejowego, umo liwiaj c
poznanie dziejowych zasz o ci, nie odnotowywanych cz -
sto w materia ach urz dowych.

Podobn  rol ród a historycznego pomocnego w re-
konstrukcji wydarze  i odtworzenia funkcjonuj cych
w lokalnym spo ecze stwie idei, wzorców i warto ci, czyli 
wprost – stopnia wiadomo ci spo ecznej, stanowi  publi-
kacje tycz ce zagadnie  ruchu regionalnego. S  one swo-
istym kalendarium, swoistym „raptularzem” ycia organi-
zacyjnego na Kociewiu. 

Tak  sam  funkcj  pe ni  zawarte w „Magazynie” prze-
kazy – komunikaty – informacje z dziedziny etnografii, 
etnologii, kultury i sztuki. Równie znacz ce miejsce znaj-
dowa y i znajduj  na „magazynowych stronicach” teksty 
literackie, a w ród nich równie  i te pisane w kociewskiej 
gwarze. Prócz literackich dokona  tak znanych twórców 
jak Andrzej Grzyb, Roman Landowski, Stanis aw Skierko, 
ks. Franciszek Kamecki czy Zygmunt Bukowski, Redakcja 
czasopisma promowa a i promuje te  prozatorskie i po-
etyckie debiuty sprzyjaj c tym samym aktywizacji regio-
nalnych rodowisk twórczych. 

Informacyjno-promocyjne funkcje „Magazynu” nie 
ograniczaj  si  do przedstawionych wy ej zagadnie . Na 
jego amach znajduj  te  miejsce niekiedy obszerne omó-
wienia i recenzje najnowszych publikacji – tak ksi ek jak 
i artyku ów – zwi zanych z regionem. Wyra ane, formu o-
wane w nich krytyczne nieraz opinie s  niezb dn  form
„kontroli i nadzoru” publikacyjnych inicjatyw oraz doko-
na  lokalnych wydawnictw.

 Je li ju  wzmiankuj  o funkcjach kontrolnych „Ma-
gazynu”, to nie mog  pomin  opinii jego Redaktorów 
przedstawiaj cych i oceniaj cych efekty pracy lokalnych 
municypiów czy w adz gminnych na rzecz spo ecze stwa
Kociewia. Opinii wskazuj cych te rezultaty b dnych de-
cyzji, które wymagaj  natychmiastowej ingerencji albo te
inicjuj c takie, które s  niezb dne dla poprawy ju  funk-
cjonuj cych, licznych aspektów ycia codziennego.

Swoistym komentatorem spo eczno-politycznym by y
w „Magazynie” felietony redaktora naczelnego Romana 
Landowskiego „Z redakcyjnego biurka”. Celne uwagi, 
g boka refleksja, cz sto nie pozbawiony ironii komentarz 
bie cych wydarze , to charakterystyczne „przymioty” 
owych „panaredaktorowych” przemy le . Ten wypraco-
wany i zaakceptowany przez czytelników profil pisma 
uleg  cz ciowo zmianie po mierci Romana Landow-
skiego w 2007 roku. Nowa redaktor naczelna czasopisma, 
Pani Halina Rudko, zachowuj c dotychczasowy, „spo ecz-
no-kulturalny” profil „Magazynu”, zapowiedzia a, e „od-
chodzi od tematu bie cej polityki”, bo „nie potrafi dzieli
si  wiedz  na temat polityki w taki sposób, jak to czyni
(…) poprzednik (…), który na ywo reagowa  na bie ce
zjawiska spo eczno-polityczne kraju”8.

W kontek cie wspomnianych wy ej tematycznych 
„ogranicze ”, poszerzono teraz zakres realizowanych 
na stronicach „Magazynu” funkcji „regionalno-eduka-
cyjnych”. „Redakcja chcia aby otworzy amy naszego 
kwartalnika wszystkim mi o nikom regionu Kociewia 
– szczególnie ludziom m odym, gotowym do podj cia prób 
w dziedzinie poezji, jak równie  reporta u i publicystyki” 
– deklarowano w przes aniu do czytelników9.

Sygnalizowany charakter pisma zaakceptowany przez 
jego Rad  Programow , przetrwa  bez istotnych modyfika-
cji, do chwili obecnej. „Kociewski Magazyn Regionalny” 
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pozosta  wa nym, a w niektórych wypadkach 
jedynym ród em kronik , zwierciad em y-
cia kulturalnego i organizacyjnego w regio-
nie. W mojej ocenie ten w a nie charakter 
zamieszczanych w nim publikacji, ich wier-
no  opisywanej rzeczywisto ci, staranno
dokumentacyjna, sprawia, e czasopismo 
w pe ni realizuje podstawowe zadania me-
diów – w konkretnym wypadku w a nie pi-
sma „regionalno-edukacyjnego”. Tote  obok 
tekstów informacyjnych, poszerzaj cych
wiedz  czytelników o problemach nurtuj -
cych ich zbiorowo , na amach „Magazynu” 
spotykamy cz sto teksty publicystyczne. Ich 
podstawowym zadaniem, o czym wiadczy
lektura owych artyku ów, jest interpretacja 
przedstawianych wydarze  oraz funkcje per-
swazyjno-wychowawcze.

Realizuj c cele, zadania „Magazynu” 
jako czasopisma regionalnego, autorzy za-
mieszczanych w nim tre ci wyzyskuj  te
takie gatunki dziennikarskie, jak reporta ,
esej, felieton czy wywiad. Pojawiaj  si
równie  teksty, które mo na okre li  mia-
nem „dziennikarsko-literackich”.

Znacz cym „dope nieniem” owych ró -
noproblemowych publikacji jest bogaty ser-
wis ilustracyjny. Wizualne komunikaty „Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego” przede 
wszystkim dokumentuj , obrazuj  opisywa-
n  rzeczywisto  ale równie  przypominaj
wybrane, minione wydarzenia, a b d c „za-
kodowanym” niejako przekazem, zmuszaj
czytelnika do refleksji. Wielo , ró norod-
no  i jako  zawarto ci tre ciowej „Maga-
zynu” oraz rzetelne realizowanie wyznaczo-
nych – nakre lonych onegdaj przed pismem 
zada  – funkcji, umiejscawia je, moim zda-
niem, w czo ówce regionalnych czasopism 
Pomorza. Wielka te  w tym zas uga Redak-
cji, Wspó pracowników i Korespondentów 
oraz Rady Programowej kwartalnika, jak 
równie  wydawcy, tj. Kociewskiego Kantoru 
Edytorskiego.

Przypisy:
1   Zob.: F. Bujak, Czym winny sta  si  „Gronie”?,

„Gronie”, nr 3 z 1938 r.
2 W. Pepli ski, Wp yw czasopi miennictwa pomor-

sko-kociewskiego na kszta towanie wiadomo ci
regionalnej, cz. I, „Kociewski Magazyn Regio-
nalny”, nr 13-14 z 1995 r., s. 9-11; cz. II, ibidem, 
nr 15 z 1995 r., s. 5-7.

3 Zob.: „Kociewski Magazyn Regionalny” nr 15 
z 1996 r., s. 2, art. Z redakcyjnego biurka. I znowu 
co  zawiod o?

4   Ibidem, nr 2/61 z 2008 r., s. 2.
5   Ibidem, nr 7 z 1989 r., s. 108.
6  Ibidem, nr 15 z 1996 r. loc. cit.
7   Wyj tek stanowi tu warto ciowe opracowanie Jana 

Ejankowskiego z lat II wojny wiatowej, pt. Krwa-
wa Kociewska Jesie  na ziemi gniewskiej, cz. I 
– IV, „Kociewski Magazyn Regionalny”, nry 1/64 
z 2009 r. – 4/67 z 2009 r.

8   Ibidem, nr 4/59 z 2007 r., s. 2.
9   Ibidem, loc. cit.

KRYSTYNA BRODNICKA

Grzyby

Gdy na jarz binach zaczyna y barwi  si  owoce, w ród drzew i ga-
zi wierka  m ode ptaki przelatuj ce nie mia o z ga zi na ga ,

domagaj ce si  od rodziców po ywienia, a le n  muzyk  zajmo-
wa y si wierszcze i owady, w Borach Tucholskich zacz y pokazywa  si
pierwsze grzyby. Ludzie zamykali cha upy i z koszami p dzili do lasów.

Grzyby to owoce ziemi – dar natury, za który nie trzeba p aci . Zbie-
ranie ich to wielka frajda. Ka dy mia  swoje zak tki, o których nie mówi
nikomu. Poza tym – cisza, spokój, ywiczne zapachy, wierkanie ptaków, 
jaka  niecodzienna wi to  ka dego ustronia, pozwalaj ca zapomnie
o codziennych troskach i k opotach. Las to plaster miodu, uspokajaj cy
balsam dla um czonej duszy, to pot ga, która tworzy, gra, piewa, to religia 
pradawna, której nic dorówna  nie zdo a. W lesie cz owiek jest male kim
u amkiem wszech wiata, drobnym jak py , a tak mu z tym dobrze, jak nig-
dzie na wiecie. Bo tam czuje si  Boga, twórc  nieba i ziemi.

Ludzi ogarn a jaka  zaciek o , op otki cha up sta y opustosza e, nig-
dzie nie wida  dzieci ni zwierz t, tylko kury leniwie grzebi ce w piasku, 
szukaj ce ziarna.

Wieczorem objuczeni koszami i siatkami wracali do swych domów, 
jak ptaki do gniazd. Grzyby by y na obiad, wieczór i niadanie, nie by o
czasu na przyrz dzanie innych potraw.

Wieczorami grzyby by y oczyszczane, sortowane do suszenia, goto-
wania, sma enia, marynowania itd.

Cz sto przychodzi a do nas ciotka, która ci gn a mnie na swoje 
grzybne wyprawy. Mia a swoje tajemne zak tki, po ród których stawa a
nagle, rozgl da a si  uwa nym okiem i wo a a…

– Ten, ten, ten, i ten jest mój.
Wara by o schyli  si  po grzyb wskazany przez ni . To by o jej króle-

stwo. Wszystkie grzyby w zasi gu oczu by y jej, a oddala  mi si  od siebie 
nie pozwala a. W krótkim czasie nape nia a wielki kosz borowikami, kur-
kami, ma lakami, podgrzybkami, itd. Ja przynosi am do domu tylko tyle 
grzybów, ile trzeba by o dla naszej rodziny na kolacj .

Gdy przychodzi a do nas, umawiaj c si  na grzybobranie w nast pnym
dniu, buntowa am si .

– Nie id  jutro na grzyby.
– A czymu? – pyta a.
– Bo wszystkie grzyby s  ciotki, a moje adne. Co b d  chodzi

z pustym koszem!
– A co ja za to mog , e ty ich nie widzisz?
– Ledwie krok zrobi  w stron  grzyba, ju  ciotka krzyczy, e to jej. 
Namawiana jednak przez mam , sz am z ni  dla wi tego spoko-

ju, zabieraj c ma y koszyk. Traktowa am grzybobranie jak mi y spacer. 
Ciotka mia a warsztat drzewny, ca e dnie siedzia a w kurzu i ha asie, to-
te  taki wypad na grzyby by  dla niej czym  niezwyk ym, jednak nie lu-
bi a chodzi  po lesie sama. Prowadzi a mnie gdzie  po jakich  chaszczach 
i oczeretach, gdzie dot d nigdy nie by am. Dobrze jednak zna a te miejsca.

Ja z siostr  te  mia y my swoje grzybne zak tki, do których nie za-
biera y my nikogo i sk d wraca y my z pe nymi koszami. Mama suszy a
grzyby na zim  – na zup  i do sosów, gotowa a je i marynowa a. Ale nie-
stety – ka dy czas si  ko czy, grzybobrania te .

Las stawa  si  powoli cichy i zadumany, pod stopami zacz y chrz ci
mchy i zio a, a z drzew zacz y opada  li cie...

Legendy i opowiadania 
kociewskie
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Wed ug Romana Landowskiego (Kociewski Maga-
zyn Regionalny) jest to tytu  licz cego si  na Ko-
ciewiu czasopisma wydawanego przez Kociewski 

Kantor Edytorski1. Periodyk powsta  z inicjatywy dwóch 
organizacji regionalnych – Towarzystwa Mi o ników Ziemi 
Tczewskiej i Towarzystwa Mi o ników Ziemi Kociewskiej 
(Starogard Gda ski). Seryjna publikacja dotycz ca Kociewia 
mia a trudny pocz tek, najpierw jej rejestracja spotka a si
z odmow  „czynników nadrz dnych”. Prezydentowi Tczewa, 
Czes awowi Glinkowskiemu uda o si  jednak powo a  Ko-
ciewski Kantor Edytorski w 1985 roku. Grupa inicjatywna 
czasopisma to: Józef Golicki, Roman Landowski, Ryszard 
Szwoch, Romuald Wentowski, Józef Zió kowski. W 1986 
roku region doczeka  si  swojego kwartalnika2. Od pierwsze-
go numeru redaktorem naczelnym by  Roman Landowski, od 
57 (nr 3/2007) czasopismo prowadzi Halina Rudko.

W „Bedekerze kociewskim” czytamy: Kociewski Ma-
gazyn Regionalny sta  si  wychowawc  wielu regionalistów 
i jest podstawowym ród em wiedzy dla wielu nauczycieli 
i innych mi o ników kultury rodowiskowej, a jednocze nie
gromadzi autorów o kulturotwórczych ambicjach. Wypromo-
wa o grono dobrze zapowiadaj cych si  m odych poetów. 
Zdoby o te  uznanie w ród przedstawicieli rodowiska na-
ukowego Pomorza. Znane nazwiska to – prof. Józef Bo-
rzyszkowski, prof. Andrzej Bukowski, prof. Tadeusz Link-
ner, prof. Jerzy Treder, dr Zdzis aw Mrozek, prof. Ryszard 
Kukier. Najstarsze dzia y – Lektury naszych przodków / Re-
ga  regionalny / Gadki po naszemu / W kuchnii i przy stole 
/ Konterfekty / Nasze promocje. „KMR” nale y do wysoko 
ocenianych pism regionalnych. Wida  w nim sta  trosk
o poziom merytoryczny i popraw  szaty graficznej. 

Mam przyjemno  od pocz tku by  przy „Kociewskim 
Magazynie Regionalnym”. Na bie co czytam zamieszczo-
ne w nim artyku y, do wielu wracam. W gazycie je napi-
sane / stoi – mówiono cz sto u nas, zak adaj c, e skoro 
o tym kto  pisze, to musi by  „co  na rzeczy”, cho d ieb-
ko prawdi abo ji ca a… We wznowionych gadkach „Kubi 
z Pinczina”3 te  znajdujemy wymowne pytanie: Co tu stoi 
w ti gazycie?

Du  cz  tekstów w „KMR” stanowi  formy publicy-
styczne. „S ownik terminów literackich”4 podaje: Publicy-
styka – wypowiedzi na aktualne w danym momencie tema-
ty polityczne, spo eczne, kulturalne itp.; pos uguj  si  one 
rodkami perswazyjnymi i zmierzaj  do czynnego oddzia-
ywania na opini  publiczn . Publicystyka stanowi jedn

z podstawowych form dzia alno ci dziennikarskiej, ró ni si
od informacji, e nie przekazuje tylko w obiektywnej formie 
wiadomo ci o faktach, ale je na wietla z przyj tego punktu 

widzenia, komentuje, wyja nia. Kiedy  zajmowa y si  tym 
traktaty polityczne. Obecnie funkcj  te spe nia nie tylko pra-
sa, ale te  inne media, jak radio, telewizja, Internet. Niekiedy 
forma publicystyczna znajduje si  na pograniczu gatunków 
literackich, przyk adem mo e by  esej. W ciekawej publicy-
styce literackiej znajdujemy prace krytyczne, których celem 
nie jest opis dzie a literackiego, lecz przedstawienie sposobu 
i zakresu jego oddzia ywania na bie ce ycie literackie.

Podstawowe formy publicystyczne to – artyku  i felieton. 
Artyku  jest wypowiedzi , w której wywód podporz dkowa-
ny jest wyra nie sformu owanym tezom. Cechy gatunkowe 
artyku u nie s ci le sprecyzowane, mo e by  nim esej, roz-
prawa krytyczna lub naukowa.

Szczególn  rol  w czasopi mie spe nia artyku  wst pny, 
zwany cz sto wst pniakiem; znajduje si  na eksponowanym 
miejscu, zgodny jest z lini  polityczn  instytucji, której or-
ganem jest czasopismo. Okre la jej stanowisko w ró nych
kwestiach.

Popularn  form  publicystyczn  jest felieton, który ma 
swobodny charakter i cz sto pos uguje si  literackimi rod-
kami ekspresji. Dotyczy aktualnych wydarze , problemów, 
lecz nie musi by  programowym, uporz dkowanym komen-
tarzem do nich. Zawiera swobodne dywagacje, cz sto nie-
pozbawione zabarwienia sarkastycznego. Od eseju ró ni si
mniejszym rozmiarem i aktualn  problematyk .

W latach 2005-2010, czyli od III Kongresu Kociewskie-
go do IV Kongresu ukaza o si  20 numerów „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego”. Jak ju  wcze niej wspomnia-
am, do drugiego numeru 2007, redaktorem naczelnym by
p. Roman Landowski, który pisa  artyku y wst pne, pod-

pisuj c je najcz ciej – Od Redaktora. W trzecim numerze 
z tego roku znajdujemy artyku  pod wymownym tytu em
„Wi cej nie napisze”. Obok fotografii p. Redaktora frag-
ment wiersza Wis awy Szymborskiej Kto  tutaj by  i by  / 
a potem znikn  /i uporczywie go nie ma (Nic dwa razy). 
Wst pny tekst zako czono s owami: Zadaniem redakcji jest, 
by pracy Romana Landowskiego nie zniszczy  i jak najlepiej 
kontynuowa  Jego dzie o, zachowuj c w ten sposób pami
o Nim. Ogólnie by  to numer przypominaj cy du  strat
i okre laj cy zobowi zania dla tych, co pozostali.

W czwartym numerze KMR (2007) pierwszy raz Halina 
Rudko wyzna a w artykule wst pnym: Przypad a mi rola pe -
nienia obowi zków redaktora naczelnego po tak wspania ym
i wszechstronnym cz owieku, jakim by  mój wieloletni szef 
– Roman Landowski. Dalej wyzna a, e nie b d  to ju  takie fe-
lietony wst pne, cho  od Mistrza wiele si  nauczy a. Kiedy  te 
artyku y ukazywa y si  w cyklu „Z redakcyjnego biurka”, a od 
2000 roku pt „Od redaktora”, w których Autor ywo reagowa

MARIA PAJ KOWSKA-KENSIK

Wa ne co stoi napisane 
czyli o publicystyce w Kociewskim Magazynie Regionalnym

w latach 2005-2010

Przedstawiamy Czytelnikom referat, wyg oszony w dniu 25 wrze nia 2010 roku 
podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. 

Biesiada odby a si  pod has em „Reporta e i eseje historyczne 
– publicystyka na Kociewiu”. Prof. Maria Paj kowska-Kensik
omówi a zawarto  „KMR” pod wzgl dem publicystycznym. 

WOKÓ  IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO
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BIESIADA LITERACKA

na bie ce zjawiska spo eczno-polityczne w kraju. H. Rudko 
z pokor  wyzna a: Na tym trzeba si  zna , R. Landowski by
w tej kwestii perfekcjonist  – potrafi  uszczypliwie, a zarazem 
subtelnie skrytykowa  polityczne dzia ania rz dz cych.

We wspomnianym numerze jest te  zapowied  otwar-
cia am kwartalnika dla wszystkich mi o ników regionu, 
szczególnie ludzi m odych, gotowych do pisania reporta y, 
zamieszczania poezji. Redakcja zaprosi a te  do wspó pracy
sta ych korespondentów. W numerze 1 z 2008 roku znaj-
dujemy tekst „Od redaktora” podpisany przez H. Rudko. 
W nim dobra wiadomo , e wspó prac  podj  samorz d
Skarszew, pó niej do czy  te  Pelplin. Wa n  informacj
by a tu zapowied , e rok 2008 og oszony zosta  Rokiem 

u aw, co po Roku Kociewskim i Kaszubskim (nast pnym)
musia o ucieszy  regionalistów. W ród zapowiedzi „wst p-
niaka” jest szczególna zach ta, by zwróci  uwag  na artyku
„Czym jest Kociewie i czy istnieje?”

W kolejnym numerze KMR (3/2008) redaktor H. Rudko 
prezentuje poszczególne artyku y z zach t  do ich lektury. 
Natomiast w numerze 4/2008 znajdujemy wykaz g ównych
imprez z kociewskiej jesieni. Bez w tpienia zalicza si  do 
nich I Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego, Bie-
siada Literacka w Czarnej Wodzie oraz Zaduszki zorgani-
zowane w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej 
Wis y w Tczewie, po wi cone w a nie R. Landowskiemu. 
Innym regionalistom, ludziom niepospolitym z Kociewia 
po wi cono Zaduszki zorganizowane w Starogardzie Gda -
skim przez Ko o Naukowe „Mozaika”. Wspomniano tu te
laudacj  ksi ki R. Landowskiego „Tczew w czasie i prze-
strzeni”, w wykonaniu Andrzeja Grzyba. Omawiany artyku
wst pny ma form  sprawozdania dokumentuj cego, e jed-
nak sporo na Kociewiu si  dzieje. 

W pierwszym numerze z 2009 roku znowu przywo u-
je si  posta  R. Landowskiego. Halina Rudko przypomina 
Jego motto: Najwa niejsze, by w twórczo ci swojej lad
ziemi najbli szej zostawi . I zostawi lad g boki i trwa y. 
Jego ró norodne dokonania cz sto s  obecne w rozmaitych 
formach pomna aj cych kultur  regionu. Przyk adem wspo-
mnianym w tek cie jest p yta „Szukaj c róde ” rejestruj ca
wykonanie tekstów R. Landowskiego przez zespó  Ajagore. 
Autora „Bedekera kociewskiego” nazywa si  najbardziej 
kociewskim z Kociewiaków.

W nast pnym numerze znalaz a si  zapowied  kolejnego 
Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landow-
skiego oraz informacja o obchodach 750-lecia lokacji miasta 
Tczewa. Najwi ksze na Kociewiu miasto upomnia o si  o ko-
rekt  przekazu o pocz tku II wojny wiatowej. Zgroza wojen-
na zacz a si  tu wcze niej (o 4 minuty) ni  na Westerplatte.

Ostatni numer z 2009 roku podejmuje wa ny temat 
– Czy IV Kongres Kociewski jest potrzebny? I tu przeko-
nuj ca perswazja: Podj te na dotychczasowych kongresach 
wnioski i postulaty do czego  zobowi zuj . Winni my kon-
tynuowa , pomna a  dorobek przodków i utrwala  go dla 
potomnych, umacnia  wiar  w rozwój Kociewia. Nasz re-
gion obfituje walorami turystycznymi, historycznymi oraz 
kulturowymi, wi c mamy si  czym pochwali . Nie mamy si
czego wstydzi . Z powy szym artyku em wst pnym kojarzy 
si  zamieszczona w Internecie wypowied  Andrzeja Grzyba 
– „Jak si  ma Kociewie”.

W 2010 roku redakcja KMR, przypominaj c uchwa y
III Kongresu Kociewskiego, zamie ci a postulat – kongres 
jest najlepsz  okazj  do popularyzowania regionu kociew-
skiego. W nast pnym numerze znajdujemy omówienie 
przebiegu IV KK w Tczewie, czemu towarzyszy gorzka re-
fleksja, e debaty by y zbyt krótkie, aby dog bnie omówi
temat i opracowa  za o enia do dalszych dzia a . Mieszane 
uczucia budzi a te  niska frekwencja osób, które powinny 
interesowa  si  histori  i kultur  Kociewia. Smutkiem napa-

wa stwierdzenie: Edukacja regionalna jest dzisiaj taka, jacy 
s  nauczyciele. To oni przecie  s  kluczem do wychowania 
regionalnego.

Na ko cu artyku u znalaz a si  wzmianka, e pewn  po-
ciech  mo na znale  w artykule Andrzeja Grzyba stanowi -
cym syntez  dzia a  regionalistów. Wobec powy szego, w a-
nie w Roku Kongresowym warto (podczas kolejnej Biesiady 

Literackiej w Czarnej Wodzie) wróci  do artyku ów wst p-
nych R. Landowskiego, by przypomnie  jak ten wybitny re-
gionalista reagowa  kiedy  na zjawiska mi dzy kongresami, 
jak anga owa o go bie ce ycie polityczno-spo eczne.

W  1. numerze 2005: „Anarchia w cyrku” okre li  sytu-
acj  polityczn  star  formu  – im gorzej, tym lepiej. O roz-
czarowaniu i krytycznym os dzie sytuacji wiadcz  s owa:

ledz c transmisje z obrad, a szczególnie z dyskusji, ma si
wra enie, e wyst puj  tam onglerzy, iluzjoni ci, magicy, 
ekwilibry ci, treserzy dzikich zwierz t, komedianci… Tyle 
s ów z pola semantycznego „cyrku” musi budzi  niepokój 
zatroskanych spo eczników o kszta t naszej demokracji, któ-
ra nie mo e zamieni  si  w prawo do chamstwa, szyderstwa, 
kuglarstwa. I tu wymowny apel Redaktora – Módlmy si , by 
ta forma ustrojowa nie dotar a do ma ych ojczyzn.

W kolejnym numerze kwartalnika (2/2005) dobitnie 
brzmi sam tytu  artyku u wst pnego: „Arogancji elit – nie!”. 
Autor snuje tu refleksje nad przyczynami odmowy akcep-
tacji dla traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej przez 
Francuzów i Holendrów, którzy razem z RFN, W ochami,
Belgi  i Luksemburgiem nale eli do pierwszych cz onków
organizacji. Zdaniem R. Landowskiego problem tkwi w bra-
ku poszanowania to samo ci i tradycji narodowych, a trak-
tat jest za obszerny i „nazbyt skomplikowany.”

W artykule KMR (3/2005) pt. „K opoty z demokracj ”
znalaz  si  ciekawy wywód o demokracji bur uazyjnej, któ-
ra – zdaniem Redaktora – pasuje do polskich przekszta ce .
Okaza o si , e prawa narodu maj  charakter formalny, ogra-
niczone s  gwarancje obywatelskie, wszystko dostosowuje 
si  do potrzeb elit rz dz cych.

Ostatni numer KMR w 2005 zaczyna si  od artyku u
„Gor cy czas”, chodzi o o temperatur  kampanii wybor-
czej. R. Lewandowski snuje gorzkie refleksje, e pojawiaj
si  ci gle tylko nieco „odnowione figury” dzia aj ce w sta-
rym stylu. Odnosi si  te  do „partii moherowych beretów” 
i „welurowych kapeluszy”. Na tym tle lepiej wypad  obraz 
III Kongresu Kociewskiego. Redaktor naczelny przypo-
mnia , e ko czy si  Rok Kociewski, którego og oszenie
by o wa nym wydarzeniem. Podkre la te  20-lecie Kociew-
skiego Kantoru Edytorskiego i 50 numerów „KMR”.

Kontynuacj  krytycznej oceny mamy w kolejnym nu-
merze, o czym wiadczy ju  sam tytu  artyku u – „Zabawa 
w pa stwo”. Autor okre la wprost – Jest znowu kabaretowo 
i farsowo z tragicznym zabarwieniem. To taki komediodramat.

Przedstawicieli w adzy pyta (2/2006) „Kiedy b dzie
normalnie?” Redaktor przypomina nadzieje wielu – mia o
by  przecie  lepiej i zgodniej, szczególnie po mierci Jana 
Paw a II, która mia a przywróci  rz dz cym rozs dek. Ko-
lejn  okazj  na zmian  postaw stawa a si  wizyta papie a
Benedykta XVI.

W nast pnych kwartalnikach coraz bardziej wida  w ar-
tyku ach wst pnych rozgoryczenie Romana Landowskiego. 
Narasta rozczarowanie, wi c pisze wprost – Zach anni, nie-
omylni, jadowici (KMR 3/2006); z refleksji po wyborach po-
wstaje tytu  – „Samorz dy czy partio-rz dy” i ostre zdanie: 
Polska nie jest partyjnym folwarkiem, (KMR 4/2006).

1/2007: „Kwestia przyzwyczajenia”
Roman Landowski zacz  od przys owia – przyzwycza-

jenie jest drug  natur , pó niej wymieni  gro ne zjawiska:
– wojna na teczki,
– zatarcie ró nic mi dzy tym, co tajne a co jawne,
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Nasze promocje– „na ka dy temat mo na powo a  komisj  od spraw...”,
– pi kne s owa s  tylko wyznacznikami partyjnych 

nazw...
Wniosek Redaktora: Trzeba si  po prostu do tego przy-

zwyczai . No i koniecznie trzeba posi  umiej tno  rozró -
niania prawdy od g upoty.

2/2007 (ostatni!): Artyku  wst pny bardzo ciekawy dla 
j zykoznawcy. Autor omawiaj c „najnowsze dziwol gi”,
stwierdzi , e ka da epoka historyczna czy polityczny okres 
pozostawiaj  po sobie zasób mniej lub bardziej miesznych
nowotworów j zykowych wytworzonych przez elity wtenczas 
rz dz ce. Redaktor odniós  si  do neologizmów dwucz o-
nowych zaczynaj cych si  od przedrostka „de-”: deko-
munizacja, deubekizacja, dekaczyzacja, dedornizacja, de-
ABEWuizacja, defePISyzacja, deiPENizacja. St d wniosek 
redaktora, e mamy do czynienia z „denormalizacj ”.

Uwagi z przegl du numerów KMR dotycz  tylko arty-
ku ów wst pnych wiadcz cych o aktualnych problemach, 
zjawiskach spo ecznych. Osobn  uwag  nale a oby po wi -
ci  cennym artyku om ponadczasowym, popularnonauko-
wym przypominaj cym, e nasz region ma d ug , ciekaw
histori , odradzaj c  si  to samo  kulturow , gwar , która 
przetrwa a nie tylko w literackim zapisie. W pierwszym nu-
merze KMR/2005 znajdujemy artyku y popularnonaukowe. 
Warto doda  przyk ady:
1.  Krzysztof Korda „Sprawa gda ska na konferencji po-

kojowej w Wersalu w 1919 roku i jej echo w prasie po-
morskiej”

2. Micha  Boroch „Mi dzy ab  a Wis ”
3. Marta Chrzanowska „Cztery etapy rozwoju Lubiszewa”.

Inne artyku y:
1. Kazimierz Ickiewicz – „Rozwa ania o mi o ci ojczyzny”
2.  Rajmund Dominikowski –  „Rozwa ania o wolno ci”
3.  Roman Landowski –  „By popatrze  na to miasto”
4.  Ewa Rogalska –  „Rynek prasowy 1989-1995”
5.  Ryszard Szwoch –  „Ka mnirz”

S  te  teksty literackie:
1. Wiersze Marii Roszak
2. Wiersze Macieja Olszewskiego

W sumie w tym numerze kwartalnika znalaz y si  24 
teksty, w tym jedna recenzja i jeden komunikat.

Szkoda, e „KMR” nie dociera do ka dej szko y na 
Kociewiu, do ka dej jednostki samorz du terytorialnego. 
Oprócz informacji o bie cym yciu kulturalno-spo ecz-
nym zawiera przecie  sprawdzon  wiedz  tak potrzebn  w 
kszta towaniu to samo ci regionalnej. Przez jej prze ycie
mo na dopiero przej  do to samo ci narodowej i uczestnic-
twa w kulturze ogólnoludzkiej – jak upomina  nas wybitny 
ks. prof. Janusz St. Pasierb.

Mo e warto przygotowa  dla zach ty bibliografi  ar-
tyku ów po wi conych kociewskim miejscowo ciom. Na 
przyk ad w roczniku 2005 mamy 7 artyku ów po wi conych
Tczewowi, 4 Pelplinowi, 2 Lipinkom i 2 Lubiszewu oraz (1) 
Bar o nu, Nowemu, Dragaczowi, Bobowu i Gorz dziejowi.
Inne miejscowo ci ukryte s  w cyklu „Pradzieje Kociewia”, 
5 artyku ów dotyczy ogólnie Pomorza i a  17 tekstów trak-
tuje Kociewie jako ca o .

W sumie – „Kociewski Magazyn Regionalny” to du e
dzie o, które zobowi zuje by dzia a , tworzy , czyta , pro-
pagowa , wprowadza  w czyn idee nowoczesnego, m drego
regionalizmu.

Przypisy:
1 Por. Bedeker Kociewski, Wydawnictwo Oskar Gda sk 2002, s. 197.
2 Od po owy 1993 roku, KMR utrzymywany jest wy cznie przez 
samorz d miejski Tczewa, Starogard Gd. si  wycofa .
3. Por. Konstanty B czkowski Kuba z Pinczyna, Starogard Gda ski
2010, s. 103.
4. Por. S ownik Terminów Literackich. 

ZOFIA DANIEL

Ju  tylko si  znamy
Agatce

Moja mi o  najwi ksza,
odda a mi moj  samotno ...
Jestem na dnie szklanki
...ton ... wyci gam r k  po ni ...
Da am wi cej ni  trzeba,
niebezpieczna gra... drapie na...
Nie trzeba mówi  nic...
wzywam wszystkie moce
– pomó cie mi...!
Id  prosto na prost
kr tymi cie kami...
nowy rozdzia  ksi ki czytam
– ju  tylko si  znamy...!

Jak ka dy
Pami ci szwagra

Odszed , jak ka dy odchodzi...
– to boli...!
Nie chcia  i ...
– musia !
Bo ona nie odpu ci a...
narz dzie zbrodni zabra a ze sob ...
Skosi a kolejny swój plon
– dla nas zbyt drogi...
Broni  si ... walczy ...
– nie ka d  walk  si  wygrywa!
Tajemniczo si  u miecha...
– za o y  czapk  niewidk ,
wci  z nami przebywa...

Nie umiem
Po egna am Ci ...
i co z tego?
Nie umiem zwolni
w sercu miejsca Twego...
Lekarza duszy potrzebuj
chora na zazdro ,
chora na chwil ...
To s  mi o ci motyle...

Zofia Daniel
ur. w Tychowie ko o Koszalina. W Tczewie 
mieszka od ponad 20 lat. Zajmuje si  do-
mem oraz wychowywaniem wnuków. 

BIESIADA LITERACKA
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PAWE  TUMIALIS

Tata i ja
Chocia  jeszcze niewiele mam lat,
Oczy br zowe, nosek zadarty i buzi  pyzat .
Ci gle na nowo zadziwia mnie wiat,
Lubi  poznawa  go z tat .

Wiosn , w sobot , o wicie,
Gdy tata nareszcie jest w domu,
Ma o jest czasu na mycie,
Cii..., ale o tym nie powiem nikomu.

Bierzemy plecaki, jedzenie i picie.
Odpocz  idziemy na ono natury.
Tata poka e przyrody tajemne ycie.
Mrówki, biedronki i w drzewie dziury.

Biegam po ce szcz liwy, radosny.
Niczego ba  si  nie musz .
S ucham skowronka, patrz  na sosny.
Za tydzie  znów z tat  wyrusz !

ALEKSANDRA PIERNICKA

Wró ka
Marz  by by  wró k ,
która macha sw  ró d k .
Wi c noc  gdy si  gwiazdy z oc ...
Mama wymy la mi bajk .

Ta bajka jest szaro-z ota
i przypomina mi kota.
Jest mi a, ciep a i mi kka.
Wtulam si  w ni  jak zakl ta.

Gdy ju  b d  staruszk
to pomacham sw  ró d k
wróc  wtedy do mamy
i w wiat bajek kochanych!

wiat dzieci cych lat
Wyniki konkursu poetyckiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie og osi a konkurs poetycki dla dzieci i m odzie y „ wiat
dzieci cych lat”. Ka dy z uczestników móg  zg osi  maksymalnie dwa wiersze nigdzie wcze niej nie-
publikowane ani nagradzane. Celem konkursu by o m.in. pobudzenie wra liwo ci i wyobra ni po-
etyckiej, owienie talentów, promocja twórczo ci literackiej dzieci i m odzie y, literacka przygoda dla 
dzieci i opiekunów. 

Jury konkursu w sk adzie:
przewodnicz cy: Andrzej Grzyb
cz onkowie: Barbara Malczewska, Eleonora Lewandowska, Gra yna Szenrok

po dokonaniu oceny zg oszonych prac postanowi o przyzna  nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

8-10 lat
I MIEJSCE: Pawe  Tumialis, Szko a Podstawowa nr 10 w Tczewie za wiersz „Tata i ja”
II MIEJSCE: Aleksandra Piernicka, Szko a Podstawowa nr 11 w Tczewie za wiersz „Wró ka”
III MIEJSCE: Wiktoria Szulc, Szko a Podstawowa nr 11 w Tczewie za wiersze: „Iskierka pi kna”, „Serce 

dla gór”
WYRÓ NIENIE: Zuzanna Misiewicz, Szko a Podstawowa nr 12 w Tczewie za wiersz „W górach”

11-13 lat
I MIEJSCE: Zuzanna Balcerzak, Gimnazjum nr 3 w Tczewie za wiersz „Dzieckiem by ”
II i III MIEJSCA nie przyznano.
W ramach obchodów Dni Ziemi Tczewskiej, 19 czerwca 2011 roku, Zenon Drewa, Wiceprezydent Miasta 

Tczewa i Urszula Wierycho, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie wr czyli laureatom poetyckich 
zmaga  nagrody ksi kowe i pami tkowe dyplomy. 



47KMR

LITERACKIE AMY

WIKTORIA SZULC

Iskierka pi kna
Gdybym mog a by  przez chwil
kim  pot nym, wa nym i przeskoczy  mil .

Biega abym po wiecie a mo e lata a,
wa ne abym do ka dego na czas dociera a.

Ludzi bym obserwowa a,
ich marzenia dostrzega a.

Widzia abym ca  mi o ,
która w ka dym z nas mieszka,
lecz nie wieci.

Da abym Piotrkowi motor, 
a Bartkowi now  mam .

Kasi zdrowie, Asi u miech
gdybym tylko mog a mie  t  si .

wiat by by szcz liwy,
bardziej mi y, nie leniwy.

Wszyscy by si  kochali,
sobie bardziej pomagali.

Zuzanna Balcerzak odbiera nagrod
z r k wiceprezydenta Zenona Drewy. 

Fot. Maciej Fergon (MBP w Tczewie)

 Laureaci w kategorii wiekowej: 8-10 lat. 
Od lewej: Pawe  Tumialis, 
Aleksandra Piernicka, Wiktoria Szulc 
i Zuzanna Misiewicz 
wraz z wiceprezydentem Zenonem Drew .
Fot. Maciej Fergon 
(MBP w Tczewie) 

ZUZANNA MISIEWICZ

W górach
Z kolejki linowej na wysok  gór
Widzia am krokusy w dolinie.
A w dolinie fioletowych krokusów
choineczki p ywa y na wietrze.
S o ce bardzo grza o i wieci o
krokusom na buzie,
które otwiera y si  z p czków
w kielichy.

ZUZANNA BALCERZAK

Dzieckiem by
U miecha am si , stoj c z zamkni tymi oczami...
Wiatr rozwiewa  moje w osy...
Wtedy z powrotem poczu am si  jak ta 5-letnia dziewczynka,
Bawi ca si  z cieniem,
Dmuchaj ca ba ki mydlane,
By pó niej je dogoni  i zamieni  w plamk  wody na d oni....

Marzy am by dorosn ,
Teraz pragn  znów by  dzieckiem....
K óci  si  o zabawki,
Szuka  przyczyny wszystkiego, co mnie otacza,
I pyta : po co?, dlaczego?
Poczu  t  s odk  beztrosk ....
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REGA  REGIONALNY

Zapewne ka dy z Czytelników kiedy  pragn  od-
nale  swoje korzenie, dowiedzie  si  czego
o swoim rodzinnym mie cie b d  wsi, z której 

pochodzi. Ch  zg biania historii „ma ych ojczyzn” to-
warzyszy te  badaczowi Krzysztofowi Kowalkowskie-
mu. Jest to autor wielu prac i ksi ek monograficznych, 
w ród nich mo na wymieni : Z dziejów Gminy Kaliska
(Gdynia 2010) Nowa Wie  Rzeczna (Gdynia 2008), Sto lat 
dziejów naszej szko y. Mirotki 1905-2005 (Gda sk 2005), 
Z dziejów wsi i parafii Bar o no oraz wsi do niej nale -
cych (Gda sk 2003), Brze no Wielkie. Z dziejów wsi  (Pel-
plin 2002), Historia wsi i parafii Kr g (Pelplin 2002). 

Tym razem K. Kowalkowski z w a ciw  sobie dok ad-
no ci  analizuje histori  wsi Obozin, le cej na wschód od 
Skarszew, w powiecie starogardzkim. Nie tylko przedsta-
wia jej pocz tki, losy kolejnych w a cicieli, trudny okres 
powojenny, mozolny rozwój szkolnictwa, ale te  ukazuje 

Obozin to wie  so ecka w gminie Skarszewy, w powiecie starogardzkim, zlokalizowana na po udniowy
wschód od Skarszew, przy drodze prowadz cej z Boles awowa do Trzci ska nad jeziorem Du y Mergiel.

„Z dziejów Obozina” to monografia kociewskiej wsi w pow. starogardzkim, w której autor Krzysztof Ko-
walkowski z w a ciw  sobie dok adno ci  opisa  dzieje miejscowo ci, histori  ko cio a, rozwój szkolnictwa 
oraz wspó czesne oblicze Obozina. Tak wydawca pisze o ksi ce:

wspó czesne oblicze wsi: chocia by znany Piknik Country 
czy dzia alno  Ko a Gospody  Wiejskich i Stowarzyszenia 
Mi o ników Obozina i Kociewia. Autor analizuje wiadec-
twa historyczne, dokumenty, mapy, maszynopisy i wiele 
relacji ustnych. Na ich podstawie podaje kilka hipotez, nie 
tylko o historii Obozina, ale te  dotycz cych okolicznych 
osad: Janina, Jastrz bia, Karolewa i Ka mierowa. Ciekawe 
s  te  ustalenia dotycz ce ko cio a filialnego p.w. w. Mi-
cha a Archanio a, zw aszcza daty jego budowy. 

Co warto podkre li , K. Kowalkowski dowodzi, e
ka da historia „ma ej ojczyzny” jest wpisana w histo-
ri  ojczyzny w a ciwej, co wida  chocia by w rozdzia-
le po wi conym szkolnictwu. Pokazuje, e to, co stano-
wi o duchu ka dej „ma ej ojczyzny” to ludzie, którym na 
sercu le y dobro mieszka ców i idea czenia tradycji 
z nowymi trendami tworz cymi wspó czesny, specyficzny 
charakter Obozina. 

Oddajemy do r k Czytelników wydawnictwo albu-
mowe o dzia alno ci Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego. Czynimy to z przekonaniem, i

jubileusz 20-lecia jest znacz c  rocznic  w dziejach politycz-
nego ruchu ch opskiego. Muzeum wyros o z pragnie  i d e
pokole  ludowców w kraju i na emigracji dla upami tnienia
bogatej historii ruchu ludowego, który odegra  niezwykle 
istotn  rol  w odradzaniu si  niepodleg ego pa stwa polskie-
go i tworzeniu si  jego demokratycznych struktur. Budz -
cy si  ruch ch opski stanowi  wa n  cz  sk adow  naszej 
przesz o ci. By  jednym z trzech wielkich nurtów politycz-
nych – obok narodowego i socjalistycznego - które wywar y
najwi kszy wp yw na losy narodu i pa stwa w XX wieku.

W ponad stuletniej dzia alno ci polski ruch ludowy za-
wsze manifestowa  swój narodowy charakter, odwo ywa
si  do tradycji niepodleg o ciowych, demokratycznych 
i chrze cija skich. Prowadz c szerok  dzia alno  organi-
zacyjn , partie ludowe w znacznym stopniu przyczyni y si
do wzrostu wiadomo ci narodowej, spo ecznej i politycznej 
mieszka ców wsi.

Europejski ruch ludowy prze ywa swój renesans. Partie 
ludowe ciesz  si  coraz wi kszym poparciem spo ecznym.
Jednak e historiografia tych nurtów politycznych i upami t-
nianie ich dzia alno ci jest niedostateczne. Na tle Europy, 
ruch ludowy w Polsce jest swoistym fenomenem nie tylko 
ci g o ci, ale i bogactwa form dzia ania. Muzeum Histo-
rii Polskiego Ruchu Ludowego jest instytucj  wyj tkow ,
poniewa  nie ma odpowiednika w Europie. Wyj tkowo
jego polega tak e na szerokim spektrum dziejów politycz-
nego ruchu ch opskiego – ok. 50 partii politycznych i 100 
organizacji m odzie owych, spo ecznych, kulturalnych, 
o wiatowych i gospodarczych dzia aj cych w przesz o ci
na polskiej wsi.

Muzeum jest nowoczesn  placówk  nie tylko groma-
dz c  i upowszechniaj c  zbiory ale równie  naukowo-ba-
dawcz  i wydawnicz . Dysponujemy bogatymi zbiorami 
muzealiów, które w ca o ci s  opracowywane na no nikach
elektronicznych, istniej  dost pne w informacji interne-
towej, s  otwarte dla kwerend. W oparciu o zgromadzone 
eksponaty muzealne, organizuje si  liczne wystawy, nie 
tylko w siedzibach MHPRL. Udost pniamy zbiory innym 
placówkom muzealnym w ca ym kraju. Przygotowujemy 
ekspozycje o charakterze objazdowym dla szkó  i wy szych
uczelni, domów i o rodków kultury. Nawi zali my równie
wspó prac  z o rodkami polskimi za granic .

Szczególn  aktywno  przejawia Muzeum na polu nauko-
wym, zorganizowali my szereg konferencji naukowych, tak e
we wspó pracy z wieloma uczelniami i placówkami naukowy-
mi. W wyniku tej wspó pracy i aktywno ci naukowej ukaza y
si  drukiem liczne, wa ne i warto ciowe wydawnictwa.

Album o Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
przygotowany z okazji 20-lecia powstania naszej instytu-
cji jest publikacj , do której wydania przywi zujemy du
wag . Dlatego te  w poszczególnych dzia ach prezen-
towane s  te eksponaty, które ukazuj  charakter naszych 
zbiorów. S dzimy, e wydawnictwo to b dzie przewodni-
kiem po zbiorach i zainteresuje nie tylko profesjonalistów, 
ale tak e szerokie grono mi o ników najnowszej historii 
Polski. Dla dzia aczy politycznego ruchu ch opskiego Mu-
zeum jest skarbnic  ludowej tradycji, placówk  o szcze-
gólnym znaczeniu, znajduj cym uznanie w polskich i za-
granicznych o rodkach kultury, stanowi c ród o poznania 
tradycji historycznej polskiego ruchu ludowego.
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F abryka Sztuk Centrum Wystawienniczo-Regionalne 
Dolnej Wis y w Tczewie jest placówk  kulturaln
dzia aj c  od 2007 roku. Od pocz tku funkcjono-

wania prowadzimy szerokie dzia ania na rzecz zachowania 
i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Tczewa i regionu 
kociewskiego. Jedn  z form jest dzia alno  wydawnicza.

Oddajemy w Pa stwa r ce publikacj  „Mosty obronne na 
Dolnej Wi le”, prezentuj c  wa ne, nie tylko dla Kociewia, 
miejsca oraz poruszaj c  istotne kwestie z nimi zwi zane.

Ksi ka zawiera opisy trzech mostów obronnych na 
Dolnej Wi le. Jako pierwsze przedstawione zosta y Mosty 
Tczewskie, ich znaczenie, funkcje obronne, a tak e histo-
ria przepraw. Rozdzia owi temu towarzyszy wywiad z Wa-
lentym Faterkowskim, honorowym obywatelem Tczewa, 
obro c  mostów tczewskich w 1939 roku. 

Kolejny most posiadaj cy walory obronne zaprezento-
wany w ksi ce to most w Opaleniu.

Ostatnim jest most w Knybawie, b d cy najwi kszym
obiektem bojowym zbudowanym przez Niemców na wscho-
dzie. Przybli amy jego histori  oraz przedstawiamy wywiad 
z Marcinem Dudkiem – „tropicielem” fortyfikacji.

Publikacja „Mosty obronne na Dolnej Wi le” jest kolej-
n , któr  wydali my z okazji obchodów Jubileuszu 750-le-
cia nadania Tczewowi praw miejskich. 

Dzi kuj  Józefowi M. Zió kowskiemu, autorowi publi-
kacji, za zaanga owanie i prac , któr  w o y  w jej przy-
gotowanie. Za jego historyczn  pasj  i dociekliwo , dzi -
ki którym mo emy dla Pa stwa odkrywa  histori  Tczewa 
i Kociewia. Pani Ma gorzacie Olczak dzi kuj  za przedsta-
wienie rysu historycznego miasta ze szczególnym uwzgl d-
nieniem roli Wis y. (...) Wydawnictwu „Bernardinum” 
dzi kuj  za trud wydania tej ksi ki, któr  dedykujemy 
wszystkim tczewianom z okazji 750-lecia Miasta Tczewa.

Józef M. Zió kowski, Mosty obronne na Dolnej Wi le. Wydaw-
nictwo „Bernardinum” Sp. z o.o. Pelplin 2010, form. 12,5 x 20 cm, 
s. 80, il.

Krzysztof Kowalkowski, Z dziejów Obozina, Wydawnictwo 
REGION Gdynia 2011, form. B-5, s. 136, il.
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W nastêpnym numerze
 miêdzy innymi:

• Dekanat pelpli ski     ks. W adys awa Szulista

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

• Las  Bielski w wietle niektórych dokumentów 
 z prze omu XIII i XIV wieku Grzegorza Woli skiego

• K. I. Ga czy ski – bez cenzury Bogdana Kruszony

• Najnowsze poezjowanie na Kociewiu Patrycji Hamerskiej

Fot. Urszula Wierycho

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JE EWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO

GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TR BKI WIELKIE


