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Kwartalnik spoÙeczno-kulturalny

ANKIETA
Lucja Wydrowska – spoáecznik
i legenda tczewskiej „SolidarnoĞci”
Tczew ma bogate tradycje solidarnoĈciowe. Po Gdaþsku i Gdyni byä to najsilniejszy
oĈrodek NSZZ „SolidarnoĈè” na Pomorzu. Tczewska „SolidarnoĈè” szczególnie sprawdziäa siö podczas najtrudniejszych lat stanu wojennego.
Lucja Wydrowska zalicza siö do legend tczewskiej „SolidarnoĈci”.
W stanie wojennym objöäa opiekñ lekarskñ dziaäaczy „SolidarnoĈci” i pomagaäa wielu
represjonowanym rodzinom. Aktywnie wspieraäa teĔ proces odbudowy NSZZ „SolidarnoĈè” i budowy demokracji lokalnej w naszym mieĈcie. Podczas dwóch kadencji L. Wydrowska dziaäaäa równieĔ w Radzie Miejskiej w Tczewie.
ēycie i doĈwiadczenie spoäeczne doktor Lucji Wydrowskiej majñ wartoĈè niezwykäego Ĉwiadectwa. Nie przypadkiem jest ona jednym z pierwszych Honorowych Obywateli Miasta Tczewa. Dlatego postanowiliĈmy przygotowaè ksiñĔkö o biografii i wielkim
spoäecznikowstwie L. Wydrowskiej. Odpowiedzi na poniĔszñ ankietö (od 2 do 7 stron),
w moĔliwie krótkim terminie (najpóĒniej do 31 grudnia 2011 roku), umoĔliwiñ opracowanie ksiñĔki. NadaliĈmy jej nastöpujñcy roboczy tytuä: „Lucja Wydrowska – spoäecznik
i legenda tczewskiej „SolidarnoĈci”.
Odpowiedzi na ankietö prosimy kierowaè na adres elektroniczny
mbp@mbp.tczew.pl lub pocztñ: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie,
ul. Dñbrowskiego 6, 83-110 Tczew.
KAZIMIERZ ICKIEWICZ

JAN KULAS

1. Kiedy i w jakich okolicznoĈciach poznaä Pan (i) Lucjö Wydrowskñ?
2. Co szczególnie ujöäo Pana (iñ) w zachowaniu i postöpowaniu doktor Lucji Wydrowskiej?
3. Jakiego wsparcia i pomocy doĈwiadczyä Pan (i) ze strony doktor Lucji Wydrowskiej?
4. Czy i w jakim stopniu jest Panu (i) znana dziaäalnoĈè spoäecznikowska Lucji Wydrowskiej, w tym w Ruchu TrzeĒwoĈci?
5. Co udaäo siö Panu (i) zapamiötaè z wspóäpracy z Lucjñ Wydrowskñ na niwie
„SolidarnoĈci” lub w samorzñdzie miasta Tczewa?
6. Co jeszcze warto by odnotowaè z Ĕycia i bogatej dziaäalnoĈci spoäecznej doktor
Lucji Wydrowskiej?
7. Jak Pan (i) sñdzi, co z dziaäalnoĈci i misji Ĕyciowej doktor Lucji Wydrowskiej
naleĔaäoby przekazaè wspóäczesnej mäodzieĔy?
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W artykule „Poszukiwacz wáasnych korzeni” (KMR nr 3/74 s. 17)
w akapicie pierwszym podano: „Ten ogólniak (Szkoáa Ogóánoksztaácąca
Stopnia Podstawowego i Licealnego) mieĞciá siĊ w Tczewie, wówczas
przy ul. Stalina (obecnie Parkowa...” – winno byü Obr. Westerplatte.
Czytelników jak i samego zainteresowanego bardzo przepraszamy.
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Od redakcji
I po wyborach. Mamy nowy Sejm i Senat, w których dominuje Platforma Obywatelska. Mamy nowy rzñd utworzony przez dotychczasowego premiera w oparciu o nowñstarñ koalicjö z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kryzys europejski puka do drzwi,
czas na reformy.
Kociewie straciäo w tych wyborach trzech posäów: Jana Kulasa, Danielö Chrapkiewicz
i Kazimierza Smoliþskiego. Zostaä piszñcy te säowa w Senacie i Säawomir Neumann
w Sejmie. Mimo strat, Kociewski Zespóä Parlamentarny zostanie odtworzony.
WciñĔ uczymy siö patrzeè na Ĉwiat. WciñĔ odkrywamy nowe moĔliwoĈci. Dodajemy
i mnoĔymy. Rozsñdnie inwestujemy po to, by nasze wsie i miasta byäy bardziej wygodne,
funkcjonalne, piökniejsze. Cieszñ nieraz maäe, ale jakĔe potrzebne remonty wiejskich
Ĉwietlic jak w Lipiej Górze w Gminie Morzeszczyn czy Szczodrowie i Nowym Wiecu
w Gminie Skarszewy. Odnowione Ĉwietlice rozbudzajñ nowe siäy do dziaäania. Speänieniem oczekiwaþ sñ wyremontowane czy zbudowane od nowa drogi, np. w Kranku, Czarnej Wodzie, Jabäowska z mostem w Starogardzie, most w Kolinczu w Gminie
Starogard albo droga w Drewniaczkach, a to nie wszystko, bo i w Powiecie Tczewskim
i Gdaþskim sporo w drogowych inwestycjach dziaäo siö i dzieje. Buduje siö Zakäad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie.
Trwa budowa mostu przez Wisäö w Opaleniu, który poäñczy Kwidzyn z Gniewem.
W Gminie Tczew rozbudowano znacznie kanalizacjö, ukoþczono przebudowö dojazdówki do autostrady Tczew – Stanisäawie. Daj BoĔe, Ĕeby zamkniöto przygotowania
i przystñpiono do budowy duĔej elektrowni w Rajkowach pod Pelplinem.
W Gminie Starogard koþczy siö budowö grodziska wczesnoĈredniowiecznego w Owidzu. Obiecujñca to, nowa moĔliwoĈè promocji naszego regionu, ale teĔ dobre miejsce dla
edukacji historycznej.
Dziejñ siö sprawy maäe i duĔe, a wszystkie potrzebne.
Wiem oczywiĈcie, Ĕe dalece ta moja wyliczanka niepeäna, bo nie ma gminy, w której
nie przybyäoby czegoĈ od dawna oczekiwanego, ot, choèby jak w Pñczewie sala gimnastyczna czy boisko w Kokoszkowach. Widzñc i doceniajñc to, co powyĔej, warto byè optymistñ, choè jasne jest jak säoþce, Ĕe chciaäoby siö wiöcej.
Za pasem Ĉwiöta i Nowy Rok. ēyczö domowych ćwiñt BoĔego Narodzenia, rodzinnych, peänych ĔyczliwoĈci. A Nowy Rok niech bödzie rokiem peänym wzajemnej ufnoĈci
w to, co robimy dla siebie i innych. Niech siö darzy nam to, czego sobie Ĕyczymy i to, jeĈli
dobre, czego siö nie spodziewaliĈmy.
Andrzej Grzyb
W zwiñzku z przejĈciem na emeryturö, w imieniu caäej redakcji Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego, dziökujemy Wandzie Koäuckiej za lata wspólnej pracy.
Dziökujemy takĔe za osobiste zaangaĔowanie w szerzenie regionalizmu
w naszym mieĈcie i caäym regionie Kociewia.
ēyczymy wielu radosnych dni, miäych wspomnieþ, dobrego zdrowia
i szczöĈcia w Ĕyciu osobistym.
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź TCZEW
6-8 paĨdziernika
V NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne – cykliczna impreza organizowana przez Oddziaá Kociewski Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, na którą skáadają siĊ:
prelekcje w szkoáach, panel dyskusyjny, spotkanie z podróĪnikami oraz program artystyczny. Szczegóáowy opis przedstawiamy na s. 29.
11 paĨdziernika
„Okno na BiaáoruĞ” – pod takim tytuáem Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie i Europejskie Centrum SolidarnoĞci
zorganizowaáy spotkanie dla szkóá gimnazjalnych i osób dorosáych z máodymi biaáoruskimi opozycjonistkami, studentkami
Uniwersytetu GdaĔskiego: Katarzyną Byczak i Nadzieją Wiarboáuską. Biaáorusinki opowiedziaáy o Īyciu codziennym i kulturze w ich ojczyĨnie, ale przede wszystkim o walce opozycji
z reĪimem Aleksandra àukaszenki. Ich relacja przeplatana byáa
pokazem zdjĊü, filmów oraz teledysków. ZwieĔczenie spotkania stanowiáo zwiedzanie wystawy, która przedstawiaáa aktualną sytuacjĊ spoáeczną i polityczną za naszą wschodnią granicą.
21 paĨdziernika
Wykáad „Festiwal Muzyki Religijnej Sacrosong w optyce
SB” wygáoszony przez Przemysáawa Ruchlewskiego, doktoranta Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu, pracownika Europejskiego Centrum SolidarnoĞci. Spotkanie zostaáo
zorganizowane w ramach Kociewskiego Klubu Dyskusyjnego przez Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, a odbyáo siĊ w Centrum WystawienniczoRegionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie.
8 listopada
Otwarcie wystawy „ĩuáawy Ğwiatáem malowane” w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy, na którą
záoĪyáy siĊ artystyczne fotografie autorstwa Witolda Biangi,
ukazujące piĊkno pejzaĪy i krajobrazu Īuáawskich wsi.
9 listopada
W ramach MiĊdzynarodowego Dnia Przeciwko Antysemityzmowi i Rasizmowi Lokalna Grupa Amnesty International w Tczewie zorganizowaáa akcjĊ wycinania szablonów
związanych ze sprzeciwem wobec antysemityzmu i rasizmu
oraz Marsz PamiĊci – „ĝladami tczewskich ĩydów”.
15-17 listopada
IV Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego w Tczewie zorganizowany przez: Towarzystwo MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Miejską BibliotekĊ Publiczną w Tczewie, Centrum WystawienniczoRegionalne Dolnej Wisáy w Tczewie (s. 23-26).
W ostatnim tygodniu listopada mroczne klimaty zawitaáy do Wrocáawia za sprawą MiĊdzynarodowego Festiwalu
Kryminaáu. W ramach Festiwalu zostaáa zorganizowana po
raz pierwszy Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy. Uczestniczyáa w niej Aleksandra Libera z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, znana czytelnikom z WypoĪyczalni przy
ulicy KoĞciuszki, której jest kierownikiem.
Wszystko zaczĊáo siĊ od konkursu na recenzjĊ trzech wybranych kryminaáów. Aleksandra Libera zdecydowaáa siĊ na
omówienie „Niespokojnego czáowieka” H. Mankella, „Mesjasza” B. Starlinga oraz „Dáugiego weekendu” W. Hagena.
Jej recenzja uznana zostaáa za jedną z najlepszych.
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Ź STAROGARD GD.
27 paĨdziernika
Spotkanie z Edytą Ropek – trzykrotną mistrzynią Ğwiata we wspinaczce na czas miaáo miejsce w Hali Sportowej
im. Andrzeja Grubby, Olimpijczyków Starogardzkich w Starogardzie Gd. Prelekcja poáączona byáa z pokazem multimedialnym oraz pokazem wspinania.
28 paĨdziernika
Starogardzkie Centrum Kultury zorganizowaáo wernisaĪ
wystawy „Sztuka Polska – PejzaĪ w malarstwie Polskim od
II poá. XIX wieku, do lat 30. XX wieku”. Zbiory pochodziáy
z Muzeum Jacka Malczewskiego i kolekcji prywatnych.
Wystawa prezentowaáa ok. 45 prac malarskich m.in. Jacka
Malczewskiego, Juliana Faáata, Leona Wyczóákowskiego,
Wojciecha Weissa, Konrada KrzyĪanowskiego, Stanisáawa
Czajkowskiego.
4 listopada
W Piwnicy Muzycznej Starogardzkiego Centrum Kultury
odbyáy siĊ Zaduszki Poetyckie, w czasie których wspominani
byli poeci kociewscy jak: Maágorzata Hillar, Mieczysáaw Rachwaá, Ryszard Rebelka oraz Paweá Wrzos WyczyĔski.
4 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gd. odbyáo siĊ spotkanie z Tadeuszem Dąbrowskim, wspóáczesnym poetą, eseistą, krytykiem literackim, redaktorem wydawnictwa TOPOS na temat: Mój mistrz
Tadeusz RóĪewicz” (refleksje w 90-lecie urodzin Poety).
25 listopada
W Kinie „Sokóá”, odbyáa siĊ XIX edycja prestiĪowego
konkursu muzycznego „Noc Bardów” im. Ryszarda Rebelki.
Przez ostatnie 18 lat na scenie ,,Nocy Bardów” wystąpiáo ponad 600 adeptów poezji Ğpiewanej, piosenki aktorskiej m.in.
Maciej Zembaty, Wojciech Máynarski, Andrzej Sikorowski,
,,Stare Dobre MaáĪeĔstwo”, „Wolna Grupa Bukowina”, Stanisáaw Soyka, Krzysztof Daukszewicz, Rafaá Olbrychski,
Edyta Geppert oraz Marian Opania.
Ź PELPLIN
W godzinach popoáudniowych zmará 27 listopada
ks. infuáat Jerzy Buxakowski, jeden z najbardziej znanych
polskich teologów-dogmatyków, wielki autorytet KoĞcioáa
na Pomorzu.
Jest autorem licznych ksiąĪek z zakresu teologii dogmatycznej, materiaáów dla duszpasterstwa rodzin. Wspóápracowaá z kard. Karolem Wojtyáą, kard. Stefanem WyszyĔskim
i bá. ks. Jerzym Popieáuszką. Przez 16 lat byá rektorem WyĪszego Seminarium Duchownego w Pelplinie i profesorem tej
uczelni.
Ź SUBKOWY
25-27 listopad
Szkoáa Podstawowa Subkowy Mistrzem Polski w halowej
piáce noĪnej szkóá wiejskich.
Ź ĝWIECIE
25 listopad
Burmistrz ĝwiecia odznaczyá „Gwiazdą Iraku”, nadaną
przez prezydenta RP, piĊciu mieszkaĔców gminy ĝwiecie,
którzy uczestniczyli w misjach w Iraku.
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KS. WãADYSãAW SZULIST

Dekanat pelpliĔski
czĊĞü druga

Parafia Klonówka

K

lonówka usytuowana jest na wschód od rzeki
Wierzycy. MiejscowoĞü jest stosunkowo bogata
w przeszáoĞü pradziejową. Przyjmuje siĊ tam istnienie pracowni krzemieniarskiej, gdzie dokonywano obróbki
krzemienia77. A. i H. Panerowie przyjmują tam istnienie staáej osady z neolitu78.
Klonówka reprezentuje równieĪ osadĊ ludnoĞci kultury
wielbarskiej, bowiem natrafiono tam na ziemianki, paleniska, ogniska dymarskie, jamy, ceramikĊ, garnki, miski,
a takĪe na zabytki z innych okresów, jak neolityczne, kultury
Ğwiderskiej i z epoki brązu79.
Kolejne badania z tejĪe kultury przeprowadzono w latach 2000-2003 i odkryto osadĊ z cmentarzyskiem z okresu
wpáywów rzymskich, paleniska, piece z kamiennym brukiem, naczynia brązowe, zapinki, sprzączki, ozdoby brązowe, szklane paciorki i grób szkieletowy. Osada ta naleĪy do
jednego z najwiĊkszych przebadanych tego typu stanowisk
na Pomorzu80.
A. Klimek i K. DziĊgielewski omawiając schyákowo paleolityczną pracowniĊ wskazali takĪe na neolit, epokĊ brązu
i uwypuklili m.in. 32 narzĊdzia i obróbkĊ krzemienia.
L. àuka w swoim dziele o kulturze wschodniopomorskiej przytacza z Klonówki groby skrzynkowe, uáamki ceramiki, szpilĊ, kolczyki brązowe i popielnicĊ z wczesnej epoki
Īelaza81.
Na kulturĊ áuĪycką, pomorską i wczesne Ğredniowiecze
w dalszych partiach swoich rozwaĪa, w monografii miasta
Starogardu wskazali A. i H. Paner82.
Parafia Klonówka w wykazie ĝwiĊtopietrza ok. 1400
roku zachodzi w formie Rychenecke83, a w 1437 roku Reycheneck. W tym ostatnim roku liczba áanów czynszowych
wynosiáa 50, z tych 10 byáo pustych. We wsi byáa czynna
karczma84. Statystyka z 1439 roku wymienia 60 áanów85,
pleban miaá posiadaü 4 wáóki86.
KoĞcióá w Klonówce w 1565 roku byá murowany,
poprzednio spustoszony i do restauracji doprowadziá go
dzierĪawca K. CzarliĔski i odbywaáy siĊ ponownie naboĪeĔstwa87. OkreĞlenie Reicheneck alias Klonowski naleĪy odnieĞü do tej parafii, a nie jak chce wydawca ħródeá
Dziejowych do Rajków88. W czasie reformacji Ğwiątynią
zawáadnĊli luteranie89.
Do parafii w II poáowie XVI wieku naleĪaáy Klonówka
i Rywaád90. WieĞ w tym czasie liczyáa 24 gburów91.
KlonówkĊ w 1649 roku dzierĪawiá Hieronim BuczyĔski92, a w 1686 roku Wollfowie93. Do parafii naleĪaáy
wówczas wsie Klonówka, Rywaád, Lipinki i Nowy Dwór.
KoĞcióá obsáugiwaá wówczas proboszcz z Rajków. Parafia
w 1703 roku posiadaáa juĪ proboszcza. Organista uczyá dzieci, chociaĪ najczĊĞciej nie byáo chĊtnych do nauki94.
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Parafią w 1729 roku administrowaá proboszcz z Rajków. NaleĪaáy do niej Klonówka, Rywaád, Nowy Dwór
i Lipinki95. Kolatorem koĞcioáa byáa w 1746 roku dziedziczka
Klonówki z Kalksteinów Pawáowska. Osób spowiadających
siĊ na Wielkanoc byáo 367. Luteranie mieszkali gáównie
w folwarku Lipinki i mieli oni swoje miejsce na cmentarzu.
Organista uczący dzieci miaá tylko chatkĊ96.
WáaĞcicielami wsi w 1765 roku byli dalej Kalksteinowie.
WĞród nowych miejscowoĞci wizytacja z tego roku wymienia Mariewil, Najmuzy i ZamoĞcie czyli obecne Marywil
i Najmusy. Parafia liczyáa 549 osób. W ZamoĞciu znajdowaáa siĊ synagoga, a w Lipinkach mieszkali liczni luteranie97.
Bractwo RóĪaĔcowe zaprowadzono w 1732 roku.
J. Goldbeck w 1789 roku odnotowaá w Klonówce dobra
i folwark z nowymi osiedlami (Neusassereien) Marywil,
Mosty i Najmuzy98.
Jerzy Kalkstein w 1780 roku posiadaá takĪe folwarki
Mosty i Najmusy99. WĞród bardziej znanych ksiĊĪy w XVIII
wieku warto wymieniü Stanisáawa ûwikliĔskiego (17011763) urodzony w Rajkowach. Peániá funkcjĊ notariusza
konsystorza gdaĔskiego w 1746 roku w wizytacji archidiakona KiliĔskiego. JuĪ wtedy przebywaá stale w GdaĔsku.
FunkcjĊ dziekana gniewskiego i prepozyta tczewskiego peániá do swej Ğmierci w 1763 roku100.
Szlachecka wieĞ Klonówka w 1820 roku byáa zamieszkiwana przez 67 katolików i 8 luteran w 18 dymach101.
Katolicka statystyka ludnoĞciowa w XIX wieku przedstawia siĊ nastĊpująco: Klonówka wieĞ 1848 – 239, 1867
– 239 wieĞ, parafia 1678, do szkoáy w Klonówce uczĊszczaáo
62 dzieci kat., 1904 – parafia 1839, kat. szkoáa 84 dzieci kat.
Dla sprawy narodowej bardzo siĊ zasáuĪyá klonowski
proboszcz Józef àobodzki ur. 1796 roku w Czarnym Lesie
k. Skórcza. ZaangaĪowaá sie w WyprawĊ, starogardzką w
1846 roku. Do ataku na Starogard jednak nie doszáo, a sam
ks. àobodzki utraciá urząd proboszcza i majątek oraz zostaá
skazany na kartĊ Ğmierci przez Ğciecie toporem w wyniku
procesu. Wskutek rewolucji marcowej w 1848 roku opuĞciá
wiezienie, obawiając siĊ szykan w diecezji cheámiĔskiej
udaá siĊ do diecezji poznaĔskiej. Towarzystwo MiáoĞników
Ziemi Kociewskiej uczciáo tablicą pamiątkową J. àobodzkiego w Klonówce w koĞciele w 1996 roku, którą poĞwiĊciá
bp Jan Szlaga102.
PowstaĔcom styczniowym pomocy udzielaá Michaá Kalkenstein z Klonówki (Smoląg). Prusacy dokonali 29 maja
1863 roku rewizji w jego mieszkaniu w Smolagu i u jego
ojca Stanisáawa w Klonówce, szukając broni i pism nielegalnych. Doczekaá siĊ równieĪ wyboru na posáa polskiego
w parlamencie pruskim w Berlinie103.
Dzieci z Klonówki wáączyáy siĊ w strajk szkolny w latach 1906-1907, które odmawiaáy odpowiedzi w jĊzyku niemieckim104.
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Poza ks. àobodzkim, zasáuĪonym dla sprawy narodowej, warto wskazaü jeszcze na kilku innych. Jednym z nich
byá Jakub Dekowski (1825-1892). NaleĪaá do Towarzystwa
Literacko-SáowiaĔskiego, TNT (Towarzystwo Naukowe
w Toruniu), TPN Towarzystwo Przyjacióá Nauk). Braá udziaá
w pielgrzymce sáowiaĔskiej do Rzymu zorganizowanej na
czeĞü Ğw. Cyryla i Metodego. W 1885 roku w czasie wysiedleĔ z Prus rodzin (rugi pruskie), wszedá do Komitetu dla
WygnaĔców, spiesząc im z pomocą105.
Ksawery Morawski (1825-1893) byá czáonkiem Towarzystwa Rolniczego Ziemi Poáudniowo-Pomorskiej
z siedzibą w Tucholi. W 1870 roku zostaá wybrany posáem
z ramienia ludnoĞci polskiej do sejmu pruskiego z okrĊgu
starogardzko-koĞcierskiego106.
Jan PaáczyĔski (1854-1910) naleĪaá do TNT w Toruniu,
dziaáaá jako prezes w Towarzystwie Ludowym w Rywaádzie,
zaáoĪyá Kóáko Rolnicze w Klonówce i byá czynny w polskim
ruchu wyborczym na powiat starogardzki107.
Jan Szpitter (1889-1939) zostaá wybrany czáonkiem Rady
Ludowej w Prusach i delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy
w Poznaniu. Udzielaá siĊ w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokóá”, co zaniepokoiáo wáadze pruskie. NaleĪaá do TNT
w Toruniu. Aresztowany przez Niemców zostaá zamordowany w Lesie Szpegawskim108.
Jan ZakryĞ (1875-1935). W ĝwieciu naleĪaá do Stowarzyszenia StraĪ. Wziąá udziaá w zjeĨdzie kaszubskim
w GdaĔsku w 1912 roku. Wybrano go na wicepatrona Towarzystw Ludowych na okrĊg starogardzki. Byá czáonkiem Powiatowej Rady Ludowej w Starogardzie i wybrano go równieĪ delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Udzielaá
siĊ w pracy spoáecznej i politycznej. Peániá funkcjĊ prezesa
Stronnictwa Narodowego na powiat wąbrzeski109.
BliĪsze dane z okresu miĊdzywojennego podaje koĞcielna statystyka z 1928 roku. ParafiĊ wówczas zamieszkiwaáo
1923 Polaków katolików, sama Klonówka liczyáa 269 dusz,
a do szkoáy we wsi uczĊszczaáo 83 dzieci kat.
Powojenna statystyka katolicka jest nastĊpująca: 1947
– 1998 (kaplica w Nowym Dworze), 1958 – 1441, 1975
– 1570, 1995 – 1050, 2007 – 1140.
Do parafii naleĪą obecnie miejscowoĞci: BrzeĨno Wielkie, Kolincz, Marywil, Najmusy, Nowy Dwór i Rywaád. KoĞcióá filialny znajduje siĊ w Nowym Dworze pw. Ğw. Józefa,
a Ğw. KrzyĪa mieĞci siĊ w KoliĔczu w Ğwietlicy.
KoĞcióá w Klonówce jest gotycki, ceglany, z drugiej poáowy XIV wieku, przebudowany w XVII wieku i w latach
1905-1910, jednonawowy z wieĪą frontową. Na wnĊtrze
skáadają siĊ osiemnastowieczne sklepienia póĨnobarokowe,
wyposaĪenie gáównie barokowe, oátarz gáówny, 2 oátarze
boczne, ambona i chrzcielnica, dwudziestowieczna polichromia, neobarokowy prospekt organowy – wszystko to
stanowi dobrze sharmonizowaną caáoĞü, niezwykle cennym
zabytkiem jest znajdująca siĊ w Muzeum Diecezjalnym gotycka Madonna szafkowa z ok. 1400 roku110.

Parafia Nowa Cerkiew (Neukirch)

N

azwa w 1302 roku wystĊpuje w formie Nuwekirche,
1326 Nowa ecclesia111. LeĪy przy szosie Pelplin
– Morzeszczyn. Wzmianka o parafii Nowa Cerkiew
pojawiáa siĊ w 1302 roku112. Proboszcz otrzymaá wówczas
4 wáóki ziemi. MiejscowoĞü stanowiáa wáasnoĞü klasztoru
cystersów w Pelplinie. J. Spors powstanie parafii datuje na
ostatnie üwierüwiecze XIII stulecia113. Nową Cerkiew wy-
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mienia równieĪ spis ĝwiĊtopietrza z 1325 roku114. Liczba
áanów wynosiáa 56.
W 1433 roku wieĞ záupili Husyci przez podpalanie domów115. WieĞ w 1570 roku liczyáa 46 wáók, 23 ogrodników,
6 rzemieĞlników, 2 karczmarzy, 2 sprzedawców wina, 3 wieĞniaków, 1 pomocnik rzemieĞlnika i jeszcze 2 inne osoby
związane z winem116.
Do parafii w II poáowie XVI wieku naleĪaáy nastĊpujące
miejscowoĞci: Nowa Cerkiew, Królówlas z koĞcioáem filialnym, RzeĪĊcin, RoĪental, Ropuchy, GĊtomie, Morzeszczyn,
Borkowo, Kulice, Leipnersdorf, Rombark, Olsze117. Folwark
Olsze w 1341 roku przyáączono do Nowej Cerkwi, obejmujący ponad 16 wáók, jednak w XVII wieku zostaá oddzielony
od tej miejscowoĞci118.
W stosunki koĞcielne Nowej Cerkwi wprowadzają nas
wizytacje biskupie z XVII i XVIII wieku. I tak w 1649
roku koĞcióá nosiá wezwanie Ğw. Piotra i Pawáa, a do parafii naleĪaáy miejscowoĞci Nowa Cerkiew, RoĪental, Kulice,
GĊtomie, Morzeszczyn, Borkowo, Ropuchy i RzeĪĊcin119.
Wizytacja z 1687 roku dodaáa do tej parafii jeszcze dwie
miejscowoĞci Rombark i Ropuchy120.
Do proboszcza w 1710 roku naleĪaáy 4 áany ziemi i dom
z 3 áanami, na których siedzieli zagrodnicy pracujący u proboszcza121.
Wedáug wizytacji z 1745 roku Ğwiątynia posiadaáa 5 oátarzy. Czytamy tam o dwóch nowych miejscowoĞciach Bielawki i Olsza. Spowiadających siĊ na Wielkanoc byáo 1121
osób. O innowiercach i ĩydach wizytacja nie wspomina, bo
ich w parafii nie byáo, z wyjątkiem jednej wdowy akatoliczki122.
Wizytacja z 1766 roku dodaje do nazwy Nowa Cerkiew
jeszcze inną Neophania. Do koĞcioáa naleĪaáy 4 domki,
z których proboszcz pobieraá opáaty. Wiernych spowiadających siĊ byáo 1209. Proboszcz obsáugiwaá równieĪ koĞcióá
w Królówlesie123.
O rozwoju Nowej Cerkwi w XVIII wieku Ğwiadczą nastĊpujące dane: w 1753 roku we wsi gospodarzyáo 15 gburów, 1 leman, soátys i karczmarz, w 1770 roku 277 mieszkaĔców, 270 kat., 7 prot.124.
W Rombarku w XVI wieku jeden z cystersów posiadaá kaplicĊ, druga znana z XVII wieku mieĞciáa siĊ w Borkowie125.
WieĞ w 1789 roku posiadaáa 32 dymy126, a ich liczba
juĪ w 1820 roku wzrosáa do 53 i zamieszkiwaáo ją 298 kat.
i 9 lut.127.
Cystersi pelpliĔscy w 1772 roku, wskutek sekularyzacji,
stracili w Nowej Cerkwi 782 ha ziemi128.
StatystykĊ koĞcielną z okresu pruskiego podają nastĊpujące zestawienia: 1848 – wieĞ Nowa Cerkiew 574, 1867
– parafia 3542, do szkoáy w Nowej Cerkwi uczĊszczaáo 120
dzieci kat.,1904 – parafia 3840, do szkoáy we wsi uczĊszczaáo 201 dzieci kat. Królówlas byá w tym czasie filią Nowej
Cerkwi.
Kilku proboszczów zasáuĪyáo siĊ dla polskoĞci. Oto oni:
Józef Paszota (1874-1948). Dziaáaá w duchu narodowym, naleĪąc do polskich organizacji m.in. byá czáonkiem
TNT w Toruniu, Stowarzyszenia „StraĪ”, w Towarzystwie
Ludowym. Pod jego przewodnictwem na wiecu w Záotoryi
uchwalono rezolucjĊ, w której ludnoĞü protestowaáa przeciw
zarządzeniom wáadz pruskich. Zostaá odznaczony Orderem
Polonia Restituta129.
Stanisáaw ZakryĞ (1877-1939). Byá czynny w Towarzystwie Ludowym i Towarzystwie Czytelni Ludowych. NaleĪaá do TNT w Toruniu130.
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Jakub Malecki (1855-1918) naleĪaá do Stowarzyszenia
„StraĪ”. Bolaá nad tym, Īe niektórzy klerycy narodowoĞci
niemieckiej zaniedbywali naukĊ jĊzyka polskiego i opuszczali seminarium bez jego dostatecznej znajomoĞci131.
Franciszek Drapiewski (1869-1929). Prowadziá akcjĊ
wychowawczą w duchu polskim. NaleĪaá do TNT w Toruniu, Stowarzyszenia „StraĪ”, TCL132.
W obrĊbie parafii w 1928 roku mieszkaáo 3919 katolików Polaków, kat. Niemców 5, ewangelików Niemców 27.
Do szkoáy w tym roku w Nowej Cerkwi uczĊszczaáo 172
dzieci kat.133.
Okupacja hitlerowska zapisaáa siĊ tragicznie w dziejach
Nowej Cerkwi. Z rąk hitlerowskich zgiĊli wówczas Alojzy
Deja, Wáadysáaw Biaáczyk i Alfons GoáuĔski134.
Oto koĞcielna statystyka po 1945 roku: 1947 – 2815
dusz, 1958 – 2411, 1969 – 2723, 1995 – 2440, 2007 –2446.
Z parafii pochodzi ks. infuáat Stanisáaw Grunt, znany jako
budowniczy, renowator zabytków i badacz dziejów obiektów koĞcielnych. Do parafii naleĪą nastĊpujące miejscowoĞci: Bielawki, Borkowo, GĊtomie, Kulice, Olsze, Olszówka,
Rombark, RzeĪĊcin i Stocki Máyn. Na terenie parafii są usytuowane kaplica w Bielawkach i koĞcióá filialny w Kulicach.
Obecny koĞcióá – pierwotnie gotycki z XIV wieku, z korpusem 1764-1767, rozbudowany o nawy boczne okoáo 1820
roku, posiada wieĪĊ nadbudowaną w XIX wieku. Obecne
wyposaĪenie pochodzi z koĔca XVIII wieku.
Do najwaĪniejszych zabytków naleĪą oátarz gáówny (rokoko 3 üwierü XVIII w.), 5 oátarzy bocznych (rokoko 3 üwierü
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XVIII w.), 1 oátarz boczny (póĨny barok poá. XVIII w.), ambona, chrzcielnica (rokoko 3 üwierü XVIII w.), zespóá áawek
(póĨny barok XVIII w.), szafa w zakrystii (rokoko 2 poá. XVIII
w.), 3 feretrony (rokoko 2 poá. XVIII w.), 6 Ğwieczników (barok
XVIII w.). Na uwagĊ zasáuguje gotycka figurka Matki Boskiej
Bolesnej znajdująca siĊ w górnej kondygnacji oátarza135.

KoĞcióá filiany parafii Nowa Cerkiew
w Kulicach (Keuledorf/ Kulitz)

W

ieĞ jest usytuowana przy szosie Pelplin – Nowa
Cerkiew przez RoĪental na zachód od rzeki
Wierzycy. Kulice w 1323 roku otrzymaáy od
opata Jordana przywilej na prawie cheámiĔskim w wymiarze 23 áany136. ħródáa Dziejowe z 1570 roku wymieniają
w Kulicach 29 wáók, karczmĊ, 4 ogrodników, 1 rzemieĞlnika
i 2 pomocników rzemieĞlników137.
Liczba mieszkaĔców w 1780 roku wynosiáa 103 kat.
i 7 prot.138. J. Goldbeck w 1789 roku odnotowaá w tej wsi
14 dymów, a w 1820 roku znajdowaáy siĊ tam 22 dymy
i mieszkaáo 116 kat. i 13 lut.139, 1848 – 157 kat., 1867 – 206
kat, 1904 – 195, 1928 – 247.
W Stockim Máynie w pobliĪu Kulic jest usytuowane
wczesnoĞredniowieczne grodzisko. Kaplica w Kulicach jest
p.w. Ğw. Teresy Benedykty od KrzyĪa.
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MAREK KORDKOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
czĊĞü ósma
Klucz subkowski c.d.

K

ilka biskupich osad sąsiadowaáo z potĊĪnym
GdaĔskiem. Z róĪnym natĊĪeniem co pewien czas
wybuchaáy konflikty pomiĊdzy mieszkaĔcami poszczególnych wsi, a mieszczanami. PodáoĪem nieporozumienia byáy równieĪ uprawnienia jurysdykcyjne biskupów
wobec miasta, kwestionowane przez patrycjat. Dotyczyáo
to konkretnie biskupa Hieronima RozraĪewskiego i jego
oficjaáa Mikoáaja Miloniusza. Taki teĪ wniosek przedstawiá
27 lipca 1597 roku w Subkowach instygator kurii Henryk
Kijewski. Protest záoĪyá wobec notariusza Adama Przejrzaáowicza i w obecnoĞci Ğwiadków duchownych i Ğwieckich.
NiemalĪe 100 lat póĨniej 22 lipca 1704 roku, w podobnym
tonie wystawiá pismo biskup Stanisáaw Szembek. Udzieliá
on odpowiedzi wáadzom GdaĔska, aczkolwiek niechĊtnie,
na ostatni ich list. Z powodu ustawicznych krzywd, jakich
doznawali jego poddani z Schotlandu, Biskupiej Góry oraz
Stolcembergu do rozmów z magistratem miasta, biskup delegowaá oficjaáa gdaĔskiego Krzysztofa Antoniego Szembeka i prefekta klucza subkowskiego ks. kanonika GrasiĔskiego. Apogeum wyraĨnego konfliktu miaáo miejsce
w 1732 roku. Wówczas milicja miejska aresztowaáa na
swoim terytorium kupca z Biskupiej Góry Abrahama
Gramsa, który zorganizowaá tumult. W związku z powyĪszym faktem biskup Krzysztof Antoni Szembek wniósá
protest, oskarĪając wáadze GdaĔska o áamanie swoich
praw jurysdykcyjnych. Wówczas magistrat wyjaĞniá okolicznoĞci zaistniaáych wydarzeĔ podkanclerzemu Janowi
Lipskiemu. ZwaĞnione strony doszáy jednak do porozumienia. Biskup wáocáawski zgodziá siĊ na osobĊ rozjemcy,
czyli praáata Lipskiego, który w miĊdzyczasie zostaá mianowany na ordynariusza áuckiego. JeĪeli chodzi o GdaĔsk
to jego wáadze miaáy uwolniü aresztowanego kupca,
a administratora Biskupiej Góry zobowiązano do osadzenia go w subkowskim wiĊzieniu. Tak teĪ siĊ staáo, o czym
informuje w dokumencie z 21 czerwca 1732 roku kierownik tej szacownej instytucji. Mamy zatem potwierdzenie,
Īe niegdyĞ w Subkowach istniaáo wiĊzienie, nie tylko dla
kapáanów, ale równieĪ dla Ğwieckich. W sferze domysáów
pozostaje kwestia, czy przebywali oni wspólnie w jednym
budynku, czy teĪ w oddzielnych.
KaĪda osada zostaáa zobowiązana do przekazania odpowiednio wczeĞniej wyznaczonych opáat na rzecz zarządcy
klucza. Taki system dziaáaá juĪ od chwili powstania niektórych miejscowoĞci. W trakcie lokacji poszczególnych osad,
wáaĞciciel i dzierĪawcy okreĞlili wymiar obciąĪeĔ, jaki miaá
ich obowiązywaü. W dobrach biskupstwa wáocáawskiego
czynsze ksztaátowaáy siĊ w granicach od 9 do 72 groszy od
wáóki. NajczĊĞciej pobierano 24-36 groszy i tzw. naturalia
w postaci drobiu i zboĪa. Inwentarz z 1534 roku nie przynosi

KMR

wiadomoĞci o formach paĔszczyzny we wsiach kluczy pomorskich. W tym czasie i póĨniej istniaáy „jutrzyny” zwane
takĪe „co kaĪą”, albo po áacinie „mansurae” i „consuetos labores”. Oznaczenie to obejmowaáo uprawĊ roli o okreĞlonej
powierzchni poprzez wspólną pracĊ mieszkaĔców wsi na
przydzielonych polach majątku dworskiego. Wykonywanie
obowiązków egzekwowane byáo karami. Za spóĨnienie karano grzywną pieniĊĪną. Opornych poddawano karze bicia,
a nawet wiĊzienia. Przeciw biciu „plagis vulgo korbacz”,
protestowali poddani Īądając, by karano ich „iuxta veteren
consuetudinem” (zgodnie ze starym obyczajem) raczej wiĊzieniem albo wiĊzami „vinculis”.
„Táoka” uzupeániaáa „jutrzynĊ”. Ta stara, polska instytucja bezpáatnej pomocy sąsiedzkiej, przerodziáa siĊ
w rodzaj paĔszczyzny. W 1574 roku paĔszczyzna we
wsiach kapituáy wáocáawskiej wynosiáa z jednej wáóki dwa
dni tygodniowo przez caáy rok, a w czasie Īniw dwa dni
tygodniowo na dwie osady lub cztery dni na jedną. Ponadto trzeba byáo zwoziü zboĪe folwarczne do stodoáy i po
máócce odwoziü je do máyna. Od 1583 roku zwiĊkszono
jeszcze dla jednoáanowych kmieci wymiar paĔszczyzny, do
trzech dni latem, zimą dwa dni sprzĊĪajem, a trzy dni pieszo. Wkrótce dodano czwarty dzieĔ rĊcznej roboty w ciągu
szeĞciu tygodni Īniw.
Z folwarku jak i teĪ z czynszu pobieranego z gospodarstw, czerpano odpowiednie dochody. WiedzĊ na ten
temat moĪemy uzyskaü posiákując siĊ informacjami zawartymi powyĪej i uwzglĊdnionym poniĪej wykazem, który obejmuje áączną powierzchniĊ folwarcznej ziemi oraz
czynszowych wáók, biskupich osad klucza subkowskiego.
Ówczesny stan posiadania dotyczy II poáowy XVI wieku:
Biskupia Góra (Bischofsberg) – brak danych, Brody – folwark, BrzeĨno 20 áanów, Cetniewo 15 áanów i folwark,
Cheám (Stolzenberg) 13 áanów (4 áany folwark), Chwaszczyno 40 áanów, DzierĪąĪno 40 áanów, Giemlice (Gemlitz)
43 áany (4 áany folwark), Gogolewo 24 áany, Hoppenbruch
(brak danych), Kack Wielki 39 áanów, Maükowy (Matzkau)
19 áanów, Malenin 26 áanów, MieĞcin 23,5 áana, Miáobądz
37 áanów (8 áanów folwark), Skrzydáowo 40 áanów, Smolno 30 áanów i folwark, Stare Szkoty (Altschottland) brak
danych, Subkowy 83,5 áana (15 áanów folwark), Szatarpy
40 áanów, ĝwiĊty Wojciech (St. Albrecht) 4 áany, Warzno
30 áanów, Wysin 60 áanów. Zatem áączny areaá ziemi wynosiá 627 áanów. Liczba ta nie uwzglĊdnia dwóch miejscowoĞci ze wzglĊdu na brak danych. W kluczu subkowskim
funkcjonowaáo siedem folwarków, ale tylko w stosunku do
czterech podano ich wielkoĞü. CzĊĞü z nich zaáoĪono juĪ
w momencie lokacji poszczególnych osad, tak jak w przypadku Miáobądza. W 1299 roku biskup Wiesáaw zarezerwowaá dla siebie cztery wáoki i máyn. Inne Ĩródáa mówią,
Īe beneficjum miáobądzkie byáo nieco zasobniejsze i obej-
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mowaáo szeĞü wáók. Natomiast wykaz z II poáowy XVI
wieku uwzglĊdnia osiem wáók.
Jak wczeĞniej wspomniano gospodarze zostali zobowiązani w ramach paĔszczyzny do pracy na folwarku wáaĞciciela. W związku z powyĪszym uprawiali kilkumorgowy
areaá ziemi dworskiej, wywozili obornik, przewozili zboĪe
do GdaĔska i sprowadzali drewno znad Wisáy na budowĊ lub
opaá. Ponadto páacono czynsz i w poáowie XVIII wieku dla
Subków, Malenina i MieĞcina wynosiá on 36 záp. z wáóki.
Poza obciąĪeniami na rzecz pana feudalnego obowiązywaáy takĪe daniny na rzecz papieĪa tytuáem ĝwiĊtopietrza,
pobieranego w diecezji wáocáawskiej jeszcze w XVI wieku
oraz proboszcza w formie mesznego, zazwyczaj dotyczyáo
to pszenicy i owsa, dostarczanych po jednej mierze z wáóki.
Na Pomorzu pobierano takĪe dziesiĊciny biskupie początkowo snopowe, a od 1330 roku w gotówce.
Pozostaje do wyjaĞnienia sprawa pobierania danin na
rzecz wáadcy. Biskupi uzyskali wprawdzie immunitet od
ciĊĪarów prawa ksiąĪĊcego lecz nie obejmowaá on w caáoĞci wojskowoĞci. W XIII wieku ludnoĞü wsi biskupich
zobowiązana byáa do udziaáu w wojnie obronnej, gáównie
w sáuĪbach pomocniczych. Z czasem wprowadzono opáaty
na utrzymanie wojska, tzw. hibernĊ i opáatĊ za kwaterunek
zimowy – od XVII wieku. Zanim to nastąpiáo dobra biskupie obciąĪono obowiązkiem utrzymania wojska na leĪach
zimowych. ĩywnoĞci dla wojska i paszy dla koni dostarczali cháopi.
W kluczu subkowskim kilka osad posiadaáo folwarki.
Wraz z upáywem czasu ich liczba wzrosáa, co miaáo wpáyw
na wielkoĞü dochodu. Podstawą produkcji rolniczej w tych
czasach byáa hodowla zwierząt i uprawa roĞlin. Dlatego teĪ
naleĪy opisaü faktyczny stan rzeczy w oparciu o niezbĊdne
informacje, które zostaną poniĪej przedstawione.
Badania wykazaáy, Īe w 1598 roku we wsiach biskupich
klucza subkowskiego inwentarz wystarczający miaáo 66,4%
gospodarstw, nieoznaczony 4,7%, niewystarczający 28,9%.
Zatem okoáo 1/3 gospodarstw posiadaáa siáĊ pociągową,
nie odpowiadającą wymogom. Oprócz siáy pociągowej
o wynikach gospodarowania decydowaáa takĪe siáa robocza ludzi. Siáa ta, zwáaszcza w gospodarstwach wiĊkszych
2-3 áanowych, nie byáa wystarczająca. Bierzemy przy tym
pod uwagĊ koniecznoĞü obrobienia gruntów wáasnych, jak
i folwarcznych. W poáowie XVIII wieku ograniczono prawie caákowicie hodowlĊ woáów uĪywanych dotychczas
i w to miejsce wprowadzono wydajniejsze konie. W tym
celu naleĪy wykorzystaü dane folwarku kapituáy biskupiej
w Brodach, który posiadaá w latach 1725/1726: 8 woáów
i 6 koni. Liczba inwentarza zwierząt pociągowych byáa zbyt
maáa w przypadku prac polowych. Ogólnie na tej podstawie moĪna wykazaü stosowne zasoby zespoáu uprawnego.
Trzeba przy tym podkreĞliü, iĪ ocena ta dotyczy tylko moĪliwoĞci obróbki gruntów w Brodach. Pozostawaáy ponadto
do obsáugi gospodarstwa folwarczne w DzierĪąĪnie i Gogolewie, które nie miaáy na miejscu siá pociągowych, sprzĊtu
ani odpowiedniej obsady roboczej. W poáowie XVIII wieku
w spisie inwentaryzacyjnym folwarku miáobądzkiego zanotowano piĊü woáów i jednego konia. Tymczasem w gospodarstwach gburskich byáo Ğrednio 3-5 koni na jedną wáókĊ.
Hodowla tychĪe zwierząt natrafiaáa na róĪnorodne przeszkody, związane przede wszystkim z niskim poziomem sanitarnym i sáabym wyĪywieniem.

8

W folwarkach klucza subkowskiego prowadzono hodowlĊ zwierząt, gáównie krów. W XVIII wieku produkcja
nabiaáu tworzyáa najwaĪniejszy element dochodowoĞci,
a najwyĪszymi wskaĨnikami mógá siĊ wykazaü Miáobądz
ze wzglĊdu na duĪy areaá áąk, jak i teĪ krów, która wynosiáa 60. Hodowano takĪe duĪą iloĞü owiec ze wzglĊdu na
weánĊ i skórĊ. Za pacht (dzierĪawa, arenda) bydáa i owiec
folwark pobieraá specjalną opáatĊ. Owczarze w caáym kluczu subkowskim za kaĪde 100 owiec otrzymywali 8 korców Īyta, po 2 korce jĊczmienia i owsa oraz 1 korzec grochu. Ponadto dostawali 1-2 beczki piwa i beczkĊ soli (lub
jej równowartoĞü w pieniądzach). Hodowano takĪe trzodĊ
chlewną.
Folwarki biskupie posiadaáy odpowiedni areaá ziemi,
który wykorzystywano gáównie do uprawy czterech zbóĪ.
W 1759/1769 roku zasiano w DzierĪąĪnie 103,2 korców
Īyta. W roku 1624 lustracja królewskiego majątku Brody,
leĪącego na lewym brzegu Wierzycy, naprzeciw folwarku
kapitulnego ustaliáa, iĪ Ğrednie plony wynosiáy tam trzykrotnie ziarno. W XVIII wieku przyjmowaáo siĊ na terenie Pomorza GdaĔskiego jako dobry plon piĊciokrotnoĞü wysiewu.
W DzierĪąĪnie uzyskano z upraw Īyta dokonywanych na
spóákĊ z gburami nastĊpujące wielokrotnoĞci wysiewów:
• rok 1729/1730 – 4,6
• rok 1732/1733 – 3,9
• 1744/1745
– 2,4.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania gospodarki rolnej stosowano system odwadniający.
Miaáo to duĪe znaczenia dla Subków, które sąsiadowaáo
z miejscowoĞciami z tzw. Wysoczyzny i Niziny Walichnowskiej. Umowy pomiĊdzy osadami dotyczyáy obowiązków
w zakresie utrzymania w naleĪytym stanie waáów i kanaáów i kanaáów odwadniających. Kontrola nad ich utrzymaniem naleĪaáa pierwotnie do soátysa. PóĨniej otrzymaá
on do pomocy osobĊ, która sprawowaáa urząd dychrawy.
W GrĊblinie pierwsza wzmianka o tej funkcji pojawiáa siĊ
w 1762 roku. Jego zadaniem przede wszystkim byáa troska o odpowiedni stan gáównego rowu zwanego „wasergankiem” biegnącego „z pola rudzieĔskiego przez nasze
áąki... do Supków”. Rów czyszczono dwa razy w roku:
na Ğw. Jana i Ğw. Michaáa. Dychrawowie posiadali prawo
wydawania poleceĔ, aby czyszczono rowy i karczowano
drzewa. W grĊbliĔskiej ksiĊdze soáeckiej w 1717 roku odnotowano fakt mierzenia rowu, który rozpoczynaá siĊ od
Ğluzy w Subkowach i przechodziá przez pola grĊbliĔskie
do Rudna. Celem pomiaru byáo wytyczenie konkretnych
dáugoĞci rowu kolejnym wsiom, aby utrzymaü je w wymaganym stanie.
Oprócz produkcji zbóĪ, coraz bardziej rozpowszechniano uprawĊ warzyw. JeĪeli pojawiaáy siĊ nadwyĪki produkcji, to sprzedawano je z odpowiednim zyskiem. Tak samo
postĊpowano z owcami. Zakáadano pierwsze sady i jeden
z nich powstaá w Miáobądzu. PóĨniej zostaá wydzierĪawiony
za kwotĊ 50 zá rocznie.
PomiĊdzy folwarkami klucza subkowskiego istniaáy
powiązania gospodarcze. Wymianie podlegaáo m.in. zboĪe.
DuĪy obszar áąk wzdáuĪ rzeki Mątawy i odpowiednie nawoĪenie zastosowane przez folwark miáobądzki przyczyniáo siĊ
do wzrostu pogáowia zwierząt hodowlanych w tym rejonie,
gdyĪ przysyáano je nie tylko z klucza subkowskiego, ale takĪe z komórskiego. Wystąpiáo zatem zjawisko specjalizacji
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w okreĞlonym profilu produkcji. W 1727/1728 roku folwark
brodzki udzieliá poĪyczki w materiale siewnym i w gotówce
gburom z DzierĪąĪna. Przekazano im 35 korców jĊczmienia
do siewu i imiennie Stanisáawowi Budce 2 korce. W taki
sam sposób udostĊpniono 2 wiertle grochu Ewertowi. Natomiast Gruss kupiá 2 wiertle, a Notek odebraá taką samą iloĞü
grochu nie wiadomo z jakiego powodu.
W kaĪdym z folwarków zatrudniano przynajmniej kilkanaĞcie osób czeladzi, którym przydzielono odpowiednie
funkcje. W ramach swych kompetencji zajmowali siĊ oni
okreĞlonym profilem czynnoĞci, za co otrzymywali wynagrodzenie „myto” w dwóch postaciach: gotówkowej i rzeczowej. NaleĪnoĞci páacowe odbierali w dwóch ratach: na
Ğw. Jana (24 czerwca) i po zakoĔczeniu roku w styczniu.
W folwarku brodzkim za rok 1753/1754 wynagrodzenie
ksztaátowaáo siĊ w nastĊpujący sposób: mielcarz (browarmistrz) 30 zá, parobek 27 zá 5 gr., leĞny 26 zá 15 gr., fornal
17 zá, wolarz 15 zá, rataj 13 zá, dziewka starsza 15 zá, dziewka
máodsza 12 zá 6 gr., Ğwiniarka 11 zá 6 gr. Wymieniona kwota uwzglĊdniaáa równieĪ wartoĞü obuwia, które kosztowaáo
2 zá 6 gr. Do wynagrodzenia gotówkowego dochodziáa jeszcze wypáata za Ğledzie i wynosiáa 1 zá rocznie. Natomiast
rataj otrzymywaá 2 zá 12 gr., a parobek 1 zá 6 gr. W izbie
czeladnej zadbano o wyĪywienie i kaĪdy z robotników korzystaá z tej moĪliwoĞci. W 1732/1733 roku wydano dla
czterech osób czeladzi 28 korców Īyta za póárocze.
Dla porównania dochody podstaroĞciego folwarku
brodzkiego ksztaátowaáy siĊ w zupeánie innym wymiarze,
poniewaĪ znacznie przewyĪszaáy páace wszystkich zatrudnionych i wymienionych powyĪej osób. Otrzymywaá on
rocznie 120 zá. Do tego naleĪy dodaü 2 zá 12 gr. za Ğledzie
i beczkĊ piwa o wartoĞci 9 zá. Tak jak kaĪdy korzystaá
z kuchni folwarcznej. Jego mieszkanie skáadaáo siĊ z jednej
tylko izby paĔskiej.
Na terenie folwarku budowano mieszkalne domy dworskie. Na podstawie umowy w BrzeĨnie po 1760 roku wzniesiono kilka budynków dla podupadáych gburów. Koszt
trzech z nich wyniósá 900 zá pruskich i obciąĪono nim skarb
biskupi.
Prawie w kaĪdej wsi klucza subkowskiego znajdowaáa
siĊ karczma. Ówczesnych wáaĞcicieli lub dzierĪawców zobowiązano do sprowadzenia piwa z browarów z Subków
i Miáobądza, a gorzaáki z tej pierwszej miejscowoĞci. LeĪaáy one zazwyczaj w niewielkiej od siebie odlegáoĞci,
zaledwie dwóch lub trzech kilometrów, a nawet i mniej.
W Miáobądzu w 1759 roku postawiono murowany browar. Stanowiá on doskonaáe Ĩródáo dochodu, tak Īe trzeba byáo sprowadzaü jĊczmieĔ ze starostwa tczewskiego,
którego karczmy z kolei kupowaáy piwo w Miáobądzu.
W roku 1725/1726 browar brodzki wydaá ogóáem 139 beczek
piwa, z czego za pieniądze 101,5 beczki, za jĊczmieĔ 37,5
beczki. Z powyĪszej iloĞci 103,5 beczki otrzymaáy karczmy. Na przykáad karczma w DzierĪąĪnie pobraáa 32 beczki,
w których zawarto 4320 litrów piwa o ogólnej wartoĞci 288
záp., a wówczas litr owego trunku kosztowaá 2 grosze. Na
podstawie Ĩródeá archiwalnych moĪna poznaü poziom spoĪycia piwa w 1732/1733 roku w nastĊpujących karczmach:
w DzierĪąĪnie 31 beczek, w Brodach 31,5, w Gogolewie
48, w Stawskiej Karczmie 54.
W dokumencie wystawionym 20 kwietnia 1560 roku jest
mowa o karczmie w Subkowach. Nominat na stanowisko
biskupa wáocáawskiego, Jakub UchaĔski, powierzyá Miko-
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áajowi Smoli i jego wspóápracownikom przywilej prowadzenia gospody na przypisanych warunkach. W 1760 roku
wáaĞcicielem karczmy byá Wróbel, który otrzymaá ją od
Lichoty wraz z przywilejem biskupa Sarnowskiego z 1678
roku. Ponadto uĪytkowaá on wáókĊ ziemi wolną od czynszu.
W kluczu subkowskim w 1760 roku dziaáaáo siedem tego
typu punktów gastronomicznych: po dwie w Subkowach
i Miáobądzu, po jednej w Maleninie, MieĞcinie i BrzeĨnie.
Klucz subkowski istniaá do 1772 roku. Pierwszy rozbiór
Polski byá wydarzeniem przeáomowym. Oddzielaá wielką,
grubą kreską nie tylko granicĊ paĔstwową, ale takĪe zmieniá
realną rzeczywistoĞü w sferze gospodarczej i ekonomicznej,
do której musieli przystosowaü siĊ mieszkaĔcy Pomorza.
Wáadze pruskie przejĊáy dorobek twórczy pracy kilkunastu
pokoleĔ poddanych biskupów wáocáawskich. Byá to majątek
ogromny z duĪą iloĞcią zadbanych wsi, folwarków i gospodarstw. W przyszáoĞci Królestwo Prus czerpaáo z pobieranych podatków niezwykle olbrzymie dochody.
Kilkuwiekową dziaáalnoĞü gospodarczą klucza subkowskiego przedstawiono w dwóch artykuáach w formie wąskiego wątku informacji na kilku zaledwie stronach papierowego arkusza. Jest to iloĞü niewielka i w peáni nie wyczerpuje
tematu, ale wskazuje pewien kierunek dziaáaĔ, którym naleĪy podąĪaü. Teraz uczyniono kolejny krok na drodze prowadzącej do wyjaĞnienia i odkrycia „biaáych plam” historii
klucza subkowskiego.

Samorząd wiejski

O

d momentu lokacji, aĪ po zmierzch biskupiej wáasnoĞci w Subkowach, struktura wáadzy siĊ nie
zmieniáa. Pomimo burz dziejowych, które nawiedzaáy Pomorze, przetrwaáa w niezmienionej formie aĪ do
I rozbioru Polski.
Dwóch soátysów staáo na czele lokowanej wsi i to oni
zbierali czynsz dla pana feudalnego, sami natomiast pozostawali wolni od jego páacenia w czasie peánienia urzĊdu.
Ponadto wysyáali konnego posáaĔca z listami. KaĪdy z nich
posiadaá do swojej dyspozycji po dwa áany ziemi. W porównaniu z innymi miejscowoĞciami ich uprawnienia, jak teĪ
proregatywy wáadzy byáy duĪo niĪsze. Aby zwiĊkszyü dochody soátysów, pozwolono im dzierĪawiü karczmĊ. Odpowiedni status majątkowy oraz posiadana godnoĞü podnosiáa
rangĊ ich znaczenia wĞród lokalnej spoáecznoĞci. Zaufanie,
jakim zostali obdarzeni przez hierarchów koĞcielnych, gwarantowaáo rzetelne i sumienne wykonywanie wszelkich powinnoĞci i obowiązków na nich ciąĪących.
Biskupi zatwierdzali sprawujących wówczas wáadzĊ
urzĊdników lub ustanawiali nowych. W 1760 roku w kluczu
subkowskim byáo szeĞciu soátysów: dwóch w Subkowach
i po jednym w Miáobądzu, Maleninie, MieĞcinie i BrzeĨnie.
Biorąc pod uwagĊ przygotowanie zawodowe, biskup
Bonawentura MadaliĔski 19 sierpnia 1689 roku, za zgodą
kapituáy przekazaá w doĪywocie soáectwo wsi Subkowy
Hermanowi Tiszke i jego Īonie Barbarze. Osada wróciáa pod bezpoĞrednią wáadzĊ biskupią, na warunkach poprzednich dzierĪaw. Nowo wybrana osada musiaáa przyjąü wszelkie obowiązki naleĪące do przypisanej funkcji.
W umowie uwzglĊdniono róĪnorodne zastrzeĪenia, które
regulowaáy wzajemne stosunki. Dotyczyáy one tzw. manipulacji majątkiem. Sukcesorzy mogli pozostaü na zajmo-
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wanych stanowiskach, do chwili kiedy biskup MadaliĔski
lub jego nastĊpcy zapáacą 25% czĊĞci zainwestowanego
wkáadu finansowego.
Na przeáomie XVII/XVIII wieku przedstawiciele rodziny Postelów peánili funkcje soátysów w Subkowach
i Miáobądzu. W pierwszej z wymienionych miejscowoĞci
pojawia siĊ imiĊ Piotra, natomiast w drugiej Antoniego
i Daniela.
Kolejny dokument wystawiono 22 VIII 1714 roku dla
Jakuba PĊkali i jego Īony Katarzyny Smugaáówny. UmowĊ
zawará z wymienionymi biskup Konstanty Felicjan Szaniawski. Tak jak i w poprzednim dokumencie, zapewniono
zwrot 25% czĊĞci zainwestowanej sumy pieniĊĪnej.
Za uĪytkowanie ziemi zobowiązano kaĪdą miejscowoĞü lokowaną na prawie niemieckim do przekazywania
pewnych opáat w formie pieniĊĪnej i towarowej wáaĞcicielom wsi. Subkowy posiadaáy podobny rodzaj obciąĪeĔ
w stosunku do innych osad biskupich. Ogólny areaá ziemi
liczyá 84 áany powierzchni gruntów rolnych, z czego dwaj
soátysi dysponowali w sumie czterema áanami wolnymi od
obciąĪeĔ, a proboszczowie parafii taką samą iloĞcią. Folwark biskupi obejmowaá 15 áanów ziemi. Wraz z upáywem
czasu kwota páatnoĞci czynszu ulegaáa zmianom, z powodu
waluty jakiej wówczas uĪywano i koniunktury gospodarczej. Biskup Krzysztof Antoni Szembek w I poáowie XVIII
wieku nakazaá páaciü swym subkowskim poddanym rocznie od kaĪdej wáóki, czyli áana 30 zá monety pruskiej, rozáoĪonej na dwie raty po 15 zá. Pierwsza z nich przypadaáa na
Wszystkich ĝwiĊtych 1 XI, a druga na dzieĔ NajĞwiĊtszej
Panny Gromnicznej 2 II. Wszelkie naleĪnoĞci finansowe
przyjmowaá starosta subkowski. Oprócz tego wymieniono
kilka drobnych obowiązków przy pracach polowych i szarwarku. UmowĊ zawarto 29 V 1739 roku. To samo pismo,
dwa lata póĨniej 27 VII 1741 roku, mieszkaĔcy Subków
przedáoĪyli biskupowi Adamowi Grabowskiemu. Wystawca za przyzwoleniem kapituáy katedralnej przyjąá otrzymany dokument, zatwierdziá i transumowaá.
KaĪdy nowy biskup potwierdzaá stare przywileje wsi.
Przywilej wspólnych obszarów áąk dla Subków pochodzi
z 1696 roku i zostaá odnowiony przez biskupa Szembeka
w 1701 oraz 1717 roku. Pod koniec panowania polskiego narzekano jedynie na biskupa Ostrowskiego, poniewaĪ nie chciaá
zatwierdziü owych przywilejów, lecz podwyĪszyü daninĊ.
W roku 1526 opat cystersów pelpliĔskich, Stenor, za
pozwoleniem biskupa Macieja Drzewickiego, wydzierĪawiá Narkowy na 40 lat osadnikom z Subków. DzierĪawĊ tą
przedáuĪyá w 1565 roku opat Rembowski na nastĊpne 20 lat.
DzierĪawcy páacili klasztorowi 27 grzywien lĪejszej monety,
tak jak gospodarze i chaáupnicy z Narków oraz dziesiĊcinĊ
na rzecz biskupa. W latach 1636-1668 gospodarze subkowscy ponownie dzierĪawili grunty w Narkowach, a w okresie
póĨniejszym tylko pojedynczy dzierĪawcy. Ostatnim z nich
w roku 1742 byá Adam Mawia.
Samorząd wiejski speániaá waĪną funkcjĊ w Īyciu mieszkaĔców, gdyĪ gwarantowaá stabilizacjĊ materialną i poczucie bezpieczeĔstwa w ramach jednej i to wspólnej struktury,
pod opieką biskupów wáocáawskich. Wykaz obowiązków
ciąĪących na miejscowej ludnoĞci wskazuje na zakres ich
dziaáalnoĞci i aktywnoĞci kontynuowanej przez liczne pokolenia.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Blisko Ciebie

C

záowieka pamiĊta siĊ za wybitne osiągniĊcia, które
w swoim Īyciu dokonaá. Czasami dostrzegamy tylko
jeden epizod spoĞród caáego Īycia wybitnej postaci.
Tak jest i tym razem, dlatego pragnĊ przybliĪyü historiĊ czasów siĊgających aĪ pierwszej poáowy XIX wieku, kiedy rewolucjonizowaá tutejszych mieszkaĔców Florian Ceynowa.
NiemalĪe codziennie przechodzĊ obok obelisku upamiĊtniającego rozpoczĊcie Wiosny Ludów na terenie Klonówki
przez Floriana CeynowĊ. Dziwi mnie fakt, Īe pomimo Īycia
blisko miejsca powstania tak waĪnego wydarzenia historycznego, jakim jest rozpoczĊcie Wiosny Ludów i zbrojny atak
cháopski na koszary pruskie, wówczas znajdujące siĊ w Starogardzie GdaĔskim, duĪo osób nie ma o tym pojĊcia, nie mówiąc juĪ o biografii Floriana Ceynowy.
Klonówka, piĊkna wieĞ kociewska, z bogatą kulturą siĊgającą XIV wieku kiedy to zaczĊto budowĊ koĞcioáa. Drugim
faktem, jaki rozsáawia KlonówkĊ, są jej wáaĞciciele ziemscy
oraz fundatorzy owego koĞcioáa, mianowicie ród rodziny
Kalkstein. Wówczas Klonówka byáa w bardzo dobrym stanie materialnym, gospodarstwo rodzinne byáo nowoczesne,
a sami gospodarze mieli wysokie wyksztaácenie i duĪe kilkusetletnie doĞwiadczenie w prowadzeniu majątku.
Florian Ceynowa urodziá siĊ 4 maja 1817 roku w Sáawoszynie, w powiecie puckim. Z zawodu byá lekarzem,
lecz znaczną czĊĞü Īycia poĞwiĊciá dziaáaniom przeciwko
zaborcom, byá pierwszym dziaáaczem kaszubskim i narodowym. Byá równieĪ pisarzem i publicystą, rozsáawiaá przede
wszystkim jĊzyk i folklor kaszubski.
9 sierpnia 1843 roku tuĪ po ukoĔczeniu studiów na Uniwersytecie Wrocáawskim Florian udaá siĊ na medycynĊ do
Królewca, gdzie związaá siĊ z krĊgami patriotycznych konspirantów. W styczniu 1846 roku przeprowadzono rewizjĊ
i wezwano go na przesáuchanie. Dostaá zakaz opuszczania
miasta, lecz szybko, bo juĪ 19 lutego 1846 roku, záamaá ten
zakaz i udaá siĊ do Klonówki koáo Pelplina, by przygotowaü atak na koszary pruskie, które stacjonowaáy w Starogardzie GdaĔskim. Ceynowa dowodziá okoáo stuosobowym
oddziaáem cháopskim i miaá przeprowadziü ten atak z nocy
21 na 22 lutego 1846 roku. Jednak zaborcy dowiedzieli siĊ
o planach powstaĔczych narodu polskiego. Wydali za Florianem Ceynową list goĔczy i záapano go 6 marca na drodze
z Sianowa do Staniszewa. Początkowo byá w wiĊzieniach
w Starogardzie i Grudziądzu, a nastĊpnie w berliĔskim Moabicie. 2 sierpnia 1847 roku doszáo do procesów powstaĔców,
gdzie skazano Floriana jako gáównodowodzącego insurekcji.
17 listopada zostaá skazany na Ğmierü przez ĞciĊcie gáowy
toporem. Do wykonania wyroku jednak nie doszáo, poniewaĪ 7 marca 1848 roku zmieniono tĊ karĊ na doĪywocie.
20 marca ogáoszono amnestiĊ i najprawdopodobniej jeszcze
tego samego dnia uwolniono powstaĔców.
Florian Ceynowa, ze wzglĊdu na swoje przywiązanie do
swojej maáej, wielkiej Ojczyzny, którą tak promowaá w swoich dzieáach, nazywany „Budzicielem Kaszub”, wyksztaácony lekarz, wielki patriota. Warto wiĊc dowiedzieü siĊ czegoĞ
wiĊcej o tej wielkiej postaci patriotycznej która dziaáaáa tak
blisko nas, wáaĞciwie u nas, i dla nas…
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OFIAROM LUDOBÓJSTWA

GRZEGORZ WOLIýSKI

Las Bielski w Ğwietle
niektórych dokumentów
z przeáomu XIII i XIV wieku
czĊĞü pierwsza

WstĊp

T

emat niniejszego artykuáu jest doĞü ogólny, jego autor zdawaá sobie bowiem sprawĊ, Īe podjĊcie siĊ jego
nie bĊdzie naleĪaáo do rzeczy áatwych. Niemniej temat ów zawiera w sobie niezwykle interesujące zagadnienie,
mianowicie próbĊ charakterystyki pewnego Ğredniowiecznego kompleksu leĞnego nadanego cystersom pelpliĔskim na
przeáomie XIII i XIV wieku w oparciu o materiaá Ĩródáowy.
Jak równieĪ krótkie zarysowanie procesu kolonizacji gospodarczej, jaki nastąpiá w jego obrĊbie. Na potrzeby artykuáu
postarano siĊ wiĊc zanalizowaü najwaĪniejsze dla omówienia
jego tematu, dokumenty nadawcze dla klasztoru cystersów
w Pelplinie. To jest dokument ksiĊcia Przemysáa II z 1294
roku oraz dokumenty króla Wacáawa II z 1303 roku1 obrazujące nam ów kompleks leĞny. Przy okazji poruszono równieĪ
sprawĊ pieczĊci, jakimi mogáy byü te dokumenty pieczĊtowane i miejsce przechowywania oryginaáów dokumentów.
W celu wzbogacenia tematu artykuáu, wykorzystano w nim
równieĪ wzmianki Ĩródáowe z innych dokumentów pochodzących z omawianego okresu2 jak i nastĊpnych epok3.
Przeprowadzoną analizĊ dokumentów w artykule postarano siĊ wesprzeü fachową literaturą przedmiotu. Warto nadmieniü, iĪ zagadnienie Lasu Bielskiego poruszali w swych
pracach gáównie historycy „pelpliĔscy” tj. ksiĊĪa: Stanisáaw
Kujot4, Romuald Frydrychowicz5, Wáadysáaw àĊga6, choü
nie tylko. – Zaznaczyü trzeba w tym kontekĞcie równieĪ
opracowanie Karla Kasiske6A oraz wydaną wspóáczeĞnie
cenną pracĊ Klemensa Bruskiego7.

I. Dokument Przemysáa II
z 9 paĨdziernika 1294 roku

W

paĨdzierniku 1294 roku ksiąĪĊ Wielkopolski
Przemysá II wizytowaá (jako przyszáy sukcesor)
Pomorze GdaĔskie, odwiedzając sĊdziwego juĪ
wówczas i bezpotomnego ksiĊcia pomorskiego MĞciwoja
II8. Do dnia dzisiejszego znane są historykom 3. dokumenty,
które podczas wspomnianego pobytu na Pomorzu GdaĔskim
wystawiá ksiąĪĊ Przemysá II.
Pierwszy dokument wystawiá Przemysá w grodzie ksiąĪĊcym w ĝwieciu (dnia nieznanego, miesiąca paĨdziernika),
stanowiá on potwierdzenie wczeĞniejszej darowizny MĞciwoja II z 1275 roku dla zakonu augustianów w Swornegaciach koáo Brus9. Dokument ten potwierdzaá w swej dyspozycji darowiznĊ dla tamtejszych mnichów m. in: jezior, rzek,
borów (in lacubus, in fluviis, in borris)10.

KMR

Do dokumentu przywieszono pieczĊü ksiąĪĊcą mniejszą
okreĞloną w jego korraboracji jako: paginam nostri sigilli munimine, przytwierdzoną do niego, za pomocą sznura o jedwabnych niciach barwy czerwonej11. BezpoĞredniego opisu tej
pieczĊci jednak nie znamy12. Dokument przechowywany byá
w wieku XIX w archiwum paĔstwowym w Królewcu13. Niemniej, jak podawaá niemiecki historyk Max Perlbach (autor kodeksu Ğredniowiecznych dokumentów z terenu Pomorza GdaĔskiego wydanego w GdaĔsku w 1882 r.)14, Īe dokument ten byá
juĪ podczas przechowywania w królewieckim archiwum paĔstwowym zbutwiaáy i powaĪnie uszkodzony15. Zapewne okoáo
1902 roku musiaá zostaü przeniesiony, wraz z wieloma innymi
cennymi dokumentami Ğredniowiecznymi z terenu Pomorza
GdaĔskiego, do nowo tworzącego siĊ archiwum miejskiego
w GdaĔsku (Staatsarchiv Danzig) warto dodaü, Īe jego oryginaá przetrwaá zawieruchĊ II wojny Ğwiatowej16.
Drugi dokument wystawiá ksiąĪĊ, dnia 9 paĨdziernika
1294 roku juĪ w grodzie w GdaĔsku17. Stanowiá on nadanie
na rzecz cystersów z Nowego Doberanu (Pelplina)18 poáowy
Lasu Bielskiego, od prawej strony tamtejszej rzeki Janki (którym to nadaniem zajmiemy siĊ szczegóáowiej poniĪej). Do
dokumentu przywieszona zostaáa pieczĊü ksiąĪĊca mniejsza:
paginam nostri sigilli munimine, przytwierdzona za pomocą
sznura o niciach jedwabnych posiadających barwĊ czerwoną
i Īóátą19. Dokument ten, podobnie jak powyĪszy (PU nr 516),
przechowywany byá w XIX wieku w archiwum paĔstwowym
w Królewcu20. Przyznaü trzeba, Īe jego miejsce przechowywania w kolejnym stuleciu (XX w.) nie jest znane, byü moĪe,
Īe zastaá on okoáo 1902 r. przeniesiony wraz z innymi dokumentami Ğredniowiecznymi z terenu Pomorza GdaĔskiego,
do archiwum gdaĔskiego(?). Niemniej dokument ten, nie
zachowaá siĊ do naszych czasów w oryginale21, a co za tym
idzie, nie moĪna przeprowadziü równieĪ bezpoĞredniej charakterystyki przywieszonej do niego pieczĊci.
Trzeci z dokumentów, wystawiá Przemysá II dnia 14 paĨdziernika 1294 roku (równieĪ w grodzie w GdaĔsku) dla miasta Elbląga. Stanowiá on waĪne potwierdzenie wczeĞniejszych
dokumentów wystawionych dla tegoĪ miasta przez ksiąĪąt pomorskich – Sambora II z 1255 roku oraz MĞciwoja II z 1293
roku od m.in. zwolnienia miasta od páacenia cáa na lewym
brzegu Wisáy22. Do dokumentu przywieszona zostaáa za pomocą sznura o niciach jedwabnych, posiadających barwĊ czerwoną i biaáą uáoĪonych na przemian23 – pieczĊü ksiąĪĊca mniejsza
okreĞlona w korraboracji dokumentu jako: nostri sigilli munimine. Dokument ten przechowywany byá (XIX w.) w archiwum
miejskim w Elblągu24 przynajmniej do II wojny Ğwiatowej(?),
nie zachowaá siĊ do dnia dzisiejszego w oryginale.
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Postaü Przemysáa II
wedáug obrazu Jana Matejki z 1890 r.
ħródáo: www. malarze.com
KsiąĪĊ Przemysá II urodzony w 1257 r., z linii Piastów wielkopolskich. KsiĊciem Wielkopolskim zostaá w 1279 r., nastĊpnie
w 1290 r. (na krótko) ksiĊciem krakowskim, natomiast w 1294 r.
ksiĊciem Pomorza GdaĔskiego. Koronowany 25.06.1295 r.
na króla „Polski”. Zamordowany 8.02.1296 r.
w RogoĨnie przez margrabiów brandenburskich.

Reasumując tylko 1. ksiąĪĊcy dokument (PU nr 516) dla
zakonu augustianów i to w dodatku powaĪnie uszkodzony wraz
z uszkodzoną pieczĊcią zachowaá siĊ w oryginale do naszych
czasów24A. Los pozostaáych dwóch dokumentów Przemysáa II,
tj. PU nr 517 dla cystersów z Pelplina i PU nr 518 dla miasta
Elbląga – nie jest znany (zaginĊáy). O ile jednak zarysowane
powyĪej cechy zewnĊtrzne (tj. pieczĊcie i przechowywanie)
ksiąĪĊcych dokumentów Przemysáa II z paĨdziernika 1294 r.
dla zakonu augustianów i Elbląga – nie są nam tutaj aĪ tak
potrzebne, gdyĪ nie stanowią tematu niniejszego artykuáu, niemniej posáuĪą nam jako „materiaá” pomocniczo-porównawczy
przy omawianiu interesujących cech dokumentu Przemysáa II
z 9 paĨdziernika 1294 roku dla opactwa w Pelplinie (PU
nr 517). Zanim jednak przejdĊ do omawiania treĞci tegoĪ dokumentu, chciaábym poruszyü sprawĊ pieczĊci, jaka mogáa byü
do niego przywieszona.
Zadanie to utrudnia niezmiernie fakt, Īe pieczĊcie z tych
akurat 3. powyĪszych dokumentów ksiąĪĊcych (na przeáomie
wieków) nie zostaáy przez Īadnego z dotychczasowych sfragistyków czy historyków opisane. M. Perlbach, co prawda podaá
sposób przytwierdzenia ich do dokumentów (byáy to sznury
jedwabne o niciach koloru biaáego, czerwonego i Īóátego)24B.
Natomiast w Īaden sposób nie scharakteryzowaá nawet w skrócie napisu otocznego wspomnianych pieczĊci, tylko ograniczyá
siĊ w swym kodeksie do ogólnego sformuáowania, Īe do tych
trzech dokumentów przytwierdzone zostaáy pieczĊcie ksiąĪĊce25. Jaką wiĊc pieczĊcią pieczĊtowaá wystawiane dokumenty
personel kancelaryjny Przemysáa II, podczas jego wizytacji na
Pomorzu GdaĔskim w 1294 roku? OdpowiedĨ na to pytanie jest
– moim zdaniem – ryzykowna, ze wzglĊdu na: wspomniany
powyĪej brak oryginaáów dokumentów26 oraz brak bezpoĞrednich odrysów czy opisów przywieszonych do nich pieczĊci.
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Historycy – Kazimierz StronczyĔski27, a za nim Franciszek PiekosiĔski28, podają w swych opracowaniach, Īe ksiąĪĊ
Przemysá II w czasie swojego Īycia politycznego posiadaá
áącznie 5. pieczĊci. Pierwszą pieczĊü ojcowską (Przemysáa I)
okrągáą tzw. pieszą w okresie od okoáo 1272/73 roku29. NastĊpnie wzorując siĊ na pieczĊci ojca, posiadaá swoją wáasną
pieczĊü ksiąĪĊcą, przypadającą na okres sprawowania wáadzy
w Wielkopolsce do 1290 roku. PieczĊü ta okrągáa tzw. piesza
wyobraĪaáa stojącego ksiĊcia pomiĊdzy basztami, trzymającego proporzec w prawej dáoni o dwóch strefach, a w lewej
dáoni opuszczoną tarczĊ ksztaátu trójkątnego, w której polu
widniaá orzeá jednogáowy bez korony zwrócony dziobem
w prawą sronĊ. Napis otoczny opiewaá: SIGILLUM · PREMISLONIS · SECUNDI DEI · GRA · DUCIS · POLONIE30.
NastĊpnie po objĊciu (krótkotrwaáej) wáadzy w Maáopolsce (Krakowie) w 1290 roku Przemysá II tym samym zmieniá
swą pieczĊü pieszą na duĪą okrągáą (posiadającą bogactwo
wyobraĪeĔ i symboli – przyp. G.W.) wyobraĪającą ksiĊcia
odzianego w kolczugĊ i heám stoĪkowy, stojącego na smoku
pomiĊdzy dwiema basztami fortecznymi trzymającego w prawej dáoni proporzec o trzech strefach, a w lewej opuszczoną
tarczĊ ksztaátu migdaáowatego, w której polu widniaá orzeá
jednogáowy z koroną zwrócony dziobem w prawą stroną. Napis otoczny opiewaá: SIGILLUM : PREMISLONIS · SECUNDI · DEI · GRA · DUCIS · POLONIE· ET ·CRA31. Ponadto
ksiąĪĊ ten posiadaá równieĪ (od okoáo 1292 r.) pieczĊü maáą
okrągáą, w której polu widniaá orzeá jednogáowy bez korony
zwrócony dziobem w prawą stronĊ, napis otoczny opiewaá:
* + S’ PREMIZL32. I w koĔcu posiadaá równieĪ ostatnią swą
pieczĊü – królewską, bĊdącą w uĪyciu od poáowy 1295 roku,
a wiĊc juĪ po królewskiej koronacji na króla Polski 25.06.1295
roku33.
Dokumenty pomorskie z paĨdziernika 1294 roku, teoretycznie wiĊc mogáy byü pieczĊtowane nastĊpującymi pieczĊciami: krakowską, przedstawiającą ksiĊcia stojącego na smoku, mającą zastosowanie w latach 1290-1295 lub ewentualnie
okrągáą maáą pieczĊcią sygnetową uĪywaną przez Przemysáa
II od ok. 1292 roku, wyobraĪającą w polu pieczĊci oráa bez
korony zwróconego dziobem w lewą stroną. ZauwaĪyü trzeba, Īe we wszystkich tych 3. dokumentach pomorskich w formule korraboracyjnej Przemysá II okreĞliá, iĪ do dokumentu
przystawiamy: nostri sigilli munimine34. WiĊc wynikaáoby, Īe
byáa to owa pieczĊü sygnetowa maáa okrągáa opisana przeze
mnie powyĪej. Czy jednak jest moĪliwe, Īe owa sigilli munimine okreĞlana tak w korraboracjach tych dokumentów byáaby przytwierdzona do nich, aĪ na jedwabnych sznurach? Czy
mamy do czynienia jednak z pieczĊcią ksiąĪĊcą wiĊkszą krakowską35. Wypada wiĊc pozostawiü, moim zdaniem sprawĊ tą,
nie do koĔca rozstrzygniĊtą i dalej otwartą.
PrzejdĨmy wiĊc do cech wewnĊtrznych najbardziej interesującego nas dyplomu, mianowicie treĞci dokumentu ksiĊcia Przemysáa II dla opactwa w Pelplinie (PU nr 517) wystawionego w GdaĔsku dnia 9.10.1294 roku. Dokumentu ten
w swych cechach wewnĊtrznych rozpoczynaá siĊ podobnie
jak wiĊkszoĞü pomorskich dokumentów XIII wiecznych, mianowicie inwokacją trynitarną, tj. odwoáującą siĊ do ĝwiĊtej
Trójcy36 (In nomine sancte et indvidue trinitatis). Z intytulacji
dowiadujemy siĊ, iĪ wystawcą dokumentu jest „Przemysá áaskawy ksiąĪĊ Polski (Nos Primiszil dei gracia dux Polonie)37
wszechstronny, doskonaáy, dokumentujący na wiecznoĞü
w obecnoĞci nadzorców i inspektorów (inspecturis)” sic!
NastĊpnie z inskrypcji dokumentu dowiadujemy siĊ,
Īe jego odbiorcą jest konwent braci z Nowego Doberanu37A
w spokoju i pokoju troszczący siĊ z chĊcią o swe dobra

KMR

Z PRZESZãOćCI REGIONU
i dziedzictwo (conventus et fratrum in Novo Doberan paci et
quieti, providere volentes omnia bona et hereditates). Warta uwagi, jest równieĪ obszerna arenga dokumentu (nastrĊczająca niemaáych trudnoĞci potencjalnemu historykowi),
zawierająca ogólne pobudki wystawcy dokumentu jego motywy etc. Odwoáuje siĊ ona m.in. do pamiĊci pomorskich
wáadców (opiewając ich) tj. „ksiĊcia Sambora II, który
wzrastając w miáoĞci swego ojca MĞciwoja I, uposaĪyá konwent [cystersów] nadając im dobra w swoim ksiĊstwie, które
to dobra póĨniej ksiąĪĊ MĞciwój II potwierdziá i doáączyá
swoje nadanie podtrzymując chwaáĊ i tradycjĊ swego rodu.
Dlatego teĪ ksiąĪĊ Przemysá II, kontynuując niejako dzieáo
swych poprzedników doáącza swoje nadanie (podobnie jak
wspomniani powyĪej wielcy i dobrzy ksiąĪĊta) w obecnoĞci
uczonych ksiĊĪy i notariuszy, tj. biegáego w prawie archidiakona gnieĨnieĔskiego – Stefana oraz mistrza Mikoáaja,
biegáego medyka i troskliwego sĊdziego”37B.
Dyspozycja, czyli treĞü wáaĞciwa dokumentu podawaáa, iĪ
ksiąĪĊ nadaje mnichom i klasztorowi peánym prawem wáasnoĞci poáowĊ Lasu Bielskiego (dictis monachia ac monasterio
silva nostram Belskiles dictam pro dimidio locandam conferimus iure proprietatis). Ponadto, Īe zezwala zakonnikom w obrĊbie nadanej poáowy lasu na przeprowadzenie tamĪe kolonizacji (ville locentur37C) oraz wyznacza zarządcĊ, który bĊdzie
pilnowaá przed zbiegostwem (fuerit) przyszáych osadników
(dicta silva per eos procuratum fuerit). NastĊpnie ksiąĪĊ nakazuje, by przebywający ówczeĞnie w nadanej klasztorowi poáowie Lasu Bielskiego áowczy ksiąĪĊcy i straĪnicy leĞni mieli
siĊ przenieĞü poza nadany obszar – w inne miejsce (quod ibi
resident venatores seu silve custodes, qui cum locanda fuerit,
celere debebund)38. Dodając wyraĨnie na zakoĔczenie dyspozycji, iĪ las tamtejszy (jego poáowa) nadany jest zakonnikom
od strony tamtejszej rzeki Janki (dictam silva totam, ut dictum
est, pro dimidio usque ad fluvium Janam)38A.
Korraboracja dokumentu informuje nas natomiast
o przystawieniu do dokumentu pieczĊci ksiąĪĊcej, okreĞlonej w formule jako: nostri sigilli munimine communita,
tj. pieczĊü ksiąĪĊca mniejsza wspólna39.
NastĊpnie z testacji moĪemy poznaü osoby – Ğwiadków, poĞwiadczające uczynioną darowiznĊ dla cystersów,
jak równieĪ bĊdących w otoczeniu ksiĊcia (towarzyszących
mu) podczas jego podróĪy na Pomorze GdaĔskie. Są nimi

w pierwszej kolejnoĞci archidiakon gnieĨnieĔski Stefan,
nastĊpnie nadworny lekarz Mikoáaj, kasztelan Bogusáaw
z UjĞcia40, kasztelan Wojciech ze Zbąszyna41, kasztelan Kajtek z Santoka, kasztelan ĝwiĊtomir z Biechowa42, niejaki
rycerz Borch, kasztelan Jakub z RogoĨna, nastĊpnie palatyn gdaĔski ĝwiĊca, palatyn Ğwiecki Paweá i wielu równych
w wierze (et quam plures alii fide digni)43.
Nie ulega tu wątpliwoĞci, Īe mam w powyĪszej testacji wystĊpowanie duchowieĔstwa, a przede wszystkim rycerstwa z terenu Ğredniowiecznej Wielkopolski (UjĞcie,
RogoĨno, Zbąszyn) gáównie tamtejszych kasztelanów.
Te same osoby, tj. gáównie kasztelanów, moĪemy spotkaü
w testacji wczeĞniejszego dokumentu wystawionego
w ĝwieciu (10.1294 r.) dla zakonu augustianów, o których
byáa juĪ zresztą mowa powyĪej44 oraz w póĨniejszym o parĊ
dni – wzglĊdem omawianego – dokumencie wystawionym
w GdaĔsku dla miasta Elbląga 14.10.1294 roku (Ğwiadkowie w przytoczonych testacjach tych dokumentów powtarzają siĊ). Z testacji tego ostatniego dyplomu (dla Elbląga)
wiemy m.in., Īe wymieniony w nim kasztelan Bogusáaw
z UjĞcia peániá równieĪ funkcjĊ podskarbiego poznaĔskiego45. PowyĪszych Ğwiadków – rycerzy, rozpoznajemy równieĪ w wielu innych dokumentach Przemysáa II wystawianych w tym czasie na terenach Wielkopolski46.
Podsumowując w skrócie omówiony dokument ksiąĪĊcy
z 9.10.1294 roku. Dowiadujemy siĊ z niego m.in., Īe ksiąĪĊ
Przemysá II nadaá cystersom pelpliĔskim poáowĊ Lasu Bielskiego rozciągającego siĊ po prawej stronie rzeki Janki. ZauwaĪalne w dyspozycji jest równieĪ to, Īe brak w niej jest
wiĊkszego odniesienia np. do naturalnych nazewnictw Ğrodowiska geograficznego np.: jezior, áąk, gajów, pól, dróg46A, tylko ogólnie stwierdza on m.in. o nadaniu zakonnikom poáowy
lasu z moĪliwoĞcią przeprowadzenia tamĪe (w nadanej czĊĞci)
kolonizacji z jednoczesnym poleceniem, by znajdujący siĊ
tam áowczy i straĪnicy leĞni mieli siĊ przenieĞü w inny rejon
lasu. Wynika z tego, Īe nadana czĊĞü – poáowa Lasu Bielskiego musiaáa stanowiü, w momencie ksiąĪĊcego nadania w 1294
roku, zapewne jeszcze dziewiczą puszczĊ o drzewostanie przewaĪnie liĞciastym47. TreĞü dyspozycji tegoĪ dokumentu bĊdzie miaáa znaczenie dla omawianego tu tematu, szczególnie
w Ğwietle póĨniejszych dwóch dokumentów królewskich Wacáawa II, które przedstawione zostaną w nastĊpnym numerze.

Przypisy:
1

2

3

4

5

6

6A

7

8

Pommerellisches Urkundenbuch (dalej cyt. PU), hrsg. von
M. Perlbach, Danzig 1882, nr 517, 612, 613.
Szczególnie dokumentu rycerza Gotszalka z Jani z 1305 r. (PU
nr 632).
Dotyczy to w szczególnoĞci XVII-wiecznych Lustracji dóbr
królewskich jak równieĪ mapy F. Schrolettera z przeáomu XVIII
i XIX wieku.
S. Kujot, Opactwo pelpliĔskie, Pelplin 1875, s. 71-72; tenĪe, Dzieje Prus Królewskich. cz. 1: Do roku 1309, Roczniki Towarzystwa
Naukowego w Toruniu (dalej cyt. RTNT), R. 22-23, ToruĔ 1915
i n., s. 1136, 1192.
R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und
ihre Bau – und Kunstdenkmäler, Düsseldorff 1905, s. 278 i n.
W. àĊga, Obraz gospodarczy Pomorza GdaĔskiego w XII i XIII
wieku, PoznaĔ 1949, s. 56, 61, 68; tenĪe, SpoáeczeĔstwo i paĔstwo
gdaĔsko-pomorskie w XII i XIII wieku, PoznaĔ 1956, s. 13.
K. Kasiske, Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in Pommerelen, Königsberg 1938, s. 36, 97 i passim.
K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początku XV
wieku, GdaĔsk 1997, s. 81, 106 i passim.
Na mocy ukáadu z 15.02.1282 r. w wielkopolskim KĊpnie, ksiąĪĊ
pomorski MĞciwój II (ur. ok. 1220 r., zm. 25.12.1294 r.) nie posiadający nastĊpcy, darowaá swoje ksiĊstwo (za Īycia: donato inter vivos
zob. PU nr 333), ksiĊciu wielkopolskiemu Przemysáowi II. JednakĪe
peániĊ wáadzy na Pomorzu GdaĔskim miaá przejąü Przemysá II do-
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9
10
11
12
13
14
15

16

17
18

piero po Ğmierci MĞciwoja II bowiem byáo to uzgodnione miĊdzy
nimi. Cyt. za K. JasiĔski, W dobie Ğcisáego sojuszu wielkopolskopomorskiego. Przyáączenie Pomorza GdaĔskiego do Wielkopolski, [w:] Historia GdaĔska (dalej cyt. HG), t. 1: do roku 1454,
pod red. E. CieĞlaka, GdaĔsk 1985, s. 302 por. B. ĝliwiĔski, Poczet ksiąĪąt gdaĔskich. Dynastia Sobiesáawowiców XII-XIII wiek,
GdaĔsk 1997, s. 49-51.
PU nr 516; W. àĊga, SpoáeczeĔstwo…, s. 246, 228, 144.
PU nr 516.
PU nr 516; W. àĊga, SpoáeczeĔstwo…, s. 120.
Zob. informacjĊ M. Perlbacha, PU nr 516.
PU nr 516.
Zob. powyĪej przyp. 1.
PU nr 516. Uszkodzenie dotyczyáo równieĪ przywieszonej do
niego pieczĊci.
Zob. Regesta Historico – Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525 (dalej cyt. Regesta), bearb., von E. Joachim,
hrsg. von W. Hubatsch, pars: II, Göttingen 1948, nr 340 s. 41.
PU nr 517.
Nazwa Nowy Doberan (póĨniejsza Pelplin) byáa nadana przez
cystersów na czeĞü ich macierzystego meklemburskiego opactwa
w Doberanie pw. NMP oraz Ğw. Ğw. Benedykta i Bernarda. Zob.
ĩarnowiec, GdaĔsk Oliwa, Pelplin, Byszewo, Koronowo. Szlak
cysterski Pomorza Wschodniego, oprac. A. Sáyszewska, D. DekaĔski, Pelplin 2005, op. cit., s. 9. Szczegóáowiej J. Wenta, ĝwiadectwo fundacji pelpliĔskiej. Na marginesie fundatio i pierwszych
dokumentów, [w:] Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu,
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19
20
21

22

23
24
24A
24B
25
26

27

28

29
30
31

32

33
34
35

36

37

37A
37B
37C
38

38A
39
40
41
42
43

44
45
46
46A
47
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pod red. D. A. DeĔskiego, Pelplin – Tczew 2002, s. 27-37 tamĪe
literatura.
PU nr 517; W. àĊga, SpoáeczeĔstwo…, s. 120.
Zob. M. Perlbach, PU nr 517.
Zob. Regesta, pars I, s. 4 i n. pars II, s. 41 i n. por. Archiwum
PaĔstwowe w GdaĔsku, przewodnik po zasobie do 1945 roku,
oprac. Cz. Biernat, Warszawa – àódĨ 1992 (dalej cyt. APG przewodnik), s. 181, 435.
Zob. PU nr 161, 501. por. I. CzarciĔski, Elbląg jako oĞrodek
handlowo-portowy paĔstwa krzyĪackiego [w:] Historia Elbląga,
t. I (do 1466 r.) pod red. S. Gierszewskiego i A Grotha, GdaĔsk
1993, s. 148.
PU nr 518.
E. Volckman, Katalog des Elbinger Stadtarchivs, Elbing 1875, s. 6.
Zob. powyĪej s. 13, przyp. 15.
PU nr 516, 517, 518.
M. Perlbach, op. cit., nr 517, 518.
PU nr 516 zachowaá siĊ do naszych czasów, przechowywany jest
najprawdopodobniej w którymĞ z archiwum paĔstwowym na terenie Niemiec. Dokument ten i pieczĊü przywieszona do niego są
jednak powaĪnie uszkodzone. Zob. Regesta, pars II, nr 340 s. 41
oraz powyĪej przyp. 24A i 15.
K. StronczyĔski, PobieĪny przegląd pieczĊci Piastów polskich,
Warszawa 1881, s. 23 oraz s. 56 – 57.
F. PiekosiĔski, PieczĊcie polskie wieków Ğrednich, cz. I. (doba
piastowska), Kraków 1899, s. 134 – 136.
K. StronczyĔski, op. cit., s. 56 – 57.
F. PiekosiĔski, op. cit., s. 134.
Idem, s. 134 oraz u F.Vossberga, Münzen und Siegel…, s. 5, zob.
poniĪej przyp. 35.
F. PiekosiĔski, op. cit., s. 135. Historyk ten, dodaje w swej pracy
za K. StronczyĔskim, Īe pieczĊü maáa sygnetowa uĪywana byáa
równieĪ jako contrasigillum pieczĊci krakowskiej.
K. StronczyĔski, PobieĪny przegląd pieczĊci…, s. 23.
Zob. PU nr 516,517,518.
Dodaü chciaábym spostrzeĪenie, Īe F. Vossberg, w swojej pracy
pt: Münzen und Siegel der preußischen Stadte, Danzig, Elbing,
Thorn, so wie der Herzege von Pomerellen in Mittelalter, Berlin
1841, na s. 5 podaje, Īe pieczĊü wiĊksza krakowska Przemysáa II
byáa w posiadaniu radnego elbląskiego niejakiego Fryderyka Neumanna, [poáowa XIX w.] który posiadaá równieĪ (wg póĨniejszych
wydawców: Codex Diplomaticus Warmiensis oder Regestem und
Urkunden zur Geschichte Erlmand, hrsg. C.P. Woelky, J.M. Saage,
Bd. I., Maiz 1860, s. 164) odpis oryginaáu dokumentu Przemysáa
II dla Elbląga z 14.10.1294 r. zob. powyĪej przyp. 24.
OdnoĞnie poszczególnych form dokumentów z XII i XIII wieku
odsyáam do pracy W. àĊgi, SpoáeczeĔstwo…, s. 108 i n.; ponadto odnoĞnie podziaáu dokumentu Ğredniowiecznego na jego poszczególne czĊĞci zob. K. MaleczyĔski, Zarys dyplomatyki polskiej wieków Ğrednich, cz. I, Wrocáaw 1951, s. 22 i n.
Na uwagĊ zasáuguje uĪyty przez ksiĊcia w intytulacji zwrot dux
Polonie, a odnoszący siĊ do Wielkopolski. Brak w intytulacji natomiast zwrotu np. maioris. Niemniej w dwóch pozostaáych dokumentach (516, 518) Przemysá II uĪyá w intytulacjach zwrotów: dei
gracia dux Polonie maioris; die gracia dux maioris Polonie – tj.
ksiąĪĊ (wielkiej – maioris, Polski) Wielkopolski. Wynika z tego,
Īe zwrot Polonie uĪywany byá gáównie w odniesieniu do Wielkopolski por. Codex diplomaticus majoris Poloniae (dalej cyt.
CDMP), collectus a C. RaczyĔski, Posnaniae 1840, s. 71 – 80.
Zob. powyĪej s. 13 oraz przyp. 18.
Zob. PU nr 517.
PU nr 517 por. S. Kujot, Opactwo…, s. 71.
Por. W. àĊga, Obraz gospodarczy…, s. 56 przyp. 46 tamĪe dalsza
literatura; Sáownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów SáowiaĔskich, (dalej. cyt. SGKP ) pod red. F. Sulimierskiego i in., t. IV, Warszawa 1883, s. 692.
PU 517.
OdnoĞnie omówienia tej pieczĊci powyĪej s. 11 i 12.
MiejscowoĞü koáo Piáy.
MiejscowoĞü koáo Nowego TomyĞla.
MiejscowoĞü koáo Konina.
PU nr 517. Przy táumaczeniu powyĪszych nazw miejscowoĞci
z których pochodzili Ğwiadkowie dokumentu, niezwykle pomocną okazaáa siĊ w tym kontekĞcie praca S. Kujota, Dzieje…, R. 22,
1915, s. 1136.
Por. testacje w PU nr 516, 517, 518 oraz zob. powyĪej s. 11 i n.
TamĪe, PU nr 518.
CDMP, s. 71 i n.
PU nr 517.
Zob. na temat zalesienia terenów Pomorza GdaĔskiego w Ğredniowieczu cenną pracĊ W. àĊgi, Obraz gospodarczy…, s. 54,
który wyliczyá na podstawie zachowanych dokumentów – iĪ dąb
na Pomorzu GdaĔskim (w XII i XIII w.) stanowiá ok. 66,7% drzewostanu, buk 11,7% drzewostanu, osika tj. topola 5% nastĊpnie
podaá drzewostan iglasty tj. sosna i Ğwierk które stanowiáy razem
ok. 15% drzewostanu – tamĪe, op. cit., s. 54, zob. takĪe s. 50 i n.
(oraz tabelki); por. K. Bruski, Ziemie…, s. 21 przyp. 19 i 20.

REGINA KOTãOWSKA

Mój kawaáek Ğwiata...
Tu jest mój kawaáek Ğwiata,
gdzie ceglany stoi dom,
a winoroĞl dom oplata
niczym najtroskliwsza dáoĔ.
Tu jest mój kawaáek Ğwiata,
gdzie kociewska gwara brzmi,
gdzie muzyka Ğpiewa w kwiatach,
stary bociek w gnieĨdzie Ğpi.
Tu jest mój kawaáek Ğwiata,
mi to miejsce wskazaá Bóg,
gdzie tucholskich borów szata
ciepáem barw mych strzeĪe dróg.
Tu jest mój kawaáek Ğwiata,
mój bezpieczny staáy ląd.
Tu spĊdziáam máode lata
i nie pragnĊ odejĞü stąd.

FFF

O mojej wiosce
GdzieĞ na granicy starogardzkiej ziemi,
Gdzie Bór Tucholski horyzont zieleni,
Gdzie áan zboĪa záoty ksiĊĪyca sierp pieĞci,
Tam maleĔka Frąca od wieków siĊ mieĞci.
Dzieje jej wpisane w sieü historii szerszą:
Dawnych osad prochy kurhanów pieĞĔ szepcą;
Szwedzkich kroków odgáos wzgórza jeszcze niosą;
Sobótek poranki lud tu ĞwiĊciá rosą.
Starych rodów Īycie w jedno tu siĊ splotáo
Z tymi co dla kraju byli jako Ğwiatáo.
WiĊc nie spuszczaj gáowy na drwiące uĞmiechy
JesteĞ Polski synem spod kociewskiej strzechy.
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TOMASZ JAGIELSKI

III Gminny Festiwal Piosenki
Patriotycznej w Suchym DĊbie
W dniu 10 listopada 2011 roku w Zespole Szkóä w Suchym Döbie odbyä siö
III Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej. UroczystoĈè zostaäa zorganizowana
z okazji 93. rocznicy Odzyskania przez Polskö NiepodlegäoĈci w 1918 roku. Uczniowie szkóä z terenu Gminy Suchy Dñb zaprezentowali prace plastyczne, poezjö
i piosenki patriotyczne. Podczas uroczystoĈci obecne byäy wäadze samorzñdowe.
Na koniec wszystkie szkolne zespoäy wykonaäy wspólnie piosenkö „Przybyli uäani”. Ta lekcja patriotyzmu pozostanie w pamiöci wszystkich widzów i uczestników
z okazji Ĉwiöta Odzyskania przez Polskö NiepodlegäoĈci w 1918 roku. W ten nietypowy sposób uczniowie upamiötnili Ĉwiöto narodowe – powiedziaäa dyrektor ZS
w Suchym Döbie Aleksandra Lewandowska.

Licznie zebrana publicznoĞü uczniów z Gminy Suchy
Dąb oklaskiwaáa wystĊpy swoich kolegów i koleĪanek.

Fot. autora

Patriotyczne kotyliony wykonane przez uczniów
Zespoáu Szkóá w Suchym DĊbie przypominaáy
o ĞwiĊcie 11 Listopada.

Uczniowie klasy I
pod opieką Anety Szostak
wykonali piosenkĊ
pt. „Polskie ABC”.
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onad 65 lat po wojnie (II Ğwiatowej), ponad 20 lat
od uzyskania niezawisáoĞci paĔstwowej i nadal nie
wiadomo, co z tą niepodlegáoĞcią w GdaĔsku robiü,
jak ją zagospodarowywaü. Stąd moĪe na zapotrzebowanie
spoáeczne rodzą siĊ w niektórych gáowach najdziwniejsze
pomysáy, delikatnie mówiąc oderwane od rzeczywistoĞci.
W marcu 2011 na rogatkach GdaĔska pojawiáy siĊ,
przypominające znaki drogowe, tablice z napisem „GduĔsk
– stolëca Kaszëb witô”. Są to tablice oficjalne, ustawione
przez miasto, napisane w obcym jĊzyku. Obcym wobec oficjalnego polskiego i obcym dla wiĊkszoĞci mieszkaĔców
GdaĔska. Czy w ogóle jest to zgodne z prawem?
Pozyskany dla Polski GdaĔsk, przejĊty od Sowietów, byá
áakomym kąskiem politycznym. Pozyskano jednak morze
ruin, które dopiero dziĊki pieczoáowitej odbudowie zostaáo
przeksztaácone w piĊkne miasto. I tu skoĔczyáy siĊ pomysáy
wáadz na GdaĔsk. Miasto staáo siĊ makietą, symbolem, ale
nigdy nie wróciáo do swej mieszczaĔskiej wspaniaáoĞci. Trudno byáoby nawet tego oczekiwaü, skoro znaczna czĊĞü urodzonych gdaĔszczan zginĊáa w czasie wojny lub opuĞciáa miasto
przed zbliĪającym siĊ frontem, a ci autochtoni, którzy pozostali po wojnie w mieĞcie, aĪ do lat siedemdziesiątych mniej lub
bardziej bezpoĞrednio nakáaniani byli przez komunistyczne
wáadze do emigracji. Zaraz po wojnie GdaĔsk zaludniaá siĊ
imigrantami ze wschodu, którzy Ĩle siĊ czuli w protestanckim,
gotyckim mieĞcie. Nie byli oni w stanie zastąpiü nieobecnych
gdaĔszczan i nie mieli nawet takich zamiarów.

Wielu Polaków na pewno razi obcoĞü dziejów historycznych GdaĔska – mimo związków z Rzeczpospolitą, mimo
sáowiaĔskiego otoczenia, mówiono tam róĪnymi jĊzykami,
separatystyczne i obce interesy czĊsto braáy górĊ. Ale miasta
kupieckie z zaáoĪenia byáy obce w swym otoczeniu – obdarzone przywilejami, czĊsto wolne od podlegáoĞci wobec lokalnego feudaáa, posiadaáy wáasną specyfikĊ, wyróĪniającą je
z danego obszaru, róĪniáy siĊ prawem, etnicznie, gospodarczo, politycznie i kulturalnie od otaczających je ziem. To nie
miejscowa ludnoĞü w nich dominowaáa, lecz kupcy, czĊsto
obcego pochodzenia, utrzymujący miĊdzynarodowe kontakty
gospodarcze. Im bardziej miĊdzynarodowe, im bardziej niezaleĪne od ksiĊcia czy zakonu, tym bogatsze, zasobniejsze
i bardziej rozwiniĊte stawaáo siĊ miasto. GdaĔsk nie osiągnąáby nigdy takiej wspaniaáoĞci, gdyby handel tu opieraá siĊ jedynie na wymianie kaszubskich ryb na mazowieckie zboĪe.
A z GdaĔskiem handlowali najbogatsi z caáej póánocnej Europy, do GdaĔska Ğciągano najznamienitszych architektów, patrycjat dysponowaá majątkami niekiedy wiĊkszymi niĪ niejedni monarchowie mogli zgromadziü Ğciągając latami podatki,
a flota wojenna i wojska gdaĔskie byáy w stanie wpáywaü na
bieg dziejów krajów nadbaátyckich.
SáowiaĔski Osiek czy dziĞ nieistniejący Targ Kaszubski
to trochĊ maáo, by anektowaü GdaĔsk dla Kaszubszczyzny.
GdaĔsk kaszubską stolicą chcieli juĪ zrobiü dziaáacze ruchu
máodokaszubskiego z Aleksandrem Majkowskim na czele, organizując tu w 1912 roku zjazd máodokaszubski. Motywem

JAN WOãUCKI

Czy GdaĔsk jest stolicą Kaszub
Z braku prawdziwego mieszczaĔstwa i moĪliwoĞci jego
rozwoju, zgodnie z zaáoĪeniami ówczesnej polityki, GdaĔsk
staá siĊ miastem proletariatu wielkoprzemysáowego, zasilanym przez ludnoĞü rolniczą z pobliskich Kaszub i reszty kraju. Upadek wielkiego przemysáu w latach dziewiĊüdziesiątych
spowodowaá koniecznoĞü ponowienia pytania o toĪsamoĞü
miasta, pytania, na które odpowiedzi nikt jeszcze nie znalazá.
W okresach kryzysów spoáecznych nastĊpuje zwykle ruch
związany z powrotem do pierwotnych wartoĞci, do korzeni.
NajproĞciej byáoby tak uczyniü i w GdaĔsku, lecz korzenie
GdaĔska są bombą tykającą pod kaĪdą ekipą, która ruszy temat. Wygląda na to, Īe wspaniaáe dzieje miasta, jego wielkoĞü
i chwaáa, są jednoczeĞnie i jego przekleĔstwem. To za komuny wymyĞlono, Īe gdy przeszáoĞü byáa niewygodna, tworzono nową, bardziej poprawną politycznie. Wydaje mi siĊ, Īe
tĊ wáaĞnie metodĊ zastosowano „oddając” teraz GdaĔsk Kaszubom na stolicĊ. Tworzy siĊ nową legendĊ, caákowicie faászywą. PrzecieĪ GdaĔsk nigdy nie byá czĊĞcią Kaszub, mimo
obecnoĞci Kaszubów w mieĞcie nigdy nie staá siĊ on miastem
kaszubskim. Wáadze miasta idąc na áatwiznĊ po prostu wybierają mniejsze ryzyko: juĪ lepszy wáaĞnie co zrehabilitowany
Kaszub niĪ nadal budzący kontrowersje Niemiec. Wbrew tradycji i historii hanzeatyckiego miasta, wbrew strukturze spoáecznej, wbrew aspiracjom jego mieszkaĔców. Jest to degradacja miasta, które dziĞ zapewne bĊdzie moĪna nazywaü drugą
KoĞcierzyną lub nowymi Kartuzami. Zapewne teĪ niedáugo
Uniwersytet GdaĔski w nowych lokalach otworzy wydziaá
haftu i koronkarstwa.
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takiej lokalizacji byáa chĊü zaistnienia w dawnym grodzie
ksiąĪĊcym, grodzie kaszubskim, gdyĪ w miĊdzyczasie, bez
Īadnych podstaw historycznych, teĪ i z ksiąĪąt pomorskich
zrobiono Kaszubów.
Ale rzeczywiste powody zainteresowania GdaĔskiem
przez máodokaszubów byáy bardziej praktyczne. Tu áatwiej
byáo publikowaü i znaleĨü czytelnika, tu áatwiej byáo o kontakt z Polakami i wielkim Ğwiatem, a i Majkowski przeniósá
siĊ z KoĞcierzyny (bĊdącej w owym czasie autentyczną stolicą ludu kaszubskiego) do Sopotu. W GdaĔsku istniaáo teĪ
juĪ duĪe skupisko inteligencji kaszubskiej – przenieĞli siĊ oni
do GdaĔska, gdyĪ nie chcieli mieszkaü na Kaszubach, które
nie dawaáy im moĪliwoĞci intelektualnego rozwoju i znalezienia satysfakcjonującej pracy. A wáaĞnie inteligencja kaszubska byáa najbardziej zaangaĪowana w kwestii narodowej, bo
prosty lud w tych sprawach dáugo byá beznadziejnie obojĊtny.
Podobnie wczeĞniejsi twórcy odrodzenia kaszubskiego, panslawista Florian Ceynowa i polonofil Hieronim Derdowski,
teĪ operowali gáównie spoza terenu wáaĞciwych Kaszub.
Czy naleĪy ParyĪ uczyniü stolicą Polski, bo tam zjeĪdĪaáa polska emigracja po upadku powstania? A moĪe Chicago?
Niech Kaszubi nazywają GdaĔsk swoją stolicą, jeĞli tak chcą,
jeĞli im tak wygodniej. Ale tradycja kaszubska, choü piĊkna,
tajemnicza i fascynująca, nie powinna zdominowaü wáasnej,
kupieckiej tradycji hanzeatyckiego GdaĔska. Nie potrzeba na
rogatkach miasta ustawiaü tablic z napisem „Freistadt Danzig”, ale z przeszáoĞcią, nawet najtrudniejszą, trzeba potrafiü
siĊ zmierzyü, a nie uciekaü od niej w zakáamanie.
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Nieznani bohaterowie
lat wojny i okupacji

D

W poĪegnalnym liĞcie do rodziny Teofil Siegmueller
o nieznanych bohaterów lat wojny naleĪy zaliczyü
Teofila Siegmullera, bliskiego krewnego Mariana pisaá: „Moje Kochane Dzieci”. W tym miejscu wymienia
Banieckiego, o którym wczeĞniej pisaáem. Teofil wedáug starszeĔstwa: Zbigniew, Lodzia, Marysia i Teofil,
Siegmuller urodziá siĊ 23 kwietnia 1905 roku w Zelgoszczy, którego nie dane byáo mu widzieü na wáasne oczy (póĨniejparafia Czarnylas w rodzinie Jakuba i Marianny z domu Sa- szy dr inĪ. Politechniki GdaĔskiej, zginąá tragicznie w 1995
dowskiej. Jego chrzest odbyá siĊ 30 kwietnia 1905 roku1. Byá roku podczas wybuchu wieĪowca we Wrzeszczu). Ojciec
wáaĞcicielem máyna w Lubichowie, a od 1931 roku czáon- báaga, by w ich sercach zawsze mieszkaá Chrystus. „To są
ostatnie dla Was pozdrowienia i pocaáunki. ZostaĔcie z Bokiem Banku Ludowego w tej miejscowoĞci.
W dniu 24 listopada 1931 roku zawará związek maáĪeĔ- giem. Wasz umierający papa”.
ĩegna siĊ z Īoną, rodzicami, krewnymi i znajomymi.
ski z Klarą Rogaczewską urodzoną 14 paĨdziernika 1909
roku w Jaroszewach parafia Pogódki, córką rolnika Woj- List jest dáugi, przepojony miáoĞcią do najbliĪszych, proĞciecha Rogaczewskiego z Gogolewa. Ich Ğlub odbyá siĊ bami o przebaczenie, gáĊboką wiarą w spotkanie na drugim
w koĞciele parafialnym w DzierĪąĪnie koáo Morzeszczyna. Ğwiecie, gdzie na nowo zapanuje miáoĞü.
ĝwiadkami byli: Edmund Siegmueller i Bolesáaw SiegmuelOto czáowiek, który Ğwiadomie w cierpieniach oddaá Īyler z Lubichowa2.
Jesienią 1939 roku zostaá przez Niemców wywáaszczony cie za OjczyznĊ.
z máyna. Przebywając na WybrzeĪu, dziaáaá jako czáonek AK
w grupie wywiadowczej, której udaáo siĊ opracowaü dokáadPrzypisy:
ny rysunek techniczny zakáadu Hydrier Werke w Policach,
1
KsiĊga Ğlubów parafii w DzierĪąĪnie.
który alianci póĨniej zbombardowali. Sporządzili równieĪ
2
TamĪe.
wykazy zakáadów zbrojeniowych itp.
3
A. MĊclewski, Neugarten 27, Warszawa 1974, s. 345.
Pod koniec czerwca 1942 roku udaáo siĊ gdaĔskim gesta4
TamĪe, s. 342.
5
powcom wpaĞü na trop dziaáającej grupy wywiadowczej. NaPisemna relacja dr Siegmunta Lietza zam. w Niemczech
stąpiáy aresztowania. UjĊto m.in. Teofila Siegmuellera, stolarza
(w zbiorach autora).
6
Odpis listu udostĊpniáa autorowi Maria Brzozowska, krewJana Kleina z Czerska, agenta ubezpieczeniowego Stanisáawa
na Teofila, zam. w Tczewie.
KamiĔskiego, Jana Laskowskiego i studenta Zbigniewa Milew3
skiego . Rozpocząá siĊ dla aresztowanych
czas straszliwych tortur. Gestapowcy bili
ich bykowcami nie tylko po poĞladkach,
ale takĪe po gáowie, a z Teofila Siegmuellera – na sposób Ğredniowieczny – darto
skórĊ4. Alojzy MĊclewski podaje: „Jeszcze
kilka tygodni po zakoĔczeniu Ğledztwa,
kiedy Īona Klara uzyskaáa moĪliwoĞü widywania go, otrzymywaáa do prania stale
zakrwawioną bieliznĊ”5. Do czego byli
zdolni hitlerowscy oprawcy…
8 stycznia 1943 roku rozpoczĊáa siĊ
rozprawa w NajwyĪszym Sądzie Wojennym w Torgau. 13 stycznia 1943 roku
ogáoszono wyrok. Prawie wszyscy zostali skazani na Ğmierü za szpiegostwo,
wspóápracĊ z nieprzyjacielem i przygotowanie zamachu stanu. Takie byáo uzasadnienie wyroku.
10 marca 1943 roku wyrok zatwierdzono. Teofil Siegmueller w dniu
2 kwietnia 1943 roku zostaá ĞciĊty w wiĊTeofil Siegmuller z Īoną Klarą w dniu Ğlubu.
zieniu w Plotzensse6.
Obok teĞü Wojciech Rogaczewski z Gogolewa.
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rzyszedá na Ğwiat jako ósme dziecko Franciszka i Franciszki (z.d. Szturmowskiej) Szynwelskich w dniu 28
czerwca 1904 roku w àĊgu na Kociewiu. Ochrzczony
zostaá szybko, bo juĪ 2 lipca tego roku w miejscowym koĞciele parafialnym przez ks. Augustyna WorzaááĊ. Rodzicami
chrzestnymi byli Jan i Anna Westfal.
Potem mijaáy kolejne lata dzieciĔstwa. Gdy skoĔczyá dziesiąty rok wybucháa I wojna Ğwiatowa. NaukĊ rozpocząá w pruskiej szkole, by po odzyskaniu niepodlegáoĞci ukoĔczyü juĪ
w polskiej. Pomoc w pracy na gospodarce i zwykáe cháopiĊce
psoty. W 1923 roku pojawiá siĊ w PaĔstwowym Gimnazjum
Klasycznym MĊskim w Chojnicach jako stypendysta Towarzystwa Pomocy Naukowej dla máodzieĪy Prus Zachodnich
w Cheámnie. Po maturze w 1927 roku wstąpiá do Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Wiedziaá juĪ, jaka bĊdzie jego droga… Nade wszystko ukochaá Boga… Mijaáy lata seminaryjnej
nauki i kolejne ĞwiĊcenia. W dniu 19 grudnia 1931 roku przyjąá
ostateczne ĞwiĊcenia kapáaĔskie z rąk Jego Ekscelencji KsiĊdza
Biskupa Ordynariusza Stanisáawa Wojciecha Okoniewskiego.
Máody prezbiter miaá teraz prawo odprawiania mszy Ğw.
Wreszcie speániáy siĊ jego marzenia – byá kapáanem. Prymicja
odbyáa siĊ pod okiem ksiĊdza proboszcza w rodzinnej parafii
w àĊgu, w dniu 22 grudnia 1931 roku o godzinie 10. Po niej,
zwyczajowo, máody duchowny udzieliá prymicyjnego báogosáawieĔstwa.
Potem znowu wikariat na kolejnych parafiach w Mrocznie
i Grudziądzu, by w koĔcu, mając wybór duszpasterstwa w dobrze zorganizowanej parafii w PieniąĪkowie, pójĞü na placówkĊ

modáów i odprawiania egzekwii pogrzebowych3 oraz zakaz
uĪywania jĊzyka polskiego podczas spowiedzi, zarówno ze
strony spowiedników, jak i spowiednika. Poleciá zastąpiü polskie modlitewniki i Ğpiewniki niemieckimi4. Zmaráych Polaków nakazaá chowaü na wydzielonych na cmentarzu miejscach,
a ciaáa ich wnosiü tylnymi bramami cmentarnymi. W diecezji
administrowanej przez bpa Spletta usuniĊto takĪe przydroĪne krzyĪe i kapliczki. W ten sposób Niemcy walczyli tutaj
z polskimi symbolami religijnymi. O polskich ksiĊĪach, którzy
nie podporządkowywali siĊ tym zaleceniom, czĊsto mawiaá, Īe
„nie są apostoáami, lecz zdrajcami”. Prymas Polski kardynaá
August Hlond, juĪ po wojnie, powiedziaá w nawiązaniu do bpa
Spletta: „Mamy tyle ciĊĪkich dowodów przeciw niemu”.
Jakby drwiąc sobie z okupacyjnej rzeczywistoĞci, zapominając o strachu i niebezpieczeĔstwie, igrając ze szczĊĞliwym
losem, pozwalaá sobie ks. Szynwelski wieczorami na zakazane spotkania z parafianami na plebanii. Zapewne wszyscy oni
byli Ğwiadomi ryzyka jakie podejmują i zagroĪenia, na które
naraĪają nie tylko siebie, ale i bliskich. Nie mogli przecieĪ liczyü na pobáaĪliwoĞü niemieckiej Īandarmerii, na bezkarnoĞü
w swych poczynaniach pod nosem okupanta. Uczestników
tych spotkaĔ skrupulatnie, choü doĞü dyskretnie, obserwowaáo
gestapo. Mówiono potem, Īe podsáuchiwali pod plebanią, stąd
dobrze wiedzieli jakie zarzuty postawiü duchownemu i innym.
A zarzuty byáy mocne. Tamtego dnia po wieczornej mszy Ğw.
znów byli razem u ksiĊdza i na rozchodne gromkim gáosem,
a trzeba wspomnieü, Īe ksiądz Paweá gáos miaá jak dzwon, zaĞpiewali chóralnie „Jeszcze Polska nie zginĊáa”. No i zaczĊáo

REGINA KOTãOWSKA

Gáos z Dachau woáa o modlitwĊ…
Ks. Paweá Szynwelski prezbiter obozowiec
nazywany Prorokiem i Patriarchą
do CzerwiĔska. Nie byáo tam nawet katolickiej Ğwiątyni, tylko
urządzona przez niego kaplica w szkole… Zresztą w sąsiedztwie jego mieszkalnego pokoiku. Lubiá trudne wyzwania… Byá
rok 1937. Lata do wybuchu wojny biegáy miĊdzy duszpasterską posáugą i staraniami o pozwolenie na budowĊ koĞcioáa…
dokumenty, zarządzenia, zbieranie funduszy, zakup materiaáów
budowlanych… Tak nastaá tamten wrzesieĔ 1939 roku. I wszystkie wspaniaáe plany legáy w gruzach. Zgromadzony do budowy
materiaá wziąá okupant…
PosáugĊ kapáaĔską dla swoich parafian peániá ksiądz Paweá, jak zawsze, bardzo sumiennie, mimo oczywistych ustaw
antypolskich i rozkazów okupanta.
Po bestialskim wymordowaniu lub aresztowaniu miejscowego duchowieĔstwa, administratorem diecezji cheámiĔskiej,
zostaá ks. biskup gdaĔski Carl Maria Splett. Postaü doĞü kontrowersyjna w historii polskiego KoĞcioáa katolickiego. Jego
nominacja od początku budziáa wiele zastrzeĪeĔ, tym bardziej,
Īe Īyá na uchodĨctwie biskup ordynariusz Stanisáaw Wojciech
Okoniewski1, a w Pelplinie przebywaá jego zastĊpca biskup
sufragan Konstantyn Dominik. Mianowanie administratorem
apostolskim diecezji cheámiĔskiej bpa Spletta byáo pogwaáceniem istniejącego pomiĊdzy Polską a Stolicą Apostolską konkordatu.
Nowy biskup doĞü ĞciĞle wspóápracowaá z faszystowskimi
wáadzami okupacyjnymi. Nakazaá usuniĊcie polskich napisów
z chorągwi i pomników oraz zakazaá przechowywania chorągwi w domach parafialnych i domach prywatnych2. Wprowadziá równieĪ zakaz odprawiania w jĊzyku polskim naboĪeĔstw,
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siĊ… 8 stycznia 1941 roku landrat5 ze ĝwiecia doniósá Niemcom o tajnych zgromadzeniach w mieszkaniu ks. Szynwelskiego i „ekscesach” do jakich podczas tych spotkaĔ dochodzi.
Skąd on miaá takie informacje, nie wiadomo. Nie mniej wszyscy uczestnicy tych wieczornych konwersacji zostali aresztowani6. WĞród z nich, oprócz ksiĊdza, byá Leon Kąkolewski
i Wojciech PoroĪyĔski7. Wczesnym rankiem 17 stycznia
1941 roku stanĊli u drzwi plebanii gestapowcy. W stosunku
do duszpasterza kuracji w CzerwiĔsku wysuniĊto oskarĪenie
o „podtrzymywaniu ducha polskiego wĞród Polaków”. Szarpiąc i popychając, nie opierającego siĊ przemocy duchownego, nie bacząc na godnoĞü Sáugi BoĪego, wyĞmiewając siĊ
z jego uczuü religijnych, zaáadowano do samochodu.
W dniu aresztowania ksiĊdza miaá siĊ odbyü pogrzeb Antoniego Górala, ale zmaráego rodzina chowaáa juĪ bez ksiĊdza.
Idących rano do plebanii poinformowaáa parafianka Paáubicka
„Zabrali naszego ksiĊdza. Byáo gestapo i zabrali go rano”.8.
Aresztowanie KsiĊdza Pawáa Szynwelskiego 17 I 1941 r.
I wziąá na swoje ramiona krzyĪ
zbyt ciĊĪki, by go nieĞü,
i upadaá po drodze wielokroü,
i podnosiá siĊ, i dalej szedá…
Czy wtedy zwątpiá?
Byá styczniowy dzieĔ
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MroĨny.
Ranek obudziá áomot w drzwi…
To záa wróĪba.
Wyszedá.
Czarny mundur i cios. Mocny.
To zapamiĊtaá.
Baranek ciągniĊty na rzeĨ…
Potem bicie, ciągle od nowa.
Potem wyrok – Dachau – jedno sáowo
i ulga – nie bĊdą juĪ biü.
jakiĞ czas
i strach…
Twój kapáan, kapáan nasz.
Apostoá Prawdy i MiáoĞci.
Na cios szatana wystawiá twarz,
by dowieĞü ci Polsko wiernoĞci.
NIE ZWĄTPIà.
Po aresztowaniu kolejnymi transportami trafiaá na posterunki gestapo. Najpierw 17 I 1941 roku do ĝwiecia. Stąd, na
zarządzenie gestapo, przeniesiony zostaá 20 III 1941 roku do
Bydgoszczy. PodróĪ byáa tylko krótką przerwą miĊdzy etapami bicia i wyrachowanego poniĪenia. W bydgoskim wiĊzieniu
gestapo dla krnąbrnego ksiĊdza zapadá wyrok – obóz koncentracyjny w Dachau. WáaĞciwie byáo to uáaskawienie, bo mógá
zostaü rozstrzelany natychmiast. Trafiá tam w jednym z mniejszych transportów. àączna liczba transportowanych wówczas
w warunkach urągających czáowieczeĔstwu wiĊĨniów, wynosiáa ok. 240, w tym 38 Polaków. Na obozowej rampie powitano
ich 3 lipca 1941 roku. Uzyskaá wówczas pierwsze informacje
powtarzane przez wáadze obozowe wszystkim wiĊĨniom, Īe
„tutaj jest tylko jedna droga na wolnoĞü – przez komin krematoryjny”9.
Nastąpiáo wówczas pierwsze zetkniĊcie ks. Szynwelskiego
z rewirem10, a wáaĞciwie z jego lekarzami i pielĊgniarzami, podczas oglĊdzin w áaĨni. Uznano go za zdrowego i skierowano do
bloku przyjĊü, gdzie wyposaĪany zostaá w „majątek” wiĊĨnia.
Odbiciem niemieckiego „Ordnungu”11 byáo nadanie czáowiekowi z imienia i nazwiska kolejnego numeru. Precyzja faszystowskiej statystyki przypisaáa ksiĊdzu Pawáowi Szynwelskiemu numer 26684 wiĊĨnia obozu. Z duchownej sutanny,
zniszczonej, brudnej, odzwierciedlającą trudy podróĪy i bicia

Przypisy:
1

2

3

4

Biskup cheámiĔski Stanisáaw Wojciech Okoniewski opuĞciá diecezjĊ
zaraz po wybuchu wojny w obawie przed gestapo. Miaá ku temu
wszelkie powody. Jego diecezjanie z pewnoĞcią nie mieli mu tego
za záe, inaczej bowiem – jak obu biskupów páockich czy biskupa
Michaáa Kozala z Wáocáawka – czekaáoby go uwiĊzienie i Ğmierü.
Pomorzanie byli zadowoleni, Īe ich biskup-Polak nie daá siĊ ująü
Niemcom, podczas gdy ksiĊĪa z Generalnej Guberni czynili mu
zarzuty, Īe porzuciá swoją diecezjĊ… Przebywający na obczyĨnie
biskup Okoniewski, dowiedziawszy siĊ o nominacji Spletta, napisaá
do Ojca ĝw. Piusa XII list, w którym sugerowaá, Īe na administratora apostolskiego – o ile taki musi byü dla jego diecezji ustanowiony
– proponuje któregoĞ z ksiĊĪy, podając przy tym nazwiska: Bartkowski, Sawicki, BoryĔski, Partyka, Dąbrowski, Schuett. Nie zdawaá sobie sprawy, Īe – z wyjątkiem ks. Sawickiego – wszyscy oni od
dwóch miesiĊcy juĪ nie Īyją, gdyĪ zostali zamordowani. – Tygodnik
Powszechny „Listy w sprawie bpa Spletta”.
Okólnik ks. biskupa Spletta z 15 maja 1940 r. [w:] Kociewski Magazyn Regionalny 2/1999, takĪe A. MĊclewski „PelpliĔska jesieĔ”
i „Neugarten 27”; R. Kotáowska, KoĞcióá pw. Ğw. Barbary w Lalkowach. W szeĞüsetną rocznicĊ konsekracji, Starogard Gd. 2008,
s. 58.
Egzekwie – (áac. exequiae – towarzyszenie do grobu); w koĞciele
katolickim ceremonie pogrzebowe ze wszystkimi obrzĊdami lub
czĊĞü liturgii brewiarzowej za zmaráych.
Okólnik ks. biskupa Spletta, tamĪe.
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dawno zostaá odarty. W Konzentrationslager Dachau, wedáug
obozowego spisu rzeczy, odebrano ksiĊdzu: czapkĊ, koszulĊ, kalesony, kozaki, rĊcznik i chusteczki. Wszak zabrano go
zimą… Pieczątka na karcie „verbtannt” informowaáa, Īe rzeczy te zostaáy spalone.
Teraz zimowe ubranie zamieniono na „elegancki” pasiak,
do którego skrupulatnie doszyto czerwony trójkącik12 z literką
„P”, co oznaczaáo: „Polak, wiĊzieĔ polityczny”.
Na gáowĊ otrzymaá ksiądz wiĊzienną „myckĊ”, czyli
czapeczkĊ bez daszka, równieĪ w paski. Nastąpiáa równieĪ
wymiana obuwia. KaĪdy nowy wiĊzieĔ otrzymywaá wielosezonowe drewniaki, które we wáasnej krwi docieraáy siĊ
i dopasowywaáy do stopy, choü dokumentacja obozowa podaje
1 Paar Hausschuhe (1 para obuwia domowego).
Tak wyposaĪonego ksiĊdza Szynwelskiego odstawiono do
bloku nr 26. Początkowo umieszczano tam wszystkich ksiĊĪy.
PóĨniej, gdy ich przybywaáo przeznaczono dla nich drugi,
a nawet trzeci.
W czasie, gdy ks. Paweá trafiá do Dachau, ksiĊĪa uzyskali
wáaĞnie, wprowadzoną od 25 marca 1941 roku, za wstawiennictwem Stolicy Apostolskiej, pewną uprzywilejowaną pozycjĊ.
Ich bloki byáy izolowane od reszty obozu i ogrodzone wysokim
páotem. Korzystali ze wspólnej kaplicy otwartej 21 stycznia
1941 roku w bloku 26. Codziennie uczestniczyli we mszy Ğw.
i innych naboĪeĔstwach. Odprawiaá je, z wyznaczenia wáadz
obozowych, ksiądz Paweá Prabucki13 z diecezji cheámiĔskiej14.
Rano po mszy Ğw. odpoczywali godzinĊ. W okresie przywilejów dostawali teĪ po 1/4 litra kakao, 1/8 litra piwa oraz flaszce
wina na 4 osoby. Dostawali takĪe lepsze obiady, na które pewną
sumĊ wyasygnowaáa Kuria Rzymska. Wszystko to zaprawione
bolesną goryczą poniĪeĔ i wyzwisk od esesmanów. Ci ostentacyjnie w czasie mszy palili papierosy, rozmawiali, stali w czapkach na gáowach, kopali i popychali, gáównie polskich ksiĊĪy,
a picie mszalnego wina odbywaáo siĊ przy gáoĞnych okrzykach:
„Trink, du polnisches Schwein”15.
Dnia 17 wrzeĞnia 1941 roku odebrano polskim ksiĊĪom
dotychczasowe przywileje, a raczej ich „uprzywilejowane
szykanowanie”, pozostawiając je tylko duchownym niemieckim oraz naleĪącym do mniejszoĞci duchownym innych
paĔstw. ZamkniĊto dla polskich ksiĊĪy kaplicĊ i zakazano
odbywania praktyk religijnych. Nakazano, pod groĨbą surowych kar, oddanie brewiarzy, medalików, róĪaĔców i innych
religijnych przedmiotów. ZapĊdzono do przymusowej pracy,
drĊcząc z niebywaáą zawziĊtoĞcią16. Gáówną zasadą postĊpowania z ksiĊĪmi polskimi byá rozkaz: „Alle Juden und Pfaffen
Mussen verreken”.
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Landrat – 1. naczelnik powiatu w Prusach.; 2. przewodniczący obrad sejmiku powiatowego (Kreistagu) i szef administracji powiatowej w Niemczech.
Ks. Wiktor Jacewicz, ks. Jan WoĞ, Martyrologium polskiego duchowieĔstwa rzymsko-katolickiego pod okupacją hitlerowską w latach
1939-1945, Zeszyt II, Warszawa 1977, s. 114.
Rel. Z. Daszkowski. Leon Konlewski – mieszkaniec SmĊtowa, wiĊziony w Dachau, przeĪyá pobyt w obozie.
Rel. Z. Daszkowski.
Ze wspomnieĔ bpa Ignacego JeĪa.
Rewir (z niem. Revier) – szpital obozowy.
Ordnung – niem. porządek
Winkiel (z niem. der Winkel – „kąt, kątowy” takĪe: „trójkąt”), w pol.
gwarze obozowej trójkąt malowany farbą lub naszywany na odzieĪy
wiĊĨnia, na wysokoĞci piersi, który swą barwą klasyfikowaá go do
odpowiedniej grupy osadzonych.
Ks. Paweá Prabucki – dziekan i proboszcz w Gostkowie; 48 lat;
gorliwy pasterz; w pierwszych dniach wojny kapelan wojskowy; powraca do parafii; aresztowany dwukrotnie: 17.10.1939 r.
i 15.01.1940 r.; wiĊzieĔ obozów koncentracyjnych: Stutthof, Sachsenhausen – tu nominowany przez wáadze obozowe proboszczem
kaplicy obozowej, od 14.12.1940 r. – Dachau, gdzie 22.01.1941 r.
odprawiá pierwszą MszĊ Ğw. na terenie obozu, nazwany przez wáadze obozowe „Oberpriester”; potrafiá áagodziü wiele ciĊĪkich szykan, podnosiá na duchu innych; zmará z wycieĔczenia 30.08.1942 r.
T. Musioá, Dachau 1933-1945, s. 84.
Táum. „pij, ty polska Ğwinio”.
T. Musioá, TamĪe, s. 84, O. Albert Z. UrbaĔski, Duchowni w Dachau…
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TOMASZ ROGALSKI

Powrót do przeszáoĞci
Mgäa powoli zaczöäa opadaè. StraĔnik na wschodniej wieĔy wytöĔaä wzrok wpatrujñc siö
w sinñ wstögö rzeki, którñ delikatnie zaczöäo rozĈwietlaè wychylajñce siö zza widnokrögu
säoþce. Z jednej z chat wyszäa kobieta i zabraäa siö za rozpalanie ogniska. Po chwili päomieþ
pokryä pierwsze polana a w górö wystrzeliä biaäy dym. Nagle coĈ przykuäo uwagö straĔnika.
W oddali zamajaczyäy dziwne ksztaäty. CzyĔby ktoĈ chciaä podpäynñè pod gród i zaatakowaè
jego mieszkaþców? JuĔ chciaä biè na alarm, kiedy okazaäo siö, Ĕe to tylko kupcy ze Skarszew
späynöli do Owidza ze swoimi towarami. W miödzyczasie przed chatami zaczöäo krzñtaè siö
kilka kolejnych kobiet przygotowujñcych porannñ strawö…

C

zy tak mógá wyglądaü jeden z typowych jesiennych
poranków Ğredniowiecznego grodziska nad Wierzycą? Tego pewnie nigdy siĊ nie dowiemy, ale juĪ
niebawem dziĊki rekonstrukcji tej osady bĊdziemy mieli
okazjĊ, aby bliĪej poznaü Ğredniowieczne Īycie. A wszystko
zaczĊáo siĊ 4 lata temu. W 2007 roku Marian Firgon – prezes
Lokalnej Grupy Dziaáania „Chata Kociewia” i Andrzej BáaĪyĔski – prezes stowarzyszenia „Fibula” opracowali koncepcjĊ wstĊpną projektu zagospodarowania terenu grodziska
w Owidzu, niezbĊdną do podjĊcia realizacji rekonstrukcji
zaproponowanej przez stowarzyszenie „Fibula”. Na bazie
tej wstĊpnej wizji, Zarząd LGD „Chata Kociewia” wáączyá
przedsiĊwziĊcie do swoich dziaáaĔ. Kolejnym etapem byáo
wyáonienie firmy, która wykona projekt i tu wybór padá na
ofertĊ biura BAU-PROJEKT. NastĊpnie LGD „Chata Kociewia” zaprezentowaáa opracowaną koncepcjĊ trzem samorządom, Gminie Starogard Gd., miastu Starogard GdaĔski
oraz powiatowi starogardzkiemu. Po wielu konsultacjach
realizacji przedsiĊwziĊcia jako gáówny inwestor podjĊáa siĊ
Gmina Starogard GdaĔski.
Projekt i inwestor to jedno, a pieniądze na realizacjĊ to drugie. DziĊki operatywnoĞci wydziaáu Rozwoju Gminy Starogard
pozyskano niezbĊdne Ğrodki, aby „Rekonstrukcja grodziska
Ğredniowiecznego w miejscowoĞci Owidz – Gmina Starogard
GdaĔski” mogáa zostaü wcielona w Īycie. Pieniądze uzyskano w ramach konkursu Dziaáania 8.1.2 Lokalna infrastruktura
wspierająca rozwój gospodarczy w Subregionie NadwiĞlaĔskim Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Podpisanie stosownej umowy
nastąpiáo w dniu 5 marca 2010 roku na kwotĊ 3 399 694,83 zá.
W ramach realizacji I etapu rekonstrukcji grodziska
w Owidzu powstaáy nastĊpujące obiekty: skansen z dziesiĊcioma chatami sáowiaĔskimi, wieĪa bramna, wieĪa mieszkalna,
wieĪa straĪnicza, czĊstokóá z waáem ziemnym. Na terenie podgrodzia powstaá budynek wystawienniczo-dydaktyczny, plac
i parking przy budynku wystawienniczym. W ramach realizacji I etapu wykonano takĪe zagospodarowanie terenu w postaci
jego uzbrojenia, ciągi komunikacyjne oraz maáą architekturĊ.
Grodzisko juĪ w trakcie budowy wzbudzaáo duĪe zainteresowanie i czĊsto byáo odwiedzane przez róĪne delegacje.
– GoĞciliĞmy grupĊ samorządowców reprezentujących
gminy powiatu starogardzkiego. PokazaliĞmy im postĊpy
rekonstrukcyjne, a nastĊpnie rozmawialiĞmy o przyszáoĞci
grodziska. To co zobaczyli zrobiáo na nich duĪe wraĪenie
i wyrazili zainteresowanie korzystaniem z infrastruktury gro-
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dziska do celów edukacyjnych i promocyjnych – powiedziaáa Magdalena Forc-Cherek, naczelnik wydz. RGM UrzĊdu
Gminy w Starogardzie.
Grodzisko z duĪym zainteresowaniem obejrzaá takĪe
znany miáoĞnik Kociewia, poeta i pisarz, senator Andrzej
Grzyb. Zaoferowaá równieĪ pomoc w napisaniu legendy
promującej to miejsce.
– JeĞli grodzisko to zyska dobrego menadĪera, który bĊdzie potrafiá wykorzystaü jego potencjaá, to jest duĪa szansa,
Īe powstanie miejsce historyczno-kulturalne, o którym bĊdzie
gáoĞno nie tylko na Pomorzu. Podstawa to ciekawa oferta
i dobra promocja – stwierdziá senator Andrzej Grzyb.
Owidz odwiedziáa teĪ delegacja z niemieckiej Ğrodkowej
Frankonii. Byáa to grupa osób zaangaĪowanych w realizacjĊ
przedsiĊwziĊü w ramach projektu Leader +, która wspóápracuje z LGD hata Kociewia”. Po owidzkiej inwestycji
oprowadziá ich Marian Firgon, który w skrócie przedstawiá
historiĊ i ideĊ rekonstrukcji. NakreĞliá funkcje, jakie peániü
bĊdzie to miejsce w niedalekiej przyszáoĞci oraz opowiedziaá
o Ĩródáach finansowania.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczĊcia
drugiej czĊĞci inwestycji. W 2010 r. w celu kontynuacji zadania podzielonego wczeĞniej na etapy realizacyjne Gmina
Starogard GdaĔski aplikowaáa o dofinansowanie projektu pn.
„Rekonstrukcja grodziska Ğredniowiecznego w Owidzu – etap
II – budowa amfiteatru i wieĪy schodowej z zapleczem”.
ZáoĪony zostaá wówczas wniosek obejmujący budowĊ
amfiteatru oraz wieĪy schodowej i uzyskaá pomoc finansową o wartoĞci 500 000,00 zá w ramach dziaáania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Niebawem ruszają prace w terenie. To jednak nie wszystko. W ramach kolejnego etapu realizacji zagospodarowania terenu wokóá grodziska Gmina Starogard
planuje záoĪenie wniosku o dofinansowanie ze Ğrodków UE
budowy parkingu oraz placu zabaw dla dzieci.
W ostatnim etapie realizacji zostanie do dokoĔczenia zagospodarowanie terenu wokóá grodziska i budowa nastĊpujących obiektów: dróg, budynku socjalnego, toru áuczniczego, przystani kajakowej, wiaty oraz pola namiotowego.
Szeroki wachlarz oferty dla turystów oraz duĪe zaangaĪowanie ludzi skupionych wokóá grodziska daje niemal gwarancjĊ, Īe w niedáugim czasie miejsce to stanie
siĊ waĪnym oĞrodkiem historyczno-kulturalnym na mapie
Pomorza i nie tylko. Do zobaczenia w Ğredniowiecznej
warowni.
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PodziĊkowania naleĪą siĊ osobom i sáuĪbom, bez których piesza pielgrzymka nie doszáaby do skutku. W pierwszym rzĊdzie naleĪy podziĊkowaü przewodnikowi grupy
ks. Andrzejowi SzczeĞniewskiemu, dziĊki któremu grupa
pielgrzymkowa tczewska siĊ odradza. W 2007 roku liczyáa
zaledwie 90 pątników, a w tym roku juĪ 160. PodziĊkowania naleĪą siĊ teĪ pozostaáym ksiĊĪom za wygáoszone
nauki, opowieĞci i Īarty, które nie jednego pielgrzyma potrafiáy rozĞmieszyü do áez. Wyrazy uznania dla sáuĪby porządkowej, na czele której staá Karol Bartelik. To oni dbali

o bezpieczeĔstwo pątników na trasie pielgrzymki. SáuĪbie
medycznej – Krystynie i Andrzejowi, a takĪe studentom
medycyny, którzy opatrywali obolaáe nogami pielgrzymów. SáuĪbie kwatermistrzowskiej – braciom klerykom:
Piotrowi, Sylwinowi i siostrze Natalii – gdyby nie oni pątnicy spaliby pod goáym niebem. SáuĪbie muzycznej, bez
nich pielgrzymka przypominaáaby pochód pogrzebowy.
Braciom klerykom Dominikowi i Marcinowi za prowadzenie modlitw. I na koĔcu podziĊkowania naleĪą siĊ braciom
bagaĪowym.

Msza Ğw. przed Ğwietlicą w miejscowoĞci WoĨniki.
Od lewej: ks. Adam Muszkiewicz, ks. Andrzej SzczeĞniewski,
ks. àukasz Delewski i ks. Sebstian BaĞ

Apel pojednania w Czarnym Lesie

Fot. Jacek Cherek

Oczekiwanie na wejĞcie
na waáy Klasztoru Jasnogórskiego

Za zdjĊcie ksiĊĪy z tubami co áaska

OFIAROM LUDOBÓJSTWA

RYSZARD SZWOCH

PamiĊü o Golgocie Wschodu
DĊby KatyĔskie

R

ok 2011 w powiecie starogardzkim obfitowaá
w liczne uroczystoĞci patriotyczne, które byáy okazją do przypomnienia waĪnych rocznic historycznych, związanych takĪe z lokalnym Ğrodowiskiem. Wiązaáy
siĊ one z upamiĊtnieniem ofiar II wojny Ğwiatowej – tj. starogardzian, którzy 71 lat temu zginĊli na wschodzie. Okazją
po temu byá DzieĔ PamiĊci Ofiar Katynia.
RozpoczĊáy siĊ one 13 kwietnia br. przed pomnikiem katyĔskim na cmentarzu w Starogardzie, gdzie delegacje wáadz
miejskich, gminnych i powiatowych záoĪyáy kwiaty. W otoczeniu pocztów sztandarowych i Szwadronu Kawalerii im.
2 Puáku SzwoleĪerów RokitniaĔskich odmówiono modlitwy
za wszystkich pomordowanych. Kwiaty záoĪono takĪe na
symbolicznym grobie pák. Józefa Trepty, jeĔca obozu w Starobielsku, zamordowanego w 1940 roku. NastĊpnie uformowaá siĊ kondukt, który podąĪyá do koĞcioáa Ğw. Wojciecha.
Tam, przed Ğwiątynią, posadzono dwa pamiątkowe „dĊby
katyĔskie”, upamiĊtniające starogardzian, por. rez. Kazimierza Filipowicza oraz aspiranta PP Pawáa Zawisza. Wprowadzenia modlitewnego do pobáogosáawienia tego miejsca
pamiĊci dokonaá ks. Marcin Kunda. Akt odsáoniĊcia tablic
przed symbolicznymi drzewami przypadá córkom Ğp. P. Zawisza. W dalszej czĊĞci máodzieĪ zaprezentowaáa w koĞciele
okolicznoĞciowy program poetycko-wokalny, jak teĪ prezentacjĊ sylwetek obu bohaterów, których portrety umieszczono
w prezbiterium wraz z obrazem Matki Boskiej KatyĔskiej. NastĊpnie odprawiona zostaáa msza Ğw. koncelebrowana przez
ks. infuáata Stanisáawa Grunta w asyĞcie kapáanów ks. Janusza Lipskiego, ks. Stanisáawa Piastowskiego i ks. Marcina
Lanieckiego. W wygáoszonej homilii ks. infuáat podkreĞliá
znaczenie ofiary Īycia záoĪonej dla Ojczyzny jako Ğwiadectwa wielkiej miáoĞci i wiernoĞci fundamentalnym zasadom
patriotyzmu.
Podobna uroczystoĞü posadzenia DĊbu PamiĊci miaáa
miejsce w SmĊtowie, dnia 8 kwietnia br. Tamtejsza máodzieĪ
gimnazjalna przygotowaáa wzruszający program artystyczny
poĞwiĊcony kpt. KOP Witoldowi Pupplowi, zamordowanemu w Charkowie. Po mszy Ğw. odprawionej w miejscowym
koĞciele przez ks. kan. Zdzisáawa OsiĔskiego w asyĞcie proboszczów pobliskich parafii, ks. Dariusza Nency z Lalków
i ks. Andrzeja TaliĔskiego z Kamionki, miejscowe wáadze
i licznie zebrani mieszkaĔcy wsi uczestniczyli w uroczystoĞciach katyĔskich, poáączonych z uczczeniem ofiar katastrofy smoleĔskiej.
UwieĔczeniem tych obchodów byáa Droga KrzyĪowa
odprawiona 15 kwietnia br. na starogardzkim Rynku, podczas której przy kolejnych stacjach odczytano intencje i rozwaĪania dotyczące ofiar Golgoty Wschodu. TakĪe w miejscowoĞci Piece w pow. starogardzkim latem br. posadzony
zostaá Dąb PamiĊci. PoĞwiĊcono go Ğp. aspirantowi PP Franciszkowi PepliĔskiemu, pochodzącemu z niedalekiej Huty.
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Warto wspomnieü, Īe w Starogardzie Gd. w roku 1993
wzniesiono pomnik ofiar sowieckich zbrodni, w którym záoĪona zostaáa urna z ziemią przywiezioną z Katynia, Charkowa i Miednoje. Umieszczono na nim tablice z nazwiskami
mieszkaĔców miasta, Īoánierzy i osób cywilnych, którzy
zginĊli z rąk NKWD. Od tego czasu w tym wáaĞnie miejscu
odbywają siĊ coroczne uroczystoĞci patriotyczne.

Pomnik ofiar Golgoty Wschodu
w Starogardzie GdaĔskim

P

amiĊü o wszystkich ofiarach sowieckich zbrodni na
ludnoĞci pomorskiej, zwáaszcza z terenu Kociewia,
kultywowana byáa przez wiele lat powojennych jedynie w wymiarze prywatnym, rzadziej przez niezaleĪne
gremia spoáeczników. Na grobach rodzinnych niejednokrotnie pojawiaáy siĊ inskrypcje lub teĪ osobne tablice, którymi
starano siĊ uczciü chociaĪby tylko symbolicznie tych, których Ğmierü zadaną z rąk sowieckich nie moĪna byáo oficjalnie upamiĊtniü. Na starogardzkich cmentarzach w ten
sposób uczczono m.in. Czesáawa WaligórĊ (na grobie jego
Īony Zofii Waligórzyny) i pák. Józefa TreptĊ. Temu dowódcy 2 Puáku SzwoleĪerów RokitniaĔskich ufundowano symboliczną mogiáĊ z krzyĪem i tabliczką epitafijną. Staáo siĊ
tak dziĊki inicjatywie jego biografa, R. Szwocha, jeszcze
w czasie stanu wojennego, a po kilku latach w miejscu tym
umieszczono granitową tablicĊ pamiątkową. Obecnie przed
nią skáadają kwiaty z okazji rocznic patriotycznych tutejsze
wáadze administracyjne i kombatanci.
Z inicjatywy wyĪej wymienionego i wedle jego projektu zbudowany zostaá (absolutnie bezinteresownie) okazaáy
pomnik upamiĊtniający wszystkie ofiary II wojny Ğwiatowej, w szczególnoĞci pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, skąd przywieziono ziemiĊ i w ozdobnej urnie wmurowano w monument. Pomnik KatyĔski
jednoczeĞnie upamiĊtniá ofiary uprowadzeĔ, deportacji
i wszelkich innych form eksterminacji mieszkaĔców Starogardu ze strony NKWD. Na tablicach pamiątkowych
wyszczególniono imiennie wszystkie te ofiary: pod sylwetą
oráa Īoánierskiego wojskowych, pod wizerunkiem godáa
paĔstwowego cywilów. Uroczyste odsáoniĊcie i poĞwiĊcenie pomnika miaáo miejsce 17 wrzeĞnia 1993 roku. Prócz
przedstawicieli wáadz lokalnych, parlamentariuszy, kombatantów i máodzieĪy, uczestniczyáy w tej podniosáej ceremonii takĪe czáonkowie rodzin ofiar Golgoty Wschodu.
Od tego czasu przy tym pomniku odbywają siĊ wszystkie
uroczystoĞci rocznicowe, zaciągane są warty Īoánierskie
i harcerskie, prowadzone są modáy i apele polegáych. Pomnik pokrywają kwiaty i znicze, nie tylko podczas Ğwiąt
paĔstwowych i obchodów rocznicowych, ale i Wszystkich
ĝwiĊtych. Od 18 lat jest to waĪne i otoczone szczególną
czcią miejsce narodowej pamiĊci.
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KONKURS ROZSTRZYGNIõTY
Minöäo cztery lata odkñd zabrakäo wĈród nas nestora kociewskich regionalistów Romana Landowskiego. Pozostawiä po sobie bogatñ spuĈciznö literackñ. Jego utwory wciñĔ Ĕyjñ
i sñ na nowo odkrywane za sprawñ konkursu literackiego, jaki od 2008 roku odbywa siö
w Tczewie. Mäodzi Kociewiacy recytujñ jego wiersze, fragmenty prozy, wykonujñ ilustracje
do baĈni, tworzñ inscenizacje, programy poetycko-muzyczne inspirowane jego twórczoĈciñ.
Tegoroczny konkurs zgromadziä ponad 300 osób: uczestników, ich opiekunów, patronów
honorowych i medialnych, czäonków jury i wreszcie samych organizatorów. Wraz z tñ edycjñ rozszerzono formuäö konkursu o twórczoĈè dwóch ludzi pióra, którzy Czytelnikom „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” sñ doskonale znani, a mianowicie: Andrzeja Grzyba
– regionalisty, pisarza, poety, publicysty, fotografika oraz ks. Franciszka Kameckiego, autora kilkuset utworów poetyckich, opowiadaþ, rozwaĔaþ, esejów, felietonów. To novum doskonale siö sprawdziäo, o czym Ĉwiadczy fakt, Ĕe uczestnicy literacko-plastycznych zmagaþ
czerpali z dorobku wszystkich trzech twórców.

MAãGORZATA KRUK

IV Kociewski Konkurs Literacki
im. Romana Landowskiego
IV Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego miaá kilka odsáon. Dnia 15 listopada w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy odbyá siĊ wernisaĪ
prac plastycznych i juweniliów, czyli máodzieĔczych utworów literackich. W Miejskiej Bibliotece Publicznej swoje
umiejĊtnoĞci prezentowali recytatorzy, a w Centrum Kultury
i Sztuki odbyáy siĊ przesáuchania w kategoriach: inscenizacje, programy poetycko-muzyczne, poezja Ğpiewana. Dwa
dni po eliminacjach miaá miejsce uroczysty finaá przewidziany w dwóch czĊĞciach. W godzinach przedpoáudniowych nastąpiáo ogáoszenie wyników oraz wrĊczenie nagród
laureatom, z których kilkoro zaprezentowaáo siĊ na scenie.
Program artystyczny, na który záoĪyá siĊ wystĊp laureatów,
miaá miejsce równieĪ o godz. 16:30. Miáą niespodzianką
i gratką dla melomanów byá koncert Orkiestry Kameralnej
Organizatorzy:
• Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej
• Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
• Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy w Tczewie
Patronat Honorowy:
• Parlamentarny Zespóá Kociewski pod
przewodnictwem Senatora RP Andrzeja
Grzyba
• Mieczysáaw Struk – Marszaáek Województwa Pomorskiego
• Zdzisáaw Szudrowicz – Pomorski Kurator
OĞwiaty
• Mirosáaw Pobáocki – Prezydent Tczewa
• Edmund Stachowicz – Prezydent Starogardu GdaĔskiego
• Tadeusz Pogoda – Burmistrz ĝwiecia
• Józef PuczyĔski – Starosta Tczewski
• Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki
Patronat medialny:
• Telewizja Kablowa TeTka Tczew
• Radio Fabryka
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„Progress” pod batutą Szymona Morusa. W obu czĊĞciach
koncertu finaáowego wyĞwietlono film o Panu Romanie
zrealizowany przez TelewizjĊ Kablową TeTka, w którym
wspominali Go: syn Janusz oraz przyjaciel i wspóápracownik Andrzej Grzyb. Wszyscy z niecierpliwoĞcią czekamy na
kolejne czĊĞci biografii filmowej.
Na zakoĔczenie warto wskazaü na te elementy Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego,
które od kilku lat pozostają niezmienne: zapaá, talent i profesjonalizm uczestników, zaangaĪowanie ich opiekunów,
emocje podczas ogáaszania wyników, pozytywny odbiór ze
strony widowni oraz motto konkursu – sáowa Romana Landowskiego: „NajwaĪniejsze, by w twórczoĞci swojej Ğlad
o ziemi najbliĪszej zostawiü…”, które są swego rodzaju imperatywem do pracy na rzecz maáej Ojczyzny.

•
•
•
•
•

Gazeta Tczewska
Polska Dziennik Baátycki
Gazeta Kociewska
Panorama Miasta
Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja
Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
• Katolicka RozgáoĞnia Radiowa „Gáos”
• Internetowy Serwis Informacyjny Miasta
Tczew TCZ.PL
• Gazeta Pomorska
Czáonkowie jury:
W KATEGORII RECYTACJE

– SZKOàY PODSTAWOWE:
• dr hab. prof. Maria Pająkowska-Kensik
(regionalistka)
• Magdalena Riebandt (polonistka)
• Bogdan WiĞniewski (polonista)
W KATEGORII RECYTACJE

– GIMNAZJA,

• Marek Biedrzycki (poeta)
• Maciej Olszewski (polonista)
W KATEGORII INSCENIZACJE, PROGRAMY
POETYCKO-MUZYCZNE, POEZJA ĝPIEWANA:

• Halina Kaszubowska (piosenkarka estradowa, polonistka)
• Anna Siudem-Kopka (grafik, animator
kultury)
• ks. dr Wojciech Korzeniak (reĪyser teatralny)
• Florian Staniewski (aktor)
• Tadeusz ĩmijewski (muzyk dyplomowany)
• Alicja Górecka (teatrolog)

•
•
•
•

W KATEGORII JUWENILIA LITERACKIE:
dr Aneta LewiĔska (polonistka)
Anna Wilczewska (poetka)
dr hab. prof. Zenon Lica (polonista)
Zdzisáaw CzyĪ (nauczyciel – bibliotekarz)

SZKOàY PONADGIMNAZJALNE,
ĝRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY:
• prof. dr hab. Tadeusz Linkner (regionalista)
• Anna Listewnik (polonistka)

W KATEGORII PLASTYKA:
• Stefan Kukowski (sztuki piĊkne)
• Klaudia Lasota (artysta plastyk)
• Kamila Gillmeister (regionalistka)

c
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Przedszkolaki z tczewskiej „Ósemki” zaprezentowaáy baĞĔ „Czarci padoáek” Andrzeja Grzyba
Fot. Maciej Olszewski

Jagoda Chrzanowska (z prawej) – zwyciĊĪczyni w kategorii poezja Ğpiewana.
Fot. Maciej Fergon

Nowatorska inscenizacja baĞni Andrzeja Grzyba „Jak Jasiek ku morzu wĊdrowaá”
w wykonaniu uczennic Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie.
Fot. Maciej Olszewski

Ksiądz Franciszek Kamecki
wyraziá swe zdziwienie
i zaszczyt, Īe jego twórczoĞü,
dotychczas maáo znana,
znalazáa siĊ w kanonie
utworów konkursowych.
Fot. Maciej Olszewski

Paweá Jatkowski recytowaá wiersz
„Biaáy wróbel” Romana Landowskiego.
Fot. Maciej Olszewski

Obrady jury. Od lewej:
Marek Biedrzycki,
prof. Tadeusz Linkner
i Anna Listewnik.
Fot. Jacek Cherek

KONKURS ROZSTRZYGNIõTY
LISTA NAGRODZONYCH W IV KOCIEWSKIM KONKURSIE LITERACKIM
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
Kategoria: INSCENIZACJE
Grand prix: MOPS – ĝrodowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie
I miejsce: Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Internat Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
równorzĊdne III miejsce: Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 4
w Starogardzie GdaĔskim i sekcja teatralna Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie
wyróĪnienie – Zespóá Szkóá Publicznych w Pogódkach
Kategoria: POEZJA ĝPIEWANA
I miejsce: Jagoda Chrzanowska, II Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
II miejsce: Martyna Bednarek i Patrycja Sochacka, II Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
Kategoria: PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
równorzĊdne wyróĪnienie: Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
Szkoáa Podstawowa nr 10 Tczewie
Kategoria: RECYTACJE
Szkoáy podstawowe kl. I-III
I miejsce: Paweá Jatkowski, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Aleksandra Skórka, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Krystian Kasper, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
wyróĪnienia: Zuzanna Sawczak, Szkoáa Podstawowa nr 7 w Tczewie
Magdalena Buniek, Gminny OĞrodek Kultury w Lubichowie
Szkoáy podstawowe kl. IV-VI
kategoria: poezja
I miejsce: Aleksandra GoáuĔska, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
II miejsce: Klaudia Borkowska, Szkoáa Podstawowa w Lubiszewie
III miejsce: Natalia Kosmala, Szkoáa Podstawowa nr 11 w Tczewie
kategoria: proza
I miejsce: Klaudia Rzóska, Publiczna Szkoáa Podstawowa w Lubichowie
II miejsce: Sara Szczuka, Sportowa Szkoáa Podstawowa nr 2 w Tczewie
III miejsce: Daria Dang, Szkoáa Podstawowa nr 12 w Tczewie
wyróĪnienia: Adrianna Gáowacka, Szkoáa Podstawowa nr 12 w Tczewie,
Sandra Krajnik, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd.
Gimnazjum:
I miejsce: Anna Mazur, Gimnazjum w Subkowach
II miejsce: Daniela Pawáowska, Publiczne Gimnazjum w Suminie
III miejsce: Maria Gieádon, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
wyróĪnienia: Monika Zdziebáowska, Gimnazjum w Subkowach,
Aleksandra Jezierska, Gimnazjum w Osiu
Szkoáy ponadgimnazjalne:
I miejsce: Karol Gieádon, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
II miejsce: Bogna Haftka, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
III miejsce: Dorota Podjacka, II Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie
wyróĪnienia: Klaudia Hoffman, I Liceum Ogólnoksztaácące w Tczewie,
Maágorzata Stankiewicz, Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
ĝrodowiskowe Domy Samopomocy:
I miejsce: Karol Niewiedziaá, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy,
ul. NiepodlegáoĞci Tczew
II miejsce: Marian Graczyk, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Armii Krajowej Tczew
III miejsce: Krzysztof Klamann, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Armii Krajowej Tczew

wyróĪnienia: Danuta Bojarska, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Nowowiejska Tczew, Natalia Danowska, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy, Gniew
DoroĞli:
I miejsce: Janina DĊga, Starogardzkie Centrum Kultury
Kategoria: JUWENILIA
W kategorii – poezja
a/ w grupie do lat 12:
I nagroda: Filip Maliszewski, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
II nagroda: Julia Machnicka, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
wyróĪnienie: Aleksandra CzerwiĔska, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie
b/ w grupie powyĪej 12 lat:
I nagroda: Przemysáaw Paáubicki, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
II nagroda: Krystian SzczĊsny, Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie
wyróĪnienie: Beata Czubacka, MOPS Tczew
W kategorii – proza
a/ w grupie do lat 12:
I nagroda: Marcelina Momotko, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
II nagroda: Katarzyna FabiaĔczyk, Publiczna Szkoáa Podstawowa
nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
wyróĪnienie: Magdalena Przystrzelska, Szkoáa Podstawowa nr 11
w Tczewie
b/ w grupie powyĪej 12 lat:
I nagroda: Paweá MechliĔski, Zespóá Szkóá w Osiu
II nagroda: Aleksandra Jezierska, Zespóá Szkóá w Osiu
wyróĪnienie: Agata Skrzoska, Zespóá Szkóá w Osiu
Kategoria: KONKURS PLASTYCZNY
W grupie I (dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkóá podstawowych klasy I-III):
I miejsce: Julia Marut, Szkoáa Podstawowa nr 7 w Tczewie
II miejsce: Aleksandra Skórka, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
III miejsce: Nikola KuĨniar, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
wyróĪnienie: Martyna Jeziorska, Zespóá Szkóá w Warlubiu
W grupie II (uczniowie szkóá podstawowych klasy IV-VI):
I miejsce: Celina RogaliĔska – Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3
w Starogardzie GdaĔskim
wyróĪnienie: Julia HetmaĔska, Szkoáa Podstawowa w Lubiszewie
W grupie III (uczniowie gimnazjów):
II miejsce: Aleksandra Tomczyk, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
wyróĪnienie: Jagoda Kadac, Gimnazjum nr 3 w Tczewie
W grupie IV ( uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych):
wyróĪnienie: Karol Treder, Zespóá Szkóá RzemieĞlniczych i Kupieckich w Tczewie
W grupie V (dzieci i máodzieĪ, wychowankowie Ğwietlic terapeutycznych, oĞrodków terapii zajĊciowej oraz oĞrodków szkolno-wychowawczych, zainteresowani mieszkaĔcy Kociewia i innych regionów
Polski):
I miejsce: Beata Czubacka – MOPS, Tczew ul. NiepodlegáoĞci
wyróĪnienia: Michaá Graczyk, Nysa; Wiesáaw Filipczyk – MOPS,
Tczew ul. NiepodlegáoĞci; Piotr Wáostowski – MOPS, Tczew
ul. Armii Krajowej; Ewa Gáuszkowska – MOPS, Tczew ul. Armii
Krajowej.

NAGRODZENI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW IV KKL
Piotr Weintz – MOPS - ĝDS
Patrycja Muchowska – Przedszkole nr 8
Renata Reterska – Internat Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
Zbigniew Biegajáo – Internat Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
Aleksandra Miczek – SP nr 4 w Starogardzie Gd.
Anna Listewnik – CKiS w Tczewie
Anna Chilicka – Zespóá Szkóá Publicznych w Pogódkach
ElĪbieta Zióáek – SP nr 5 w Tczewie
Karolina Garska – SP nr 7 w Tczewie
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Joanna BliĨniuk – SP nr 12 w Tczewie
Anna Goáaszewska – SP nr 12 w Tczewie
Maágorzata Forc-SzopiĔska – SP nr 3 w Starogardzie Gd.
GraĪyna Gieádon – SP nr 10 w Tczewie
Maria Jasionowska – SP nr 10 w Tczewie
Hanna Molesztak – Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
Ks. Karol Gierszewski – Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
Ewa Brzóskowska – II LO w Tczewie
Joanna KoĔczewska – Gimnazjum w Subkowach
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JACEK CHEREK

XX Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka

J

JuĪ po raz dwudziesty 30 lipca bieĪącego roku z parafii NMP Matki KoĞcioáa w Tczewie wyszáa piesza
pielgrzymka z Tczewa do CzĊstochowy. Pątnicy mieli
do przejĞcia ponad 450 km. Pierwsza taka piesza pielgrzymka z Tczewa na Jasną GórĊ odbyáa siĊ w 1992 roku od razu
po utworzeniu diecezji pelpliĔskiej. Jednak pielgrzymowanie mieszkaĔców Pomorza w tym tczewian ma trochĊ dáuĪszą historiĊ. ZaczĊáo siĊ ono od wyboru Karola Wojtyáy na
StolicĊ Piotrową w 1978 roku. Dlatego hasáem przewodnim
pomorskiej pielgrzymki, która wychodziáa z Torunia byáo
„Niesiemy Pomoc Ojcu ĝwiĊtemu”. Hasáo te przyjĊáa póĨniej pielgrzymka pelpliĔska. Mimo odejĞcia Báogosáawionego Jana Pawáa motto to nadal jest aktualne. W tym roku byáo
to widaü po zielonych koszulkach z napisem Báogosáawiony
Jan Paweá II, którą otrzymaá kaĪdy pątnik.
W tym roku jak i w poprzednich latach z caáej diecezji
pelpliĔskiej wyszáo kilka grup – najpierw z Chojnic, KoĞcierzyny, Tczewa, Starogardu GdaĔskiego i ĝwiecia. Hasáem
tegorocznej pielgrzymki byáo „W komunii z Bogiem”. Zarazem pielgrzymka byáa dziĊkczynieniem za dar beatyfikacji
Jana Pawáa II, o czym przypominaáy zielone koszulki.
Wyruszających pielgrzymów Īegnaá i pobáogosáawiá na
dáugą drogĊ bp pomocniczy Piotr Krupa, który w wygáoszonej homilii przestrzegaá pątników przed traktowaniem
pielgrzymki jako formy turystyki pieszej. Pielgrzymka bez
mszy Ğw., róĪaĔca i braku intencji staje siĊ zwykáą wĊdrówką turystyczną. A tczewscy pątnicy pielgrzymowali w róĪnych intencjach. NajczĊĞciej są to proĞby o zdanie matury,
o dokonanie wáaĞciwego wyboru w Īyciu, dostanie siĊ na
studia, proĞba o wybranie dobrego mĊĪa lub Īony, o uzdrowienie, o nawrócenie i potrzebne dary dla bliskiej osoby.
Pielgrzymi nie tylko prosili ale teĪ dziĊkowali za otrzymane
áaski i dlatego wiele osób wybiera siĊ powtórnie, aby záoĪyü
dziĊkczynienie Pani Jasnogórskiej.
Opiekunem grupy tczewskiej byá ksiądz Andrzej SzczeĞniewski, wikariusz parafii NMP Matki KoĞcioáa. Poza
tym do pomocy miaá jeszcze czterech ksiĊĪy wikariuszy:
ks. Adama Muszkiewicza z parafii Chrystusa Króla w Tczewie, ks. Sebastiana BaĞ z parafii Ğw. Józefa w Tczewie,
ks. neoprezbitera àukasza Delewskiego z parafii NMP Matki KoĞcioáa w Tczewie i ks. Andrzeja Nalborskiego, który
przyjechaá prosto z Ukrainy, gdzie przez trzy lata byá proboszczem w miejscowoĞci Turka.
A jak wygląda dzieĔ na pieszej pielgrzymce? Zazwyczaj zaczynaá siĊ od pobudki o 5 rano, czasem nawet prĊdzej
o 4 lub o 3 nad ranem. Po czym wszyscy pielgrzymi schodzili do stacji bazowej, gdzie skáadaáo siĊ bagaĪe i zarazem
zaczynaá siĊ wymarsz. Centralnym wydarzeniem dnia byáa
Eucharystia, która byáa odprawiana przed wymarszem albo
na pierwszym postoju. W miarĊ moĪliwoĞci msza Ğw. byáa
odprawiana w koĞcioáach albo w warunkach polowych np:
na terenie obozu zagáady w Cheámnie nad Nerem. Na pierwszym etapie odbywaáy siĊ modlitwy poranne i Ğpiewane
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byáy Godzinki o Niepokalanym PoczĊciu NMP. Na drugim
byá odmawiany RóĪaniec i koronka do Miáosierdzia BoĪego. Natomiast na ostatnim byáa nowenna do Matki BoĪej
Nieustającej Pomocy, poáączona z litanią loretaĔską. W tej
nowennie pielgrzymi skáadali na wypisanych kartkach podziĊkowania i proĞby lub teĪ mogli bezpoĞrednio wyraziü je
przez mikrofon. Staáym i waĪnym punktem dnia byáy wygáaszane konferencje lub nauki, które skupiaáy wokóá treĞci
wyznania Credo. Po kaĪdej wygáoszonej konferencji byáa
moĪliwoĞü zadawania pytaĔ ksiĊdzu, który wygáaszaá daną
naukĊ. Staáym i przyjemnym punktem dnia byá apel skáadający siĊ z dwóch czĊĞci. Pierwsza polegaáa na przeróĪnych
zabawach i taĔcach, natomiast druga na modlitwach i Ğpiewach. Obowiązkowym punktem lub hitem apelu byá taniec
belgijski. Apel koĔczyáo odĞpiewanie Apelu Jasnogórskiego
i báogosáawieĔstwo.
ĝrednio dziennie do przejĞcia byáo 30 km. DzieĔ byá
podzielony na 4 lub 5 etapów. NajdáuĪszy liczyá 43 km,
a najkrótszy 20 km. Miejscowi ludzie starali siĊ przyjmowaü
pielgrzymów z wielką otwartoĞcią i ĪyczliwoĞcią. Jak podkreĞlaá ks. przewodnik Andrzej SzczeĞniewski w pielgrzymce uczestniczą, nie tylko pątnicy idący do CzĊstochowy
ale takĪe ludzie dobrej woli, którzy czĊsto bezinteresownie
ofiarowali swój czas i Ğrodki pieniĊĪne na przygotowywanie
posiáków dla pielgrzymów na postojach i gospodarze, którzy
przyjmowali pątników pod swój dach na noc.
Tczewska grupa pielgrzymkowa tak jak inne grupy ma
swoje tradycje. Staáym punktem pielgrzymki jest mecz piáki noĪnej z grupą starogardzką na postoju w Aleksandrowie
Kujawskim. Niestety, w tym roku ze wzglĊdu na zmianĊ trasy mecz siĊ nie odbyá. W Szczercowie pojawia siĊ pierwszy
kierunkowskaz na CzĊstochowĊ. Wielu pątników robi przy
tym kierunkowskazie pamiątkowe zdjĊcia, jak równieĪ przy
tablicy z napisem CzĊstochowa. W Szczercowie od kilku lat
podczas porannej Eucharystii duĪa czĊĞü pielgrzymów skáada przyrzeczenia duchowej adoracji. Kolejnym zwyczajem
na ostatnim etapie trzynastego dnia pielgrzymowania jest
symboliczne noszenie tub nagáoĞnieniowych przez ksiĊĪy
z miejscowoĞci Dubidze do BrzeĨnicy Starej, gdzie podczas apelu odbywa siĊ chrzest „kotów”, czyli tych którzy
pierwszy raz idą z grupą tczewską na pielgrzymkĊ do CzĊstochowy. Osoby te uczestniczą w róĪnych konkurencjach.
Odbywają siĊ teĪ wystĊpy kabaretowe. Na pamiątkĊ tego
wydarzenia „nowi” otrzymują na czole pieczątkĊ z napisem
„kot”. CaáoĞü imprezy koĔczy siĊ przysiĊgą, dziĊki której
stają siĊ peánoprawnymi pielgrzymami. Kolejnym staáym
punktem pielgrzymek jest apel pojednania w Czarnym Lesie, na ostatnim noclegu tuĪ przed wejĞciem do klasztoru jasnogórskiego. Wiadomo, Īe podczas 15 dni pielgrzymowania nie sposób uniknąü róĪnych konfliktów, kiedy we znaki
daje siĊ zmĊczenie spowodowane dáugą trasą. Dlatego apel
ten jest niesamowitą okazją do wybaczenia sobie nawzajem c
róĪnych przewinieĔ, upadków, záych zachowaĔ.
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Grodzisko Owidz na wzgórzu

Brukowana droga prowadząca
do bramy gáównej grodziska.
Z lewej strony zakole Wierzycy

WnĊtrze grodziska – wczesnoĞredniowieczne
domy otoczone czĊstokoáem

Zwiedzający grodzisko: (na pierwszym planie)
senator Andrzej Grzyb, (po prawej) wójt Gminy
Starogard Gd. Stanisáaw Poáom i prezes Lokalnej
Grupy Dziaáania „Chata Kociewia” Marian Firdon

Centrum Informacyjno-Wystawiennicze
poáoĪone na zewnątrz grodziska

Fot. autora

PALENISKO NIE WYGAćNIE
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NadwiĞlaĔskie Spotkania
Regionalne juĪ po raz piąty
W 1983 roku zostaäy zorganizowane w Tczewie I Spotkania NadwiĈlaþskie stanowiñce swego rodzaju forum gromadzñce ludzi, którzy w swej pracy naukowej,
twórczej i artystycznej podejmujñ szeroko pojöty temat Wisäy w kontekĈcie geograficznym, gospodarczym, spoäecznym i kulturalnym. W przygotowanie cyklicznej imprezy, która miaäa swoich szeĈè odsäon, Ĕywo zaangaĔowaä siö miejscowy oddziaä
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Minöäo okoäo dwadzieĈcia lat, by do pomysäu
poprzedników powrócili tczewscy czäonkowie organizacji, w efekcie czego w paĒdzierniku tego roku odbyäy siö juĔ V NadwiĈlaþskie Spotkania Regionalne. Przez
te kilka lat udaäo siö wypracowaè nowñ formuäö imprezy, która obejmuje prelekcje
w szkoäach, koncert, spotkania z podróĔnikami i dyskusjö.

I

nauguracja tegorocznych SpotkaĔ odbyáa siĊ 6 paĨdziernika i rozpoczĊáa siĊ multimedialną podróĪą do Gruzji,
w którą zabrali nas Dorota Szluma i Krzysztof Stawski.
Z kolei w tczewskich placówkach oĞwiatowych w ramach
Dnia Kociewskiego i Dnia ĩuáawskiego goĞcili: dziennikarz, pisarz i publicysta Tadeusz Majewski oraz regionalista,
czáonek Stowarzyszenia „ĩuáawy GdaĔskie” Daniel Kufel,
a w Zespole Szkóá w Suchym DĊbie zajĊcia na temat regionalizmu kociewskiego przygotowaá i przeprowadziá dr Michaá
Kargul. Tradycyjnie nie zabrakáo tematów przyrodniczych.
Uczniowie Szkoáy Podstawowej nr 5 poznali specyfikĊ pracy PaĔstwowej StraĪy àowieckiej, której przedstawiciele
opowiedzieli o tajnikach swego zawodu oraz przyrodzie naszej okolicy.
Bardzo udanym punktem spotkaĔ byáa debata o stanie
i perspektywach rozwoju regionalizmu kociewskiego, która
spotkaáa siĊ z Īywym zainteresowaniem dziaáaczy z caáego
Kociewia. Dyskusja toczyáa siĊ pod hasáem: „W rok po IV
Kongresie Kociewskim – podsumowania – oceny – wnioski
na przyszáoĞü” i niejednokrotnie wzbudzaáa spore emocje,
co dowodzi, Īe Kociewie wielu osobom leĪy na sercu. Gáo-

Daniel Kufel przedstawiá specyfikĊ
spoáeczno-historyczną ĩuáaw.
Fot. Jacek Cherek
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sy wstĊpne przygotowali: prof. Maria Pająkowska-Kensik,
Dorota Piechowska oraz Jerzy Cisewski. RolĊ moderatora
peániá pomysáodawca debaty dr Michaá Kargul.
Ostatni dzieĔ V NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ Regionalnych
rozpocząá siĊ koncertem Kociewsko-Kaszubskiej Orkiestry
DĊtej „Torpeda”. NastĊpnie w ramach obchodów Roku Floriana Ceynowy dr Ireneusz Pieróg wygáosiá referat o tym zasáuĪonym dziaáaczu narodowym i pierwszym badaczu Kociewia, który trzydzieĞci lat swego Īycia spĊdziá na poáudniu
naszego regionu.
W ramach V NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ Regionalnych zostanie wydany pod koniec roku piąty zeszyt „Tek Kociewskich”,
który, podobnie jak poprzednie numery, bĊdzie dostĊpny
w Internecie. Na zakoĔczenie warto podkreĞliü, Īe tegoroczne
Spotkania odbyáy siĊ dziĊki wsparciu finansowemu: Samorządu Miasta Tczewa, Samorządu Powiatu Tczewskiego, Związku
Miast NadwiĞlaĔskich, Zarządu Gáównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Partnerami projektu byli: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy, Zespóá Szkóá Katolickich
w Tczewie, Szkoáa Podstawowa nr 5 w Tczewie, Zespóá Szkóá
w Suchym DĊbie, PaĔstwowa StraĪ àowiecka w GdaĔsku.

Tadeusz
Majewski
zaprezentowaá
portal
kociewiacy.pl
Fot. Jacek Cherek
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Ks. Antoni Neubauer
a

(1842-1915)

ZasáuĪony parlamentarzysta
z Kociewia
W XIX wieku spoäecznoĈè pomorska broniäa swojej toĔsamoĈci, kultury i stanu
posiadania w heroicznych zmaganiach z germanizacjñ i wysokñ sprawnoĈciñ paþstwa pruskiego, a nastöpnie Rzeszy Niemieckiej. Praca organiczna staäa siö platformñ obrony i rozwoju polskiego Ĕycia narodowego. Ziemiaþstwo, duchowieþstwo
i inteligencja Ĉwiecka sprawowaäo rolö przywódczñ na Pomorzu. Nasze Kociewie
moĔe poszczyciè siö liderami pracy narodowej najwyĔszej próby. Niewñtpliwie takñ
wybitnñ postaciñ byä ksiñdz Antoni Neubauer. Ta niezwykäa postaè, dzisiaj niemal
caäkowicie zapomniana, zasäuguje na upamiötnienie i szerszñ promocjö.

A

ntoni Neubauer urodziá siĊ 12 lipca 1842 roku we
wsi Lignowy koáo Pelplina, w rodzinie Krystiana i Rozalii z PomieczyĔskich. Wychowywaá siĊ
w rodzinie dzierĪawcy gospodarstwa rolnego. Máody Antoni pierwszą edukacjĊ odbywaá w szkole miejskiej w Gniewie. NastĊpnie uczyá siĊ w szkole biskupiej w sáawnym
Collegium Marianum w Pelplinie. EdukacjĊ kontynuowaá
w legendarnym Gimnazjum w Cheámnie, gdzie w roku
1862 uzyskaá maturĊ.
Antoni Neubauer miaá powoáanie do sáuĪby kapáaĔskiej i do nauki. Po maturze przez pierwsze dwa semestry uczĊszczaá do Seminarium Duchownego w Pelplinie.
NastĊpnie podjąá studia teologiczne w MĦnster. DziĊki
stypendium Towarzystwa Pomocy Naukowej mógá studiowaü tutaj przez szeĞü semestrów. W roku 1867 przedstawiá
pracĊ naukową i uzyskaá stopieĔ licencjata teologii.
Dnia 14 kwietnia 1867 roku Antoni Neubauer otrzymaá
ĞwiĊcenia kapáaĔskie w Pelplinie. Pierwsze posáugi jako
wikariusz odbywaá w Grudziądzu i w Cheámnie. Jednak juĪ
we wrzeĞniu 1869 roku zostaá powoáany na profesora Seminarium Duchownego w Pelplinie. Wykáadaá tutaj m.in.
teologiĊ moralną i jĊzyk polski. W 1871 roku zostaá bibliotekarzem i ojcem duchownym seminarium. Powoáany
teĪ zostaá na egzaminatora prosynodalnego i sprawowaá tĊ
funkcjĊ do póĨnej staroĞci. UwieĔczeniem kariery naukowej w Pelplinie byáo objĊcie funkcji rektora Seminarium
Duchownego w latach 1873-1876. W kolejnych latach
dzieliá ból i Īal z powodu zamkniĊcia przez wáadze pruskie
Seminarium Duchownego na ponad 10 lat (1876-1887).
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W 1882 roku Biskup CheámiĔski Jan Nepomucen
Marwitz mianowaá prof. Antoniego Neubauera kanonikiem katedralnym cheámiĔskim. Jako kanonik wygáaszaá
(od 1882 r.) – przez blisko 30 lat – kazania w katedrze
pelpliĔskiej, które cieszyáy siĊ duĪym powodzeniem. Byá
teĪ radcą konsystorza i w biskupim wikariacie generalnym do roku 1884. Po ponownym otwarciu Seminarium
Duchownego w Pelplinie, w roku 1887 ks. Antoni Neubauer na wáasną proĞbĊ zostaá zwolniony z obowiązków
profesora. JednakĪe do schyáku Īycia byá kaznodzieją
i cenzorem wydawnictw religijnych.
Kolejny okres Īycia ks. Antoniego Neubauera wypeániáa dziaáalnoĞü naukowa i spoáeczno-polityczna. Jak
wielu naszych rodaków dziaáaá on i spáacaá niejako dáug
wdziĊcznoĞci wobec Towarzystwa Pomocy Naukowej
(TPN) dla MáodzieĪy Prus Zachodnich w Cheámnie.
Przez kilkanaĞcie lat (1877-1893) naleĪaá do Dyrekcji TPN. Broniá tutaj m.in. ĞwiadczeĔ stypendialnych
dla studentów teologii. DziĊki TPN kolejne pokolenie
Pomorzan, szczególnie z uboĪszych rodzin, koĔczyáo
gimnazja i mogáo podejmowaü studia wyĪsze. Ks. Neubauer udzielaá siĊ równieĪ w Towarzystwie Naukowym
w Toruniu (TNT). Dziaáaá w Wydziale Teologicznym
Towarzystwa i byá od roku 1876 jego Prezesem. Z kolei w latach 1876-1887 opracowaá szczegóáowy katalog
kilkuset Ğredniowiecznych rĊkopisów biblioteki seminaryjnej w Pelplinie. Wykonaá równieĪ spis ksiąĪek zalecanych przez komisjĊ Towarzystwa Moralnych Interesów (1878).
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Ks. prof. Antoni Neubauer umiejĊtnie áączyá dziaáalnoĞü naukową z aktywnoĞcią w polskim ruchu narodowym. Niewątpliwie wysoka aktywnoĞü ks. prof.
A. Neubauera w TPN i w TNT przysporzyáy jemu duĪo
szacunku, uznania i popularnoĞci. Zwróciá na nie takĪe
uwagĊ polski Prowincjonalny Komitet Wyborczy dla
Prus Zachodnich.
Ks. prof. Antoni Neubauer moĪe poszczyciü siĊ blisko 20. letnim staĪem parlamentarnym. Po raz pierwszy
zostaá wysuniĊty do parlamentu niemieckiego w 1878
roku z okrĊgu kwidzyĔsko-sztumskiego. Zdobyá pierwsze doĞwiadczenie wyborcze. W roku 1885 kandydowaá
z okrĊgu kartusko-pucko-wejherowskiego do sejmu pruskiego z dobrym skutkiem. Zasiadaá w sejmie pruskim
przez cztery kolejne kadencje (1885-1893). NastĊpnie
kandydowaá z okrĊgu koĞciersko-starogardzko-tczewskiego do parlamentu Rzeszy. Peániá mandat posáa parlamentu niemieckiego w latach 1898-1903. AktywnoĞü
posáa A. Neubauera byáa znacząca i spoáecznie zauwaĪalna, o czym Ğwiadczyáy sukcesy w kolejnych wyborach parlamentarnych. Szczególnie daá siĊ wyróĪniü
w obronie jĊzyka polskiego i szkolnictwa ludowego.
ĝmiaáo stawaá w obronie Towarzystwa Czytelni Ludowych (TCL). Na wszystkich moĪliwych páaszczyznach
broniá praw ludnoĞci polskiej. Posiadaá cechy dobrego
mówcy, ujmowaá dobrym stylem i umiarem w sáowach.
W sumie wysunąá siĊ na czoáo jako jeden z lepszych
posáów w Kole Polskim. Po odejĞciu z rządu „Īelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka, pozostawaá konsekwentnie przeciwnikiem ugodowego kursu wobec nacjonalistycznej i militarystycznej Rzeszy Niemieckiej.
Teksty przemówieĔ parlamentarnych ks. A. Neubauera
publikowaá pelpliĔski „Pielgrzym”.
W 1903 roku ksiądz prof. Antoni Neubauer zrezygnowaá z dalszej dziaáalnoĞci poselskiej. Pomimo duĪego zaufania spoáecznego, podjąá taką decyzjĊ z powodu záego stanu zdrowia. Miaá teĪ juĪ wówczas 61 lat.
Niewątpliwie w poczcie parlamentarzystów polskich
z Pomorza zajmuje ks. A. Neubauer czoáowe i zaszczytne miejsce!
Warto równieĪ zauwaĪyü aktywnoĞü ks. prof. Antoniego Neubauera w stowarzyszeniach katolickich Diecezji
CheámiĔskiej. W dáugoletnim okresie (1871-1915) naleĪaá on do zarządu stowarzyszenia ascetycznego kapáanów
diecezji „Sodalitas Ignatiana” oraz do stowarzyszenia
Ğw. Józefa, które za cel stawiaáo wspieranie misji katolickich wĞród prawosáawnych.
Ks. prof. Antoni Neubauer zmará dnia 12 stycznia 1915
roku i pochowany zostaá na cmentarzu parafialnym w Pelplinie. PrzeĪyá áącznie 73 lata. PoáoĪyá duĪe zasáugi dla nauki pomorskiej, a dla Diecezji CheámiĔskiej w szczególnoĞci. Jako wieloletni parlamentarzysta Īarliwie, odwaĪnie
i wytrwale broniá polskich praw narodowych. ĩyá skromnie, poboĪnie i poĪytecznie. SáuĪyá jak umiaá najlepiej
KoĞcioáowi i OjczyĨnie. Jako Pomorzanin i Kociewiak
zasáuguje na pamiĊü i szacunek wspóáczesnych pokoleĔ.
W moim przekonaniu jest to waĪne zadanie i wyzwanie,
zarówno dla spoáecznoĞci lokalnych jak i dla Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego.
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ZBIGNIEW DðBROWSKI

Wspóátwórca
systemu
rakietowego
„Patriot”

D

nia 31 grudnia 2010 roku zmará Zdzisáaw Julian
Starostecki, generaá brygady, pierwszy przedstawiciel Polonii AmerykaĔskiej wyróĪniony stopniem
generalskim i pierwszy obywatel USA, który zostaá polskim
Generaáem, wspóátwórca systemu rakietowego „Patriot”,
Kawaler Orderu Virtuti Militari i KrzyĪa Walecznych. Ten
nieprzeciĊtny czáowiek swoje dzieciĔstwo spĊdziá pod JeĪewem w niewielkiej osadzie Lipienki. W Īyciu czáowieka dzieciĔstwo to okres mający najwiĊkszy wpáyw na jego
rozwój. Zdzisáawowi Starosteckiemu byáo dane wzrastaü
w Ğrodowisku na wskroĞ patriotycznym, wĞród ludzi, którzy z zapaáem i energią budowali wolną PolskĊ. Dalsze Īycie Zdzisáawa pokazaáo, iĪ uksztaátowane wartoĞci staáy siĊ
przewodnią siáą Jego bohaterskich dokonaĔ.
Zdzisáaw Julian Starostecki urodziá siĊ 8 lutego 1919
roku w àodzi. Jego rodzicami byli Leonard i Irena z domu
KaĔska. Kilka miesiĊcy po urodzeniu syna Starosteccy
opuĞcili àódĨ i osiedlili siĊ w Lipienkach pod JeĪewem
(powiat Ğwiecki). Wychowywaniem Zdzisáawa zajmowaáa
siĊ przede wszystkim matka Irena, którą wspieraáa niania
Wiktorowska. Wspólnie z rodzeĔstwem: Leonardem, Barbarą, Januszem i Tadeuszem poznawaá Ğwiat wĞród piĊknej przyrody. Obserwowaá pracĊ miejscowych gospodarzy,
wspóáuczestniczyá w prowadzeniu 17 hektarowego gospodarstwa rodziców. NaukĊ Zdzisáaw rozpocząá w Powszechnej Szkole w JeĪewie, nastĊpnie ksztaáciá siĊ w Grudziądzu.
Jak sam wspominaá, Jego marzeniem byáa praca na roli,
w gospodarstwie. UwaĪaá, Īe powinien skoĔczyü rolnictwo
na SGGW w Warszawie. Ojciec uznaá, iĪ jako syn oficerski
najpierw powinien zostaü Īoánierzem. Jako kilkunastoletni
cháopiec staá siĊ uczniem Korpusu Kadetów w Cheámnie
(koáo ĝwiecia).
Z chwilą wybuchu wojny z bratem Leonardem na
ochotnika zgáosiá siĊ do wojska do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” pod dowództwem generaáa
Franciszka Kleeberga, gdzie byá áącznikiem sztabowym.
W dniach 3-5 paĨdziernika 1939 roku braá udziaá w ostatniej bitwie „kampanii wrzeĞniowej” pod Kockiem. Po kapitulacji znalazá siĊ w niewoli niemieckiej, z której po 10
dniach zbiegá i szczĊĞliwie przedostaá siĊ do rodziców, do
Warszawy.
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DziĊki kontaktom ojca szybko trafiá do ruchu oporu
– zostaá czáonkiem SáuĪby ZwyciĊstwu Polski (póĨniejsza
Armia Krajowa). Jedną z pierwszych akcji Zdzisáawa byáo
zrzucenie w ĞródmieĞciu Warszawy (Aleja Szucha) tysiĊcy papierowych samolocików ze znakami RAF ( lotnictwo
brytyjskie). Incydent ten wzbudziá wĞciekáoĞü Niemców,
natomiast warszawiakom dodaá otuchy w pierwszych miesiącach okupacji i daá nadziejĊ na moĪliwą klĊskĊ Niemiec
(byáo to przed wiosennym atakiem Hitlera na FrancjĊ i AngliĊ w 1940 roku).
Do okupowanego kraju docieraáy wieĞci o tworzącej siĊ
armii polskiej we Francji pod dowództwem generaáa Wáadysáawa Sikorskiego. W pierwszych miesiącach 1940 roku
Zdzisáaw Starostecki opuĞciá WarszawĊ i udaá siĊ na obczyznĊ w celu kontynuacji walki zbrojnej z Niemcami. Nielegalny marsz zakoĔczyá siĊ zatrzymaniem przez NKWD
w rejonie granicy sowiecko-wĊgierskiej. Sowieci uznali Go
za amerykaĔskiego szpiega i skazali na osiem lat áagrów.
Przez póátora roku byá niewolniczą siáą roboczą w ZSRR.
Najpierw rąbaá lasy nad Peczorą, nastĊpnie byá kopaczem
w kopalni záota na Koáymie. Warunki pracy i Īycia byáy
bardzo ciĊĪkie, wielu wiĊĨniów umieraáo, czĊĞü próbowaáa ucieczek. Zdzisáaw pierwszy raz zbiegá z rejonu Peczory,
szybko zostaá záapany przez NKWD i straszliwie skatowany,
a komendant obozu doáoĪyá Mu dwa lata do odsiadywanego
wyroku. RównieĪ próbowaá uciec z Koáymy. Po kilkunastu
godzinach brodzenia przez bagna, wróciá do obozu. Koledzy
zdoáali jakoĞ ukryü Jego nieobecnoĞü i wáadze obozowe nie
zorientowaáy siĊ o znikniĊciu wiĊĨnia. Jak sam wspominaá:
myĞlaáem, Īe to juĪ koniec.
Los podaá rĊkĊ Zdzisáawowi Starosteckiemu 30 lipca
1941 roku, kiedy to w Londynie polski rząd emigracyjny
i wáadze sowieckie podpisaáy porozumienie wojskowe
o tworzeniu na terenie ZSRR polskiej armii w oparciu
o Polaków – wiĊĨniów przetrzymywanych w áagrach (od
22.06.1941 trwaáa wojna niemiecko-sowiecka). W kilkanaĞcie tygodni póĨniej wolny Zdzisáaw znalazá siĊ w Buzuáuku u boku generaáa Wáadysáawa Andersa. Kilka miesiĊcy
trwaáo przywracanie byáych áagierników do siá fizycznych
i psychicznych. W miĊdzyczasie tworzona Armia Andersa
zostaáa przeniesiona z ZSRR do Iranu. Tam wáaĞnie Zdzisáaw Starostecki rozpocząá szkolenie na podchorąĪówce
(1942 rok). W Teheranie (stolica Iranu) poznaá przyszáą
ĪonĊ IrenĊ, którą równieĪ sowieci zesáali w gáąb ZSRR,
w sierpniu 1941 roku zostaáa uwolniona i szczĊĞliwie dotaráa
da miejsca formowania armii polskiej.
Z podchorąĪówki trafiá do 4 Puáku Pancernego „Skorpion”. W 1943 roku jednostkĊ przeniesiono do Egiptu,
a stamtąd do Wáoch. Wiosną 1944 roku Zdzisáaw Starostecki znalazá siĊ ze swoim puákiem pod Monte Cassino. Tak
sam relacjonowaá w 2008 roku to wydarzenie redaktorowi
Waldemarowi Piaseckiemu: TrafiliĞmy pod Monte Cassino.
17 maja zacząá siĊ ostateczny szturm z udziaáem II Korpusu,
w skáadzie którego byá nasz puák. Szczególnie ponurą sáawĊ zyskaáo tzw. wzgórze Widmo. ZdobywaliĞmy je. A potem
przez wiele lat musiaáem toczyü walkĊ o prawdĊ na ten temat.
W swej sáynnej ksiąĪce „Bitwa o Monte Cassino” Melchior
WaĔkowicz napisaá, Īe Widmo zdobyá porucznik Jan Kochanowski ze szwadronem czoágów, ruszając ze wsparciem dla
piechurów z Dywizji Strzelców Karpackich. Bo Kochanowski tak to zrelacjonowaá w szpitalu WaĔkowiczowi. Prawda
byáa inna. Czoági wspinaáy siĊ pod ostrzaáem. Kochanowski
zwątpiá i nakazaá odwrót. Powiedziaáem mu, Īe przejmujĊ
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dowództwo. Wyrwaá mi mikrofon, Īebym nie mógá komunikowaü siĊ z resztą czoágów. Walnąáem go sierpowym. I ucichá.
WziĊliĞmy wzgórze.
W kwietniu 1944 roku zostaá ciĊĪko ranny w walkach
o BoloniĊ. Lekarzom udaáo siĊ uratowaü Jego nogĊ przed
amputacją. Dáugotrwaáe leczenie przeciągnĊáo siĊ do 1946
roku. W miĊdzyczasie zakoĔczyáa siĊ wojna (8.05.1945). Do
kraju rządzonego przez komunistów nie chciaá wracaü. Jak
wielu Īoánierzy generaáa Wáadysáawa Andersa wraz z Īoną
osiadá w Anglii (Londyn). Na obczyĨnie urodzili siĊ dwaj
synowie: Ryszard (1945) i Andrzej (1949). Po siedmiu latach pobytu w Wielkiej Brytanii Starosteccy wyemigrowali
do USA i zamieszkali w miejscowoĞci Harison pod Nowym
Jorkiem. Zdzisáaw najpierw byá tokarzem, a nastĊpnie podjąá pracĊ w Edison Laboratories jako kreĞlarz. Stąd trafiá na
studia wieczorowe na politechnice Stevens Institute of Technology, które ukoĔczyá po siedmiu latach uzyskując tytuá
inĪyniera. Jak sam wspominaá dla Jego rodziny byáy to lata
wyrzeczeĔ i trudu.
W 1960 roku nastąpiá punkt zwrotny w karierze zawodowej Zdzisáawa Starosteckiego. Zostaá przyjĊty do pracy
w Centrum BadaĔ Obronnych Armii USA. Najpierw pracowaá nad pociskami do dziaá zdolnych do przenoszenia gáowic
jądrowych, potem zajmowaá siĊ rakietami przeciwpancernymi. W miĊdzyczasie ukoĔczyá specjalistyczne studia w dziedzinie balistyki. Zdobyte doĞwiadczenia i wiedza pozwoliáy
Zdzisáawowi na dostanie siĊ do zespoáu, który pracowaá nad
rakietą do zestrzeliwania samolotów na duĪych wysokoĞciach (takie zdolnoĞci miaáy ówczesne sowieckie Migi).
Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Zdzisáaw
Starostecki zostaá szefem 40 osobowej grupy projektującej
radar i gáowicĊ rakiety przeznaczonej do zwalczania samolotów. Realizowany projekt nazwano „Patriot”.
Ponownie odwoáajmy siĊ do wywiadu Zdzisáawa Starosteckiego z 2008 roku, który nastĊpująco objaĞniá nazwĊ
i istotĊ projektu:
Wbrew pozorom, tu nie chodzi o skojarzenie rakiety
z jej patriotyczną funkcją obronną. PATRIOT to akronim od
„Phased Array Tracking to Intercept of Target”, czyli „matrycowo fazowane Ğledzenie przechwytujące cel. „Patriota”

Generaá Wáadysáaw Anders (z lewej)
dedykuje swoją fotografiĊ porucznikowi
Zdzisáawowi Starosteckiemu (1954 r.)
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WSPÓãTWÓRCA RAKIETY
Zdzisáaw Starostecki z braümi
(od lewej): Tadeusz, Zdzisáaw,
Janusz, Warszawa 22.05.2004 r.

moĪna okreĞliü mianem inteligentnego systemu samonaprowadzania na cel-rakietĊ innego pocisku rakietowego, który
go niszczy w bezpiecznej odlegáoĞci od celu. System skáada
siĊ ze stanowiska dowodzenia, radaru i wyrzutni. System dowodzenia gromadzi i przetwarza dane. MoĪe Ğledziü nawet
sto celów w odlegáoĞci kilkudziesiĊciu kilometrów i naprowadzaü na nie kilka pocisków równoczeĞnie. Jest poáączony
z wyrzutniami, skąd odpalane są pociski.
Po odpaleniu rakieta jest naprowadzana przez autopilota na wstĊpną trajektoriĊ. Radar przechwytuje pocisk i Ğledzi jego cel. Komputer porównuje poáoĪenia celu i rakiety,
oblicza optymalną trajektoriĊ lotu pocisku i wypracowuje
komendy sterowania. Pozostaje w sprzĊĪeniu zwrotnym
z gáowicą rakiety „Patriot”. Jej radar namierza wrogi pocisk, a dane o torze poruszania, kierunku i szybkoĞci zakodowuje i wysyáa do komputera stanowiska dowodzenia.
Tam są one porównywane z danymi ukáadu poszukującego
rakiety, potem odpowiednie dyspozycje przekazywane są
z powrotem do gáowicy „Patriota”. Efektem jest naprowadzenie rakiety w sąsiedztwo nadlatującego pocisku wroga
i zniszczenie go.
Prace nad „Patriotem” zostaáy zakoĔczone sukcesem
w 1987 roku. W dwa lata póĨniej system zostaá przekazany
armii USA i wszedá w jej wyposaĪenie. W 1991 roku staá
siĊ technicznym bohaterem wojny w Zatoce Perskiej, skutecznie zwalczając rakiety sowieckiej produkcji wystrzeliwane przez Irak na Izrael. Wielki sukces odniósá „Patriot 3”
zastosowany w wojnie amerykaĔsko-irackiej w 2003 roku.
Obecnie róĪne wersje systemu „Patriot” mają na wyposaĪeniu armie: Izraela, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Holandii,
Japonii, Tajwanu, Korei Poáudniowej, Arabii Saudyjskiej,
Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Do Polski „Patrioty” trafiáy w 2010 roku. Szkoleniową
bateriĊ zaáoĪono najpierw w Morągu, póĨniej w Toruniu,
a nastĊpnie w Ustce. Ze wzglĊdu na üwiczebny charakter
bateria „Patriotów” jest nie uzbrojona.
„Patriotami” bardzo interesowaáy siĊ wywiady „bloku
sowieckiego”. Bolesnym paradoksem staáo siĊ to, Īe udaną
akcjĊ wykradzenia systemu dokonaá Polak – agent wywiadu
PRL podpuákownik Zdzisáaw PrzychodzeĔ. Zwerbowaá on
do wspóápracy maáĪeĔstwo Jamesa Harpera i Rudy Schiller, które byáo zatrudnione w firmie „Systems Controls” w

KMR

Kalifornii. Firma miaáa dostĊp do planów „Patriota” otrzymywanych z centrum oĞrodka badawczego. Przez nich PrzychodzieĔ pozyskaá dokumentacjĊ. Wywiad amerykaĔski wykryá kradzieĪ, ale plany znalazáy siĊ juĪ w Polsce, nastĊpnie
w ZSRR. Harper z Īoną zostali aresztowani, natomiast PrzychodzieĔ zdoáaá uciec z USA. Zaocznie zostaá osądzony
i skazany, wyrok amerykaĔskiego sądu nadal nad nim wisi.
Z. PrzechodzieĔ zdobyá 17 cennych rysunków „Patriota”. Na wszystkich znajdowaáy siĊ podpisy, miĊdzy innymi
Zdzisáawa Starosteckiego, w związku z tym wzbudziáo to
podejrzenia FBI, iĪ moĪe istnieü realny związek pomiĊdzy
Polakiem konstruktorem i Polakiem szpiegiem. Ostatecznie
po kilku miesiącach badaĔ i Ğledztwa konstruktora uwolniono od wszelkich podejrzeĔ.
Projekt „Patriot” przyniósá Zdzisáawowi Starosteckiemu
szacunek i uznanie w USA. Gratulacje otrzymaá od prezydenta B. Clintona, Kongresu i Pentagonu. Nie zapomniano
o wybitnym Polaku równieĪ w kraju. W 1993 roku prezydent Lech WaáĊsa odznaczyá Go KrzyĪem Czynu Zbrojnego,
prezydent Aleksander KwaĞniewski nadaá Mu KrzyĪ Oficerski Orderu Zasáugi RP, prezydent Lech KaczyĔski nadaá Mu
KrzyĪ Komandorski Orderu Zasáugi RP (2007 rok). Decyzją
prezydenta Lecha KaczyĔskiego Zdzisáaw Starostecki zostaá awansowany na stopieĔ generaáa brygady (2009 rok).
Uchwaáą z 4 paĨdziernika 2010 roku zostaá Honorowym
Obywatelem Miasta Cheám.
Po przejĞciu na emeryturĊ w 1987 roku Zdzisáaw Starostecki zamieszkaá z Rodziną na Florydzie. AngaĪowaá siĊ
w wspieranie „SolidarnoĞci”, potem lobbowaá przyjĊcie
Polski do NATO. Zmará 31 grudnia 2010 roku. Wiosną 2011
roku Jego prochy zostaáy záoĪone w rodzinnym grobowcu
w àodzi.
Artykuá opracowano przede wszystkim w oparciu
o wywiad, którego udzieliá Zdzisáaw Starostecki redaktorowi Waldemarowi Piaseckiemu – „SpowiedĨ patrioty”, „Tygodnik Powszechny” Nr 35 (3086) z 31 sierpnia 2008 roku,
wersja elektroniczna oraz o materiaáy przekazane autorowi
przez Panią MaágorzatĊ Starostecką – bratanicĊ Zdzisáawa.
W nastĊpnym numerze zaprezentujemy
sylwetkĊ brata Leonarda
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JAN EJANKOWSKI

Ryzykowali wáasnym Īyciem

R

odziny, o których piszĊ, mimo licznych zagroĪeĔ ra- w GdaĔsku Oliwie oraz do osób, którym on uratowaá Īycie.
towaáy Īycie innych, naraĪając wáasne. Takimi za- Przeprowadziáem rozmowy z wtajemniczonymi w tĊ sprawĊ
pewne byli: Leon Zamek GliszczyĔski i jego zacna mieszkaĔcami Piaseczna, m.in. Alfonsem Kwiatkowskim,
Īona, Waleria.
Janem DáuĪewskim i Franciszkiem Ziorkiewiczem. DoNa ĞcieĪkach naszego Īycia – tych wspóáczesnych, jak wiedziaáem siĊ, Īe na poddaszu budynku, gdzie mieszkaá
i w przeszáoĞci – spotykamy siĊ z róĪnymi ludĨmi. Zdarza i pracowaá Leon Zamek GliszczyĔski, ukrywaá siĊ Ğcigany
siĊ, Īe ludzie ci budzą kontrowersje. CzĊsto w takich sytu- przez Niemców ks. Albin Ossowski, ur. 2 marca 1908 roku,
acjach ignorujemy daną osobĊ, nie próbując znaleĨü pozy- wyĞwiĊcony w czerwcu 1930 roku, od 1936 proboszcz paratywnych cech w takim czáowieku. PrzecieĪ okreĞlona osoba fii Ğw. Mikoáaja w Zwiniarzu, dekanat lubawski (po wojnie
ma szereg zalet, np. odwagĊ, altruizm…
dalej byá tam proboszczem). Napisaáem do niego list. OtrzyDo takich zapewne naleĪaá nauczyciel Leon Zamek maáem odpowiedĨ, której fragment cytujĊ: OĞwiadczam
GliszczyĔski, który urodziá siĊ 28 czerwca 1888 roku Panu, Īe nauczyciel p. Leon Zamek GliszczyĔski w czasie
w Karsinie koáo Wiela w rodzinie listonosza Jana i Emilii okupacji ukrywaá mnie w szkolnym budynku w Piasecznie
Pril. Po ukoĔczeniu miejscowej szkoáy uczyá siĊ w Semi- (…) tylko temu czáowiekowi zawdziĊczam Īycie.
narium Nauczycielskim w Toruniu. NastĊpnie pracowaá
U góry od strony póánocnej byá maáy pokoik z wejĞciem
w szkole w Borsku. Potem przez dwadzieĞcia dwa lata uczyá na poddasze. Przy Ğcianie, gdzie byáo wejĞcie, GliszczyĔscy
w Publicznej Szkole Powszechnej w Kulicach koáo Pelplina, postawili duĪą szafĊ odzieĪową, przez którą przechodziáo
bĊdąc jednoczeĞnie kierownikiem placówki. W dniu 17 lu- siĊ na poddasze.
tego 1917 roku zawará związek maáĪeĔski z Walerią Kreft.
Byáy uczeĔ nauczyciela GliszczyĔskiego – Franciszek
Ich Ğlub odbyá siĊ w koĞciele parafialnym w Trąbkach Wiel- Ziorkiewicz zam. w Piasecznie wspomina: Kierownik szkokich. Mieli szeĞcioro dzieci: JadwigĊ, która Īyáa miesiąc, Leona który polegá 3 wrzeĞnia 1939 roku jako polski Īoánierz
w Meánie za Grudziądzem, Jana, Alojzego, ZofiĊ i WaleriĊ.
W tej chwili Īyje najmáodsza – Waleria i mieszka w GdaĔsku
Oliwie.
W styczniu 1941 roku Leon rozpocząá pracĊ jako nauczyciel w niemieckiej szkole w Piasecznie o czym m. in.
w liĞcie do mnie napisaá: Pracowaáem w Piasecznie do koĔca wojny jako nauczyciel samoistny. Szkoáa byáa jednoklasowa z czterema oddziaáami.
Od początku miejscowi przyglądali mu siĊ bacznie, lecz
nawet najsurowsi krytycy ludzkich poczynaĔ nie potrafili
zarzuciü jakichkolwiek wad… Przyczyną owych dociekaĔ
Nauczyciel Leon Zamek GliszczyĔski
byáo to, Īe jako „niemiecki” nauczyciel reprezentowaá ówczesny system wáadzy. Godne Polaka jego
codzienne postĊpowanie w szkole, dobre stosunki
z sąsiadami – Polakami i prawa postawa w miejscach
publicznych przeczyáa wszelkim podejrzeniom, Īe
jest hitlerowcem. Tą wielką niewiadomą pomógá mi
rozwiaü proboszcz z Wielkiego Garca ks. Karol KoĞnik (1898-1983), wyĞwiĊcony na kapáana w 1922
roku. W latach 1931-1945 proboszcz w Janowie za
Wisáą, znany z wielkiej gorliwoĞci duszpasterskiej.
To on na początku lat 70. ubiegáego wieku na
przystanku autobusowym w Piasecznie powiedziaá mi: Tam, gdzie obecnie pan mieszka (budynek
przedszkola w Piasecznie) Leon Zamek GliszczyĔski
ukrywaá podczas okupacji Ğciganych przez gestapo
rodaków.
Poszedáem wskazanym przez ks. KoĞnika „tropem” – skierowaáem najpierw list do Leona Zam- W tym domu na poddaszu nauczyciel GliszczyĔski ukrywaá
ka GliszczyĔskiego (8 VIII 1973 r.), zamieszkaáego
ks. Ossowskiego i sĊdziego Kosidowskiego
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LUDZKIE LOSY...

SĊdzia Lucjan Kosidowski

Pamiątkowe zdjĊcie czáonków Katolickiego Stowarzyszenia
MáodzieĪy w 1936 roku. W Ğrodku siedzą: ks. Stanisáaw ZakryĞ
i ks. Albin Ossowski (z prawej).

áy GliszczyĔski nie „sáyszaá”, gdy dzieci na przerwach mówiáy po polsku, a niejednego z mieszkaĔców ostrzegá przed
wywózką. Ukrywaá teĪ rodzinom zagroĪonym wysiedleniem
drogocenne rzeczy m.in. pp. Olszewskim i DáuĪewskim.
A oto druga osoba, którą ukrywaá Leon Zamek GliszczyĔski. To sĊdzia Lucjan Kosidowski ur. 25 listopada 1902
w Pelplinie. Ochotnik w wojnie bolszewickiej. UkoĔczyá
studia prawnicze w Poznaniu. Od 3 paĨdziernika1933 roku
asesor sądowy w Chojnicach. Po zdaniu egzaminu sĊdziowskiego pracowaá w CheámĪy, Sáupcy k. Wáocáawka i Chojnicach. Po wojnie sĊdzia sądu grodzkiego i nauczyciel historii
w miejscowym gimnazjum w Gniewie.
Jego Īona Helena, w Īyciorysie mĊĪa Lucjana opracowanym dla autora napisaáa: W paĨdzierniku 1939 roku Lucjan
Kosidowski wróciá z wojennej tuáaczki do rodziców w Pelplinie. Dowiedziawszy siĊ, Īe jest przez Niemców poszukiwany, zacząá siĊ ukrywaü aĪ do marca 1945 roku w róĪnych
miejscach na Pomorzu. NajdáuĪej ukrywaá siĊ u paĔstwa
GliszczyĔskich w Piasecznie. Po wojnie sĊdzia Kosidowski
czĊsto wobec bliskich wspominaá, Īe schronienie w Piasecznie znalazá u nauczyciela Leona Zamka GliszczyĔskiego, Īe
jest mu bardzo wdziĊczny.
Prawie codziennie na poddaszu piaseckiej szkoáy w latach 1942-1945 ks. Albin Ossowski sprawowaá msze, przewaĪnie z udziaáem rodziny GliszczyĔskich. CzĊsto wspólnie
z ks. Karolem KoĞnikiem, który przywoziá hostiĊ i wino
mszalne. Kiedy zbliĪaá siĊ front (koniec stycznia 1945 roku),
GliszczyĔscy na polecenie wojskowych wáadz musieli opuĞciü szkoáĊ. Wraz z ks. Ossowskim udali siĊ do p. Watkowskich na Piaseckim Polu, gdzie dalej byáy sprawowane msze
dla zaufanych ludzi. W jednej z nich uczestniczyá Franciszek
Ziorkiewicz, który jej przebieg tak opisaá, który jej przebieg
tak opisaá: „Ministrantem byá mój nauczyciel Leon Zamek
GliszczyĔski. Ksiądz Ossowski zgromadzonym powiedziaá: WolnoĞü jest blisko. Polska nadchodzi. ProĞmy Boga
o szczĊĞliwe jej nadejĞcie.
Po wojnie GliszczyĔscy zamieszkali w GdaĔsku Oliwie. Pan Leon dalej pracowaá jako nauczyciel w szkole na
Przymorzu, potem byá szkolnym bibliotekarzem w Bren-
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towie. W zawodzie nauczycielskim nienagannie pracowaá
60 lat. Z Īoną przeĪyá razem 58 lat. Zmará 21 maja 1975 roku
w Oliwie i spocząá na miejscowym cmentarzu.
Czáowiek odwaĪny, a przy tym skromny. NaraĪając siebie i rodzinĊ z nieprzymuszonej woli, ratuje przed Ğmiercią
dwie osoby. Zawsze wierny Bogu, OjczyĨnie i powierzonej mu máodzieĪy. Grając czĊsto na pianinie i skrzypcach,
umilaá Īycie sobie, najbliĪszym i sąsiadom. Pracowity jak
pszczoáa. W Kulicach i Piasecznie jako pszczelarz z zamiáowania prowadziá pasiekĊ.
Nigdy nie uwaĪaá siĊ za bohatera. Speániáem – powtarzaá
– swój wobec bliĨnich obowiązek.
PozwolĊ sobie zakoĔczyü tĊ osobistą refleksjĊ nad czasem minionym, przepojonym czĊsto bólem, niepewnoĞcią
jutra, wierszem nieznanego autora, który tak siĊ zaczyna:
Jestem Polak z urodzenia,
WiĊc jak Polak teĪ chcĊ Īyü,
Polsce na czeĞü wznoszĊ pienia,
Bo jej zdrajcą nie chcĊ byü!

Przypisy:
1
Ustne informacje córki Walerii, zamieszkaáej w GdaĔsku Oliwie,
która dostarczyáa autorowi zdjĊcie ojca.
2
List Leona Zamka GliszczyĔskiego do autora z dn. 17 wrzeĞnia
1973 roku.
3
Ks. W. Gruba, Z dziejów parafii Niepokalanego PoczĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny w Wielkim Garcu, Pelplin 2002, s. 162-167.
4
J. Ejankowski, ZasáuĪeni ludzie dla Piaseczna i okolicy, Leon Zamek GliszczyĔski, „Lilia” nr 10/44 z dn. 21 VI 1999.
5
Spis koĞcioáów i duchowieĔstwa 1958, Pelplin, s. 91;
6
List ks. Albina Ossowskiego do autora z dn. 20 wrzeĞnia 1973
roku, rkp. s. 2.
7
J. Ejankowski, Cztery wieki szkoáy polskiej w Piasecznie. 750-lecie Ziemi Gniewskiej. Piaseczno k. Gniewu 1584-1979, s. 91.
8
TamĪe, s. 91.
9
ĩyciorys Lucjana Kosidowskiego, opracowany przez ĪonĊ HalinĊ
Kosidowską zam. w Gniewie wraz ze zdjĊciem mĊĪa z dn. 12 kwietnia
2007 r., rkp. s. 2.
10
Relacje Franciszka Ziorkiewicza pt: „Kilka uwag i wspomnieĔ
o szkole i nauczycielach z okresu okupacji hitlerowskiej w Piasecznie”,
rkp. s. 4, w zbiorach MHPRL oddziaá w Piasecznie.
11
TamĪe, s. 3.
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WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

BOēENA RONOWSKA

Przyczynek do „Raportu o stanie
edukacji regionalnej na Kociewiu”
Edukacja regionalna stanowi waĔny zaczyn do tego, by poznawaè „Maäñ Ojczyznö”. Realizowana w przeróĔny sposób, wydeptaäa juĔ swojñ wäasnñ ĈcieĔkö, po
której dziĈ z luboĈciñ wödruje.

M

inĊáo juĪ ponad dziewiĊtnaĞcie miesiĊcy, odkąd
OĞrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w ĝwieciu powierzyá mi waĪne zadanie koordynowania wszystkich wydarzeĔ związanych z IV Kongresem Kociewskim, a co
za tym idzie, z Kociewskim Rokiem Kongresowym 2010.
Przez póá roku mojej dziaáalnoĞci w tym zakresie, miaáam niepowtarzalną moĪliwoĞü organizacji wielu interesujących przedsiĊwziĊü kulturalnych. Jednym z waĪniejszych
projektów byáo gromadzenie w owym czasie materiaáów dotyczących stanu edukacji regionalnej na Kociewiu.
Geneza edukacji regionalnej
Termin „Edukacja regionalna” jest stosunkowo máody,
Dorota Wieczorek w swojej pracy pt. „Kontrowersje wokóá edukacji regionalnej” pisze, Īe tak naprawdĊ termin ten
w obszarach realizacyjnych funkcjonowaá od dawna. Jednak
po raz pierwszy pojawiá siĊ, jako hasáo w 1999 roku, w multimedialnej wersji „Nowej Encyklopedii PWN”.
W wersji drukowanej, pojĊcie to pojawiáo siĊ dopiero trzy
lata póĨniej. Reforma szkolnictwa z 1999 roku naáoĪyáa na
szkoáy obowiązek realizacji ĞcieĪek miĊdzyprzedmiotowych,
z których jedną z waĪniejszych byáa wáaĞnie Edukacja regionalna. JednoczeĞnie umoĪliwiono nauczycielom doksztaácanie
siĊ, powstaáy kierunki na studiach podyplomowych ksztaácące m.in. nauczycieli regionalistów. OĪywiáy siĊ szkoáy, wprowadzono lekcje regionalizmu, na których dzieci poznawaáy
kulturĊ, obyczaje i zwyczaje związane z ich regionem.
Jednak w praktyce doĞü szybko okazaáo siĊ, Īe programy
szkolne są tak bardzo przeáadowane, Īe coraz czĊĞciej brakuje
w nich miejsca na regionalizm. Nie bez znaczenia jest, jak
pisze historyk Paweá Migdalski w swojej najnowszej ksiąĪce
pt.„Moja maáa ojczyzna. Przykáadowe scenariusze lekcji oraz
uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykáadzie powiatu Gryfino”, to, Īe wychowankowie szkóá są edukowani
z myĞlą o egzaminach, które je czekają. Autor uwaĪa, Īe barierą trudną do przejĞcia w tym wzglĊdzie jest „záe podejĞcie
do regionalizmu, wynikające chyba jeszcze z wprowadzonego po 1945 r. jednolitego pod kaĪdym wzglĊdem (etnicznym,
kulturowym itd.) scentralizowanego paĔstwa”.
Zbieranie danych
Posiadając wszelkie uprawnienia koordynatora, wystosowaáam pismo do szkóá i placówek kulturalnych z terenu
Kociewia. Dokument zawieraá proĞbĊ o nadsyáanie materiaáów dotyczących edukacji regionalnej w poszczególnych
placówkach, za lata 2005-2010. Osobno wysáanym, wyáącznie do szkóá, niezmiernie waĪnym zaáącznikiem do tego do-
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kumentu, byáa anonimowa „Ankieta z zakresu edukacji regionalnej – Kociewie”, zawierająca dziewiĊü podstawowych
pytaĔ o sposoby realizacji edukacji regionalnej. ZwaĪywszy
na wielkoĞü Kociewia oraz licznoĞü placówek, do których
kierowaáam owe dokumenty, zwróciáam siĊ o bezpoĞrednią
pomoc w rozpowszechnianiu ich na terenach poszczególnych kociewskich powiatów, do samych Starostw Powiatowych oraz UrzĊdów Miast i Gmin.
Sprawozdania
Zgodnie z wyznaczonym terminem, zaczĊáy spáywaü na
moje rĊce sprawozdania z roĪnych placówek z terenu caáego Kociewia. àącznie na mój list odpowiedziaáy 64 placówki
kulturalne i oĞwiatowe. Zdecydowana wiĊkszoĞü sprawozdaĔ, aĪ 58%, nadeszáa z terenu powiatu Ğwieckiego, pozostaáe
36% z powiatu tczewskiego i 6% z powiatu starogardzkiego.
Z tego, co udaáo mi siĊ dowiedzieü, instytucje, zwáaszcza szkoáy z tego terenu, swoje sprawozdania przekazaáy
do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim.
W toku prac miaáy one do mnie spáynąü, lecz niestety nigdy
ich nie otrzymaáam.
PoĞród wszystkich 64 placówek, które nadesáaáy mi swoje sprawozdania, 38% zadeklarowaáo posiadanie na swoim
terenie kącika lub izby regionalnej. Wiele z tych miejsc odwiedziáam osobiĞcie i muszĊ przyznaü, Īe zrobiáy na mnie
wielkie wraĪenie. Niektóre izby posiadają zbiory, o jakich
moĪe marzyü niejedno muzeum.
Zgodnie z nadesáanymi sprawozdaniami, wiĊkszoĞü
dziaáaĔ w zakresie edukacji regionalnej, zwáaszcza w szkoáach, dotyczy: gromadzenia publikacji o tematyce regionalnej, organizacji zajĊü regionalnych, rĊkodzielniczych, historycznych, spotkaĔ ze znanymi ludĨmi z regionu; organizacji
konkursów wiedzy o regionie lub udziaá w takich konkursach. Uczestnictwa nauczycieli w warsztatach i kursach o tematyce regionalnej; organizacji wycieczek krajoznawczych,
festynów, dni kociewskich, prowadzenia kóá zainteresowaĔ
zajmujących siĊ tematyką regionalną; organizacji widowisk
promujących tradycje i obyczaje kociewskie; zakupu strojów
kociewskich, gáównie na potrzeby pocztów sztandarowych;
realizacji programów wáasnych, przybliĪania dzieciom
i máodzieĪy gwary kociewskiej; realizacji edukacji regionalnej podczas zajĊü ogólnoszkolnych i prowadzenia szkolnych
zespoáów wokalno- tanecznych.
Poza sprawozdaniami, dotyczącymi edukacji regionalnej w kociewskich placówkach kulturalnych i oĞwiatowych,
posiadam bogaty materiaá fotograficzny, dokumentujący
wszelkie poczynania tych placówek na tym polu.

KMR

WOKÓã REGIONALIZMU
Wyniki ankiet
Ankieta byáa anonimowa, jednak niewiele szkóá z terenu
caáego Kociewia, zdecydowaáo siĊ na udzielenie na nią odpowiedzi. Trudno dziĞ jednoznacznie stwierdziü do ilu szkóá
dotaráy moje ankiety. Z przypadkowych rozmów z przedstawicielami róĪnych placówek, moĪna wysnuü wniosek,
Īe niska frekwencja respondentów w tym przedsiĊwziĊciu,
wynika równieĪ ze záej dystrybucji ankiet.
àącznie na ankietĊ odpowiedziaáy: 22 placówki, ogromna
wiĊkszoĞü, bo aĪ 91% z terenu powiatu Ğwieckiego, pozostaáe 9%, to szkoáy z powiatu starogardzkiego. Niestety, Īadna
szkoáa z powiatu tczewskiego nie odpowiedziaáa na ankietĊ.
Ciekawie przedstawiają siĊ wyniki dotyczące tego, jakie
szkoáy odpowiedziaáy na ankietĊ.
Tak wiĊc najwiĊcej, bo aĪ 60% szkoáy podstawowe, 23%
szkoáy gimnazjalne, 17% przedszkola. Na ankietĊ nie odpowiedziaáa Īadna szkoáa ponadgimnazjalna.
Na pytanie dotyczące sposobów realizacji treĞci regionalnych 55% badanych zaznaczyáo opcjĊ: „W obrĊbie poszczególnych przedmiotów”, 41% „W postaci mieszanej”
i tylko 4% zaznaczyáo moĪliwoĞü : „W postaci odrĊbnego
bloku tematycznego”.
Na zapytanie dotyczące ĞcieĪki regionalnej i sztuki
(udzielono wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ), aĪ 78% respondentów zaznaczyáo „Wyjazdy terenowe do muzeum itp.”,
22% „Warsztaty realizowane przez twórców ludowych”
i dodatkowo 33% wybraáo opcjĊ „Spotkania z Īywą kulturą
ludową”.
W kwestii dotyczącej realizacji ĞcieĪek edukacyjnych
73% szkóá wybraáo moĪliwoĞü: „Wszystkie ĞcieĪki przewidziane podstawa programową”, 23% „ Tylko wybrane ĞcieĪki”, 4% ankietowanych nie wybraáo Īadnej opcji.
Niezwykle interesujące okazaáy siĊ odpowiedzi dotyczące bezpoĞredniego kultywowania tradycji regionu (na pytanie udzielono wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ). 64% respondentów przygotowuje widowiska obrzĊdów regionalnych,
18% badanych reprezentuje Kociewie poza jego granicami,
tylko 8% prowadzi zespóá folklorystyczny. Dodatkowo 55%
ankietowanych prowadzi izby lub kąciki regionalne i uczy
dzieci gwary kociewskiej,
Równie ciekawie przedstawiają siĊ odpowiedzi dotyczące udziaáu nauczycieli poszczególnych przedmiotów w re-

Izba regionalna w Szkole Filialnej w Bratwinie
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alizacji ĞcieĪek edukacyjnych (na pytanie udzielono wiĊcej
niĪ jedną odpowiedĨ). W przypadku 73% szkóá, nauczyciele
jĊzyka polskiego i historii w trybie tych przedmiotów realizują zadania z zakresu edukacji regionalnej. Dodatkowo,
u 68% badanych w realizacji tych zagadnieĔ uczestniczy
równieĪ plastyka. Inne przedmioty mają swój udziaá w realizacji ĞcieĪek regionalnych w mniejszym stopniu.
W punkcie dotyczącym rodzajów zadaĔ terenowych
w realizacji ĞcieĪek regionalnych (na pytanie udzielono wiĊcej niĪ jedną odpowiedĨ). Niemal wszyscy badani, aĪ 96%
wyjeĪdĪa z dzieümi na „Wycieczki krajoznawcze”. Dodatkowo: 50% respondentów prowadzi „Kilkugodzinne zajĊcia
w terenie”, a 18%: „jednodniowe warsztaty dydaktyczne”.
W ankiecie zapytaáam równieĪ o czĊstotliwoĞü wyjazdów na zajĊcia terenowe w ramach ĞcieĪek regionalnych:
55% szkóá odpowiedziaáo: „Kilka razy w roku”, 45 % „Raz
w roku”.
Inne przejawy regionalizmu
W tej caáej wyliczance danych procentowych, naleĪy
pamiĊtaü o ludziach spoza placówek kulturalnych i oĞwiatowych, którzy mają niemaáe zasáugi w dziedzinie regionalizmu kociewskiego. Mam tu na myĞli osoby ze Ğrodowiska
twórców regionalnych i ludowych, wielu z nich Ğwiadomie
i umiejĊtnie przekazuje swoją wiedzĊ máodszemu pokoleniu. To niezwykle cenne. Sama naleĪĊ do tej grupy i jestem
z tego bardzo dumna.
Podsumowanie
Kociewskie szkoáy niechĊtnie uczestniczą w badaniach ankietowych, natomiast z chĊcią udzielają informacji
o swoich bezpoĞrednich dokonaniach w dziedzinie edukacji
regionalnej. Bardzo drobiazgowo opisując wszelkie przejawy tej dziaáalnoĞci, ochoczo opowiadają o tym, co dzieje
siĊ w tej dziedzinie za progiem ich placówki. Co ciekawe,
wszystkie sprawozdania są niezwykle przejrzyste, bardzo
dokáadne i bogate w dokumentacjĊ fotograficzną. KaĪde
z nich z powodzeniem moĪe stanowiü odrĊbną historiĊ Edukacji regionalnej na naszej ziemi. Niezwykle waĪnym jest
teĪ fakt, Īe w duĪej mierze swoje sprawozdania przysyáaáy
placówki, w których naprawdĊ siĊ coĞ waĪnego dzieje i za to
chcĊ wszystkim podziĊkowaü.
Patrz komentarz do raportu str. 22

WystĊp zespoáu „Rodzina ze Zblewa”
w szkole w Pogódkach
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GINõLI ZA POLSKõ

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

Lepiej póĨno niĪ wcale…
Podczas ostatniego spotkania Rady Programowej KMR, miaäam okazjö poznaè
treĈè „Raportu o stanie edukacji regionalnej na Kociewiu” autorstwa BoĔeny Ronowskiej. TreĈè raportu budzi moje zdumienie i ogólnie zasmuca. By regionaliĈci
nie stracili zapaäu, warto przedstawiony poniĔej raport nieco uzupeäniè, wyjaĈniè
nieporozumienie i obiecaè ciñg dalszy.

M

iaáam szczĊĞcie uczestniczyü we wszystkich
dniach obrad kongresowych od 1995 roku,
najczĊĞciej z referatem, jak równieĪ w spotkaniach okoáokongresowych. DuĪo wczeĞniej niĪ we wspominanym roku 1999 uczestniczyáam w pracach Zespoáu
ds. Edukacji ZKP. Efekty pracy tego zespoáu trafiáy do ministerstwa i juĪ w 1995 roku, jako zalecane tezy znalazáy
siĊ w szkoáach, by w 1999 roku jako ĞcieĪka – Edukacja
regionalna. Dziedzictwo kulturowe zaczĊáy obowiązywaü. Obecnie koĔczą siĊ ĞcieĪki miĊdzyprzedmiotowe, ale
w nowej Podstawie programowej moĪna znaleĨü miejsce
na poznawanie historii i kultury swojego regionu. Mądrzy
i przygotowani do tego nauczyciele – regionaliĞci nie zapominają o tym.
Pracując w uczelni humanistycznej (kiedyĞ ksztaácącej gáównie nauczycieli), miaáam okazjĊ wielokrotnie
naukowo zajmowaü siĊ tematem edukacji regionalnej. Do
Īyciowych sukcesów zaliczam promotorstwo prac magisterskich „regionalnie okreĞlonych”. Z samego Kociewia
– ponad 50 tematów. Obecnie przygotowywane są prace
doktorskie ze wspominanego zakresu. WaĪnym osiągniĊciem byáy Studia Podyplomowe Edukacji Regionalnej
(dwukrotnie w mojej uczelni). Byáam ich kierownikiem.
Z przyjemnoĞcią obserwujĊ plon zasianego ziarna, gáównie na Pomorzu i Kujawach.
Czuwanie nad realizacją idei mądrego, nowoczesnego
regionalizmu ciągle mnie cieszy i dlatego chĊtnie uczestniczĊ w spotkaniach z Radami Pedagogicznymi (byáam w wielu szkoáach róĪnych szczebli, od przedszkoli poczynając).
Przeglądy, konkursy, olimpiady, warsztaty (teĪ dla studentów), lekcje regionalne, wreszcie kongresy, liczne referaty,
publikacje. Praca najczĊĞciej spoáeczna, lecz dająca duĪą
satysfakcjĊ. Tu muszĊ wspomnieü poznanie niepospolitych
nauczycieli, m.in. Jana Ejankowskiego z Piaseczna, nieraz
caáych zespoáów, np. z bliskiego mi, wyróĪniającego siĊ
Przysierska.
Wielkim wydarzeniem byáa pamiĊtna konferencja
w Twardym Dole, kociewskie spotkania nauczycieli przedszkoli w ĝwieciu, Tczewie, róĪne imprezy organizowane
przez silną grupĊ ze Starogardu GdaĔskiego…
Ten zbyt dáugi wstĊp ma pokazaü, Īe temat jest nie–nowy,
a zacząá siĊ duĪo wczeĞniej niĪ wspomina raport. Zresztą
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warto moĪe wróciü do dawnych numerów KMR – bogatego Ĩródáa wiedzy o regionie, w którym równieĪ w zakresie
edukacji regionalnej wiele siĊ juĪ dokonaáo, choü ciągle od
nowa („szczĊĞliwy Syzyf” jako najlepsze wyjĞcie), jest co
robiü.
Podczas przygotowaĔ do IV Kongresu Kociewskiego,
ĝwiecie n.Wisáą po raz drugi „dostaáo” temat Edukacja regionalna. Poprzednio dobrze to nam wyszáo – do szkóá trafiáy ankiety opracowane przez doĞwiadczonych pedagogów.
Ich opracowaniem zająá siĊ powoáany zespóá. Podczas dnia
kongresowego: prezentacje, wystawy dorobku, regionalne
widowiska, itp.
W 2010 roku byáo podobnie, jednak zespóá merytoryczny
powstaá póĨniej niĪ B. Ronowska jako koordynator, zbyt szeroko rozumiejąc swoją misjĊ, rozesáaáa do szkóá ankiety, które nie byáy skonsultowane z nauczycielami regionalistami.
Pierwsza czĊĞü (impreza) IV KK w ĝwieciu, którą byá
Jarmark Kociewski dziĊki zaangaĪowaniu OĞrodka Kultury Sportu i Rekreacji i pracy wspomnianej juĪ koordynator – wypadá bardzo okazale. Natomiast w merytorycznej
czĊĞci (w paĨdzierniku) B. Ronowska juĪ nie uczestniczyáa,
choü byáa teĪ – jako znana na Kociewiu twórczyni (haft)
– zaproszona.
Patronat naukowy peániá Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Referenci reprezentowali nie tylko tĊ
uczelniĊ, ale teĪ Uniwersytet GdaĔski, AkademiĊ Pomorską,
Uniwersytet PoznaĔski (UAM) oraz WyĪszą SzkoáĊ Gospodarki w Bydgoszczy.
Naukowe i popularnonaukowe referaty, poĞwiĊcone
równieĪ edukacji regionalnej, zostaáy juĪ po recenzji oddane do druku w ksiĊdze pokongresowej. Niestety, nie bĊdzie
w niej opracowania materiaáów, które spáynĊáy ze szkóá,
gdyĪ B. Ronowska nie przekazaáa zebranych sprawozdaĔ,
mimo ponawianej proĞby organizatorów.
Nieporozumienia zawsze warto wyjaĞniaü, wiĊc liczymy na to, Īe B. Ronowska rozliczy siĊ z powierzonego zadania (byáa to praca zlecona, nie spoáeczna) i kompetentni
nauczyciele przygotują artykuáy, które mogą znaleĨü siĊ
w Kociewskim Magazynie Regionalnym.
Dobre przykáady powinny zachĊcaü i dlatego postanowiáam odnieĞü siĊ do zamieszczonego w tym numerze raportu. Na gorąco tyle uwag. Temat jest waĪny, ciągle aktualny
i ĝwiecie postara siĊ nadrobiü zalegáoĞci.
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K. I. GaáczyĔski – bez cenzury

P

o opublikowaniu wspomnieĔ
Romana Kaufmanna, dotyczących jego losów z czasów
pobytu w latach 1942-1944 w Wehrmachcie jako wachmana w Stalagu XI A w Altengrabow, otrzymaáem lawinĊ telefonów, listów, maili
z caáego kraju i z zagranicy, w tym
z Niemiec, Francji i Belgii. Przesyáano mi uzupeániające informacje, dokumenty, zdjĊcia, a co najwaĪniejsze,
pozycje literackie, równieĪ pamiĊtniki o Altengrabow, pozwalające zweryfikowaü opowiadanie wachmana
Romana Kaufmanna, a w niektórych
przypadkach uszczegóáowiü je i doprecyzowaü. DuĪo zainteresowania
wzbudziá u czytelników epizod opisany w „Wachmanie” dotyczący pobytu
Konstantego Ildefonsa GaáczyĔskiego
w Altengrabow. Przeczytaáem wszystkie dostĊpne i publikowane wspomnienia powstaĔców warszawskich,
których faszyĞci po Powstaniu Warszawskim skierowali do Stalagu
XI A. Szczególnie interesujące są wypowiedzi Zbigniewa Szydelskiego,
powstaĔca Obwodu II z batalionu „ĩywiciel”. Sprowadziáem i przeczytaáem
ksiąĪki, które wskazali mi czytelnicy,
w tym „Czarne owce dla Apolla” Waldorffa (1984), „Stalag XI A” DoĔczyka
(1959) i „Szpital w niewoli” WidmaĔskiego (1970). W Anglii nie ma juĪ
w sprzedaĪy ksiąĪki irlandzkiego lekarza Johana Burtona, dotyczącej jego
pobytu w Altengrabow. Szkoda. GaáczyĔski w Altengrabow byá zaprzyjaĨniony z Burtonem. Zachowaá siĊ
i jest w posiadaniu Kaufmanna zegarek Atlantic, który GaáczyĔski dostaá
od Burtona, i który nastĊpnie sprzedaá
za szeĞü paczek amerykaĔskich papierosów Kaufmannowi. CzyniĊ starania,
by ksiąĪkĊ Burtona zdobyü. Dla peánego materiaáu porównawczego konieczne równieĪ by byáo sprowadzenie
z Francji ksiąĪki Fabiana Montanta
„Stalag XI A Altengrabow”.
Co do ksiąĪki Burtona to na pewno
ma ją Kira GaáczyĔska. KsiąĪkĊ otrzy-
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maáa od Burtona 31 lipca 1986 r., gdy
byá w Warszawie. Na uĪytek Kiry wybiórczo fragmenty ksiąĪki táumaczyá
publicysta „Rzeczypospolitej”, Piotr
Bratkowski. KsiąĪkĊ Johana Burtona
powinna Kira GaáczyĔska przekazaü
„LeĞniczówce”, poniewaĪ przetáumaczona w caáoĞci a nie wybiórczo powinna byü dostĊpna dla badaczy historii literatury polskiej XX wieku, jako
materiaá porównawczy z czterema
ksiąĪkami, których tytuáy przytaczam
poniĪej w tekĞcie.
Otrzymaáem za to materiaáy i informacje z Muzeum Polskich JeĔców
Wojennych w àambinowicach pod
Opolem.
By poszerzyü wiedzĊ o poecie z lat
niemieckiej niewoli, kontaktowaáem
siĊ z kustoszem muzeum GaáczyĔskiego w LeĞniczówce Pranie. Przeczytaáem mnóstwo opracowaĔ historyków
literatury dotyczących GaáczyĔskiego
z róĪnych uczelni w kraju. Kompletne
zaskoczenie. Z caáego materiaáu, jaki
posiadam i jest dostĊpny w uczelnianych bibliotekach, wyáania siĊ zupeánie inny obraz poety z lat 1939-1946,
czyli z okresu jego pobytu w niewoli,
niĪ ten, który istnieje w powszechnym
obiegu. W powielanych z jakiegoĞ
pierwowzoru publikacjach, dotyczących GaáczyĔskiego z czasów wojny,
napotkaáem informacje lakoniczne,
nieprawdziwe lub jakby celowo zmanipulowane, by kreowaü wizerunek
poety-patrioty, mĊczennika, nad Īycie
kochającego ĪonĊ NataliĊ i córkĊ KirĊ,
skazanego przez okupanta na szeĞcioletnią rozáąkĊ z krajem i najbliĪszymi.
OportunistĊ dziaáającego wyrafinowanie i Ğwiadomie na szkodĊ okupanta.
Z materiaáów i obecnej wiedzy jaką
posiadam, jawi siĊ zupeánie inna postaü GaáczyĔskiego, diametralnie odmienna niĪ spotykana w publikacjach
zalegających póáki bibliotek, ksiĊgarĔ
oraz opracowaĔ uczelnianych.
W powszechnie dostĊpnych publikacjach i ksiąĪkach o GaáczyĔskim,
oraz na oficjalnej stronie internetowej

o K.I.G., istnieje wszĊdzie ten sam lakoniczny zapis: Jesienią za odmowĊ
podpisania zgody na przeniesienie
w stan cywilny i podburzanie wspóátowarzyszy niedoli, aby tego nie robili,
zostaje odesáany do karnej kompanii.
W innych publikacjach o tym samym
temacie moĪna spotkaü zapisy stwierdzające, Īe podburzanie GaáczyĔskiego przynosiáo pozytywny skutek, nie
byá pewien swego losu, Īyá w caákowitej niewiedzy o losie najbliĪszych
w okupowanej Polsce.
Zaskakujące, Īe na oficjalnej stronie internetowej pod hasáem „Listy”
caákowicie zostaáa pominiĊta korespondencja z czasów wojny Jerzego
Waldorffa z poetą i jego Īoną Natalią. W innym zapisie autor oficjalnej
strony internetowej przedstawia poetĊ
jako: czáowieka odwaĪnego, patriotĊ
ujmującego siĊ i czującego odpowiedzialnoĞü za innych wspóátowarzyszy
niedoli.
Co do patriotycznych postaw GaáczyĔskiego w Stalagu XI A, opisywanych lakonicznie w dostĊpnych oficjalnych materiaáach oraz na oficjalnej
stronie internetowej K.I. GaáczyĔskiego, to moim zdaniem, konieczne są
dodatkowe wyjaĞnienia. Wszyscy polscy Īoánierze „wrzeĞniowcy” przebywający w Stalagu XI A na dostĊpnych
fotografiach są w polskich mundurach.
K.I. GaáczyĔski w polskim mundurze
fotografowany jest do 1942 roku. Po
tym roku zachowaáy siĊ zdjĊcia GaáczyĔskiego z obozu w Altengrabow
w mundurze angielskim. Dla pewnoĞci
wysáaáem te zdjĊcia do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z proĞbą
o pomoc w szczegóáowym okreĞleniu
munduru w jaki ubrany byá GaáczyĔski. Otrzymaáem potwierdzające informacje dotyczące angielskiego umundurowania poety.
Kaufmann w „Wachmanie” opowiada: ZnajomoĞci te (chodzi o GaáczyĔskiego) zaowocowaáy czĊstymi
spotkaniami z Francuzami po ich stronie. Poeta tam ciągle przesiadywaá
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z artystami, przebrany we francuską
bluzĊ i furaĪerkĊ. To, Īe byá przepuszczany przez straĪników nie miaáo nic
wspólnego z przebraniem. Trzeba wiedzieü, Īe polski mundur, a do tego zachowany guzik z oráem w koronie, byá
najwyĪszą ĞwiĊtoĞcią polskich jeĔców
w niemieckiej niewoli. Nie do pomyĞlenia byáo, by którykolwiek z jeĔców
dobrowolnie przebieraá siĊ w obcy
mundur. W obozowych magazynach
byáy mundury po polskich Īoánierzach
odchodzących do cywila. W tym miejscu trzeba dodaü, Īe jeĔcy francuscy
i angielscy byli traktowani przez
wachmanów z szacunkiem.
W pamiĊtniku Romana Kaufmanna
„Wachman Stalagu XIA Altengrabow”
jest nastĊpujący zapis: W niemieckich
koszarach mówiáo siĊ o intelektualiĞcie
GaáczyĔskim i prawej rĊce hauptmana
Steinhofa Leonie Hoffmannie. Nazwisk
innych polskich jeĔców nie sposób
byáo zapamiĊtaü. Byáo to niemoĪliwe. Szybka rotacja i ciągáe ubywanie
jeĔców z powodu przejĞcia do cywila
powodowaáy zmiany zakwaterowaĔ.
W okresie czterech lat przez Altengrabow Stalag XI A przewinĊáo siĊ prawdopodobnie okoáo 20 tysiĊcy polskich
Īoánierzy. Pod koniec wojny pozostaáo
zaledwie 150 do 200 jeĔców. Natomiast
Franciszek DoĔczyk, sekretarz mĊĪa
zaufania polskiego batalionu w Altengrabow, w swojej ksiąĪce precyzuje:
Na robotników cywilnych do Rzeszy
przeszáo kilkadziesiąt tysiĊcy polskich
jeĔców, a do cywila przeszáo do 1940
roku okoáo 5 tysiĊcy polskich jeĔców.
Pod koniec 1944 r. na ogólną liczbĊ
34 tysiące polskich jeĔców w obozie
w Stalagu XIA i dwóch lazaretach pozostaáo 144 polskich wrzeĞniowców
(w tym GaáczyĔski). W liczbie tej zdecydowaną wiĊkszoĞü stanowili funkcyjni w trzech obozach i obsáuga stalagu,
w tym obsáuga szpitali. WĞród nich kilkunastu takich jak K.I. GaáczyĔski, którzy zawarli przyjaĨnie, tworzyli pary,
by po wojnie rozpocząü nowe Īycie.
Potwierdzenie tych faktów moĪna znaleĨü we wspomnieniach powstaĔców
warszawskich, dotyczących ich pobytu
w Altengrabow w latach 1944-1946.
Doktor WidmaĔski w swoich wspomnieniach pisze: Pytaáem
o GaáczyĔskiego. Powiedzieli, Īe poeta
przyjaĨni siĊ z malarzem Macewiczem
i najczĊĞciej przebywa u Francuzów.
Wiadomo z innego Ĩródáa, z ksiąĪki
DoĔczyka, Īe gdy Niemcy zlikwidowali artyĞcie malarzowi Macewiczowi
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pracowniĊ, przeniósá siĊ on do specjalnego obozu na terenie Niemiec do
Heeresbekleidungsamt w Hasserode
w Górach Hercu. Byáo to miejsce nazywane przez Niemców Polnische Intelligenzkomando nr 1416-2 (tylko dla
intelektualistów, artystów i twórców).
Dlaczego nie poszedá do tego obozu
z Macewiczem GaáczyĔski, naleĪy
siĊ tylko domyĞlaü. Prawdopodobnie,
jak mówiá Kaufmann, lecz prosiá, by
tego nie zamieszczaü w ksiąĪce, dlatego, Īe w Stalagu XI A byá áatwy
i nieograniczony dostĊp do papierosów, alkoholu, benzedryny, leku który
byá powszechnie stosowany w obozie jako lek antydepresyjny (obecnie
wystĊpuje pod nazwą amfetamina)
i innych farmakologicznych Ğrodków
odurzających. Byü moĪe powodem
niepójĞcia z Macewiczem do obozu
dla intelektualistów i twórców byáa,
zawarta w tym czasie bliska przyjaĨĔ
z jedną z pielĊgniarek w lazarecie „A”.
Niestety, nazwiska tej pani nie udaáo
mi siĊ ustaliü.
W „Wachmanie” zamieĞciáem nastĊpujące wspomnienie: Pewnego razu
Kaufmann dostaá rozkaz, by odprowadziü GaáczyĔskiego z kilkoma Francuzami, którzy podpadli, do bauera
i dopilnowaü ich do koĔca pracy. Na
pytanie, dlaczego, otrzymaá odpowiedĨ,
Īe to dziwna grupka wyjątkowych leni,
obiboków i dodaá przymruĪając oko,
Īe to są smakosze cejloĔskiej mocnej
herbaty (...). Spotykaá siĊ z jeĔcami
francuskimi na terenie obozu i po ich
stronie. Francuzi czĊstowali go dziwną herbatą. Po wygotowaniu cejlonki
lub kolubmbijki i po wypiciu gĊstego
syropu przez dwa dni chodzili przymuleni i bladzi.
WidmaĔski natomiast tak wspomina GaáczyĔskiego: Gdy poeta czytaá
swoje wiersze, podchorąĪowie wybuchali Ğmiechem. Na co GaáczyĔski:
Kiedy siĊ Ğmiejecie, juĪ mówiü nie
bĊdĊ. Dajcie jednego áyka. O ile kieliszek rozcieĔczonej salicylówki moĪna byáo wypiü bez wiĊkszego wstrĊtu,
o tyle spirytusu kamforowego nikt
z nas nawet naparstka wypiü nie mógá
– z wyjątkiem K. I. GaáczyĔskiego.
Poeta potrafiá spokojnie powoli wlaü
w siebie piĊüdziesiĊciogramową
szklankĊ spirytusu kamforowego.
WidmaĔski w swojej ksiąĪce o karnych kompaniach w Stalagu XI A: Nie
zawsze wszystko z naszymi jeĔcami
ukáadaáo siĊ pomyĞlnie. Zdarzaáy siĊ
przypadki, Īe funkcyjni (GaáczyĔski

byá pisarzem) bimbali sobie. Hitlerowcy opornych kierowali do tzw.
karnej kompanii. WidmaĔski w innym
miejscu: Kiedy na początku wiosny
niemiecki lekarz, zamiast przy pracy
w biurze szpitala, zastaá GaáczyĔskiego
spokojnie Ğpiącego w pokoju podchorąĪych, rozkazaá w trybie doraĨnym
przenieĞü poetĊ do obozu gáównego.
W obozie tym GaáczyĔski znalazá siĊ
pod bezpoĞrednimi rozkazami mĊĪa
zaufania Hoffmanna, którego nie interesowaá poeta, tylko karnie przeniesiony do Hauptlagu jeniec.
WidmaĔski: Wygląd zewnĊtrzny równieĪ róĪniá GaáczyĔskiego od
otoczenia. PodchorąĪowie i sanitariusze przybyli mnie przywitaü w dobrze skrojonych, czystych mundurach,
spodniach w kant starannie zaprasowanych. Inaczej GaáczyĔski. Mundur
na nim workowaty, od góry do doáu
rozpiĊty, wygnieciony i brudny. Pod
szyją czarny fontaĪ. Spodnie poskrĊcane jak harmonijka, a na nogach trepy.
Waldorff: GaáczyĔski wtargnąá
rozcheástany, nieogolony, brudny i blady. Powstaniec warszawski Zbigniew
Szydelski pseudonim „Kit” w swoich
wspomnieniach z Altengrabow o GaáczyĔskim pisze tak: Byá zdrowy, ale
przebywaá w szpitalu. MyĞlĊ, Īe chcieli mu zapewniü lepsze warunki (...). Ta
rozpacz i samotnoĞü drĊczyáy go równieĪ
w niewoli i kazaáy szukaü jakiejĞ bliskiej
duszy. Staáa siĊ nią towarzyszka niedoli
Lucyna Wilamowska. Trzeba dodaü, Īe
w 1946 roku Lucyna Wilamowska staáa
siĊ oficjalnie drugą Īoną poety. Waldorff obecny przy spotkaniu w Krakowie w 1946 roku z Natalią, oĞmioletnią
Kirą na kolanach u babci z Konstantym
i Lucyną Wilamowską w swoich wspomnieniach stwierdziá, Īe poeta popeániá
bigamiĊ. DoĔczyk: (...) nie moĪna wiĊc
powiedzieü, Īe polscy jeĔcy czuli siĊ
w Altengrabowie zbytnio osamotnieni.
Zawsze potrafili znaleĨü drogĊ na urządzane imprezy. WidmaĔski o funkcyjnych: Wieczne spory i káótnie o stosunek
do Niemców, o przyjacióáki, robotnice
z sąsiadującej ze Stalagiem fabryki – są
codziennym zjawiskiem. W innym miejscu WidmaĔski opisuje o korzystaniu
jeĔców z usáug przedsiĊbiorczej Niemki, która w swym mieszkaniu za páotem
obozu za pieniądze, kojarzyáa jeĔców
z niemieckimi prostytutkami.
W tym miejscu muszĊ dodaü
stwierdzenia Kaufmanna, których
w ksiąĪce nie ma ze wzglĊdów etycznych. OtóĪ Niemcy wszystkich cho-
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rych polskich jeĔców na gruĨlicĊ oraz
choroby obyczajowe (weneryczne:
rzeĪączkĊ i kiáĊ) kierowali do lazaretu
„T”. Choroby obyczajowe byáy leczone wówczas sulfonamidami, poniewaĪ
penicylina byáa dopiero dostĊpna w lazarecie (którą otrzymywano z Anglii)
na przeáomie 1944/45 roku. Salicylany
w zderzeniu z alkoholem nie powodowaáy caákowitego wyleczenia z „francy”. Tak tą powszechną chorobĊ nazywali polscy jeĔcy. Nawroty choroby
nastĊpowaáy w przypadku pacjentów
naduĪywających alkoholu.
Ta informacja zdaje siĊ byü logicznym uzupeánieniem zamieszczonej
wyĪej relacji powstaĔca warszawskiego, Zbigniewa Szydelskiego pseudonim „Kit”, dotyczącej pobytu „zdrowego” GaáczyĔskiego w lazarecie.
DoĔczyk: Przymusowemu przejĞciu na robotników cywilnych nie
podlegaá element niepewny, a wiĊc
inteligencja, politycznie podejrzani,
„podĪegacze”, podoficerowie zawodowi, ĩydzi oraz pochodzący ze
wschodniej Polski. Dla tych ostatnich
czyniono liczne ustĊpstwa.
MoĪna siĊ domyĞlaü, Īe wiele
szczegóáów dotyczących poety DoĔczyk pominąá w swojej ksiąĪce po
uzgodnieniu i dwukrotnym spotkaniu z poetą w GdaĔsku i Stargardzie
GdaĔskim, na którym miaá równieĪ
byü Roman Kaufmann. Na propozycjĊ spotkania w Stargardzie GdaĔskim
GaáczyĔskiego, DoĔczyka i Kaufmanna w celu uzgodnieĔ, co do treĞci pisanej przez DoĔczyka ksiąĪki Kaufmann odpowiedziaá: Spotykajcie siĊ
i piszcie co chcecie, ja nie mam nic
do ukrycia. Ustalajcie miĊdzy sobą.
Mnie to nie interesuje. Ja siĊ tych
czasów nie bojĊ. DziĊki przekazanym
mi wspomnieniom Romana Kaufmanna z áatwoĞcią mógábym bardzo
szczegóáowo umieĞciü GaáczyĔskiego
w faktach podanych przez czterech autorów wyĪej wspomnianych ksiąĪek.
Kaufmann prosiá mnie, bym nie opisywaá szczegóáowo czasów upodlenia, poniewierki, gdy zaáamywali siĊ
i popadali w depresjĊ nawet najtwardsi. Tak siĊ dziaáo. To wiele táumaczy,
lecz to nie znaczy, Īe w ksiąĪkach,
podrĊcznikach, powaĪnych pracach
magisterskich i dostĊpnych powszechnie opracowaniach moĪna zakáamywaü wizerunek poety, przekazywaü
do publicznej wiadomoĞci káamstwa,
nieprawdy i póáprawdy o Īyciu poety
w latach niewoli. Jest niestosowne, by
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szukaü gáĊbi, heroizmu i drugiego dna
w „Notatniku” ujawniając go 50 lat po
Ğmierci poety, uzasadniaü przyczyny
nikáej twórczoĞci z pobytu w Stalagu
XI A oportunizmem, doszukiwaü siĊ
w jego dziaáaniach patriotyzmu, czy
táumaczyü obozową cenzurą rzadkie
i banalne treĞci obozowej korespondencji do przyjacióá i rodziny. Prawda
wyáania siĊ taka, Īe GaáczyĔski, chory
na chorobĊ alkoholową i dyspomaniĊ
(jak pisze Waldorff), caáą energiĊ podczas pobytu w Stalagu podporządkowaá i skierowaá na zdobywaniu uĪywek i alkoholu. NastĊpstwem naáogu
byáa intelektualna niemoc, depresja,
obojĊtnoĞü na szyderstwa i brak powaĪania kolegów. Dlatego, ze wzglĊdu
na áatwoĞü zdobycia alkoholu, pojawiają siĊ w dostĊpnych przekazach
niby przyjaĨnie i kumple w batalionie
francuskim, co potwierdza Kaufmann
we „Wspomnieniach Wachmana”.
W pamiĊtniku wachmana Romana Kaufmanna na stronie 22 i 23
czytamy: Po baraku rozeszáa siĊ informacja, Īe poeta GaáczyĔski pisze
„codzienną obozową kronikĊ”. GaáczyĔski dokumentowaá swój pobyt
w stalagu... Natychmiast podczas
nieobecnoĞci GaáczyĔskiego w baraku, hauptmann zawoáaá wachmana
ze ĝląska, który mieszkaá w pokoju
obok Kaufmanna i kazaá mu przynieĞü
i czytaü zabazgrane kartki. W trudnych do odczytania notatkach byá jakiĞ nic nie znaczący beákot. Nikt tego
nie rozumiaá. W celu orzeczenia stanu
emocjonalnego i psychofizycznego
poety, gdy pisaá „Notatnik” zamierzam wysáaü kopiĊ pisma GaáczyĔskiego z publikowanych fragmentów
„Notatnika” do biegáego sądowego
grafologa. Jako materiaá porównawczy bĊdą sáuĪyáy publikowane kopie
rĊkopisów wierszy poety. Wiadomo,
Īe GaáczyĔski miaá wyrobiony, czytelny i staranny charakter pisma.
Jerzy Waldorff, przyjaciel GaáczyĔskiego i Natalii do czasu wydania ksiąĪki „Czarne owce Apollina”
napisaá: Niech Pan Bóg przebaczy tym
wszystkim przyjacioáom GaáczyĔskiego, co pijali z nim wódkĊ lub teĪ bawili
siĊ widokiem pijanego i potem w wielu
opisach miaá kopy! Zostawiali go jak
schlanego báazna, który wyczyniaá
brewerie.
W KMR nr 4 (71) na str. 19
krótko prezentowaliĈmy dwie pozycje
ksiñĔkowe Bogdana Kruszony, m.in.
„Wachman Stalagu XI A Altengrabow”.

PoniĔej przepisy na ciasta
z ksiñĔeczki Krystyny Gierszewskiej „Tradycyjne smaki Kociewia. KsiñĔka kucharska”.

Sernik babci Jadzi
SKàADNIKI:
Spód: 0,5 kostki margaryny;
0,5 szklanki cukru; 3 jaja; 1,5 szklanki
mąki;1 áyĪeczka proszku do pieczenia
Masa serowa:
1 kostka masáa; 1,5 szklanki cukru;
1 cukier waniliowy; 1 budyĔ waniliowy;
1 áyĪeczka skórki pomaraĔczowej; 8 jaj;
10 dag rodzynek 1,5 kg twarogu
MargarynĊ utrzeü z cukrem, dodając
po jednym jajku. Na koniec wymieszaü
mąkĊ z proszkiem i áyĪką rozsmarowaü
na blachĊ o wymiarach 24x36 cm.
Dobrze utrzeü masáo z cukrem, cukrem waniliowym i skórką pomaraĔczową. Porcjami dodawaü twaróg (zmielony) i po jednym Īóátku. NastĊpnie dodaü
budyĔ w proszku i rodzynki. Na koniec
dodaü ubite biaáko. MasĊ serową rozáoĪyü na spód i piec w temperaturze
180 st. C okoáo 1 godz.

Babka cytrynowa
SKàADNIKI:
1,5 szklanki cukru; 1 kostka margaryny; 5 jaj; 1 szklanka mąki ziemniaczanej; 1,5 szklanki mąki pszennej;
2 áyĪeczki proszku do pieczenia; 1 cytryna
Cukier ucieraü z margaryną, dodając
po jednym jajku, tak dáugo aĪ cukier bĊdzie roztarty. NastĊpnie dalej ucieraü, dodając mąkĊ ziemniaczaną, a potem mąkĊ
z proszkiem. Na koniec dodaü otartą
skórkĊ z cytryny i sok. Dobrze wymieszaü
i wyáoĪyü do wysmarowanej táuszczem
i obsypanej kaszą manną foremki. Piec
w temperaturze 180 st. C okoáo 1 godz.

Rogaliki „Marcinki”
SKàADNIKI:
Ciasto:
0,5 kg mąki tortowej; 0,5 szklanki
cukru; 5 dag droĪdĪy; 1 szklanka mleka;
3 jaja; 10 dag masáa
Nadzienie:
konfitura z róĪy lub powidáa Ğliwkowe
Mleko i cukier podgrzaü, do tego
wsypaü mąkĊ i wyrabiaü drewnianą
áyĪką. NastĊpnie wlaü roztopione masáo
i dalej wyrabiaü, dodając po jednym jajku. Na koniec wlaü wyroĞniĊte droĪdĪe
(wymieszane z 3 áyĪkami mleka i jedną áyĪeczką cukru). Dobrze wymieszaü
i odstawiü do wyroĞniĊcia. Gdy ciasto podwoi swoją objĊtoĞü, porcjami waákowaü
i kroiü na kwadraty. Na kaĪdy kwadrat
nakáadaü nadzienie i formowaü rogaliki.
Piec w temp. 200 st. C ok. 20 min.
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ANALIZA ZAWARTOćCI KMR
Przedstawiamy Czytelnikom pierwszñ czöĈè referatu Patrycji Hamerskiej
odczytanego na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie
w dniu 17 wrzeĈnia 2011 roku

PATRYCJA HAMERSKA

Najnowsze poezjowanie na Kociewiu
czĊĞü pierwsza

Z

godnie z encyklopedyczną definicją, poezja to ogóá
utworów literackich, pisanych w odróĪnieniu od
prozy mową wiązaną – wierszem; dawniej utoĪsamiana z literaturą piĊkną, wspóáczeĞnie – z liryką, a takĪe,
jak to okreĞliá podczas jednej z poprzednich Biesiad Literckich Kazimierz Nowosielski, poezja to takĪe porządkowanie doĞwiadczeĔ. Byü moĪe jest ona równieĪ tylko gáosem
sumienia poety... Albo zaklĊtą w sáowa siáą i ponadczasowym jĊzykiem, który nigdy nie przemija...
NajwiĊcej trudnoĞci przysparza jednak zdefiniowanie
pojĊcia „poeta”. Bo kimĪe on jest? Czy wystarczy na kartce papieru nakreĞliü kilka sáów, zawierających znane i stosowane powszechnie Ğrodki stylistyczne, albo dopilnowaü
aby moĪna byáo dany utwór zaklasyfikowaü do któregoĞ
z okreĞlonych naukowo systemów wiersza polskiego, wyróĪniü w nim strofy i wersy, albo moĪe zaskoczyü odbiorców ciekawą, niespotykaną dotąd formą? Kim jest tak naprawdĊ poeta? Co jest w poezji najistotniejsze; forma, czy
treĞü? Uznaáam, Īe najlepszą jak do tej pory definicjĊ poety
stworzyá poeta wáaĞnie, Tadeusz RóĪewicz w wierszu „ Kto
jest poetą?”:
poetą jest ten który pisze wiersze
i ten który wierszy nie pisze
poetą jest ten który zrzuca wiĊzy
i ten który wiĊzy sobie nakáada
poetą jest ten który wierzy
i ten który uwierzyü nie moĪe
poetą jest ten który káamaá
i ten którego okáamano
poetą jest ten co ma usta
i ten który poáyka prawdĊ
ten który upadaá
i ten który siĊ podnosi
poetą jest ten który odchodzi
i ten który odejĞü nie moĪe
John Keating w filmie „Stowarszyszenie umaráych poetów” stwierdza, Īe tak naprawdĊ nie czytamy poezji dlatego, Īe jest áadna. Czytamy ją, bo naleĪymy do gatunku
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ludzkiego, a czáowiek ma uczucia. MoĪna by takĪe pokusiü
siĊ o stwierdzenie, Īe zazwyczaj poruszają nas te utwory,
które bezpoĞrednio dotyczą naszych przeĪyü, poglądów
i wartoĞci przez nas reprezentowanych. Poezja to obraz
Ğwiata, w którym Īyjemy, to czĊsto obraz nas samych. Czytamy wiersze nie tylko dla przyjemnoĞci, ale równieĪ po
to, aby siĊ wzruszyü, lepiej zrozumieü siebie i otaczający
nas Ğwiat.
Moje dzisiejsze wystąpienie poĞwiĊcone jest najnowszej poezji Kociewia. OkreĞlenie „najnowsza” odnosi siĊ
gáównie do poezji powstaáej w ciągu ostatnich dwóch lat,
ale omówiĊ takĪe wiersze nieco starsze, czĊsto do tej pory
nieopublikowane (ale np. zaprezentowane na lokalnych forach i portalach internetowych). Wybór autorów jest caákowicie subiektywny, poniewaĪ w poezji Kociewia dzieje siĊ
bardzo duĪo. Skupiáam siĊ gáównie zatem na kilku znanych
mi autorach: Reginie Kotáowskiej, Kazimierzu Kujawskim,
BoĪenie Ronowskiej i Stanisáawie Sierko. W tej takĪe kolejnoĞci pokrótce przybliĪĊ ich twórczoĞü.
ĩycie nie musi obfitowaü w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiĊkszyü i uszlachetniü, te sáowa H. Bordeaux otwierają tomik
poezji „Wiersze” Reginy Kotáowskiej i trudno zapewne siĊ
z nimi nie zgodziü. Sami czĊsto nie potrafimy zauwaĪyü, Īe
to co piĊkne znajduje siĊ tuĪ obok nas. Szukamy bowiem
tego, co moĪe nas inspirowaü gdzieĞ daleko, nie doceniając
piĊkna znajdującego siĊ w pobliĪu.
Pani Regina Kotáowska urodziáa siĊ w Skórczu na Kociewiu w 1963 roku. Jest absolwentką studiów historycznych na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
i podyplomowych studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest nie tylko
znakomitym historykiem, ale teĪ wyĞmienitym badaczem,
regionalistką i animatorką kultury. Dzisiaj dla nas jest przede
wszystkim ...poetką.
We wspomnianym wczeĞniej juĪ tomiku wierszy Regina
Kotáowska zabiera nas w podróĪ po ziemi nam najbliĪszej,
ale teĪ niekiedy tak naprawdĊ ...nieznanej.
Tomik „Wiersze” moĪna by podzieliü na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich to wiersze mówiące o przywiązaniu do rodzinnej ziemi, lokalnym patriotyzmie, drugi z kolei
przedstawia cztery pory roku na Kociewiu, trzeci zaĞ poĞwiĊcony zostaá historii rodzinnej okolicy autorki, w czwartym, ostatnim bloku znajdziemy odniesienia do szkoáy i pod-
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kreĞlenie jej znaczenia w wychowaniu máodego pokolenia.
Poza tym pojawiają siĊ w nim takĪe wiersze o charakterze
religijnym, bĊdące swoistym podziĊkowaniem za dar Īycia
oraz te, o charakterze bardzo osobistym i refleksyjnym, poĞwiĊcone rodzinie i bliskim.
Jak juĪ wspomniaáam wczeĞniej, w wielu wierszach
poetki widaü przywiązanie do rodzinnych stron, szacunek
do otaczającego ją Ğwiata, do wszystkiego co skáada siĊ na
jego historiĊ i tradycjĊ. I tak w wierszu „O mojej wiosce”
pisze:
(...) Dzieje jej wpisane w sieü historii szerszą:
Starych osad prochy kurhanów pieĞĔ szepcą;
Szwedzkich kroków odgáos wzgórza jeszcze niosą;
Sobótek poranki lud tu ĞwiĊciá rosą.
Starych rodów Īycie w jedno tu siĊ splotáo
Z tymi co dla kraju byli jak Ğwiatáo (...).
gdzie indziej z kolei czytamy:
(...) Tu jest mój kawaáek Ğwiata,
gdzie kociewska gwara brzmi,
gdzie muzyka Ğpiewa w kwiatach,
stary bociek w gnieĨdzie Ğpi.
(...)
Tu jest mój kawaáek Ğwiata,
mój bezpieczny staáy ląd.
Tu spĊdziáam máode lata
i nie pragnĊ odejĞü stąd.
MiáoĞü do Kociewia ukryta jest tutaj w kociewskiej
mowie, otaczającej poetkĊ przyrodzie, kolorach i zapachu kwiatów, w historii rodzin zamieszkujących tĊ ziemiĊ,
w jej tradycji i obrzĊdach. Opisy kociewskiej przyrody
przedstawione są takĪe w cyklu wierszy prezentujących cztery pory roku na Kociewiu, gdzie wiosna to pora pierwszych
kwiatów, nieĞmiaáych pąków na drzewach (...), ciepáych
deszczyków (...) i pierwszych, wstydliwych trawy przeĞwitów. Lato, a wáaĞciwie czas kiedy zbliĪa siĊ ono ku koĔcowi, to wiatr rozwiewający wáosy, ciĊĪkie káosy nabrzmiaáymi brzuchami ku ziemi siĊ chylące i klucz Īurawi páynący
w poĪegnalnym geĞcie machając skrzydáami. JesieĔ to czas,
gdy dawno opadáy przez wiatr porwane nitki babiego lata,
melancholia obleka z wolna ciaáo, serce, i myĞli a w powietrzu unosi siĊ dym zadusznych Ğwieczek. Natomiast zima
to cudowna biel i szron – tkany srebrną mgieáką, i mróz
– ĞnieĪne Ğwiecideáko.
Dalsza czĊĞü tomiku zostaáa poĞwiĊcona historii najbliĪszej okolicy poetki. Jest to historia poezją malowana. MoĪna by w tym miejscu nawiązaü do sáów ks. J. St. Pasierba,
czĊsto zresztą przeze mnie (i nie tylko) przywoáywanych,
a mianowicie: Maáe ojczyzny uczą Īyü w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyĨnie ludzi. Kto nie broni i nie rozwija
tego, co bliskie – trudno uwierzyü, Īeby byá zdolny do wielkich uczuü w stosunku do tego co wielkie i najpiĊkniejsze
w Īyciu i na Ğwiecie. Wiersze te peánią przede wszystkim
funkcjĊ edukacyjną. I tak moĪemy poznaü historiĊ lalkowskiej Ğwiątyni, czy teĪ przybliĪyü sobie postaü mĊĪnego
przywódcy ruchu powstaĔczego przeciwko KrzyĪakom na
Pomorzu i pierwszego wojewody pomorskiego, Kociewiaka, Jana z Jani.
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DuĪo miejsca poĞwiĊca teĪ poetka szkole i wychowaniu
najmáodszych, bo przecieĪ jak mawiaá Jan Zamoyski: Zawsze takie Rzeczypospolite bĊdą, jakie ich máodzieĪy chowanie.
Regina Kotáowska w utworach tych przybliĪa historiĊ
lalkowskiej szkoáy, wspomina lata swojego dzieciĔstwa,
dziĊkuje za zdobytą wiedzĊ swoim rodzicom i nauczycielom, pisze:
Miaáam kiedyĞ to szczĊĞcie
i chcĊ byĞcie o nim wiedzieli,
Īe spotkaáam w swym Īyciu najlepszych nauczycieli
Miaáam równieĪ fart taki,
co mnie ogromnie weseli,
Īe moi zwykli rodzice nie drwili z nauczycieli,
wiersz koĔczy siĊ jednak smutnym wnioskiem:
(...)
DziĞ zgoáa czasy inne.
DziĞ wszystko siĊ zmieniáo.
Szacunek to przeĪytek,
sáaboĞcią bywa miáoĞü.
W omawianym tomiku wierszy znajdziemy teĪ wiele
utworów poĞwiĊconych rodzicom poetki i jej bliskim, jak
np. „Do M...”. Poetka zdaje siĊ pocieszaü w nim zranioną
przyjacióákĊ, czytamy:
Nie mów nam, Īe w miejscu innym
i o innym czasie
mogáabyĞ zostaü kimĞ wielkim
i mądrzejszą staü siĊ...
(...)
Odrzuü przeszáoĞü za siebie:
miáoĞü faászywą pozostaw w tyle
ciesz siĊ piĊknem przy tobie –
i szczĊĞciem nazywaj te chwile
Twardo stąpaj po ziemi,
trzeĨwo w przyszáoĞü spoglądaj
a tych, którzy ciĊ kochają
od siebie nie odtrącaj
Kolejne utwory poĞwiĊcone są pamiĊci papieĪa Jana
Pawáa II. Z datowania wierszy wynika, Īe powstaáy one
w czasie, gdy papieĪ umieraá, stanowią one próbĊ pogodzenia siĊ z tym co nieuniknione i są teĪ swego rodzaju podziĊkowaniem za jego sáuĪbĊ ludziom.
Drugi tom wierszy Reginy Kotáowskiej, jak dotąd nie
opublikowany „Wiersze nowe” to poezja bardzo osobista,
intymna. Poezja peána miáoĞci i spokoju, w której podmiot
liryczny áączy ze sobą rolĊ Īony, matki i babci, a kaĪda z nich
daje jej wiele radoĞci, ale teĪ czasami budzi niepokój i lĊk,
czytamy:
Córka moja
chce na boso Ğwiat poznawaü
Dawaü radoĞü
dawaü uĞmiech
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zbieraü brawa
Ale Ğwiat
nie puchem miĊkkim i leciutkim –
bywa bólem,
bywa gniewem,
rani smutkiem.
Tak bym chciaáa ją uchroniü
przed tym wszystkim,
lecz nie zatrzymam czasu w dáoni
jak wiatr listków,
nie zatrzasnĊ jej przestrzeni
jak drzwi klatki.
Gdy siĊ sparzy
stanĊ przy niej...
BedĊ matką.
W zbiorze tym znajdziemy teĪ wiersze, w których autorka poszukuje sensu Īycia i cierpienia, w których to obnaĪa ludzką sáaboĞü i towarzyszącą jej czĊsto pychĊ. Czasami
pyta, nie znajdując odpowiedzi, ale nigdy nie wątpi ...szuka.
Do takich utworów naleĪą wiersze, w których poetka wykorzystuje znany w literaturze i poezji motyw Hioba, na który
to wskazują juĪ tytuáy wspomnianych utworów („KsiĊga
Hioba”, „KsiĊga Hioba II”). Podmiot liryczny prosi w nich
o pocieszenie i wsparcie:
Cierpimy, gdy siĊ rodzimy
i pierwszy ząb dziąsáo Īáobi.
Gdy pierwszą infekcjĊ áapiemy.
A pierwszy guz czoáo zdobi”

gdzie razem iĞü bĊdziemy
a Ğwiatáo drogich spojrzeĔ
w obrączkach krąĪki wpleciemy
(...)
Gdy wzrok juĪ niedomaga
i sáuch psikusy kleci
serce bije za wolno
oddech zbyt szybko leci
ĝlubujĊ Ci
i to, Īe CiĊ nie opuszczĊ
aĪ do Ğmierci
A w tym najbardziej pragnĊ,
gdy czas nasz siĊ wypeáni:
zabierz nas BoĪe razem,
by za sobą nie tĊskniü.
W „Wierszach nowych” moĪemy napotkaü takĪe nawiązania do waĪnych historycznych rocznic, jak
np. aresztowanie ksiĊdza Pawáa Szynwelskiego, czy zbrodni katyĔskiej. Poza tym, tak samo, jak w pierwszym zbiorze wierszy, tak i w tym znajdują siĊ utwory o charakterze
religijnym.
Mniej jest w opisywanym tomiku wierszy odniesieĔ
do Kociewia, nie brakuje za to utworów patriotycznych,
tj. „Ojczyzno Polsko,”, „Polska”. Mimo iĪ, jak wspomniaáam wczeĞniej w zbiorze „Wiersze nowe” znajdujemy
mniej odniesieĔ do Kociewia, to tej pomorskiej krainie poetka poĞwiĊca dwa utwory: „Moja Maáa Ojczyzna” i „Co
to jest Kociewie?”, w którym to opisuje piĊkno Kociewskiej Ziemi:

(...)
WiĊc cierpienia sens przez wiarĊ
Czáowiek pojąü moĪe...
Hiob nie zwątpiá w Ciebie Panie –
Pociesz i mnie, BoĪe.
Z kolei w wierszu „Ironia” podmiot liryczny wyznaje:
Niby tworzymy przyszáoĞü
W plejadzie planet Kosmosu,
Lecz przy tym jakoĞ tak wyszáo
Byü szczytem ofiarnym stosu.
W „Wierszach nowych” poetka kilka utworów dedykuje
swoim znajomym i bliskim. Do jednych z ciekawszych naleĪy wiersz „ĝlubujĊ Ci... Mojemu MĊĪowi, mojej miáoĞci”.
Wiersz ten jest wyznaniem miáoĞci, nawiązującym do sáów
przysiĊgi maáĪeĔskiej:
Czy mnie kochasz?
Kocham
i
biorĊ sobie ciebie...
na radoĞü kaĪdego dnia,
kiedy przy twarzy mojej
czule Twój oddech gra.
Na szczĊĞcia caáą wiecznoĞü
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Kociewie to lasy zielone
i báĊkit jezior gáĊbokich
to Īóáte pole pszeniczne
na miedzach czerwone maki
I malwy patrzące w okna
chaáupom z podcieniem stawianym
i na podwórzu studnia,
a przy niej cebrzyk drewniany
(...)
Dziewcząt w barwnych kubrakach
w wianek splecione wáosy.
I rĊka rolnika twarda
z czuáoĞcią pieszcząca káosy
(...)
Poezja Reginy Kotáowskiej to swoisty portret Kociewia,
jego kronika – to przyroda, muzyka, gwara, obrzĊdy, to wiĊzi rodzinne, wreszcie teĪ caákowite oddanie i miáoĞü, a takĪe
portret kobiety – kobiety, która cieszy siĊ kaĪdym dniem,
kaĪdym uĞmiechem i wciąĪ na nowo odkrywa siebie, starając siĊ byü jak najlepszą matką, Īoną i babcią.

Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Nasze promocje
DANUTA MURAWSKA

Twój Ğwiat to ja
jestem motylem
wĞród barwnych kwiatów
jestem rwącym potokiem
rybą páynącą nurtem
wiatrem wpadającym we wáosy
muskającym delikatnie
piosenką którą Ğpiewam
budząc twe oczy rankiem
uĞmiechem zdobiącym twe usta
jestem i bĊdĊ
z tobą
milczeniem nocą
ciszą
o Ğwicie
sáoĔcem
na niebie
jestem i bĊdĊ
caáym twoim Īyciem

Pajace
taĔczą podrygując
dumne twarze
przybierają pozy miny
sobą zachwyceni
obroty podskoki
byle szybciej
prĊdzej
taniec szalony
w obáĊdzie
figury w maskach
damy wyniosáe
kokietują flirtują
bal trwa
nocą ukryte cienie
báądzą po Ğcianach
zdrapują resztki
wymiatają brudy
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Anioá nocy
przylatywaá o zmroku
skrzydáami pukaá
w okno
siadaá obok mnie
opowiadaá o miáoĞci
obejmowaá
ocieraá ázy
czuwaá gdy spaáam
rankiem odlatywaá
szmerem budziá
podmuchem
niebiaĔskich skrzydeá

Kochanek ksiĊĪycowy
zakrada siĊ mrokiem
wĞlizguje promykiem
pieszcząc smugą
piersi nabrzmiaáe
w ciemnoĞci báyĞnie
namiĊtnym pocaáunkiem
rozrzuci milion gwiazd
najjaĞniejszą z gwiazd
káadzie u mych stóp
usypia sáodyczą pieĞni serenady
páynĊ páynĊ
niech ten sen trwa

DANUTA MURAWSKA jest mieszkankñ
Dñbrówki w gminie Bobowo. Wiersze pisze
od ponad roku. Pisuje teĔ pod pseudonim
Niebieska Dama na serwisie poetyckim.
W bobowskim domu kultury byla prezentacja jej wierszy. Braäa udziaä w konkursie
na wiersz o matce i wygraäa wierszem „Najpiökniejsze säowo”.
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Rzecz o ksiąĪce
Parafia NajĞwiĊtszej Maryi Panny Matki KoĞcioáa w Tczewie
i jej proboszcz ks. Stanisáaw Cieniewicz

W

ielki to zaszczyt dla mnie i wyróĪnienie, Īe
mogáem byü jednym z pierwszych czytelników
wydanej nakáadem wydawnictwa Bernardinum
i Kociewskiego Kantoru Edytorskiego ksiąĪki „Parafia NajĞwiĊtszej Maryi Panny Matki KoĞcioáa w Tczewie i jej proboszcz ks. Stanisáaw Cieniewicz”. To owoc dwuletniej pracy redakcyjnej panów: Jana Kulasa, Kazimierza Ickiewicza
oraz Adama Chyáy. DziĊki ich zaangaĪowaniu i energicznej,
a takĪe, co podkreĞliü naleĪy – spoáecznej pracy – zostaá
upamiĊtniony kolejny wielki tczewianin.
Biorąc ksiąĪkĊ do rĊki, zauwaĪamy jej piĊkną twardą
okáadkĊ, zaprojektowaną przez ReginĊ Jeszke-Golicką. Widzimy zatem na owej okáadce koĞcióá pw. NajĞwiĊtszej Maryi Panny Matki KoĞcioáa w Tczewie oraz widniejącego nad
nim jego budowniczego i proboszcza ks. praáata Stanisáawa
Cieniewicza. Fotografie na okáadkĊ wykonaá Jacek Cherek.
I przyznaü trzeba, Īe potrafiá uchwyciü, zarówno piĊkno koĞcioáa jak i powagĊ zatroskanego o swych wiernych kapáana.
KsiąĪkĊ otwiera przedmowa Jego Ekscelencji Biskupa
PelpliĔskiego prof. dr. hab. Jana Szlagi. Jego Ekscelencja
wyraĪa uznanie dla redaktorów ksiąĪki za przypomnienie
tych dziejów, które dla wspóáczesnych mogą byü niekiedy
nieznane lub przez nich zapomniane. Jak zauwaĪa to wielka zasáuga historyków, którzy chcą powiedzieü, Īe jest to
parafia, o której warto duĪo wiedzieü, i o której warto pamiĊtaü. PodkreĞla rolĊ ks. praáata Stanisáawa Cieniewicza,
który otrzymaá misjĊ utworzenia nowej parafii wraz z poleceniem zbudowania Ğwiątyni. Jest, zdaniem Jego Ekscelencji, ks. Stanisáaw cenionym duszpasterzem kaĪdego pokolenia, charyzmatycznym, áatwo znajdującym wspólny jĊzyk
z parafianami, umiejącym tworzyü syntezĊ tego, co poznaá
wczeĞniej, z tym co niesie potrzeba chwili.
KsiąĪka skáada siĊ z trzech czĊĞci, trzech rozdziaáów.
W pierwszej przedstawiona zostaáa historia Parafii NMP
Matki KoĞcioáa w Tczewie, w drugiej zarys biografii ks. praáata Stanisáawa Cieniewicza, w trzeciej zaĞ spisano wspomnienia i refleksje o ks. praáacie, przedstawione zarówno
przez ksiĊĪy, jak i przez osoby Ğwieckie, wĞród nich lekarzy,
nauczycieli, dziaáaczy „SolidarnoĞci” i innych. Wzbogacone zostaáy one fotografiami ze zbiorów prywatnych, które
dokumentują poszczególne wydarzenia z Īycia ks. praáata.
Ogóáem udaáo siĊ pozyskaü 60 wspomnieĔ i refleksji.
CzĊĞü pierwszą, autorstwa Kazimierza Ickiewicza
i ks. Jerzego WiĊckowiaka, otwierają opisy staraĔ o koĞcióá
na Suchostrzygach, a nastĊpnie ustanowienie parafii. JednoczeĞnie dowiadujemy siĊ o początkach budowy koĞcioáa, wyjątkowym kamieniu wĊgielnym poĞwiĊconym przez
papieĪa Jana Pawáa II w Rzymie 6 paĨdziernika 1983 roku
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i konsekracji górnego koĞcioáa 15 wrzeĞnia 1998 roku, dolnego zaĞ 15 wrzeĞnia 2000 roku. Zawarte w tym rozdziale są
takĪe waĪne dla kaĪdego parafianina informacje o patronce
parafii i koĞcioáa – NajĞwiĊtszej Maryi Pannie Matce KoĞcioáa, patronach dolnego koĞcioáa – báogosáawionej Karolinie
Kozkównie i báogosáawionym ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim. Czytelnik znajdzie tu takĪe informacje o kaplicy mĊczenników Ziemi Tczewskiej, pomniku Jana Pawáa II
oraz figurze Matki BoĪej Królowej Rodzin, a takĪe informacje techniczne dotyczące budynku koĞcioáa. HistoriĊ parafii
zamykają informacje o Īyciu religijnym parafian, biorących
udziaá we wspólnotach formacyjnych, jak teĪ mogących uzyskaü pomoc w Bezpáatnym Biurze Porad Prawnych, poradni
dla osób uzaleĪnionych od narkotyków, Ğwietlicy Ğrodowiskowej, Klubie Anonimowych Alkoholików. CaáoĞü rozdziaáu dokumentują zaáączniki do historii parafii.
W rozdziale drugim ks. infuáat Stanisáaw Grunt nakreĞliá
zarys biografii ks. praáata Stanisáawa Cieniewicza, proboszcza
parafii NMP Matki KoĞcioáa w Tczewie od 1980 roku, Dziekana dekanatu tczewskiego od 1986 roku, praáata honorowego
Jego ĝwiątobliwoĞci Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II i Kanonika
honorowego Kapituáy Katedralnej PelpliĔskiej od 1998 roku.
Zarys ten zostaá uzupeániony przez Jana Kulasa dokáadnym kalendarium Īycia i dziaáalnoĞci ks. dziekana oraz waĪniejszych
faktów i wydarzeĔ w jego parafii. Ma zatem czytelnik od strony
65 do 130 moĪliwoĞü zapoznania siĊ z biografią ks. proboszcza Cieniewicza i waĪniejszymi wydarzeniami w jego parafii.
DziĊki kwerendom Jana Kulasa w Oddziale Instytutu PamiĊci
Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu w GdaĔsku moĪna dowiedzieü siĊ o patriotycznej
postawie ksiĊdza praáata, jaka rysuje siĊ w Ğwietle materiaáów
SáuĪby BezpieczeĔstwa. PrzytoczĊ w tym miejscu fragment
z notatki SB: Ks. Stanisáaw Cieniewicz, proboszcz parafii
MB Królowej KoĞcioáa w Tczewie. Negatywnie ustosunkowany
do ustroju PRL. Utrzymywaá kontakty z przedstawicielami opozycji politycznej, udzielaá im pomocy i wsparcia materialnego
oraz organizowaá dla nich i z ich udziaáem naboĪeĔstwa intencjonalne. Podpisaá: Naczelnik Wydziaáu IV WUSW GdaĔsk
ppák mgr Stanisáaw KubiĔski. Jak sáusznie dostrzegá Jan Kulas, my tczewianie, moĪemy byü dumni i usatysfakcjonowani,
wiedząc, Īe ks. Cieniewicz naleĪaá w najtrudniejszych latach
stanu wojennego do najwybitniejszych i najodwaĪniejszych
duszpasterzy na Pomorzu GdaĔskim, który z naraĪeniem Īycia
i zdrowia niósá pomoc i wsparcie przeĞladowanym dziaáaczom
„SolidarnoĞci”, gáosiá odwaĪne i mądre kazania oparte na nauce spoáecznej KoĞcioáa i Ewangelii. MoĪna zatem o ks. Stanisáawie powiedzieü: Wielki czáowiek, mając na uwadze sáowa
Jana Pawáa II: Czáowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
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lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
siĊ dzieli z innymi.
CzĊĞü trzecia to wspomnienia i refleksje o ksiĊdzu praáacie. ZacznĊ od wypowiedzi ksiĊĪy. Otwierają je refleksje ks.dra
Stefana Adricha, który podkreĞla niezwykáą wiĊĨ KsiĊdza Proboszcza z Parafianami, jego troskĊ i dobroü. Jak pisze, kaĪdy:
máody czy stary, kobieta czy mĊĪczyzna, potrzebujący, a nawet
nieudolny oszust, zawsze siĊ Īegna z ksiĊdzem Proboszczem
zadowolony, podobnie wyraĪa siĊ o ks. praáacie ks. dr Sáawomir Aáaszewski. Z kolei ks. Krzysztof Aleksandrowicz zwraca uwagĊ na skromnoĞü i pokorĊ ks. Cieniewicza, wybitnego
duszpasterza i gáosiciela ewangelii, jednoczeĞnie doskonaáego
organizatora, który nie stroni od ludzi i ich problemów. MoĪe
byü wzorem dla innych. Ks. Jan Buk zaĞ podkreĞla szczególną
troskĊ ks. praáata, jaką otacza on wszystkich kapáanów w dekanacie. Ks. dr Dariusz DrąĪek ceni natomiast sposób bycia
ks. Cieniewicza wĞród ludzi: pogodny, wesoáy, przyjacielski,
jednoczeĞnie podkreĞla jego serdecznoĞü. Z kolei ks. dr Antoni Dunajski dostrzega swoisty charyzmat przewodzenia dany
przez Boga ks. praáatowi dla dobra caáej wspólnoty, której sáuĪy. WyraĪa siĊ on troską o dialogowe rozwiązywanie problemów personalnych i duszpasterskich. Jak zauwaĪa, ks. praáat
Cieniewicz buduje mosty pomiĊdzy strukturami koĞcielnymi
i samorządowymi oraz innymi organizacjami, sáuĪy i áączy
a gdy trzeba ostrzega i wymaga. Zdaniem ks. Wojciecha JaĞkowiaka, ks. Stanisáaw to prawdziwy rybak: lubi áowiü ryby
w jeziorze i te ludzkie, nie boi siĊ trudów, pokáada ufnoĞü
w Bogu, a jego kapáaĔstwo i Īycie moĪna okreĞliü sáowami: to siĊ da. Ks. Feliks Kamecki podkreĞla, iĪ kapáaĔstwo
ks. praáata jest niezwykle piĊkne, peáne Chrystusowej nadziei
i szalonego optymizmu, rozmodlenia, zakochania siĊ w Matce
BoĪej. To Ğwietny mówca i kaznodzieja, peáen szacunku i miáosierdzia, oddany Bogu i Jego pasterzom bez reszty. Obecny
Biskup Wáocáawski Jego Ekscelencja Wiesáaw Mering, znający ksiĊdza Stanisáawa Cieniewicza blisko 50 lat, wspomina,
iĪ byá on koleĪeĔski i serdeczny w kontaktach z innymi ludĨmi juĪ podczas nauki w WyĪszym Seminarium Duchownym
w Pelplinie. Jak zauwaĪa biskup Mering, przyczyną sukcesów duszpasterskich i organizacyjnych ks. Cieniewicza jest
jego mądroĞü, prostota i szczodroĞü serca. Z kolei ks. kanonik Tomasz Patoka podkreĞla znaczenie budowania koĞcioáa
Īywego, wznoszonego z Īywych kamieni, czyli budowania
parafialnej wspólnoty. Ks. profesor Jan Perszon, byáy wikary
w parafii NMP Matki KoĞcioáa, wspóápracĊ z ks. S. Cieniewiczem wspomina jako najpiĊkniejsze lata w swoim Īyciu, kiedy
uczyá siĊ byü ksiĊdzem. Na co dzieĔ Proboszcz urzeczywistniaá
ideĊ braterskiego kapáaĔstwa, a jednoczeĞnie w latach stanu
wojennego podkreĞlaá, Īe prawda zwyciĊĪy, a Polska bĊdzie
wolna. W przekonaniu ksiĊdza Piotra Wysgi ks. S. Cieniewicz
jest nie tylko zasáuĪonym dziekanem, ale z uwagi na wielką
aktywnoĞü duszpasterską i spoáeczną czáowiekiem instytucją.
Ks. Andrzej SzczeĞniewski z dumą stwierdza, Īe ma wspaniaáego proboszcza i moĪe siĊ od Niego uczyü, czym jest prawdziwe duszpasterstwo, a przede wszystkim czym jest prawdziwe
czáowieczeĔstwo.
O ksiĊdzu praáacie Stanisáawie Cieniewiczu z uznaniem,
szacunkiem i wielką wdziĊcznoĞcią wyraĪają siĊ takĪe osoby Ğwieckie. WĞród nich są takĪe lekarze. I tak Zbigniew
Bulczak, wspominając ksiĊdza Cieniewicza, zwraca uwagĊ
na jego gáĊboki patriotyzm i pomoc okazywaną czáonkom
„SolidarnoĞci” w okresie stanu wojennego. Jak podkreĞla, ks. Stanisáaw swoim autorytetem potrafiá onieĞmieliü
nachodzących go SB-ków. Dr nauk med. Dariusz Doering
podkreĞla charyzmat sáowa ks. Cieniewicza. Jak wspomina,
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wszyscy sáuchali ksiĊdza z uwagą i nikt nie pozostawaá obojĊtny na jego nauki. Danuta Galewska, lekarka i dziaáaczka
„SolidarnoĞci”, nazywana przez ks. praáata, jak podkreĞla,
„doktórką”, okreĞla ks. Stanisáawa mianem osoby wyjątkowej, która swoją wiarą i Ğwiadectwem Īycia pociągaáa tysiące parafian, wielu tczewian, która pomagaáa ludziom w najtrudniejszych czasach i sytuacjach. Dla Lucji Wydrowskiej
i jej przyjacióá ks. Cieniewicz jest dobrym, mądrym czáowiekiem, niestrudzonym kapáanem i niezawodnym przyjacielem,
który zasáuguje na najwyĪszy podziw i szacunek.
Wiele ciepáych sáów pod adresem ks. praáata kierują dziaáacze „SolidarnoĞci”. Wspominają go, tak jak Tadeusz Wilczarski, jako opatrznoĞciowego kapáana danego przez Boga na
trudne czasy, który w latach stanu wojennego niósá wieloraką
pomoc represjonowanym, dawaá teĪ sáowa otuchy i nadziei.
Wspóátwórca tczewskiej „SolidarnoĞci” – Roman Bojanowski – z rozrzewnieniem wspomina swoje pierwsze spotkania
z ks. Cieniewiczem podczas strajku sierpniowego w 1980 roku
i pomocą, której mu udzielaá po wyjĞciu z Aresztu ĝledczego
w GdaĔsku w 1984 roku. PodkreĞla, Īe ks. Stanisáaw nikomu
nie odmawiaá pomocy. Jak mówi: Taki jest ks. praáat Stanisáaw
Cieniewicz. On taki jest. Znany dziaáacz kolejarskiej „SolidarnoĞci”, Jacek PrĊtki, lata stanu wojennego i ks. Stanisáawa wspomina jako opiekuna ludzi dziaáających w podziemiu,
pomagającego rodzinom tych, którzy zostali internowani lub
aresztowani i osadzeni w wiĊzieniach. Jak zauwaĪa, do dzisiaj
ks. Cieniewicz wspiera tych, którzy są sáabi, którzy potrzebują
pomocy, zarówno tej materialnej jak i duchowej. Dla niego ks.
Stanisáaw jest przewodnikiem, u którego zawsze moĪe szukaü
duchowego wsparcia. Mieczysáaw ĝliwka, dziaáacz „SolidarnoĞci” FPS Polmo, zauwaĪa, Īe po 13 grudnia 1981 roku ówczeĞni dziaáacze pierwsze kroki kierowali do proboszcza NMP
Matki KoĞcioáa po porady, pomoc i duchowe wsparcie.
Warto takĪe odnotowaü wspomnienia Autorów tekstu.
Jan Kulas ks. praáata postrzega jako wyjątkowego duszpasterza, zasáuĪonego kapelana „SolidarnoĞci” i wielkiego spoáecznika, dobrodzieja i darczyĔcĊ. W stanie wojennym ks.
proboszcz nie tylko wspieraá i pomagaá potrzebującym, ale
nade wszystko dawaá Ğwiadectwo odwagi i mądroĞci Īyciowej. Uczyá, Īe naleĪy domagaü siĊ prawdy, wolnoĞci i poszanowania godnoĞci czáowieka, ale bez nienawiĞci i chĊci odwetu. Z kolei Kazimierz Ickiewicz podkreĞla zaangaĪowanie
ksiĊdza Praáata w Īycie parafii i spoáecznoĞci lokalnej, jego
serdecznoĞü i bezinteresownoĞü w niesieniu pomocy potrzebującym. Jak zauwaĪa, ks. Dziekan widzi w drugim czáowieku Chrystusa, a swoim Īyciem daje Ğwiadectwo wiary.
Nie sposób przytoczyü tu wszystkich wspomnieĔ i refleksji, jak zaznaczyáem jest ich 60. We wszystkich nich
ks. Dziekan Cieniewicz wspominany jest jako wielki i wyjątkowy kapáan, patriota okresu stanu wojennego, wychowawca pokoleĔ, który wáasnym Īyciem i przykáadem przekazuje
prawdĊ o Bogu i czáowieku.
Publikacja, licząca 320 stron, ukazaáa siĊ w 25-lecie posáugi kapáaĔskiej ks. S. Cieniewicza jako Dziekana Dekanatu Tczewskiego oraz w 30. rocznicĊ uchwalenia programu
NSZZ „SolidarnoĞü”, co tym waĪniejsze, Īe ks. Cieniewicz
postrzegany byá i jest jako kapelan „SolidarnoĞci”. PodkreĞliü trzeba, Īe ksiąĪka ta jest publikacją potrzebną i waĪną.
Z jednej bowiem strony jest dedykowana ks. S. Cieniewiczowi w rocznicĊ jego posáugi kapáaĔskiej jako Dziekana,
z drugiej zaĞ to podziĊkowanie dla wszystkich budowniczych najwiĊkszego koĞcioáa w Diecezji PelpliĔskiej.
PoniĪej jedno ze wspomnieĔ zamieszczonych w ksiąĪce
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Kapáan, wychowawca i nauczyciel
«Bäogosäawieni ci, którzy säuchajñ säowa BoĔego i zachowujñ je». W ciñgu tysiñca lat przeszäo przez
te ziemie wielu ludzi, którzy säuchali Säowa BoĔego. Przyjmowali je z ust tych, którzy to Säowo gäosili.
Przyjmowali je wpierw z ust wielkiego misjonarza tych ziem, Ĉwiötego Wojciecha. Byli Ĉwiadkami jego
möczeþstwa. Nastöpne pokolenia wyrastaäy na tym zasiewie, dziöki posäudze innych misjonarzy – biskupów, kapäanów, zakonników. Szeregi apostoäów Säowa BoĔego. Jedni potwierdzali orödzie Ewangelii
möczeþskñ Ĉmierciñ, inni przez powolne spalanie siö w apostolskim trudzie w duchu benedyktyþskiego
ora et labora – módl siö i pracuj. Säowo gäoszone nabieraäo szczególnej mocy jako säowo potwierdzone
Ĉwiadectwem Ĕycia. […]. DziĈ na nas spoczywa odpowiedzialnoĈè za to, aby zostaäy przekazane przyszäym
pokoleniom nie jako martwa litera, ale jako Ĕywe Ēródäo poznania prawdy o Bogu i o czäowieku – Ēródäo
prawdziwej mñdroĈci.
Jan Paweä II
Pelplin, 6 czerwca 1999

R

ola kapáana, nauczyciela i wychowawcy nabiera
obecnie szczególnego znaczenia. Zanik autorytetów, bezideowe wychowanie, absolutyzacja wolnoĞci oraz kryzys przeĪywania wartoĞci – niosą ze sobą
niebezpieczeĔstwo zagubienia siĊ wspóáczesnego czáowieka. Choü coraz czĊĞciej reagujemy agresją i cynizmem na
prawdy obiektywne, to jednak wewnĊtrznie potrzebujemy
i poszukujemy „fachowej opieki” – kapáanów, wychowawców i nauczycieli. Aby zrozumieü wspóáczesnego czáowieka
naleĪy z nim byü, staraü siĊ go zrozumieü, a przede wszystkim wysáuchaü go.
Nasza tczewska spoáecznoĞü posiada wielu znamienitych kapáanów, wychowawców i nauczycieli. ZostaliĞmy
„obdarowani” wieloma autorytetami, o których czĊsto wiemy niewiele, albo zbyt maáo. KaĪdy czáowiek – szczególnie
w okresie adolescencji – potrzebuje drogowskazów. To one
ukazują mu wartoĞci, czĊsto cel i sens Īycia. Wielcy wychowawcy i nauczyciele są wĞród nas, w naszych maáych spo-

áecznoĞciach, rodzinach, szkoáach, a nie jak nam siĊ czĊsto
wmawia gdzieĞ tam w iluzorycznym ekranie telewizyjnym.
W grono wielu znamienitych tczewskich wychowawców hic et nunc (tu i teraz) niewątpliwie wpisuje siĊ osoba
ks. praáata Stanisáawa Cieniewicza. Postaü w naszej spoáecznoĞci powszechnie znana, rozpoznawalna, szanowana,
darzona wielkim powaĪaniem. Proboszcz parafii p.w. NajĞwiĊtszej Maryi Panny Matki KoĞcioáa erygowanej 2 wrzeĞnia 1980 roku, budowniczy koĞcioáa, honorowy obywatel
miasta Tczewa. Jako czáowiek – szczery, prostolinijny, odwaĪny, wymagający przede wszystkim od siebie. Zarówno
poprzez osobowoĞü jak i posáugĊ kapáana wzbudza respekt
i powszechny szacunek. Wychowawca pokoleĔ – którego sáuchamy. Otrzymaá szczególny dar a zarazem zadanie
towarzyszenia czáowiekowi przeáomu wieków i ustrojów
w odkrywaniu Ğwiata i siebie.
Analizując dziaáalnoĞü ks. praáata, przychodzi mi na
myĞl zawoáanie Deo et Patriae (Bogu i OjczyĨnie). Prawda

RYSZARD SZWOCH

WstĊp
Album starych pocztówek zatytuáowany „Pozdrowienia
z Kociewia” jest drugim w tej formule wydawniczej zbiorem dawnych widokówek. Ogromny sukces, który towarzyszyá wydanemu w 2002 roku albumowi „Pozdrowienia z Powiatu Starogardzkiego” dowiódá, iĪ ten rodzaj dokumentacji
ikonograficznej, za jaką sáusznie uchodzą pocztówki, nie
straciá na popularnoĞci. Filokartystyka zatem nie zamiera,
ale staje siĊ pasją o coraz szlachetniejszym obliczu. Mobilizuje zbieraczy do poszukiwaĔ kart nieznanych, rzadkich,
na wiele sposobów niepowtarzalnych. W tym samym duchu
angaĪuje emocje tych, którzy áakną podobnych wzruszeĔ,
jakie przeĪywa siĊ za kaĪdym razem przy oglądaniu Ğwiata
minionego wprawdzie, ale zatrzymanego cudownie na poĪóákáych kartach pocztowych. Z tej kolekcjonerskiej pasji
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rodzą siĊ wáaĞnie takie inicjatywy, piĊkne i poĪyteczne, jak
to wydawnictwo.
Autorzy albumu nie zachowują swych osobliwych wzruszeĔ i emocji kolekcjonerskich tylko dla siebie. Dzielą siĊ nimi
szczodrze z pasjonatami przeszáoĞci, a tych jest bezmiar, bo
szybko znikają z póáek ksiĊgarskich najwiĊksze nawet nakáady albumów ze starymi fotografiami i pocztówkami, których
na Kociewiu ukazaáo siĊ juĪ sporo. Tak bĊdzie i tym razem,
o czym jestem przekonany, gdyĪ obecny album PozdrowieĔ
z Kociewia to niejako kontynuacja tej przygody, do której zaprosiá nas Mirosáaw Kalkowski wraz z edycją poprzedniego
albumu. Co wiĊcej, ta podróĪ w przeszáoĞü obejmuje aĪ trzy
kociewskie powiaty, z dáuĪszymi przystankami w Gniewie,
Nowem, Pelplinie, Starogardzie, ĝwieciu i Tczewie. (...).

KMR

ta doskonale wpisuje siĊ w to, czym Īyje i czego naucza.
GodnoĞü kapáaĔstwa udzielonego czáowiekowi przez Chrystusa jest czymĞ trudnym do ogarniĊcia. Patrząc na postaü
kapáana, widzimy „zasáonĊ tajemnicy” ograniczającą nasze pole widzenia; dostrzegamy sprawnego administratora
parafii, dobrego kaznodziejĊ, budowniczego koĞcioáa, utalentowanego pedagoga w katechezie. Nie widaü jednak tej
nadprzyrodzonej charyzmy, którą zostaá obdarzony, tego
namaszczenia, by peániá w imieniu Chrystusa misjĊ królewską, kapáaĔską i prorocką. To wyróĪnienie, ale i wielkie zobowiązanie…
Ks. Stanisáaw jako kapáan – przewodnik, peániąc swoją
misjĊ nie narzuca praw, celów. Oferuje, przeprowadza, mobilizuje do samodzielnoĞci, przekazuje i wzmacnia ambicje
poprzez przykáad wáasnego czáowieczeĔstwa i zaangaĪowania, daje Ğwiadectwo wiary i wáasnego chrzeĞcijaĔstwa.
I przez to dla wielu jest specjalistą w temacie spotkania czáowieka z Bogiem, ekspertem w dziedzinie Īycia duchowego.
Jego recepta na dobre duszpasterstwo? – Poddaü siĊ woli
Boga. Wykonywaü to, co do nas naleĪy, a resztĊ zostawiü
Bogu. Nie jest konieczne, by w obliczu pokus relatywizmu
i permisywizmu kapáan znaá wszystkie zmieniające siĊ trendy myĞlowe pojawiające siĊ w obecnych czasach; wierni,
oczekują od niego, aby byá Ğwiadkiem odwiecznej mądroĞci, zawartej w Sáowie Objawionym. Jego szczególna troska
o jakoĞü modlitwy i nieustanna dobra formacja teologiczna
przynoszą owoce.
ĩycie w czasach trudnych, szczególnie w czasach totalitaryzmu, mogáo zrodziü nieuĞwiadomioną tendencjĊ do maskowania siĊ, a w konsekwencji do ulegania jakiejĞ formie
hipokryzji. Jest oczywiste, Īe nie czyni to relacji braterskich
bardziej autentycznymi, Īe moĪe prowadziü do przesadnej
koncentracji na samym sobie. Ks. praáat byá czynnym uczestnikiem transformacji ustrojowej w naszym kraju. Jego niezachwiana postawa i Ğwiadectwo Īycia i wiary – szczególnie
w czasach trudnych – wpisaáy siĊ na staáe záotymi literami
– w historiĊ Tczewa. Zawsze obecny przy czáowieku. Jako
pontifex nieustannie buduje mosty pomiĊdzy czáowiekiem
i Bogiem. Chciaáby siĊ powiedzieü – to Jego powoáanie,
a jednak…

Mirosáaw Kalkowski, Roman Preising, Pozdrowienia z Kociewia.
Album starych pocztówek. Introligatornia „Mirex” 2010, form. 34 x 32
cm, s. 100, op. tw.

Przemiany dokonujące siĊ w naszym kraju niosą ze
sobą szereg wyzwaĔ i problemów. Z jednej strony poszerzają zakres wolnoĞci i samorealizacji, by z drugiej powodowaü powstanie wielu trudnoĞci, patologii, bezradnoĞci ludzi
wobec zmieniającego siĊ Ğwiata. Zjawiska te w duĪym stopniu
dotknĊáy równieĪ i naszą tczewską spoáecznoĞü. Dzisiaj nie Īyjemy w Ğwiecie stabilnym, przejrzyĞcie urządzonym, z jasno
wytyczoną perspektywą. ĝwiat wspóáczesny pogrąĪony jest
w chaosie norm i zasad, a przyszáoĞü dla wielu rysuje siĊ mgliĞcie. Wedáug ks. praáata Stanisáawa Cieniewicza nie moĪna
budowaü Ğwiata bez Boga, bez odniesienia wartoĞci. WolnoĞü
„zadana” czáowiekowi ma pozwoliü mu odkrywaü Ğwiat, realizowaü siĊ w nim. To Jego recepta na nihilizm.
I tak dobry nauczyciel, kapáan – wychowawca prowadzi
czáowieka do peáni rozwoju, przewodzi wĞród zawiáoĞci Īyciowych i nieustannych wyborów. Zabiega o to, aby czáowiek nie
stawaá siĊ biernym tworzywem dziejów i wielkich mocy politycznych, lecz byá samodzielnym podmiotem, sprawcą wáasnego losu i wspóátwórcą pomyĞlnoĞci spoáeczeĔstwa, wáasnego
szczĊĞcia i zbawienia. Jest to zadanie niezwykle trudne, tym
bardziej, Īe coraz powszechniej dochodzi do gáosu przemoc,
sáabszy bywa podporządkowany silniejszemu, autorytety moralne są niszczone przez agresjĊ i pieniądze. A jednak postawy
wielu pokazują, Īe warto bardziej byü, niĪ wiĊcej mieü…
WspóáczeĞnie potrzeba nam jak nigdy dotąd autorytetów wiary, miáoĞci i prawdy, autorytetów szlachetnych serc
i mądrych umysáów. Ks. praáat Stanisáaw Cieniewicz jako
nauczyciel i wychowawca przekazując prawdĊ o Bogu
i czáowieku, wáasnym Īyciem i przykáadem zdaje siĊ nieustannie przypominaü – stat crux dum volvitur orbis (krzyĪ
trwa, podczas gdy Ğwiat siĊ zmienia).

Parafia NajĞwiĊtszej Maryi Panny Matki KoĞcioáa w Tczewie
i jej proboszcz ks. Stanisáaw Cieniewicz, Kociewski Kantor Edytorski
Tczew, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o. Pelplin 2011, form.
14,8 x 21 cm, s. 320, op. twarda, il.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Dekanat pelpliýski c.d.

ks. Wãadysãawa Szulista

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. IX)

Marka Kordowskiego

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Las Bielski w ćwietle niektórych dokumentów
z przeãomu XIII i XIV wieku c.d. Grzegorza Woliýskiego

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

• Kronika pelpliýskich cystersów

Klemensa Bruskiego

• Najnowsze poezjowanie na Kociewiu c.d.

Patrycji Hamerskiej

Fot. Maágorzata Pauch
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